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1) ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА – ПЕТИ РАЗРЕД
Ред.
број

A. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

1.
Српски језик
2.
Српски језик као нематерњи 2
3.
Страни језик
4.
Ликовна култура
5.
Музичка култура
6.
Историја
7.
Географија
8.
Математика
9.
Биологија
10.
Техника и технологија
11.
Информатика и рачунарство
12.
Физичко и здравствено васпитање
УКУПНО: А
Ред.
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
број
1
Верска настава/ Грађанско васпитање3
2.
Други страни језик4
Италијански језик или немачки језик
3.
Матерњи језик/говор са елементима
националне културе 5
УКУПНО: Б
УКУПНО: А+Б

ПЕТИ РАЗРЕД
нед.
год.
5
180
3
108
2
72
2
72
2
72
1
36
1
36
4
144
2
72
2
72
1
36
2
72
24–27*
864–972*

1
2

36
72

2

72

3–5*
27–30*

108–180*
972–1080*

1. Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику
националне мањине
2. Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине
*Број часова за ученике припаднике националних мањина
3. Ученик бира један од понуђених наставних предмета.
4. Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим
кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса
5. Ученик може да изабере овај предмет, али није у обавези .
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни предмети
Ред. број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1.
2.
3.

Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад

ПЕТИ РАЗРЕД
нед.
год.
27–30* 972–1080*
1
36
1
36

Ред. број

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

ПЕТИ РАЗРЕД
нед.
год.

4

Обавезне ваннаставне активности
Час одељењског старешине
Физичке активности
Хор/оркестар*
Слободне активности
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне
активности
Екскурзија

1.

2.

1
1,5
1–2

36
54
36–72

1–2

36–72

До 2 дана годишње

* Обавезан је за све ученике који су се определили з апевање у хору, а прошли су проверу
музичких способности.
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.а
13.
13.а

ШЕСТИ
РАЗРЕД
нед.
год.

А) ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик
________________ језик1
Српски језик2
Страни језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко и информатичко образовање
Техника и технологија
Физичко васпитање
Физичко и здравствено васпитање

Б) ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава / Грађанско васпитање3
Италијански језик или немачки језик4
Физичко васпитање – изабрани спорт5
УКУПНО: Б

144

4

144

4

136

3
2
1
1
2
2
2
4
2
2
2

108
72
36
36
72
72
72
144
72
72
72
864972*

3
2
1
1
2
2
2
4
2
2
2

108
72
36
36
72
72
72
144
72
72
72

2
2
1
1
2
2
2
4
2
2
2

68
68
34
34
68
68
68
136
68
68
68

2

72

2

68

1
2
1
4

УКУПНО: А + Б 28-31*
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ОСМИ
РАЗРЕД
нед.
год.

4

УКУПНО: А 24-27*
Ред.
број
1
2.
3.

СЕДМИ
РАЗРЕД
нед. год.

26-29*

93626-28* 884-952*
1044*

36
1
36
1
34
72
2
72
2
68
36
1
36
1
34
144
4
144
4
136
10081080102030-33*
30-32*
1116*
1188
1088*

Ред. В) ИЗБОРНИ НАСТАВНИ
број ПРЕДМЕТИ
1

Чувари природе

1

36

1

36

-

-

2.

Свакодневни живот у
прошлости

1

36

1

36

1

36

1

34

3.

Цртање, сликање и вајање

1

36

1

36

1

36

1

34

4.

Хор и оркестар

1

36

1

36

1

36

1

34

5.

Информатика и рачунарство

1

36

1

36

1

36

1

34

6.

Матерњи језик са елементима
националне културе

2

72

2

72

2

72

2

68

7.

Шах

1

36

1

36

1

36

1

34

8.

Домаћинство

-

-

-

-

1

36

1

34

3672*

1-2*

3672*

1-2*

3672*

1-2*

3468*

10081116*

2932*

10441152*

3134*

11161224*

3133*

10541122*

УКУПНО: B 1-2*
УКУПНО: А + Б + В

2831*

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на ма-терњем
језику националне мањине.
2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику нацио-налне
мањине.
* Број часова за ученике припаднике националних мањина
3 Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја дру-гог циклуса.
4 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим
кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса.
5 Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године.
6 Школа је дужна да, поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још најмање
четири изборна предмета са листе В, за сваки разред, од којих ученик бира један предмет,
према својим склоностима, на почетку школске године
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни
и изборни наставни предмети

Ред.
број

ОБЛИК ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

1.

Редовна настава

2.

Допунска настава

3.

Додатни рад

Ред.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ

ПЕТИ
РАЗРЕД

ШЕСТИ
РАЗРЕД

СЕДМИ
РАЗРЕД

ОСМИ
РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

2831*

10081116*

2932*

10441152*

3134*

11161224*

3133*

10541122*

1

36

1

36

1

36

1

34

ПЕТИ

ШЕСТИ
6

СЕДМИ

ОСМИ

број

ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

РАЗРЕД

РАЗРЕД

РАЗРЕД

РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1

36

1

36

1

36

1

34

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

34-68

1.

Обавезне ваннаставне
активности

2.

Час одељењског старешине

3.

Слободне активности

4.

Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности

1-2

5.

Екскурзија

До 2 дана
годишње

До 2 дана
годишње
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До 2 дана
годишње

До 3 дана
годишње

2) ПРОГРАМЕ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО
РАЗРЕДИМА, СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА
ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Пети резред
Сврха програма: -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 личности потенцијале, поштује друге
особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском,
друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и културном развоју
друштва
Циљеви и задаци: Циљеви наставе и учења српског језика и књижевности јесу да се ученик
оспособи да правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору
и писању, тако што ће овладати основним законитостима српског књижевног језика, да стиче
основна знања о улози и значају језика у националној култури и изградњи националног
идентитета; да кроз читање и тумачење књижевних дела из српске и светске баштине развија
читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско
уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, подстичу имагинацију и уметнички
сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно
повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и
приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози
и значају језика и књижевности у српској и светској култури, негује љубав према српском језику и
књижевности; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да
повезује садржаје предметних области.
Наставна област /
тема

Књижевност

Језик
1. Граматика
(морфологија
и синтакса)
2. Правопис
3. Ортоепија

Начин и поступци остваривања програма
Мотивисање ученика за читање, доживљавање и проучавање уметничког
текста. Ученицима ће постепено бити уведено истраживачко читање и
читање из различитих перспектива.Припремање истраживачких задатака
на основу којих ће се анализирати књижевно дело.Решавање проблемских
питања која су подстакнута текстом.Локализација и друштвеноисторијски оквири текста.Ученици ће износити своје ставове и судове у
вези са делом које се обрађује, али поткрепљујући примерима из текста.
За ову област предвиђено је 70 часова.
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.
8

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.
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.
Ученици ће усвајати језичка правила и граматичку норму кроз различита
вежбања. Њихову примену показаће у усменом и писменом
изражавању.Језик се представља као систем, а ученици знањи из
граматике стављају у функцију тумачења текста.
Ученици ће вежбати на примерима из говорне праксе.
Правописна правила ученици вежбају путем диктата, исправљања
грешака на датом тексту.
Ученици ће бити улључени у исправљање сопствених грешака приликом
писања СМС порука. Биће организована радионица међусобне
електронске комуникације. Провера графије биће урађена приликом
израде исправке писмених задатака.
Ученици ће користити Правопис Матице српске, самостално ће
проналазити правописна правила и задате речи, проверавати правилан
облик речи и правилно писање.
Ортоепска вежбања односе се на изговарање брзалица, гласно читање
одломака из изборне лектире, вежбање темпа, акцента, реченичне
интонације... Уз помоћ аудитивних наставних средстава, ученици ће
говорити напамет научене стихове или делове прозних дела.
Драматизацијом прозних текстова, ученицима ће бити дата могућност да
глуме и додатно вежбају изговор.
За ову област предвиђено је 70 часова.
Ученици стичу нова знања и богате свој лексички фонд кроз лексичкосемантичке и стилске вежбе. Четири домаћа задатка ученици пишу
ћирилицом, а четири латиницом. Писмене задатке ученици ће писати
ћирилицом, а исправак раде латиницом.
Језичка култура
Биће организовани часови са применом електронских уџбеника и
приказивањем презентација.
За ову област предвиђено је 40 часова.
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
 Иницијална провера
 Формативно вредновање
 Монолошки
 Дијалошки;
 Текстовни
 Тимски рад
 Истраживачки рад
 Дијалог на часу
 Диктат
 Тестови
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Писмени задатак
Писање састава на задату тему
Домаћи задаци

Наставна
област / тема

Корелације
Веза са предметима

Језик
Књижевност
Обредне народне лирске песме

Енглески језик
Музичка култура: Компоновање: осмишљавање ритмичке пратње
(5.разред)

Женидба Душанова, народна епска
песма

Природа и друштво: Развој српске државе (4.разред)

Житије Ајдук Вељка Петровића, Вук
Стефановић Караџић
Поход на Мјесец, Бранко Ћопић

Природа и друштво: Први српски устанак (4.разред)

Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен
Капетан Џон Пиплфокс, Душко
Радовић

Ликовна култура: Машта и фантазија (4.разред)
Музичка култура: Дечја забавна песма (5.разред)

Кирија, Бранислав Нушић
Свети Сава у народној књижевности

Историја: Србија у доба Стефана Немање

Ахилејева срџба, Роберт Гревс
Моји изуми, Никола Тесла

Историја: Грчка култура (религија, уметност) 5.разред

Успомене, доживљаји и сећања,
Милутин Миланковић
Мостови, Иво Андрић
Робинзон Крусо, Данијел Дефо
Хајдуци, Бранислав Нушић
Језик
Глаголи
Правопис

Географија-Васиона и Земља (5.разред)
Ликовна култура:Визуелно споразумевање(5.разред)
Ликовна култура: Илустровање приче, бајке, књиге (5. азред)
Енглески језик
Енглески језик: Тhe Simple Present Tense
Информатика и рачунарство - ИКТ

Шести разред
Сврха програма: 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 доприноси демократском, економском и
културном развоју друштва.
Циљеви и задаци Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима
српског књижевног језика на којем ће се усмено писмено правилно изражавати, да упознају,
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доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка
остварења из српске и светске баштине.
Задаци наставе српског језика:
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
-основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда
српског књижевног језика;
-поступно и систематично упознавање граматике и правописа српког језика;
-оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима
његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама;
-развијање осећаја за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
-оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење
и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова.
Наставна област /
Начин и поступци остваривања програма
тема
Тумачење условљености догађаја и ситуација, осећања, сукоба, поступака,
нарави и карактерних особина ликова - у епским и драмским делима.
Упућивање ученика у поткрепљивање властитих судова и закључака
појединостима из дела, али са становишта целине. Тумачење ликова као у
претходном разреду. Запажање, коментарисање и процењивање ситуација
и поступака, речи и дела, физичких и других особина, жеља и могућности,
циљева и средстава (њихове складности и противречности).

Књижевност

Упућивање ученика у откривање двоструког описивања стварности: верно
представљање појава (објективна дескрипција) и маштовито повезивање
појава са ставом и осећањем писца (субјективна дескрипција). Даље
упућивање ученика у тумачење песничких слика изазваних чулним
дражима (конкретни мотиви), те размишљањем и осећањем (апстрактни
мотиви, емоције, рефлексије).
Откривање главног осећања и других емоција у лирским песмама.
Уочавање мотивске структуре песме; начин развијања појединих мотива у
песничке слике и њихово здружено функционисање.

Језик
1. Граматика
(морфологија и
синтакса)
2. Правопис
3. Ортоепија

Развијање навике да се запажања, утисци и закључци доказују подацима из
текста и животне стварности, да се уметничке вредности истражују с
проблемског становишта. Давање припремних задатака и упућивање
ученика у рад на самосталном упознавању књижевног дела (усмено и
писмено приказивање дела). Читање и вредновање ученичких бележака о
прочитаној лектири.
У
настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и
писмену комуникацију стандардним српским језиком. Отуда захтеви у
овом програму нису усмерени само на језичка правила и граматичке
норме, већ и на њихову функцију. На пример, реченица се не упознаје само
као граматичка јединица (са становишта њене структуре), већ и као
комуникативна јединица (са становишта њене функције у комуникацији).
акцентовану реч, а у местима где се одступа од акценатске норме, да
разликују стандардни акценат од свога акцента.
Правопис се савлађује путем систематских вежбања, елементарних и
сложених, која се организују често, разноврсно и различитим облицима
писмених вежби. Поред тога, ученике врло рано треба упућивати на
служење правописом и правописним речником (школско издање).
Настава ортоепије обухвата следеће елементе говора: артикулацију
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Језичка култура

гласова, јачину, висину и дужину, акценат речи, темпо, ритам, реченичну
интонацију и паузе.
Препричавање са истицањем карактеристика лика у књижевном тексту,
филму, позоришној представи. Изборно препричавање: динамичне и
статичне појаве у природи (књижевно дело, филм, телевизијска емисија).
Препричавање с променом гледишта. Уочавање структуре приче грађене
ретроспективно.
Причање са коришћењем елемената композиционе форме (увод, ток радње,
градација, место и обим кулминације у излагању, завршетак). Уочавање
карактеристика хронолошког и ретроспективног причања.
Описивање спољашњег и унутрашњег простора (екстеријера и ентеријера)
по заједничком и самосталном сачињеном плану. Описивање динамичких
и статичких појава у природи; прожимање и смењивање статичких и
динамичких слика и сцена у описивању и приповедању.
Портретисање особа из непосредне околине на основу анализе књижевних
портрета и портрета личности из научно-популарне литературе.
Извештавање: кратак извештај о школској акцији, свечаности, друштвеној
акцији у селу или граду и сл.
Слушање звучних записа; казивање напамет научених лирских и епских
текстова; снимање казивања и читања; анализа снимка и вредновање.
Писање службеног и приватног писма.
Осам домаћих писмених задатака, читање и анализа задатака на часу.

Корелације
Наставна
област / тема

Веза са предметима
Начин реализације

Књижевност: Буре, Исидора Секулић

Ликовна култура:Илустровање приче, бајке, књиге (5.разред)

Плава звезда, Мирослав Антић

Музичка култура:Плава звезда – Мирослав Антић (компоновање мелодије) 6.разред
Ликовна култура: Машта и фантазија (6.разред)

Чудесни свитац, Добрица Ерић

Историја: Средњевековна култура Срба (Ктиторска делатност Немањића) 6.разред
Књижевност: О пореклу, Десанка
Максимовић
Смрт мајке Југовића, народна песма

Историја: Турци Османлије и њихова освајања на Балкану (6.разред)
Историја: Турци Османлије и њихова освајања на Балкану (6.разред)

Марко Краљевић укида свадбарину,
народна песма

Историја: Хришћанство (5.разред)

Богојављенска ноћ, Светозар Ћоровић

Историја: Хришћанство (5.разред)

Обичајне народне лирске песме
Орлови рано лете, Бранко Ћопић
Мала вила, народна приповетка
Аска и вук, Иво Андрић

Природа и друштво: Други светски рат (4.разред)

Подела гласова по звучности и месту
изговора
Акценат
Ентеријер и екстеријер

Ликовна култура: Илустровање приче, бајке, књиге (5.разред)
Музичка култура: Балет (5.разред)
Музичка култура: Особине тона: трајање – ритам (5.разред)
Ликовна култура: Облици у простору (6.разред)

Седми разред
Циљеви и задаци: Циљеви наставе и учења српског језика и књижевности јесу да се ученик
оспособи и правилно користи српски језик у различитим комуиникативним ситуацијама, у говору
и писању, тако што ће овладати основним законитостима и правилима српског књижевног језика,
да стиче основна знања о улози и значају језика у националнј културе и изградњи националног
идентитета да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције,
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оспособљава се да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и
тумачења, да стиче основна знања о месту у улози и значају језика и књижевности у српској и
светској култури, да развија љубав према српском језику и књижевности, и да научи како да
функционално повезује садржаје предметних области.
Наставна
област / тема

Књижевност
(70)

Граматика
(фонетика,
морфологија,
синтакса)
Правопис
Ортоепија
(70)
Језичка
култура
(13)
Наставна
област / тема

Начин и поступци остваривања програма
Мотивисање ученика за читање, доживљавање, проучавање и тумачење
уметничких текстова. Припремање истраживачких задатака на основу којег ће
се анализирати књижевно дело
.Вршење језичке и стилске анализе текста. Решавање проблемских питања које
су постакнута текстом. Локализација и друштвено-историјски оквири текста.
На тај начин ће ученици износити своје ставове и судове у вези са делом које
се обрађује.
Ученици ће усвајати језичка правила и граматичку норму кроз различита
вежбања. Њихову примену показаће усменом и писменом изражавању. Језик се
представља као систем, а ученици знања из граматике стављају у функцију
тумачења текста. Ученици ће вежбати на примерима из говорне праксе.
Правописна правила ченици вежбају путем диктата, исправљања грешака на
датом тексу. Ортоепска вежбања односе се на изговарање брзалица, гласно
читање одломака из изборне лектире, вежбање темпа, акцената, реченичне
интонације. Ученици ће напамет изговарати научене стиховее или делове
прозних дела. Драматизацијом прозних текстова, биће им омогућено додатно
вежбање изговора.
Ученици стичу нова знања и богате свој лексички фонт кроз лексичкосемантичке и стилске вежбе. Писмене задатке ученици ће писати ћирилицом, а
исправак раде латиницом.
Корелације
Начин реализације

Веза са
предметима
Историја, ликовна
култура, верска
Књижевност
настава, грађанско
(70)
васпитање
Енглески језик,
Граматика
(фонетика, морфологија, италијански језик
синтакса)
Правопис
Ортоепија (70)
Музичка култура,
информатика и
Језичка култура
рачунарство
(13)

Упоређивање са темама обрађеним у наведеним
предметима кроз дијалог
Навођење сличности и разлика у граматичким
правилима дијалошким путем.

Упоређивање изговора по књижевном стандарду и
свакодневном говору. Упоређивање начина
комуникације и разлике између писања званичних
докумената са свакодневним приватним
препискама на друштвеним мрежама.
Осми разред

Циљеви и задаци: Циљеви наставе и учења српског језика и књижевности јесу да се ученик
оспособи и правилно користи српски језик у различитим комуиникативним ситуацијама, у говору
и писању, тако што ће овладати основним законитостима и правилима српског књижевног језика,
да стиче основна знања о улози и значају језика у националнј културе и изградњи националног
идентитета да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције,
оспособљава се да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и
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тумачења, да стиче основна знања о месту у улози и значају језика и књижевности у српској и
светској култури, да развија љубав према српском језику и књижевности, и да научи како да
функционално повезује садржаје предметних области.
Наставна
област / тема

Књижевност
(52)

Граматика
(фонетика,
морфологија,
синтакса)
Правопис
Ортоепија
(48)
Језичка
култура
(36)
Наставна
област / тема
Књижевност
(70)

Начин и поступци остваривања програма
Мотивисање ученика за читање, доживљавање, проучавање и тумачење
уметничких текстова. Припремање истраживачких задатака на основу којег ће
се анализирати књижевно дело
.Вршење језичке и стилске анализе текста. Решавање проблемских питања које
су постакнута текстом. Локализација и друштвено-историјски оквири текста.
На тај начин ће ученици износити своје ставове и судове у вези са делом које
се обрађује.
Ученици ће усвајати језичка правила и граматичку норму кроз различита
вежбања. Њихову примену показаће усменом и писменом изражавању. Језик се
представља као систем, а ученици знања из граматике стављају у функцију
тумачења текста. Ученици ће вежбати на примерима из говорне праксе.
Правописна правила ченици вежбају путем диктата, исправљања грешака на
датом тексу. Ортоепска вежбања односе се на изговарање брзалица, гласно
читање одломака из изборне лектире, вежбање темпа, акцената, реченичне
интонације. Ученици ће напамет изговарати научене стиховее или делове
прозних дела. Драматизацијом прозних текстова, биће им омогућено додатно
вежбање изговора.
Ученици стичу нова знања и богате свој лексички фонт кроз лексичкосемантичке и стилске вежбе. Писмене задатке ученици ће писати ћирилицом, а
исправак раде латиницом.
Корелације
Веза са предметима
Начин реализације

Историја, ликовна култура,
верска настава, грађанско
васпитање
Граматика (фонетика, Енглески језик, италијански
морфологија, синтакса) језик
Правопис
Ортоепија (70)
Музичка култура,
Језичка култура
информатика и рачунарство
(13)

Упоређивање са темама обрађеним у
наведеним предметима кроз дијалог
Навођење сличности и разлика у
граматичким правилима дијалошким
путем.
Упоређивање изговора по књижевном
стандарду и свакодневном говору.
Упоређивање начина комуникације и
разлике између писања званичних
докумената са свакодневним приватним
препискама на друштвеним мрежама.

Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
 Иницијална провера
 Формативно вредновање
 Монолошки
 Дијалошки;
 Текстовни
 Тимски рад
 Истраживачки рад
 Дијалог на часу
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 Диктат
 Тестови
 Писмени задатак
 Писање састава на задату тему
 Домаћи задаци
 Писање службеног и приватног писма
Стручнно веће наставника српског језика и књижевности

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Пети разред
НИВО: А2+
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе страног језика у основном обраовању заснива се на потребама ученика који се
остварују овладавањем комуникативним вештинама и развијањем способности и метода учења
страног језика.
Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и
интелектуалних способности ученика, њихових ставова, стицање позитивног односа према
другим језицима и културама као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање
различитости и навикавање на отвореност комуникације.
Кроз наставу страних језика, ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају
сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија
радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији.
Улога наставника је да контекстуализује програм имајући у виду састав одељења и
карактеристике ученика, техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже.
Наставна област /
тема
JOIN DISCOVERYWEB
FUN!
I’M HUNGRY!
STORIES
CITIES
EXPLORE!
SPACE
MUSIC

Начини провере, праћења и
остваривања стандарда (или
исхода)
- реализација редовних часова, часова Иницијално тестирање
допунске и додатне наставе
Активност на часу. Однос према
- презентација наставних садржаја
раду и предмету.
- препознавање и примена
граматичких садржаја
Сарадња у групи/пару
- корелација и позивање на стечено
знање из граматике матерњег језика Разумевање слушањем
- именовање научених појмова и
Разумевање прочитаног текста
израза
Домаћи задаци
- слушање и реаговање на упутства
наставника или са аудио записа
Петнаестоминутне провере
- реализација уз помоћ визуелног
Контролни задаци
материјала
- симулација ситуација
Полугодишње провере
- одговарање на питања у вези са
Писмени задаци
текстом који ученици имају пред
собом
Израда и презентација пројеката
разговор на задату тему (дијалог или
Завршнио тестирање
рад у групи)
- читање дијалога по улогама
- писање есеја, опис особа и
ситуација, попуњавање упитника
-израда пројеката и паноа
-утврђивање и систематизација путем
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Начин и поступци остваривања
програма

-

FRIENDS
-

-

Наставна
област / тема
JOIN DISCOVERY
WEB
FUN!
I’M HUNGRY!

STORIES

CITIES
EXPLORE!

SPACE
MUSIC
FRIENDS

штампаног материјала (радне свеске,
мини тестови, квиз)
- обележавање празника држава у
којима је енглески језик службени
(Интер)културни садржаји:традиција,
празници, храна...
Корелације
Веза са предметима
Информатика- делови компјутера
Енглески језик, други страни језикглаголи:бити, имати,моћи
Српски језик, енглески језикисказивање садшњости, прилози
Информатика- Израда пројеката
здрава храна у Power Point-у
Српски језик, енглески језикпрошло време
Информатика- Израда пројеката у
Power Point-у
Српски језик- придеви, компарација
придева
Географија- географки појмови
Српски језик- изражавање
будућности
Српски језик, енглески језикизражавање будућности,
Географија-свемир
Музичко-врсте музике, музички
инструменти,
ЧОС-међувршњачки проблеми

Начин реализације
Подсећање
Упоређивање и уочавање разлика
Повезивање познатих садржаја са
новим
Продубљивање и проширивање
Знања кроз питања и одговоре,
тражење информација...

Шести разред
НИВО: А2+
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе страног језика у основном обраовању заснива се на потребама ученика који се
остварују овладавањем комуникативним вештинама и развијањем способности и метода учења
страног језика. Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање
сазнајних и интелектуалних способности ученика, њихових ставова, стицање позитивног односа
према другим језицима и културама као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз
уважавање различитости и навикавање на отвореност комуникације. Током основног образовања,
ученик треба да усвоји знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној
комуникацији, усменој и писаној, споразуме 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 неког другог страног језика. Кроз наставу
страних језика, ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и
културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки
дух и отвореност према комуникацији.
СТАНДАРДИ
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РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА: Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама (теме
предвиђене наставнм програмом као и оне теме које су обрађене током претходних година учења
страног језика), ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом.
РАЗУМЕВЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА: Ученик са разумевањем чита писане и илустроване текстове
у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама прдвиђеним наставним програмом.
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ: Ученик самостално усмено изражава ситуације и комуникативне
функције у вези са темама предвиђеним наставним програмом.
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ: Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и
комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући писани код.
ИНТЕРАКЦИЈА: Ученик остварује комуникациј и са саговорником размењује инфомације у вези
са темом, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђениим наставним програмом,
поштујући социокултурне интеракције.
МЕДИЈАЦИЈА: У комуникативним контекстима који укључују говорнике L1 и циљног језика-L2,
преноси и преводи кратке поруке (усмено или у писаној форми) у складу са потребама
комуникације.
ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ: Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно
способност ученика да језичке структуре правилно употреби у датој комуникацијској ситуацији.
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ ПО ЈЕЗИЧКИМ ВЕШТИНАМА
Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују, усложњавају. Истовремено
се континуирано примењују и оперативни задаци из претходних година учења.
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА: Ученик би требало да: разуме дијалоге (до 10 реплика/питања,
одговора), приче, друге врсте текстова и песме о темама, садржај и комуникативне функције
предвиђене наставним програмом, које чује уживо или са аудио-визуелног записа, разуме општи
садржај и издвоји кључне информације из прилагођених текстова после 2-3 слушања, разуме и
реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на
часу (позив на групну активност, заповест, упутство, догађај из непосредне прошлости, планови
за блиску будућност, свакодневне активности, жеље, итд.)
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА: Ученик би требало да:
-разуме текстове (до 150 речи) који садрже претежно познате језичке елементе а чији садржај је у
складу са развојним и сазнајним карактеристикама, искуством и интересовањима ученика;
-разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипови, ТВ програм,
распоред часова, ред вожње, информације на јавним местима) користећи језичке елементе
предвиђене наставним програмом
-разуме и издваја информације из текстова из свакодневног окружења (писма, краћи новински
чланци, упутства за употребу) и краћих књижевних форме (приповетке, поезију) примерених
узрасту и интересовању ученика;
-може да изведе закључак о могућем значењу непознатих речи ослањајући се на општи смисао
текста са темом из свакодневног живота.
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ:
Ученик би требало да:
-усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером и са
степеном формалности говорне ситуације;
-поред информације о себи и свом окружењу, описује и извештава у неколико реченица о лицима,
догађајима и активностима у садашњости, прошлости и будућности, користећи познате језичке
елементе (лексику и остале структуре);
-препричава, упоређује и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и
усмених текстова на теме и садржаје предвиђене наставним програмом;
-у неколико реченица даје своје мишљење и изражава ставове у складу са предвиђеним
комуникацијским функцијама, користећи познате језичке елементе.
ИНТЕРАКЦИЈА:
Ученик би требало да:
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-у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорником размењује исказе у вези са
контекстом учионице, као и са осталим темама, ситуацијама и комуникативним функцијама –
укључујући и размену мишљења и ставова према стварима, појавама;
-учествује у комуникацији и поштује социо-културне норме комуникације (тражи реч, не прекида
саговорника, пажљиво слуша...);
-одговара на директна питања
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ:
Ученик би требало да:
-пише реченице и краће текстове (до 70 речи) користећи познате језичке елементе у вези са
познатим писаним текстом или визуелним подстицајем;
-издваја кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или прочитао;
-шаље личне поруке, честитке, користи електронску пошту...
МЕДИЈАЦИЈА:
У ситуацијама када посредује између особа (вршњака или одраслих) који не могу да се
споразумеју, ученик би требало да:
-усмено преноси суштину поруке са матерњег језика на циљни страни језик и обрнуто;
-писмено преноси једноставне поруке и објашњења.
РАЗУМЕВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА:
Може да изрази утиске и осећања о кратком, прилагођеном књижевном тексту, користећи
вербална и невербална средства изражавања (илустрације, глума...).
ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ И СТРАТЕГИЈЕ УЧЕЊА:
Ученик би требало да:
-препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом;
-познаје основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине;
-користи језик у складу са нивоом формалности и комуникацијске ситуације;
-разуме везу између свог залагања и постигнућа;
-уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика који учи;
-примењује компензационе стратегије, као што су:
1. усмерава пажњу на оно што разуме,
2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава код некога ко боље зна (друга,
наставника;
3. обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута понављају;
4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе;
5. тражи значење у речнику;
6. покушава да употреби познату реч сличног значења уместо непознате;
7. покушава да допуни исказе адекватним гестом/мимиком;
8. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења;итд.
9. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења
(генерализација, индукција, дедукција и позитивни трансфер).
Наставна област /
тема
WELCOME TO DISCOVERY 101
MONEY
OUT AND ABOUT
BE CAREFUL
TIME
DETECTIVES
EVERYDAY LIFE
FASHION

Начин и поступци остваривања
програма
- реализација редовних часова, часова
допунске и додатне наставе
- презентација наставних садржаја
- препознавање и примена граматичких
садржаја
- корелација и позивање са стеченим
знањем из граматике матерњег језика
- употреба вокабулара и фраза у
реченици, кратком опису
- слушање и реаговање на упутства
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Начини провере, праћења и
остваривања стандарда (или
исхода)
Иницијално тестирање
Активност на часу, однос према
раду и предмету
Сарадња и групи/пару
Домаћи задаци
Петнаестоминутне провере
Разумевање говора
Разумевање краћег писаног

наставника или са аудио записа
A CRAZY
COMMUNICATION
- - реализација уз помоћ визуелног
материјала
- - симулација ситуација
- - одговарање на питања у вези са текстом
који ученици имају пред собом
- - разговор на задату тему (дијалог или рад
у групи)
- читање дијалога по улогама
- - писање кратког есеја, опис особа и
ситуација, попуњавање упитника
- -израда пројеката , паноа,презентације у
ПП
- -изношење мишљења, ставова
OUR WORLD
- -свест о употреби енглеског у
непосредном окружењу, свакодневном
животу, медијима, друштвеним мрежама
-

Наставна
област / тема
WELCOME TO
DISCOVERY 101

MONEY

OUT AND ABOUT

BE CAREFUL

TIME
DETECTIVES
EVERYDAY LIFE

текста Усвојеност лексике
(изговор и писање)
Усвојеност граматичких
структура Усмено изражавање
Контролни задаци
Полугодишње провере
Писмени задаци
Израда и презентација
пројеката
Завршнио тестирање

-утврђивање и систематизација путем
штампаног материјала (радне свеске, мини
тестови, квиз)
- обележавање празника држава у којима
је енглески језик службени
(Интер)културни садржаји:традиција,
храна, образовни систем, празници
Корелације
Веза са предметима
Српски језик, енглески језик, други
страни језик- садашње и прошло
време
Српски језик, енглески језикисказивање садшњости
Историја - Стари Египат(5.р.)
Српски језик, енглески језикбудуће време, извођење речи
додавањем суфикса (6.р.)
Историја - Стари Египат(5.р.)
Српски језик, енглески језикперфекат
Информатика- Израда през. у Power
Point-у (6.р.)
Техничко- материјали (6.р.)
Српски језик- прилози
Грађанско васпитање-правила
понашања
Српски језик- префикси(6.р.)
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Начин реализације

Подсећање
Обнављање стечених знања
Повезивање познатих садржаја са
новим
Упоређивање и уочавање разлика и
сличности
Продубљивање и проширивање
стечених знања кроз питања и
одговоре, тражење информација у
књизи,на интернету, асоцијације...

Српски језик, енглески језиккомпарација придева(6.р.)
Информатика- употреба
A CRAZY
COMMUNICATION друштвених мрежа
Биологија-заштита животне средине
OUR WORLD
FASHION

Седми разред
НИВО: А2+
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Циљ
Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се
остварују овладавањем комуникативним вештинама 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.
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају
сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија
радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.
СТАНДАРДИ
Разумевање говора Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама (теме предвиђене
наставним програмом обухватају и оне теме које су обрађене током претходних година учења
страног језика) ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом.
Разумевање писаног текста Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези
са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом.
Усмено изражавање Ученик самостално усмено изражава ситуације и комуникативне функције у
вези са темама предвиђеним наставним програмом.
Писано изражавање Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и
комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног
кода.
Интеракција Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези
са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом,
поштујући социокултурне норме интеракције.
Медијација У комуникативним контекстима који укључују говорнике учениковог првог језика
(Л1) и циљног језика (Л2) преноси и преводи кратке поруке (у усменој и писаној форми) у складу
са потребама комуникације.
Знања о језику (Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност
ученика да језичке структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ ПО ЈЕЗИЧКИМ ВЕШТИНАМА
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Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и усложњавају.
Истовремено се континуирано примењују и оперативни задаци из претходних разреда.
Ученик препознаје принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући
значај развијања личних стратегија учења страног језика.
Разумевање говора
Ученик треба да:
- разуме дијалоге (до 10 реплика / питања и одговора), приче, друге врсте текстова и песме
о темама, садржајима и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом,
које чује уживо, или са аудио-визуелних записа;
- разуме општи садржај и издвоји кључне информације из прилагођених текстова после 2-3
слушања;
- разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и са
активностима на часу (позив на групну активност, заповест, упутство, догађај из
непосредне прошлости, планови за блиску будућност, свакодневне активности, жеље и
избори, итд.).
Разумевање писаног текста
Ученик треба да:
- разуме текстове (до 150 речи), који садрже претежно познате језичке елементе, а чији
садржај је у складу са развојним и сазнајним карактеристикама, искуством и
интересовањима ученика;
- разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипови, ТВ програм,
распоред часова, биоскопски програм, ред вожње, специјализовани часописи,
информације на јавним местима итд.) користећи језичке елементе предвиђене наставним
програмом;
- проналази и издваја предвидљиве информације у текстовима из свакодневног окружења
(писма, краћи новински чланци, упутства о употреби) и из краћих књижевних форми
(приповетке, поезија, драмски текстови) примерених узрасту и интересовању ученика;
- може да изведе закључак о могућем значењу непознатих речи ослањајући се на општи
смисао текста са темом из свакодневног живота.
Усмено изражавање
Ученик треба да:
- усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером и са
степеном формалности говорне ситуације;
- поред информација о себи и свом окружењу описује или извештава у неколико реченица
о лицима, догађајима и активностима у садашњости, прошлости и будућности, користећи
познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре);
- препричава, упоређује и интерпретира у неколико реченица садржај писаних,
илустрованих и усмених текстова на теме, садржаје и комуникативне функције
предвиђене наставним програмом, користећи познате језичке елементе (лексику и
морфосинтаксичке структуре);
- у неколико реченица даје своје мишљење и изражава ставове у складу са предвиђеним
комуникативним функцијама, користећи познате језичке елементе (лексику и
морфосинтаксичке структуре).
Интеракција
Ученик треба да: у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима
размењује исказе у вези с контекстом учионице, као и о свим осталим темама, ситуацијама и
комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом (укључујући и размену
мишљења и ставова према стварима, појавама, користећи познате морфосинтаксичке структуре и
лексику);
- учествује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације (тражи реч, не
прекида саговорника, пажљиво слуша друге, итд).
- да одговори на директна питања која се надовезују уз могућност да му се понове и пружи
помоћ при формулисању одговора.
Писмено изражавање
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Ученик треба да:
- пише реченице и краће текстове (до 70 речи) чију кохерентност и кохезију постиже
користећи познате језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или визуелним
подстицајем;
- издваја кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или прочитао;
- користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље личне
поруке, честитке, користи електронску пошту, и сл.).
Медијација
У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се
споразумеју, ученик треба да:
- усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на матерњи;
- писмено преноси једноставне поруке и објашњења.
Доживљај и разумевање књижевног текста
- Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту (песма,
скраћена верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства
изражавања (илустрације и израда наменских реквизита, глума).
Знања о језику и стратегије учења
(Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да
језичке структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији)
Ученик треба да:
- препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом;
- поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине;
- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме
учтивости);
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима;
- уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који учи;
- разуме значај употребе интернационализама;
- примењује компензационе стратегије и то тако што:
1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме;
2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна
(друга, наставника, итд);
3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и поднаслове у
писаним текстовима;
4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим текстовима;
илустрације и други визуелни елементи у писменим текстовима);
5. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у матерњем језику;
6. тражи значење у речнику;
7. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате (нпр. аутомобил
уместо возило);
8. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / мимиком;
9. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења
(генерализација, индукција, дедукција и позитивни трансфер).
Начини провере, праћења и
Наставна област /
Начин и поступци остваривања
остваривања стандарда
тема
програма
(или исхода)
АLL ABOUT US CRIME
THE MEDIA
EDUCATION
THE
ENVIRONMENT RELATIONSHIPS
INTERESTS

- реализација редовних часова, часова
допунске и додатне наставе
- презентација наставних садржаја
- препознавање, упоређивање и примена
граматичких садржаја
- корелација и позивање на стечено знање
из граматике матерњег и страног језика
- упoтреба усвојене лексике
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Иницијално тестирање
Активност на часу, однос
према предмету и раду
Сарадња у групи/пару
Домаћи задаци
Петнаестоминутне провере
Контролни задаци

INVENTIONS AND
DISCOVERIES
-

TRAVEL

-

Корелације
Наставна
област / тема
АLL ABOUT US

CRIME
THE MEDIA
EDUCATION
THE
ENVIRONMENT
RELATIONSHIPS

-постављање питања и давање исказа у
основној комуникацији
-исказивање изреченог трећој особи
-слушање аудио материјала
-писање и писмено изражавање
- симулација ситуација
- одговарање на питања у вези са текстом
који ученици имају пред собом

Полугодишње провере
Писмени задаци
Разумевање говора
Разумевање краћег писаног
текста Усвојеност лексике
(изговор и писање)
Усвојеност граматичких
структура Усмено
изражавање
Израда и презентација
пројеката, паноа
Завршнио тестирање

- разговор на задату тему (дијалог или рад
у групи), дискусија
-изношење мишљења и ставова уз
уважавање саговорника
-употреба интернета у сврху тражења
информација на задату тему
-употреба интернета, друштвених мрежа и
других медија у сврху учења
-користе правилно интерпункцију и
правопис
-израда пројеката и паноа
-исправљање грешака у сврху учења
-утврђивање и систематизација путем
штампаног материјала (радне свеске, мини
тестови, квиз...)
- обележавање празника држава у којима је
енглески језик службени
(Интер)културни садржаји: традиција,
храна, медији,празници
Веза са предметима

Начин реализације

Српски језик, енглески језик, други
страни језик - исказивање
садшњости (5.р.)
Информатика-безбедност на
интернету
ЧОС-вршњачко насиље (6.р.)
Информатика-дрштвене мреже
Српски језик-англицизми
ЧОС-како учим
Биологија- животињски свет(6.р.)
Српски језик,страни језикпогодбене реченице
Информатика-Power Point (6.р.)
Српски језик, страни језик-будуће
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Подсећање
Oбнављање стечених знања
Повезивање стечених знања са
новим садржајима
Упоређивање и уочавање разлика
Продубљивање и проширивање
стечених знања кроз питања и
одговоре, тражење информација у
књизи, на интернету,асоцијације...

INTERESTS

INVENTIONS AND
DISCOVERIES
TRAVEL

време
Информатика- друштвене мреже
ЧОС-како проводим слободно време
Страни језик-ред речи у реченици
Српски језик-писање извештаја
Техничко-природни и вештачки
материјали
Српски језик-пасив
Географија-рељеф
Српски-придеви и прилози
Техничко - саобраћај
Осми разреди

НИВО: А2-Б1
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Циљ
Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се
остварују овладавањем комуникативним вештинама 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.
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају
сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија
радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.
СТАНДАРДИ
Разумевање говора Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама (теме предвиђене
наставним програмом обухватају и оне теме које су обрађене током претходних година учења
страног језика) ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом.
Разумевање писаног текста Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези
са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом.
Усмено изражавање Ученик самостално усмено изражава ситуације и комуникативне функције у
вези са темама предвиђеним наставним програмом.
Писано изражавање Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и
комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног
кода.
Интеракција Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези
са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом,
поштујући социокултурне норме интеракције.
Медијација У комуникативним контекстима који укључују говорнике учениковог првог језика
(Л1) и циљног језика (Л2) преноси и преводи кратке поруке (у усменој и писаној форми) у складу
са потребама комуникације.
Знања о језику (Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност
ученика да језичке структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији)
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ ПО ЈЕЗИЧКИМ ВЕШТИНАМА
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Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и усложњавају.
Истовремено се континуирано примењују и оперативни задаци из претходних разреда.
Ученик препознаје принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући
значај развијања личних стратегија учења страног језика.
Разумевање говора
Ученик треба да:
- разуме дијалоге (до 10 реплика / питања и одговора), приче, друге врсте текстова и песме
о темама, садржајима и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом,
које чује уживо, или са аудио-визуелних записа;
- разуме општи садржај и издвоји кључне информације из прилагођених текстова после 2-3
слушања;
- разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и са
активностима на часу (позив на групну активност, заповест, упутство, догађај из
непосредне прошлости, планови за блиску будућност, свакодневне активности, жеље и
избори, итд.).
Разумевање писаног текста
Ученик треба да:
- разуме текстове (до 150 речи), који садрже претежно познате језичке елементе, а чији
садржај је у складу са развојним и сазнајним карактеристикама, искуством и
интересовањима ученика;
- разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипови, ТВ програм,
распоред часова, биоскопски програм, ред вожње, специјализовани часописи,
информације на јавним местима итд.) користећи језичке елементе предвиђене наставним
програмом;
- проналази и издваја предвидљиве информације у текстовима из свакодневног окружења
(писма, краћи новински чланци, упутства о употреби) и из краћих књижевних форми
(приповетке, поезија, драмски текстови) примерених узрасту и интересовању ученика;
- може да изведе закључак о могућем значењу непознатих речи ослањајући се на општи
смисао текста са темом из свакодневног живота.
Усмено изражавање
Ученик треба да:
- усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером и са
степеном формалности говорне ситуације;
- поред информација о себи и свом окружењу описује или извештава у неколико реченица
о лицима, догађајима и активностима у садашњости, прошлости и будућности, користећи
познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре);
- препричава, упоређује и интерпретира у неколико реченица садржај писаних,
илустрованих и усмених текстова на теме, садржаје и комуникативне функције
предвиђене наставним програмом, користећи познате језичке елементе (лексику и
морфосинтаксичке структуре);
- у неколико реченица даје своје мишљење и изражава ставове у складу са предвиђеним
комуникативним функцијама, користећи познате језичке елементе (лексику и
морфосинтаксичке структуре).
Интеракција
Ученик треба да:
- у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе у
вези с контекстом учионице, као и о свим осталим темама, ситуацијама и
комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом (укључујући и размену
мишљења и ставова према стварима, појавама, користећи познате морфосинтаксичке
структуре и лексику);
- учествује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације (тражи реч, не
прекида саговорника, пажљиво слуша друге, итд).
- да одговори на директна питања која се надовезују уз могућност да му се понове и пружи
помоћ при формулисању одговора.
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Писмено изражавање
Ученик треба да:
- пише реченице и краће текстове (до 70 речи) чију кохерентност и кохезију постиже
користећи познате језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или визуелним
подстицајем;
- издваја кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или прочитао;
- користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље личне
поруке, честитке, користи електронску пошту, и сл.).
Медијација
У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се
споразумеју, ученик треба да:
- усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на матерњи;
- писмено преноси једноставне поруке и објашњења.
Доживљај и разумевање књижевног текста
- Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту (песма,
скраћена верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства
изражавања (илустрације и израда наменских реквизита, глума).
Знања о језику и стратегије учења
(Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да
језичке структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији)
Ученик треба да:
- препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом;
- поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине;
- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме
учтивости);
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима;
- уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који учи;
- разуме значај употребе интернационализама;
- примењује компензационе стратегије и то тако што:
1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме;
2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна
(друга, наставника, итд);
3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и поднаслове у
писаним текстовима;
4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим текстовима;
илустрације и други визуелни елементи у писменим текстовима);
5. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у матерњем језику;
6. тражи значење у речнику;
7. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате (нпр. аутомобил
уместо возило);
8. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / мимиком;
9. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења
(генерализација, индукција, дедукција и позитивни трансфер).
Наставна област /
тема

Начин и поступци остваривања
програма

HI!
THE WRITTEN
WORD
SPORT
FOOD
MEDICAL MATTERS
HAVING FUN
SHOPPING

- реализација редовних часова,
часова допунске и додатне наставе
- презентација наставних садржаја
- препознавање и примена
граматичких садржаја
- корелација и позивање стеченог
знања из граматике матерњег и
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Начини провере, праћења и
остваривања стандарда (или исхода)

Иницијално тестирање
Активност на часу, однос према
раду и предмету
Сарадња у групи/пару
Домаћи задаци

HOUSES AND
HOMES

-

RIGHTS AND
WRONGS

-

страног језика
- упoтреба усвојене лексике у
говору/писању
-постављање питања и давање исказа
у основној комуникацији
-исказивање изреченог трећој особи
-изражавање мишљења и ставова уз
уважавање других
-слушање аудио материјала,
фокусирање на битне чињенице
-писање и писмено изражавање
- симулација ситуација
- одговарање на питања у вези са
текстом који ученици имају пред
собом
- разговор на задату тему (дијалог
или рад у групи), дискусија
-употреба интернета у сврху
тражења информација на задату тему
-употреба друштвених мрежа у
сврху учења (скраћенице,
емотикони...)
-писање електронске поште, блога...
–разуме значење непознатих речи на
основу контекста
-користи правила интерпункције и
правописа
-израда пројеката и паноа
-исправљање грешака у сврху учења
-утврђивање и систематизација
путем штампаног материјала (радне
свеске, мини тестови, квиз)
- обележавање празника држава у
којима је енглески језик службени
(Интер)културни
садржаји:традиције,
празници,навике у
исхрани,становање, поштовање
људских права, волонтерски рад

Петнаестоминутне провере
Контролни задаци
Полугодишње провере
Писмени задаци
Разумевање говора
Разумевање краћег писаног текста
Усвојеност лексике (изговор и
писање)
Усвојеност граматичких структура
Усмено изражавање
Израда и презентација пројеката,
паноа
Завршнио тестирање

Корелације
Наставна
област / тема
HI!

THE WRITTEN
WORD

SPORT

Веза са предметима

Српски језик, енглески језик, други
страни језик- исказивање
садшњости (5/6р.)
Српски језик-лектира
Српски и енглески језик-исказивање
прошлости
Информатика-писање блога,
друштвене мреже (скраћенице)
Физичко васпитање-врсте спортова
Српски језик-футур
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Начин реализације

Подсећање
Обнављање стечених знања
Повезивање стечених знања са
новим садржајима
Упоређивање и уочавање разлика
Продубљивање и проширивање

Информатика-интернет и друштвене стечених знања кроз питања и
мреже
одговоре, тражење информација на
Српски и енглески језик-врсте
интернету, у књизи, асоцијације
FOOD
именица
ЧОС - здрава исхрана
Српски језик,страни језикMEDICAL MATTERS погодбене реченице, временске
реченице, компарација придева
Енглески језик -члан
HAVING FUN
Географија - елементи карте
ЧОС-како проводим слободно време
SHOPPING
Информатика-писање блога
Српски језик-пасив
HOUSES AND
HOMES
Географија-Антарктик
Српски-управни и неуправни говор
Информатика – писање мејла
RIGHTS AND
(формалног и неформалног)
WRONGS
Грађанско васпитање / ЧОСхуманост
Стручно веће страних језика

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Циљ:
Циљ васпитно – образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија
учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и
карактером овог наставног предмета.
Задаци:
 развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената: линија, облика,
боја;
 стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите
технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства;
 развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као
основе за увођење у визуелно мишљење;
 развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују у
раду и животу;
 развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање;
 подстицање интересовања и стварање потребе 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 и у
делима различитих подручја уметности;
развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене
уметности.
Начин и поступак остваривања прописаног плана наставе и учења
Прописани план наставе се остварује, пре свега, кроз детаљно планирање, тј. израду
глобалних и оперативних планова рада наставника који су у складу са Правилником о наставном
плану и програму за седми разред основне школе.
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Организација наставе одређена је циљевима, оперативним задацима, специфичном
садржином програма, расположивом наставном технологијом и опредељењем за одређену
педагошку стратегију као и самим субјективним условима и могућностима наставника и ученика.
Када говоримо о активностима у образовно-васпитном раду, потребно је истаћи
дидактичко-методску основу наставе. Она је видљива у оперативним наставним плановима
наставника, који се налази у склопу Годишњег плана рада.
У циљу остварења укупних задатака и унапређивања квалитета па самим тим и ефеката
наставе, наставник је у могућности да изграђује стратегију наставе комбинујући и примењујући,
како у литератури и пракси већ устаљене познате облике организације наставе на часу фронтални, групни и индивидуални рад, тако и осавремењене облике организације наставе и
учења као што су: индивидуализована настава, тимска настава и рад у паровима и други уз
адекватан избор начина (система) учења: предавачког, програмираног, проблемског, учења
путем открића и других.
Садржаје програма ликовне културе треба остварити: 1. примањем (учењем), тако што ће
ученицима бити омогућено да стичу знања из области ликовне културе, савладавају технолошке
поступке ликовног рада у оквиру одређених средстава и медијума и да упознају законитости и
елементе ликовног језика; 2. давањем (стварањем) путем подстицања ученика да се изражавају у
оквиру ликовних активности и остварују резултате (увек на вишем нивоу култивисање и јачање
ликовне осетљивости). За наставу ликовне културе, на основу садржаја и методичких облика
усмерености васпитно-образовног процеса у правцу богаћења дечијег естетског искуства,
одређени циљеви и задаци произашли су из ликовне уметности теорије стваралаштва и развојне
психологије. Структуру програма чине: 1. наставни садржаји који се односе на савладавање
ликовног језика и упознавања садржаја ликовне културе, познавање дела ликовних уметности и
елемената ликовне писмености; 2. креативност - способност да се нађу нова решења за један
проблем или нови начини уметничког израза и остварење производа новог за индивидуу (не
нужно новог и за друге); претпоставка за подстицање креативности су мотивациони садржаји
практичних ликовних активности ученика који обухватају: - домен ученичких доживљаја; - домен
корелације са другим васпитно-образовним подручјима; 3. ликовни медијуми и средства
(коришћење ликовних дисциплина и употреба одређених материјала у обликовању). У структури
садржаја наставног рада које се односе на практичне ликовне активности ученика подразумева се
ослањање на шири избор савремених ликовних средстава и медијума, односно савремених
ликовно-поетских садржаја и искустава. У том смислу, ликовна осетљивост ученика остваривала
би се и као припремљеност за активно учествовање у стварању естетских вредности које захтева
наше време и као способност вредновања и критичког односа савременог тренутка.
Начин примене и праћења остварености образовних стандарда
Образовни стандарди су искази о темељним знањима, вештинама и умењима које ученици
треба да стекну до одређеног нивоа у образовању. Стандарди артикулишу најважније захтеве
школског учења и наставе и исказују их као исходе видљиве у понашању и расуђивању ученика.
Стандарди су, наиме, мерни инструменти чијом употребом је могуће утврдити шта је и у
коликој мери развијено и постигнуто.
Наставник већ приликом планирања рада уважава стандарде у којима су описана критична
знања и вештине који нуде поједине научне области, а неопходни су ученицима не само у
формативном смислу, него и да боље разумеју свет око себе, своје понашање, своју улогу и
положај у њему.
Иницијалним тестирањем и анализирањем резултата утврђују се области у којима је
потребна додатна подршка да би ученици остварили очекиване исходе учења изражене кроз
стандарде постигнућа. Резултати на иницијалном тестирању основа су за фокусирано
програмирање наставе у коме ће се пажња обратити на различите потребе ученика у настави. У
плановима и наставним припремама јасно је видљив индивидуализовани приступ.
Индивидуализација рада се огледа у избору различитих активности на часу, у избору облика рада.
Разред: Пети
Број часова - недељно: 2
годишње: 72
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Наставне теме:

● ЛИНИЈА
● ОБЛИК
● РИТАМ
● ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ
Временска и садржајна усклађеност наставних садржаја из ликовне културе у оквиру
предмета и са другим предметима у петом разреду:
Наставна тема

Предмет – наставна тема

Стварање површина
линијама
Утицај светлости на
опажање облика

Ликовна култура - Својства
и врсте линија
Ликовна култура - Врсте
облика

Слободан и спонтани ритам

Ликовна култура - Ритам
линија, облика и боја
Техника и технологија, 5.
разред - Саобраћај

Визуелна комуникација
данас
Разред: Шести
Број часова - недељно: 1
Наставне теме:

Врста усклађености
(садржајна/временска)
садржајна
садржајна
садржајна
садржајна

годишње: 36

● СЛОБОДНО РИТМИЧКО ИЗРАЖАВАЊЕ БОЈЕНИМ МРЉАМА,
ЛИНИЈАМА СВЕТЛИНАМА, ОБЛИЦИМА И ВОЛУМЕНИМА
● ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ
● ТЕКСТУРА
● СВЕТЛИНА
● БОЈА
● СВЕТ УОБРАЗИЉЕ У ДЕЛИМА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ
Временска и садржајна усклађеност наставних садржаја из ликовне културе у оквиру
предмета и са другим предметима у петом разреду:
Наставна тема
Слободно ритмичко
изражавање бојеним
мрљама, линијама,
светлинама, облицима и
волуменима
Визуелно споразумевање
Својства и врсте текстуре

Степен светлине и
затамњеност

Предмет – наставна тема
Ликовна култура 5. разред Ритам линија, облика и боја

Техника и технологија, 5.
разред - Саобраћај
Ликовна култура Материјали (традиционални
и савремени) и врсте
материјала
Ликовна култура - Тонске
разлике
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Врста усклађености
(садржајна/временска)
садржајна

садржајна
садржајна

садржајна

Разред: Седми
Број часова - недељно: 1
Наставне теме:

●
●
●
●
●

годишње: 36

АРАБЕСКА
ПРОПОРЦИЈЕ
КОМПОЗИЦИЈА И ПРОСТОР
ОБЈЕДИЊАВАЊЕ ПОКРЕТА, ИГРЕ И ЗВУКА
ФОТОГРАФИЈА

Временска и садржајна усклађеност наставних садржаја из ликовне културе у оквиру
предмета и са другим предметима у петом разреду:
Наставна тема
Компоновање величина у
простору
Понављање и степеновање
облика у простору

Обједињавање покрета, игре
и звука
Фотографија

Разред: Осми
Број часова - недељно: 1
Наставне теме:

●
●
●
●

Предмет – наставна тема
Ликовна култура Равнотежа облика и масе у
простору
Ликовна култура Компоновање више
ритмичких целина
различитог значања у
простору
Ликовна култура 5. разред Ритам линија, облика и боја
Ликовна култура - Контраст,
светлина, површина и
облика у одређеном
простору

Врста усклађености
(садржајна/временска)
садржајна
садржајна

садржајна
садржајна

годишње: 34

СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ
ВИЗУЕЛНА МЕТАФОРИКА И СПОРАЗУМЕВАЊЕ
КОНТРАСТ, ЈЕДИНСТВО И ДОМИНАНТА У ПРОСТОРУ
СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ И ФАНТАСТИКА

Временска и садржајна усклађеност наставних садржаја из ликовне културе у оквиру
предмета и са другим предметима у петом разреду:
Наставна тема
Акционо сликање

Контраст као средство

Предмет – наставна тема
Ликовна култура 6. разред Слободно ритмичко
изражавање бојеним
мрљама, линијама,
светлинама, облицима и
волуменима
Ликовна култура 6. разред 31

Врста усклађености
(садржајна/временска)
садржајна

садржајна

ликовног израза

Контраст тоналитета

Реални облици у нереалним
односима

Српски језик и књижевност
5. разред - Поход на Мјесец,
Бранко Ћопић
Ликовна култура 6. разред Свет уобразиље у делима
ликовне уметности (снови,
бајке, митови)

Слободно компоновање и
фантастика

садржајна
садржајна

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Циљ
Општи циљ наставе музичке културе је развијање интересовања за музичку уметност и
упознавање музичке традиције и културе свога и других народа.
Циљ наставе и учења музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за музичку
уметност, стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију
и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свога и других
народа.
Остали циљеви и задаци наставе музичке културе су:
- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
- развијање осетљивости за музичке вредности;
- 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);
- развијање критичког мишљења;
- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности;
- упознавање занимања музичке струке.
Разред пети
Годишњи фонд часова 72 часа
Оперативни задаци:
Ученици треба да:
- певају песме по слуху;
- обраде просте и сложене тактове;
- усвајају нове елементе музичке писмености;
- свирају на дечјим музичким инструментима;
- изводе дечје, народне и уметничке игре;
- импровизују мелодије на задани текст;
- упознају звуке нових инструмената;
- слушају вредна дела уметничке и
- народне музике.
ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће
бити у стању да:
Извођење музике: – пева и свира самостално и у групи;
а) Певање песама
по слуху и са
– примењује правилну технику певања
нотног текста
(правилно дисање, држање тела,
б) Основе
ОБЛАСТ/ТЕМА
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САДРЖАЈИ
а) Певање песама (учење по
слуху и учење песме са нотног
текста) различитог садржаја и
расположења
традиционалне
и
уметничке
музике,
које
су

музичке
писмености

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,
музичких софтвера за писање/стварање
музике, караоке програма, аудио
снимака...);
– изражава се покретима за време

слушања музике;
– вербализује свој доживљај музике;
– идентификује ефекте којима

Слушање музике
а) Слушање
вокално-инструменталних и
инструменталних
композиција
б) Уочити
облике: музичка
реченица период
дводелна песма

различити елементи музичке
изражајности (мелодија, ритам, темпо,
динамика) утичу на тело и осећања;
– анализира слушано дело у односу на

извођачки састав и инструменте;
– илуструје примере коришћења

плесова и музике према намени у
свакодневном животу (војна музика,
обредна музика, музика за забаву...);
– критички просуђује лош утицај

прегласне музике на здравље;
– понаша се у складу са правилима

музичког бонтона;
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примерене гласовним могућностима
и узрасту ученика. Пожељно је
повезивање садржаја песама са
садржајима
осталих
наставних
предмета
уколико
је
могуће
(ученици и школа, годишња доба,
празници и обичаји, завичај и
домовина, природа и околина,
животиње...).
б) Свирање
- Свирање песама и лакших
инструменталних дела по
слуху и са нотног текста на
инструментима Орфовог
инструментарија.
- На основу искуства у
извонењу музике,
препознати и свирати
делове песама.
в) Основе музичке писмености
- Кроз обраду песама
информативно стећи појам
C-dur лествице, разлике
измену дура и мола, појам
предзнака – повисилица,
узмах и предтакт, такт 6/8,
шеснаестина ноте у групи.
- Слушање вокално-инструменталних
и кратких инструменталних
композиција, домаћих и страних
композитора уметничких дела
инспирисаних фолклором народа и
народности, различитог садржаја,
облика и расположења, као и
музичких прича.
- У слушаним примерима препознати
различите тонске боје (гласове и
инструменте), различит темпо,
динамичке разлике, различита
расположења на основу изражајних
елемената, као и композицију коју су
слушали, а на основу
карактеристичног одломка.
Оспособљавати ученике да уоче
вредности и улогу музике у
свакодневном животу.

– користи могућности ИКТ-а за

слушање музике;
- развије способности за грађење
мелодије
- достигне виши степен креативност
- изражава кроз музички језик
– користи музичке обрасце у

Музичко
стваралаштво
а) импровизација
мелодије на
задани текст
б) импровизација
на задати ритам и
мелодије

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;

- Креирање пратње за песме, стихова
ритмичким и звучним ефектима,
користећи притом различите изворе
звука.
- Креирање покрета уз музику коју
певају или слушају ученици.
- Смишљање музичких питања и
одговора, ритмичка допуњалка,
мелодијска допуњалка са потписаним
текстом, састављање мелодије од
понуених двотактних мотива.
- Импровизација мелодије на задани
текст.
- Импровизација дијалога на
инструментима Орфовог
инструментарија.

– учествује у креирању школских

приредби, догађаја и пројеката;
– користи могућности ИКТ-а за

музичко стваралаштво
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА












Српски језик и књижевност
Матерњи језик
Историја
Страни језици
Математика
Биологија
Географија
Ликовна култура
Физичко и здравствено васпитање
Информатика и рачунарство
Верска настава
 Грађанско васпитање
Иновација и унапређење:
Видео презентација часа
- садржи текстуални део, фотографије композитора и музичких инструмената,
графичке приказе лествица и ритмова и видео снимке;
- ученици питају, коментаришу, анализирају, упоређују, повезују;
Интернет
- стална комуникација ван наставе за ученичка питања, идеје и радове.
- са ученицима путем Facebook-а на страници коју је креирао наставникhttps://www.facebook.com/Horiorkestar/
и
преко
сајта
наставникаhttp://upoznajmuziku.com/,
Игра асоцијација
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- ученици у оквиру часа музичке културе индивидуално или групно осмишљавају игру
асоцијација коју решавају остале групе ученика;
- раде два типа Игре асоцијација:
а) са унапред задатом познатом темом и/ли
б) коначно решење асоцијације ученици одређују сами.
Презентација ученика
- група ученика осмишљава мали музички квиз који решавају све групе ученика.
- ученици припремају и презентују своје радове на задату тему (живот композитора,
музичке епохе, музички облици...)
Квизови знања
- Квизови знања су одличне активности за проверу знања ученика. Подељени у две
групе, са капитенима екипа, ученици се знањем такмиче и уједно уче о многим
другим аспектима живота.
Разред шести
Годишњи фонд часова 36 часова
ОБЛАСТ/ТЕМА

ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће
бити у стању да:
– пева и свира самостално и у групи;

САДРЖАЈИ
- Певање, свирање и
основе музичке писмености;

– примењује правилну технику певања

(правилно дисање, држање тела,
артикулација);
– кроз свирање и покрет развија

сопствену координацију и моторику;
– користи различита средства

Извођење музике:
а) Певање песама
по слуху и са
нотног текста
б) Основе
музичке
писмености

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

- Обрадити и певати
народне, дечје, уметничке
песме, каноне и песме
наших и страних
композитора;

- На дечјим ритмичким и
мелодијским
инструментима изводити
песме одговарајуће тежине
(обнављање целе ноте,
половине, четвртине,
осмине, шеснаестине у
групи и одговарајућих
пауза; обрада осминске
триоле и синкопе);

манифестацијама;
– користи могућности ИКТ-а у

извођењу музике (коришћење матрица,
музичких софтвера за писање/стварање
музике, караоке програма, аудио
снимака...);
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- Кроз обраду песама
упознати F-dur, D-dur и dmoll лествицу.

– изражава се покретима 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 инструменте;
Слушање музике
а) Слушање
вокално-инструменталних и
инструменталних
композиција
б) Уочити
облике: музичка
реченица период
дводелна песма

– 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

слушање музике;

- развије способности за грађење
мелодије
- достигне виши степен креативност
- изражава кроз музички језик
Музичко
стваралаштво
а) импровизација
мелодије на
задани текст
б) импровизација
на задати ритам и
мелодије

– 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,
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- Слушати вокалне, вокалноинструменталне и
инструменталне
композиције наших и
страних композитора;
- Посебну пажњу обратити на
соло и хорску песму уз
основне информације о делу
и композитору;
Ученике оспособити да препознају и
упознају звук инструмента у
примерима које слушају,
представљати им изглед и могућности
инструмента.
- Слушање вокално-инструменталних
и кратких инструменталних
композиција, домаћих и страних
композитора уметничких дела
инспирисаних фолклором народа и
народности, различитог садржаја,
облика и расположења, као и
музичких прича.
- У слушаним примерима препознати
различите тонске боје (гласове и
инструменте), различит темпо,
динамичке разлике, различита
расположења на основу изражајних
елемената, као и композицију коју су
слушали, а на основу
карактеристичног одломка.
Оспособљавати ученике да уоче
вредности и улогу музике у
свакодневном животу.
- Креирање пратње за песме, стихова
ритмичким и звучним ефектима,
користећи притом различите изворе
звука.
- Креирање покрета уз музику коју
певају или слушају ученици.
- Смишљање музичких питања и
одговора, ритмичка допуњалка,
мелодијска допуњалка са потписаним
текстом, састављање мелодије од
понуених двотактних мотива.
- Импровизација мелодије на задани
текст.
- Импровизација дијалога на
инструментима Орфовог

инструментом или покретом;
– учествује у креирању школских

приредби, догађаја и пројеката;
– користи могућности ИКТ-а за

музичко стваралаштво

инструментарија
- Подстицање музичке креативности
кроз импровизацију на доступним
инструментима;
- Импровизовање дијалога на
инструментима Орфовог
инструментарија.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА












Српски језик и књижевност
Матерњи језик
Историја
Страни језици
Математика
Биологија
Географија
Ликовна култура
Физичко и здравствено васпитање
Информатика и рачунарство
Верска настава
 Грађанско васпитање
Иновација и унапређење:
Видео презентација часа
- садржи текстуални део, фотографије композитора и музичких инструмената,
графичке приказе лествица и ритмова и видео снимке;
- ученици питају, коментаришу, анализирају, упоређују, повезују;
Интернет
- стална комуникација ван наставе за ученичка питања, идеје и радове.
- са ученицима путем Facebook-а на страници коју је креирао наставникhttps://www.facebook.com/Horiorkestar/
и
преко
сајта
наставникаhttp://upoznajmuziku.com/
Мапа ума
- на часу сви ученици индивидуално или групно раде Mапу ума.
Игра асоцијација
- ученици у оквиру сваког часа музичке културе индивидуално или групно
осмишљавају игру асоцијација коју решавају остале групе ученика;
- раде два типа Игре асоцијација:
а) са унапред задатом познатом темом и/ли
б) коначно решење асоцијације ученици одређују сами.
Презентација ученика
- група ученика осмишљава мали Музички квиз који решавају све групе ученика
Посете, излети, такмичења:
- концерти
Вредновање и оцењивање:
- ученици раде по групама, међусобно се оцењују и за све што ураде добро зараде
плус, а у дневник оцену о којој се изјашњава цело одељење;
- ученици оцењују рад наставника.
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Разред
Годишњи фонд часова

седми
36 часова

Циљ и задаци
Циљ наставе музичке културе у седмом разреду јесте да се осигура да сви ученици стекну
базичну jeзичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда
образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију
мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да
- упознавају музичке културе кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха;
- развију музикалност и креативностЗавод за унапређивање образовања и васпитања;
- негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитнообразовног рада са ученицима.
Задаци предмета:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током
наставе музичке културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе
музичке културе буду у пуној мери реализовани;
- стицање знања о музици различитих епоха;
- развијање способности извођења музике (певање/свирање)
- развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музике;
- подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање,
истраживање и стварање музике);
- даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности;
- стварање одељенских ансамбала.
Оперативни задаци:
- певање и свирање, по слуху и из нотног текста; песме и теме из познатих композиција;
- упознавање музикe праисторије, античке епохе, средњег века, ренесансе, барока и
класицизма кроз сагледавање друштвене функције музике, видова музицирања,
карактеристичних жанрова, облика и инструмената епохе, као и најистакнутијих
стваралачких личности;
- утврђивање појмова из основа музичке писмености;
- обрада мелодијског мола, обрада акорада на главним ступњевима, појам каденце;
- обрада мешовитих тактова (7/8, 5/8 - на примерима народних песама);
- утврђивање и обрада појмова мелодија, ритам, метар, темпо, динамика, хармонија,
полифонија, хомофонија, фактура.
ИСХОДИ
По
завршеној
области/теми ученик ће
ОБЛАСТ/ТЕМА
бити у стању да:
–
пева
и
свира
самостално и у групи;
Извођење музике:
а) Певање песама
– примењује правилну технику певања
по слуху и са
(правилно дисање, држање тела,
нотног текста
б) Основе
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САДРЖАЈИ
Певање, свирање и основе
музичке писмености;

-

Обрадити и певати народне,

музичке
писмености

артикулација);

дечје, уметничке песме, каноне и песме
наших и страних композитора;

– кроз свирање и покрет развија

сопствену координацију и моторику;
– користи различита средства

изражајног певања и свирања у
зависности од врсте, намене и
карактера композиције;

- Обнављање и обрада нових појмова из
музичке писмености: мелодијски мол,
акорди на главним ступњевима (на
примеру C-dur-a), каденца, мешовити
тактови

– 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

На дечјим ритмичким и
мелодијским инструментима изводити
песме одговарајуће тежине (обнављање
целе ноте, половине, четвртине, осмине,
шеснаестине у групи и одговарајућих
пауза; обрада осминске триоле и
синкопе);
- Кроз обраду песама упознати F-dur, Ddur и d-moll лествицу.

извођењу музике (коришћење матрица,
музичких софтвера за писање/стварање
музике, караоке програма, аудио
снимака...);
Слушати вокалне, вокално– изражава се покретима за време
инструменталне и инструменталне
слушања музике;
композиције наших и страних
композитора;
– вербализује свој доживљај музике;
– идентификује ефекте којима

Слушање музике
а) Слушање
вокално-инструменталних и
инструменталних
композиција
б) Уочити
облике: музичка
реченица период
дводелна песма

различити елементи музичке
изражајности (мелодија, ритам, темпо,
динамика) утичу на тело и осећања;
– анализира слушано дело у односу на

извођачки састав и инструменте;
– илуструје примере коришћења

плесова и музике према намени у
свакодневном животу (војна музика,
обредна музика, музика за забаву...);
– критички просуђује лош утицај

прегласне музике на здравље;
– понаша се у складу са правилима

музичког бонтона;
– користи могућности ИКТ-а за

слушање музике;
39

Посебну пажњу обратити на соло и
хорску песму уз основне информације о
делу и композитору;
Ученике оспособити да препознају и
упознају звук инструмента у
примерима које слушају,
представљати им изглед и могућности
инструмента.
- Слушање вокално-инструменталних
и кратких инструменталних
композиција, домаћих и страних
композитора уметничких дела
инспирисаних фолклором народа и
народности, различитог садржаја,
облика и расположења, као и
музичких прича.
- У слушаним примерима препознати
различите тонске боје (гласове и
инструменте), различит темпо,
динамичке разлике, различита
расположења на основу изражајних
елемената, као и композицију коју су
слушали, а на основу

карактеристичног одломка.
Оспособљавати ученике да уоче
вредности и улогу музике у
свакодневном животу.
- развије способности за грађење
мелодије
- достигне виши степен креативност
- изражава кроз музички језик
– користи музичке обрасце у

осмишљавању музичких целина кроз
певање, свирање и покрет;
Музичко
стваралаштво
а) импровизација
мелодије на
задани текст
б) импровизација
на задати ритам и
мелодије

– 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

- Креирање пратње за песме, стихова
ритмичким и звучним ефектима,
користећи притом различите изворе
звука.
- Креирање покрета уз музику коју
певају или слушају ученици.
- Смишљање музичких питања и
одговора, ритмичка допуњалка,
мелодијска допуњалка са потписаним
текстом, састављање мелодије од
понуених двотактних мотива.
- Импровизација мелодије на задани
текст.
- Импровизација дијалога на
инструментима Орфовог
инструментарија
- Подстицање музичке креативности
кроз импровизацију на доступним
инструментима;
- Импровизовање дијалога на
инструментима Орфовог
инструментарија.
- Стварање дечјих композиција.
Праисторија

- спознаће процес развијања музике
кроз векове
- квалитетније разумевање духа
времена, околности настајања
музичких епоха
- знају развитак вокалне музике
УПОЗНАВАЊЕ
МУЗИКЕ
РАЗЛИЧИТИХ
ЕПОХА

- знају процес развијања
инструменталне музике
- препознају музичка дела одређених
епоха
- спознају величину музике као
уметности
- науче развијање музичких облика
кроз епохе
- разумеју музику и веру (кроз
развијање музике у средњем веку)
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Обрада следећих тема:
порекло и улога музике у
првобитном
друштву;
изражајна средства музике примери мелодија и ритмова;
настанак првих инструмената
(удараљки,
дувачких,
жичаних). Певање и свирање
примера у комбинацији са
покретом.
Обрада
појма
импровизација.
Античка епоха
Музика првих цивилизација Месопотамија, Египат, Индија и
Кина (појмови класног раслојавања
и професионалне музике, функција
музике у друштву). Упознавање
пентатонике
кроз
извођење

- упознају се са великанима музичке
уметности, њиховим делима
- спознају развијање музике на тлу
Србије

примера
и
упознавање
специфичног
инструментарија.
Античка Грчка - музика и мит,
инструменти и видови музицирања
(дитирамб и грчка трагедија,
хорско
певање,
концертна
надметања).

Средњи век
Музика
и
хришћанство.
Музичка
основа
хришћанске
музике. Појава осмогласника и
грегоријанског корала. Њихова
даља музичка надоградња и развој
црквених музичких облика у
уметничке.
Видови
извођења
вокалне
музике:
солистичко,
хорско,
антифоно
и
респонзоријално певање, канон.
Појава
оргуља
у
Европи.
Инструменти
у
световном
музицирању: дувачки, жичани,
удараљке. Улога плеса. Облици
црквеног певања код православних
народа: литургија и њени делови,
врсте црквених песама: химна,
тропар, стихира, ирмос. Развој
средњовековне музике на Западу:
рађање
вишегласја.
Миса.
Извођење примера.
Ренесанса
Световна и духовна музика.
Појмови хомофоније и полифоније.
Облици: мадригал, шансон, миса,
мотет.
Барок
Развој инструмената (породица
виолина, породице дрвених и
лимених дувачких инструмената,
инструменти
с
Рођење
опере.
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диркама).
Клаудио

Монтеверди. Облици вокалноинструменталне
музике
(ораторијум,
кантата,
пасија).
Инструментална
музика:
солистичко, камерно и оркестарско
музицирање.
Облици:
свита,
концерт, фуга. Антонио Вивалди,
Јохан Себастијан
Бах и Георг Фридрих Хендл.
Слушање и извођење једноставних
музичких примера. Примери
двогласног извођења.
Класицизам
Појам сонате и симфоније.
Жанрови класичне музике:
опера,
црквени
жанрови,
симфонијска,
концертантна,
камерна (посебно гудачки
квартет), солистичка музика.
Клавир. Јозеф Хајдн, Волфганг
Амадеус Моцарт и Лудвиг ван
Бетовен. Слушање и извођење
једноставних
музичких
примера.
Музика на тлу Србије
Праисторијска налазишта и
антички споменици на тлу
Србије. Народна музика и
обичаји. Развој црквене музике
од XII до XVIII века (утицаји
византијске музике и стварање
српске
црквене
музике,
духовни центри у турском
периоду, развој музике после
Велике сеобе).

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Српски језик и књижевност
 Матерњи језик
 Историја
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Страни језици
Математика
Биологија
Географија
Ликовна култура
Физичко и здравствено васпитање
Информатика и рачунарство
Верска настава
 Грађанско васпитање
Иновација и унапређење:
Видео презентација часа
- садржи текстуални део, фотографије композитора и музичких инструмената,
графичке приказе лествица и ритмова и видео снимке;
- ученици питају, коментаришу, анализирају, упоређују, повезују;
Интернет
- стална комуникација ван наставе за ученичка питања, идеје и радове.
са ученицима путем Facebook-а на страници коју је креирао наставникhttps://www.facebook.com/Horiorkestar/
и
преко
сајта
наставникаhttp://upoznajmuziku.com/
Мапа ума
- на часу сви ученици индивидуално или групно раде Mапу ума.
Игра асоцијација
- ученици у оквиру сваког часа музичке културе индивидуално или групно
осмишљавају игру асоцијација коју решавају остале групе ученика;
- раде два типа Игре асоцијација:
а) са унапред задатом познатом темом и/ли
б) коначно решење асоцијације ученици одређују сами.
Презентација ученика
- група ученика осмишљава мали Музички квиз који решавају све групе ученика
- ученици презентују кроз мултимедијалне формате своје презентације на тему
историје музике, композитора, музичких дела
Посете, излети, такмичења:
- концерти
Вредновање и оцењивање:
- ученици раде по групама, међусобно се оцењују и за све што ураде добро зараде
плус, а у дневник оцену о којој се изјашњава цело одељење;
- ученици оцењују рад наставника.
Разред
осми
Фонд часова 34
Циљ предмета:
Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и
уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних
постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,
да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење
и заинтересованост за предметне садржаје, као и да
- упознавају музичке културе кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха;
- развију музикалност и креативност;
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- негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитнообразовног рада са ученицима.
Задаци предмета:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе
музичке културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе музичке
културе буду у пуној мери реализовани;
- стицање знања о музици различитих епоха;
- развијање способности извођења музике (певање/свирање);
- развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за
разумевање музике;
- подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање,
истраживање и стварање музике);
- даље упознавање изражајних средстава музичке уметности;
- стварање одељенских ансамбала;
- оформити и неговати рад школског ансамбла.
Оперативни задаци:
- певање и свирање, по слуху и из нотног текста; песме и теме из познатих композиција.
Ученик уме да:
- препозна основне елементе музичке писмености - опише основне карактеристике:
- музичких инструмената;
- историјско-стилских периода;
- музичких жанрова;
- народног стваралаштва.
Ученик уме да анализира повезаност:
- музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком;
- изражајности (нпр. брз темпо са живахним карактером);
- структуре и драматургије одреñеног музичког жанра (нпр. оперски финале са догаñајима у
драми);
- облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота.
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;
уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту
(одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом).
Ученици умеју да:
- препознају теме из познатих композиција домаћих и страних аутора;
- упознају музику различитих жанрова;
- буду ангажовани у свим музичким активностима и сами стварају музику;
- активно учествују у припремању програма за такмичења и јавне наступе;
- стечена стваралачка искуства и искуства у слушању музике користе за процену својих и
других музичких дела.
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ОБЛАСТ/ТЕМА

ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће
бити у стању да:
– пева и свира самостално и у групи;
– примењује правилну технику певања

(правилно дисање, држање тела,
артикулација);
– кроз свирање и покрет развија

сопствену координацију и моторику;
– користи различита средства

изражајног певања и свирања у
зависности од врсте, намене и
карактера композиције;
– искаже своја осећања у току

извођења музике;
– примењује принцип сарадње и

међусобног подстицања у заједничком
музицирању;
Извођење музике:
а) Певање песама
по слуху и са
нотног текста
б) Основе
музичке
писмености

– учествује у школским приредбама и

манифестацијама;
– користи могућности ИКТ-а у

извођењу музике (коришћење матрица,
музичких софтвера за писање/стварање
музике, караоке програма, аудио
снимака...);
- пева једноставне дечје, народне или
популарне композиције;
- изводи једноставне дечје, народне или
популарне композиције

САДРЖАЈИ
Стечена знања из музичке
културе проширивати и
примењивати на примерима за
певање и свирање.
- Обнављање стечених знања
из музичке писмености на
конкретним музичким
примерима (предзнаци,
ознаке за динамику и темпо,
нотне вредности, обрађене
лествице);
- Анализа музичких
елемената и карактеристика
(темпо, карактер);
Упознавање функције
елемената музичке
писмености и извођачких
састава.
- Певање, свирање и
основе музичке писмености;

- Обрадити и певати
народне, дечје, уметничке
песме, каноне и песме
наших и страних
композитора;

- на бар једном инструменту;
- изводи разноврсни музички
репертоар
певањем
и
свирањем, као солиста и у
школским ансамблима;
- свира на инструментима
Орфовог
инструментаријума;
- свира
на
фрулици,
мелодици, тамбури, гитари
и
другим
доступним
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инструментима;
- свира примере из музичке
литературе

– изражава се покретима 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 инструменте;
Слушање музике
а) Слушање
вокално-инструменталних и
инструменталних
композиција
б) Уочити
облике: музичка
реченица период
дводелна песма

– 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

слушање музике;

Музичко
стваралаштво
а) импровизација
мелодије на
задани текст
б) импровизација
на задати ритам и
мелодије

У области музичког
стваралаштва ученик уме да:
- направи музичке

инструменте, користећи
предмете из окружења;
- осмисли мање музичке

целине на основу
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- Слушати вокалне, вокалноинструменталне и
инструменталне
композиције наших и
страних композитора;
- Посебну пажњу обратити на
соло и хорску песму уз
основне информације о делу
и композитору;
Ученике оспособити да препознају и
упознају звук инструмента у
примерима које слушају,
представљати им изглед и могућности
инструмента.
- Слушање вокално-инструменталних
и кратких инструменталних
композиција, домаћих и страних
композитора уметничких дела
инспирисаних фолклором народа и
народности, различитог садржаја,
облика и расположења, као и
музичких прича.
- У слушаним примерима препознати
различите тонске боје (гласове и
инструменте), различит темпо,
динамичке разлике, различита
расположења на основу изражајних
елемената, као и композицију коју су
слушали, а на основу
карактеристичног одломка.
Оспособљавати ученике да уоче
вредности и улогу музике у
свакодневном животу.
- Креирање пратње за песме, стихова
ритмичким и звучним ефектима,
користећи притом различите изворе
звука.
- Креирање покрета уз музику коју
певају или слушају ученици.
- Смишљање музичких питања и
одговора, ритмичка допуњалка,

понуñених модела;
- изводи пратеће ритмичке и

мелодијско-ритмичке
деонице на направљеним
музичким инструментима;
- учествује у одабиру музике

за дати жанровски и
историјски контекст;
- осмишљава пратеће

аранжмане за Орфов
инструментаријум и друге
задате музичке
инструменте;

мелодијска допуњалка са потписаним
текстом, састављање мелодије од
понуених двотактних мотива.
- Импровизација мелодије на задани
текст.
- Импровизација дијалога на
инструментима Орфовог
инструментарија
- Подстицање музичке креативности
кроз импровизацију на доступним
инструментима;
- Импровизовање дијалога на
инструментима Орфовог
инструментарија.
- Стварање дечјих композиција.

- импровизује и/или

компонује мање музичке
целине (ритмичке и
мелодијске) у оквиру
различитих жанрова и
стилова;
осмисли музику за школску представу,
приредбу, перформанс;
импровизује мелодије на задати текст.
учествује у креирању школских
приредби, догађаја и пројеката;
– користи могућности ИКТ-а за

музичко стваралаштво
- спознаће процес развијања музике
кроз векове
- квалитетније разумевање духа
времена, околности настајања
музичких епоха
УПОЗНАВАЊЕ
МУЗИКЕ
РАЗЛИЧИТИХ
ЕПОХА

- знају развитак вокалне музике
- знају процес развијања
инструменталне музике
- препознају музичка дела одређених
епоха
- спознају величину музике као
уметности
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Примењивати стечена знања о
музици различитих епоха кроз
музичке примере.

Упознавање
са
музичким
развојем у двадесетом веку

Упознавање са стиловима у
музици

- науче развијање музичких облика
кроз епохе
- разумеју музику и веру (кроз
развијање музике у средњем веку)
- упознају се са великанима музичке
уметности, њиховим делима
- спознају развијање музике на тлу
Србије
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА












Српски језик и књижевност
Матерњи језик
Историја
Страни језици
Математика
Биологија
Географија
Ликовна култура
Физичко и здравствено васпитање
Информатика и рачунарство
Верска настава
 Грађанско васпитање
Иновација и унапређење:
Видео презентација часа
- садржи текстуални део, фотографије композитора и музичких инструмената,
графичке приказе лествица и ритмова и видео снимке;
- ученици питају, коментаришу, анализирају, упоређују, повезују;
Интернет
- стална комуникација ван наставе за ученичка питања, идеје и радове.
са ученицима путем Facebook-а на страници коју је креирао наставникhttps://www.facebook.com/Horiorkestar/
и
преко
сајта
наставникаhttp://upoznajmuziku.com/
Мапа ума
- на часу сви ученици индивидуално или групно раде Mапу ума.
Игра асоцијација
- ученици у оквиру сваког часа музичке културе индивидуално или групно
осмишљавају игру асоцијација коју решавају остале групе ученика;
- раде два типа Игре асоцијација:
а) са унапред задатом познатом темом и/ли
б) коначно решење асоцијације ученици одређују сами.
Презентација ученика
- група ученика осмишљава мали Музички квиз који решавају све групе ученика
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- ученици презентују кроз мултимедијалне формате своје презентације на тему
историје музике, композитора, музичких дела
Посете, излети, такмичења:
- концерти
Вредновање и оцењивање:
- ученици раде по групама, међусобно се оцењују и за све што ураде добро зараде
плус, а у дневник оцену о којој се изјашњава цело одељење;
- ученици оцењују рад наставника.

ИСТОРИЈА
Пети разред
Циљ наставе и учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје стекне основна
историјска знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине
критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету,
културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи.
Оперативни задаци: разумевање појма прошлости; упознавање начина и значаја проучавања
прошлости; разумевање основних одлика праисторије и старог века; разумевање основних
временских одредница (деценија, век, миленијум); оспособљавање за коришћење историјске
карте; стицање знања о догађајима и личностима који су обележили епоху старог века;
упознавање са основним одликама античке културе.
Наставна
област / тема

Начин и поступци остваривања програма

Поред групног и индивидуалног рада, фронтални рад је основ за рад. Пошто се у
овој теми обрађују основе историјске науке, као што су основне временске
одреднице, различити начини рачунања времена, подела прошлости и
Основи
историјски извори, акценат ће бити стављен на индивидуалном решавању
проучавања
задатака: одрађивање деценије, века, миленијума и постављање на временску
прошлости
ленту, прерачунавање година у хришћанску еру, рачунање колико трају
поједини историјски периоди, сврставање извора према њиховој основној
подели, сврставање извора према установама у којима се чувају.
Да би ученици увидели разлику основних карактеристика каменог и металног
доба и напредак човека кроз време индивидуално попуњавају табелу са табле са
питањима о главним карактеристикама за старије камено, млађе камено и
Праисторија метално доба. Потом упоређују податке хоризонтално где увиђају историјски
напредак и користе податке вертикално који им служе да направе причу о
појединим деловима праисторије. Давање главних информација о одликама
праисторије и настанку и развоју човека путем ппт презентације.
Да би се схватило место и положај држава Старог истока на пластифицираној
карти се поцртавају главне географске карактеристике. Кроз причу са
занимљивостима дају се основне информације о развоју државе, начину живота,
писмености и веровањима, анализира се хијерархијска подела друштва са
графичког приказа, исписивање свога имена путем хијерогифа, на ленти
Стари исток
времена смештање догађаја и личности, путем пауер поинт презентације
упознавање са културом и религијом, повезивање визуелних информација са
одређеном државом Старог истока, рад на тексту у сврху препознавања извора
путем чињеница које су усвојили.
Путем историјске карте, дајем информације о географском положају Старе
Античка Грчка Грчке и лоцирам најважније цивилизације и грчке полисе. Да би ученици
увидели разлику између Атине и Спарте, праве једну табелу о државном
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Антички Рим

Наставна
област / тема
Основи
проучавања
прошлости

Праисторија

уређењу, другу о друштвеној подели становништва, трећу о осталим разликама.
Кроз питања долазе до закључка о различитом степену развоја права у грчким
полисима. Пети век, обзиром да је крцат догађајима, приказује се путем
временске ленте, где је на почетку Грчко персијски рат, у средини златно доба
Атине, на крају Пелопонески рат. На ленту времена се уписују важне битке и
даје информација о узроцима и последицама. Грчки богови се уносе у
заједничку табелу са римским боговима, да би се касније упоређивали. Кроз
питања ученици одговарају који су били грачки богови. Они ученици који су
тачно одговорили излазе пред таблу, а остали погађају који је ученик погодио
ког бога. Победник је онај ученик који је последњи откривен. Путем ппт
презентације давање ученицима информације о грчкој култури. Рад на тексту с
циљем разликовања легенди и митова од историјских чињеница. Давање
информација о значају и последицама освајања Александра Великог, анализа
анимације освајања Александра Македонског и последице уз посебан осврт на
хеленистичку културу и хеленистичке државе.
Рад на карти: ученици у уџбеницима на карти лоцирају Рим, а затим описују
колика је римска држава била на врхунцу моћи. Дајем информације о настанку
римске државе, кроз постављање питања, радом на тексту, демистификујемо
мит о Ромулу и Рему, упоређујемо римско државно уређење (краљевина,
република, царство), уз помоћ историјске карте дајем информације о освајању
Италије и територијалном ширењу Рима око Средоземног мора, кључне речи
записујемо у свеску и појмове Пирова победа, романизација, провинције као и
важне личности и појмове из римске културе. Римски богови се уносе у
заједничку табелу са грчким боговима, да би се упоређивали. Кроз питања
ученици одговарају који су били римски богови. Они ученици који су тачно
одговорили излазе пред таблу, а остали погађају који је ученик погодио ког
бога. Победник је онај ученик који је последњи откривен. Са слике анализирамо
изглед римског града, а на карти тражимо римске градове на тлу Србије и
доносимо закључак који градови носе име још из античког времена. На ленти
времена уписујемо главну поделу римске историје и важне догађаје као што су
оснивање Рима, доба краљевства, републике, царства (принципат, доминат),
оснивање Константинопоља, почетак Велике сеобе народа, поделу Римског
царства, кроз занимљивости и причу о Исусу Христу и уз разговор са ђацима
дајем основне информације о хришћанству. Из Библије за децу анализирамо
илустрације из Старог завета. На карти уцртавам путању напада Хуна, границу
између Источног и Западног римског царства и стварање германских држва на
месту пропалог Западног римског царства. Провера исхода кроз тест.
Корелације
Веза са предметима
Правопис; Причање о догађајимахронолошки ток радње (СРП)
Демонстрациони огледи. Мерење
времена(ППД)
Коришћење штампаних извора и
информација из медија (ГВ)
Стотине, десетице (МАТ)в
Васиона и Земља; Географска карта (ГЕО)
Увод;
Историја, наука о прошлости (ИСТ)
Правопис (СРП)
Опажање ритма линија, боја, облика;
Цртање, сликање, вајање (ЛК)
Време (ИСТ)
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Начин реализације
Подсећање на већ стечена знања из
природе и друштва путем постављања
питања.

Обнављање стечених знања и
проширивање са новим постављањем
питања.

Стари исток

Античка Грчка

Антички Рим

Географска карта (ГЕО)
Рањена лавица из Ниниве, 650. г.п.н.е;
Ниобида на умору, око 450-440. г.п.н.е;
Микеринос и његова жена; Цртање; разни
цртачки материјали и папири (ЛК)
Стари завет (ВН)
Историја, наука о прошлости; Време
(ИСТ)
Правопис;
Причање
о догађајимахронолошки ток радње (СРП)
Размера и њене примене; Осна симетрија
(МАТ)
Увод, Ератостен; Географска карта (ГЕО)
Акробаткиња, XII век пре нове ере; Кора,
архајски период; Епидаурус (ЛИК)
Историја, наука о прошлости, Време
(ИСТ)
Грчки митови; Драма и позориште;
Правопис; Причање о догађајимахронолошки ток радње (СРП)
Атлетика (ФИС)
Упознавање најзначајнијих појмова права и одговорности (ГВ)
Географска карта; Васиона и земља,
планете (ГЕО)
Стари завет (ВН)
Грчка култура; Историја, наука о
прошлости; Време (ИСТ)
Правопис; Причање о догађајимахронолошки ток радње (СРП)
Празници: Божић, Нова година, Ускрс
(ВН)
Римски бројеви (МАТ-3)
Историја архитектуре -стилови градње:
грчки, римски, етрурски, ренесансни;
Грађевински материјали; култура
становања (ТИО-5)
Рођење Христово (ВН-5)

Обнављање стечених знања и
проширивање са новим постављањем
питања.

Обнављање стечених знања и
проширивање са новим постављањем
питања.

Обнављање стечених знања и
проширивање са новим постављањем
питања.

Шести разред
Циљ предмета: Циљ изучавања наставног предмета историја је културни напредак и
хуманистички развој ученика. Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског
простора и времена, историјских процеса и токова, као и развијању националног, европског и
светског идентитета и духа толеранције код ученика.
Оперативни задаци: разумевање појма "средњи век" и основних одлика тог историјског периода;
разумевање основних одлика феудалног друштва; стицање знања о најзначајнијим државама
средњовековне Европе; стицање знања о српским средњовековним државама; стицање знања о
личностима које су обележиле средњи век у општој и националној историји; разумевање улоге
религије у друштву средњег века; упознавање културних и техничких достигнућа средњовековне
Европе; упознавање културног наслеёа Срба у средњем веку; коришћење историјских карата за
период средњег века; подстицање ученика на коришћење историјских извора; развијање
критичког односа према историјским изворима.
Наставна област /
тема
УВОД

Начин и поступци остваривања програма
Давање информација о основним одликама средњег века и историјским
изворима. Индивидуални рад на сврставању историјских извора према
врсти. Графички приказ друштвене структуре становништва.
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Уцртавање на пластифицирану карту путању кретања Хуна, место стварања
хунске државе, поделу Римског царства и нове германске државе,
ограничавање граница Франачке државе, давање основних информација са
занимљивостима о франачким владарима и распаду државе. Рад на тексту са
задатком издвајања основних карактеристика ислама. Анализа историјске
мапе Арабљанског полуострва и односа између климе и начина живота.
СРБИ И ЊИХОВО Анализа мапе Балканског полуострва са освртом на чињеницу који данас
народи живе и повезивање са прошлошћу. Прављење табеларног приказа
ОКРУЖЕЊЕ У
народа, владара, временске одреднице и значаја. Уписивање на
РАНОМ
СРЕДЊЕМ ВЕКУ пластифицирану карту староседеоца и суседа Јужних Словена. Давање
информација о њима и анализа текста из уџбеника. Анализа историјске мапе.
Давање информација о српским ранофеудалним владарима и сврставање у
век. Давање информација и дискусија о покрштавању Јужних Словена и
њиховој култури.
Прављење графичког приказа друштвене структуре становништва,
ЕВРОПА У
прављење ленте времена крсташких ратова, давање информације о њима и
ПОЗНОМ
СРЕДЊЕМ ВЕКУ разговор, кроз разговор упоредба основних карактеристика старог и средњег
века, давање информација о постанку и развоју средњовековних градова са
занимљивостима из свакодневног живота, приказ презентације о
средњовековној култури
СРБИ И ЊИХОВО Прављење родослова династије Немањића, давање информације са
занимљивостима из житија о владарима, исцртавање граница државе и
ОКРУЖЕЊЕ У
њихово ширење, прављење ленте времене са главним тачкама развоја,
ПОЗНОМ
СРЕДЊЕМ ВЕКУ анализа мапе обласних господара. Разговор о процесу настанка, развоја,
врхунца и пропасти једне државе, презентација о култури, филм о
манастирима
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ Анализа историјске карте Мале Азије и Балканског полуострва. Графички
приказ друштвене и државне структуре Османског царства. Давање
И ЊИХОВО
информација о Маричкој и Косовској бици и последицама, лента времена
ОКРУЖЕЊЕ У
српских деспота, анализа историјске карте, анализа историјског извора о
ДОБА
ОСМАНЛИЈСКИХ грађењу Смедерева, прављење табеле о времену пропасти балканских
држава
ОСВАЈАЊА
ЕВРОПА И
СРЕДОЗЕМЉЕ У
РАНОМ
СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Наставна
област / тема
УВОД

ЕВРОПА И
СРЕДОЗЕМЉЕ У
РАНОМ СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

Корелације
Веза са предметима

Начин реализације

Символ вере (ВН)
Структура становништва Европе; Државе
Источне Европе; Државе Западне Европе (ГЕО)
Историјски извори; Подела прошлости; Време
(ИСТ-5)
Правопис; Причање о догађајима-хронолошки
ток радње (СРП-5)

Подсећање на већ стечена
знања из природе и друштва
путем постављања питања.

Уметност у доба сеобе народа; Византијска
уметност; Исламска уметност (ЛК)
Символ вере (ВН)
Структура становништва Европе; Државе
Источне Европе; Државе Западне Европе (ГЕО)
Основне одлике средњег века (ИСТ)
Картогрфија (ГЕО-5)
Варварске најезде и пад Западног римског
царства; Настанак и ширење хришћанства;
Римско царство; Време (ИСТ-5)
Арабеска (ЛК)
Света Софија у Цариграду; Портрет Карла

Обнављање стечених знања и
проширивање са новим
постављањем питања.
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Великог, око 1350. (ЛК)
Правопис; Причање о догађајима-хронолошки
ток радње (СРП-5)

СРБИ И ЊИХОВО
ОКРУЖЕЊЕ У
РАНОМ СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

Структура становништва Европе; Република
Словенија, Република Македонија; Републике
Чешка и Словачка; Република Хрватска;
Република Бугарска; Република Црна Гора;
Република Србија;
Државе на Балканском полуострву (ГЕО)
Основне одлике средњег века; Византија;
Хришћанска црква; Византија до 12.века (ИСТ)
Историја српског језика (СРП)
Правопис; Веселин Чајкановић: Студије из
српске религије и фолклора; Причање о
догађајима-хронолошки ток радње (СРП-5)
Св. Донат, Задар, IX век; Катедрала св.
Време (ИСТ-5)

Обнављање стечених знања и
проширивање са новим
постављањем питања.

ЕВРОПА У ПОЗНОМ Феудално друштво; Франачка држава; Исламски Обнављање стечених знања и
свет у раном средњем веку (ИСТ)
СРЕДЊЕМ ВЕКУ
проширивање са новим
Република Француска; Уједињено
постављањем питања.
Краљевство;Република Немачка; Руска

СРБИ И ЊИХОВО
ОКРУЖЕЊЕ У
ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И
ЊИХОВО
ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА
ОСМАНЛИЈСКИХ
ОСВАЈАЊА

федерација; Насеља; Државе Западне Европе
(ГЕО)
Романика и готика (ЛК)
Грађевински материјали; култура становања
(ТИО)
Начин живота у средњем веку
(ПиД-4)
Правопис; Причање о догађајима-хронолошки
ток радње (СРП-5)
Опсада Јерусалима, XIII век (ЛК-5)
Време (ИСТ-5)
Феудално друштво; Основне одлике средњег
века; Византија; Хришћанска црква (ИСТ)
В.Илић-Свети Сава (СРП)
Химна Светом Сави (МК)
Српска уметност 12-13.века; Анђео на
Христовом гробу, Милешева 1228.; Пластика
портала и прозора, Дечани, 1328-1335. (ЛК)
Христов живот у православној иконографијиразговор; Свети Сава (ВН)
Немањићи (ПиД-4)
Правопис; Епске народне песме о Немањићима и
Мрњавчевићима; Причање о догађајимахронолошки ток радње (СРП-5)
Успење Богородице, Сопоћани, око 1260. (ЛК-5)
Сопоћани, XIII век;Милешева, 1228. (ЛК
Музика на тлу Србије 13-18.века; Химна Светом
Сави (МК-5)
Старозаветни мотиви у православној
иконографији (ВН-5)
Време (ИСТ-5)
Епске народне песме: Смрт мајке Југовића,
песме о Косовском боју, народне песме о Марку
Краљевићу (СРП)
Поствизантијска уметност (15-17. века) (ЛК)
Епске народне песме старијих времена
(о Мрњавчевићима); Правопис; Причање о
догађајима-хронолошки ток радње (СРП-5)
Време (ИСТ-5)
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Обнављање стечених знања и
проширивање са новим
постављањем питања.

Обнављање стечених знања и
проширивање са новим
постављањем питања.

Седми разред
Циљ наставе историје 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
историјске свести и хуманистичко образовањe ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању
историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и
европског идентитета и духа толеранције код ученика.
Оперативни задаци: усвоје појам нови век и стекну знања о основним одликама тог историјског периода;
стекну знања о историји најзначајнијих европских држава у новом веку; стекну знања о положају српског
народа под турском, хабзбуршком и млетачком влашћу; стекну знања о настанку и развоју модерних
српских држава до међународног признања независности 1878; упознају културна и научно-технолошка
достигнућа Европе и света у новом веку; упознају културна и научно-технолошка достигнућа Срба у новом
веку; стекну знања о знаменитим личностима новог века; развијају истраживачку радозналост и критички
однос према историјским изворима; стекну знања о развоју грађанских слобода и права током новог века.

Наставна област
/ тема

Начин и поступци остваривања програма

Разговор о основним карактеристикама средњг века, прављење паралеле и
давање информација о карактеристикама новог века и записивање у свеску,
прављење паралеле са предходним историјским периодом, анализа карте о
УСПОН ЕВРОПЕ великим географским открићима, давање информација о занимљивостима,
давање информација о настанку и развоју градова, анализа сликовног
(Европа од краја
XV до краја XVIII материјала, кроз разговор долажење до нових стремљења људи и окретању
века)
себи, презентација о сликарима, архитектама, књижевницима, историчарима
ренесансе, анализа текста, давање главних информација о реформацији,
издвајање из уџбеника главних ослонаца католичке обнове, прављење табеле о
апсолутистичким манарсима са акцентом на династију, време, двор, значај
Прављење графичког приказа територијално-административне поделе
Османског царства, анализа историјске карте (ширење царства), кроз разговор
СРПСКИ НАРОД упоредбом стања османске државе и односа према српском народу долазимо
ПОД СТРАНОМ до њиховог положаја, прављење табеле аустро-турских ратова са елементима:
ВЛАШЋУ ОД XVI рат, време, територијалне промене, српско учешће, анализа мапе ингеренције
ДО XVIII ВЕКА православне цркве и давање информацијао значају, анализа извора о српским
сеобама, анализа историјске карте војне границе, давање информација о
почецима грађанске класе код Срба, филм о Доситеју Обрадовићу
Анализа последица великих географских открића, утицај на развој
мануфактуре и повезивање са даљим напретком капитализма, давање
информација о индустријској револуцији, разговор о принципу рада парне
машине, прављење тебеларног приказа политичких револуција са главним
елементима промене, анализа филма о Француској револуције, давање
ДОБА
информација, белжење у свеску главних последица, кроз презентацију давање
РЕВОЛУЦИЈА
информација о Наполеоновом добу, разврставање захтева револуционара 1848.
(Европа и свет од
према државама на табли, записивање и доношење закључака, анализа
краја XVIII века
историјске карте уједињења Италије и уједињења Немачке, сабирање чинилаца
до 70-их година
уједињења као пример концизности и означавања структуре садржаја,
XIX века)
табеларни приказ различитости севера и југа САД, давање главних
информација, анализа карте територијалног ширења САД, анализа мапе
Балканског полуострва са акцентом на интересима великих сила, одабир из
текста главних информација о балканским државама са аспекта стицања
самосталности и независности.
НОВОВЕКОВНЕ Давање информације о главним тачкама развоја српске државности, прављење
СРПСКЕ
хронолошке ленте времена са владарима, њиховим значајем и доприносом у
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ослобађању од турске власти, анализа делова песме „Буна на дахије“, читање
занимљивости из времена Милоша и анализа карактера, дискусија о утицају
спољне политике на унутрашње догађаје, анализа начина владања и процеса
демократизације, давање информација о развоју законистоси, образовања и
култури, сценски приказ „убиства дечака на Чукур чесми“. Анализа историјске
карте територијалног ширења Србије. Филм о Српској револуцији. Прављење
ленте времена развоја државе у Црној Гори са институцијама и разговор на
основу тога.
СРПСКИ НАРОД Анализа историјске мапе Хабзбуршке монархије и области где су Срби
ПОД СТРАНОМ живели. Кроз разговор, анализом карте, долазимо до дефиниције Војне крајине
ВЛАШЋУ ОД
и положају Срба у њој. Кроз разговор, користећи већ стечена знања, долазим
КРАЈА XVIII
до одговора на питање какав је положај Срба у Турској у 19. веку. Анализа
ВЕКА ДО
историјске карте – области где живе Срби у Османском царству.

ДРЖАВЕ СРБИЈА
И ЦРНА ГОРА
(до међународног
признања 1878.
године)

СЕДАМДЕСЕТИХ
ГОДИНА XIX
ВЕКА

Наставна
област / тема

Корелације
Веза са предметима

Драма Комедија - основне одлике (СРП)
Правопис; Причање о догађајима-хронолошки ток радње;
Giorgio Vasari: Портрети великих сликара и архитеката
(поглавље о Леонарду да Винчију) (СРП)
Композиција и простор; Света Ана, Богородица и дете,
Леонардо да Винчи; -, Питер Паул Рубенс;
Дијего Родригез де Силва Веласкез ; Баханалије, Тицијан;
Екстаза св. Терезе, око 1647, Лоренцо Бернини (ЛК)
Ренесанса, Барок, Класицизам (МК)
Западна и Јужна Африка; Опште географске одлике
Америке (ГЕО)
Други и Трећи Њутнов закон; Галилејев оглед (ФИЗ)
Власт (ГВ)
Подела прошлости (ИСТ-5)
Феудално друштво (ИСТ-6)
УСПОН ЕВРОПЕ
Структура становништва Европе; Република Француска;
(Европа од краја XV до Уједињено Краљевство;Република Немачка; Руска
краја XVIII века)
федерација; Миграције светског становништва: узроци,
врсте и последице миграција; Биљне заједнице на Земљи
(ГEO-6)
Васиона и земља, Земљина кретања (ГЕО-5)
Правопис; Причање о догађајима-хронолошки ток радње
(СРП-5)
Виљем Шекспир: Ромео и Јулија; Молијер: Грађанин
племић (СРП-)
Скидање с крста, Донатело (ЛК-5)
Ноћна стража, 1642, Рембрант (ЛК-6)
Биологија и њен значај за развој и напредак човечанства;
Вежба: Лупа и микроскоп (БИО-5)
Стари завет (ВН-5)
Кретање куглице по Галилејевом жљебу; Закон инерцијеПрви Њутнов закон
Турска (ГEO)
Арабеска; Крштење Христово, Теодор Крачун (ЛK)
Музика на тлу Србије 13-18.века (МК)
СРПСКИ НАРОД
Народна песма: Диоба Јакшића
ПОД СТРАНОМ
Народна песма: Мали Радојица; Иво Сенковић и ага од
ВЛАШЋУ ОД XVI ДО Рибника; Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима;
XVIII ВЕКА
Јанко Веселиновић: Хајдук Станко (СРП)
Света Тројица у православној иконографији са истицањем
икона из српске баштине (ВН)
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Начин реализације
Подсећање на већ
стечена знања из
природе и друштва
путем постављања
питања.

Обнављање стечених
знања и проширивање
са новим постављањем
питања.

Власт (ГВ)
Основне одлике новог века (ИСТ)
Картогрфија (ГЕО-5)
Република Србија; Република Босна и Херцеговина;
Државе на Балканском полуострву (ГЕО-6)
Правопис; Бранислав Нушић: Хајдуци; Причање о
догађајима-хронолошки ток радње (СРП-5)
Гази Хусрев-бегова медреса у Сарајеву (ЛК-5)
Исламска уметност (ЛК-6)
Исламски свет у раном средњем веку;
Феудално друштво (ИСТ-6)
Време (ИСТ-5)
Енергетика; Саобраћај (ТИО)
Турска; Африка; Опште географске одлике Америке (ГEO)
Механички рад и енергија (ФИЗ)
Грађанин и политика у прошлости; Власт (ГВ)
Основне одлике новог века (ИСТ)
Феудално друштво (ИСТ-6)
Време (ИСТ-5)
ДОБА РЕВОЛУЦИЈА Република Француска; Уједињено Краљевство;Република
Немачка; Миграције светског становништва: узроци, врсте
(Европа и свет од
краја XVIII века до 70- и последице миграција; Државе на Апенинском
их година XIX века) полуострву; Државе Средње Европе; Државе Западне
Европе (ГЕО-6)
Правопис; Причање о догађајима-хронолошки ток радње
(СРП-5)
Три мала црнца, Антоан Вато (ЛК-5)
Државна химна (МК-5)
Упознавање најзначајнијих појмова - права и
одговорности (ГВ-5)
Музика на тлу Србије 13-18.века (МК)
Правопис; Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија;
Вук Стефановић Караџић: Живот и обичаји народа
српског - Обичаји о различнијем празницима (СРП)
Света Тројица у православној иконографији са истицањем
икона из српске баштине (ВН)
Власт (ГВ)
Основне одлике новог века (ИСТ)
Република Србија; Република Црна Гора (ГЕО-6)
НОВОВЕКОВНЕ
Правопис; Вук Ст. Караџић: Житије Ајдук - Вељка
СРПСКЕ ДРЖАВЕ
Петровића; Причање о догађајима-хронолошки ток радње
СРБИЈА И ЦРНА
(СРП-5)
Вук Стефановић Караџић: Живот и обичаји народа
ГОРА
српског (СРП-6)
(до међународног
Народна песма: Почетак буне против дахија
признања 1878.
Народне епске песме новијих времена -тематски круг о
године)
ослобођењу Србија и Црне
Горе; Прота Матеја Ненадовић: Мемоари; Петар
Петровић Његош: Горски вијенац; Лаза Лазаревић: Све ће
то народ позлатити-1882. (СРП-)
Државна химна (МК-5)
Што се боре мисли моје (МКУпознавање најзначајнијих појмова - права и
одговорности (ГВ-5)
Време (ИСТ-5)
Турска (ГEO)
СРПСКИ НАРОД
Света Тројица у православној иконографији са истицањем
ПОД СТРАНОМ
икона из српске баштине (ВН)
ВЛАШЋУ ОД КРАЈА Основне одлике новог века (ИСТ)
Република Србија; Република Босна и Херцеговина(ГЕО6)
XVIII ВЕКА ДО
Правопис; Причање о догађајима-хронолошки ток радње
СЕДАМДЕСЕТИХ
ГОДИНА XIX ВЕКА (СРП-5)
Време (ИСТ-5)
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Обнављање стечених
знања и проширивање
са новим постављањем
питања.

Обнављање стечених
знања и проширивање
са новим постављањем
питања.

Обнављање стечених
знања и проширивање
са новим постављањем
питања.

Осми разред
Циљ предмета: Циљ наставе историје 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 историјске свести и хуманистичко
образовањe ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању историјског простора и
времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и европског
идентитета и духа толеранције код ученика.
Оперативни задаци: Ученици треба да: стекну основна знања о најважнијим одликама
историјског периода од друге половине XIX до краја XX века; стекну основна знања о
најважнијим одликама историјског периода од друге половине XIX до краја XX века на српском и
југословенском простору; стекну основна знања о историји европских и ваневропских држава у
периоду од друге половине XIX до краја XX века; разумеју најзначајније политичке идеје
историјског периода од друге половине XIX до краја XX века; стекну основна знања о
знаменитим личностима периода од друге половине XIX до краја XX века; се упознају са
културним и научнотехнолошким достигнућима на српском, југословенском, европском и
ваневропском простору у периоду од друге половине XIX до краја XX века; разумеју да
национална историја представља саставни део опште историје; развијају истраживачки дух и
критички однос према прошлости и оспособе се да препознају различита тумачења истих
историјских догађаја; разумеју узроке и последице најважнијих историјских појава у периоду од
друге половине XIX до краја XX века; овладају вештином коришћења историјских карата за
период од друге половине XIX до краја XX века; науче да повезују различите историјске
садржаје са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом поседују свест о
повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости.
Наставна област /
тема

Начин и поступци остваривања програма

Кроз разрговор понаваљамо глвне фазе развоја капитлизма, давање
информација о другој индустријској револуцији, ученици праве табелу о
СВЕТ У ДРУГОЈ открићима везаним за струју и нафту, ученици праве табелу са научницима и
ПОЛОВИНИ XIX
уметницима и њиховим делима, давање информација о главним идеологијама
И ПОЧЕТКОМ XX
19. века, анализа мапе колонијалне поделе, кроз разговор извођење закључака
ВЕКА
и графичко представљање поделе света на два војна блока, анализа карте
Балкана и укрштање интереса великих сила.
Графички приказ на ленти времена главних догађаја до 1903. године, давање
главних информација о догађајима, анализа текста, анализа новинског чланка
о анексији, давање информација и занимљивости о мајском преврату,
СРБИЈА, ЦРНА
записивање у свеску последица преврата и давање информација њиховог
ГОРА И СРБИ У утицаја на даљу судбину Српског народа, посета градског музеја, давање
ХАБЗБУРШКОМ информација о царинском рату и последицама, разговор и поређење краја и
И ОСМАНСКОМ
почетка 20.века, рад на тексту с циљем издвајања главних карактеристика
ЦАРСТВУ
развоја државности у Црној Гори, анализа историјске карте Хабзбуршке
ОД БЕРЛИНСКОГ
монархије и делова где су Срби живели са освртом на положај, презентација о
КОНГРЕСА ДО
Србима у Босни и Херцеговини и Османском царству, анализа мапе Балкана
ПРВОГ
СВЕТСКОГ РАТА пре и после Балканских ратова, ппт презентација, цртање мапе Балкана после
ратова, играње улога: једна група брани став Бугара, а друга Срба у Другом
балкаском рату, трећа доноси одлуку, разговор о проблему
мултиперспективности.
ПРВИ СВЕТСКИ Давање главних информација о рату, подела ратних страна и прављење
РАТ И
проблемске стратешке ситуације за Немачку и решење исте, уцртавање на
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РЕВОЛУЦИЈЕ У
РУСИЈИ И
ЕВРОПИ

СРБИЈА И ЦРНА
ГОРА У ПРВОМ
СВЕТСКОМ РАТУ

СВЕТ ИЗМЕЂУ
ПРВОГ И ДРУГОГ
СВЕТСКОГ РАТА

ЈУГОСЛОВЕНСКА
КРАЉЕВИНА

ДРУГИ СВЕТСКИ
РАТ – ТОТАЛНИ
РАТ

мапу главних фронтова, ученици закључују ко на ком фронту ратује, анализа
графикона о броју погинулих, анализа мапе после рата и последица рата.
Анализа карте с циљем откривања правца аустроугарског напада, уцртавање
на пластифицирану карту наших и непријатељских бојних редова, графички
приказ напада 1914, и повлавења 1915, видео илустрација Церске битке из
филма Марш на Дрину, обележавање територије Топличког устанка и
окупационих зона поделе, давање главних информација о току рата, анализа
текста о бугаризацији, анализа дела филма - Где цвета лимун жут, анализа
текста Нишке и Крфске декларације.
Анализа филма о владавини Стаљина, успону Хитлера и последицама њихове
владавине, истицање главних карактеристика фашизма, разговор о њима и
покушај препознавања у ближој околини.
Анализа текста нишке декларације, разговор са ученицима о томе које
институције чине државе, давање информација о политичким партијама,
изборима за уставотворну скупштину, записујемо главне карактеристике
Видовданског устава, разговор о односу према уставу и стварању хрватског
питања, анализа текста краљевог обраћања нарогу поводом завођења
диктатуре, анализа историјске карте подела на бановине, анализа видео клипа
убиства краља Александра, давање информација о владавини намесништва и
промене спољне политике, анализа карте Југославије после стварања
Бановине Хрватске.
Приказивање анимације Дргуог светског рата и анализа, одговарање на
питања ученика, анализа филма о холокаусту и последицама рата.

На карти исписивање суседа Југославије, анализа стања до марта 1941,
давања информација о мартовским догађајима, анализа фото и видео садржаја
ЈУГОСЛАВИЈА У
мартовских догађаја, анализа филма о бомбардовању Београда, анализа карте
ДРУГОМ
окупационе поделе, прављење табеле о два покрета отпора са елементима,
СВЕТСКОМ РАТУ
време настанка, вођа, уређење државе, економија, политички систем,
презентација о последицама рата
Ученици у групи по двоје/троје праве презентације или видео клипове на
СВЕТ ПОСЛЕ
ДРУГОГ
задату тему, анализа, записивање појмова и основних временских одредница
СВЕТСКОГ РАТА у свеску.
Ученици у групи по двоје/троје праве презентације или видео клипове на
ЈУГОСЛАВИЈА
ПОСЛЕ ДРУГОГ задату тему, анализа, записивање појмова и основних временских одредница
СВЕТСКОГ РАТА у свеску.

Наставна
област / тема

Корелације
Веза са предметима

Правопис; Читање (СРП)
Електрична струја (ФИЗ)
Електричне машине и уређаји (ТИО)
Подела прошлости (ИСT-5)
Државе Западне Европе; Природна богатства и привреда
СВЕТ У ДРУГОЈ
Европе (ГEO-6)
ПОЛОВИНИ XIX И
Северна Африка (ГEO-7)
ПОЧЕТКОМ XX
Правопис; Причање о догађајима-хронолошки ток радње;
ВЕКА
Извештавање; вест: ко, шта, када, где, како и зашто (СРП-5)
Природни ресурси на Земљи: материја, енергија, простор и
време. Појам
технике и технологије (ТИО-5)
Грађанин и политика у прошлости; Власт (ГВ-7)
СРБИЈА, ЦРНА ГОРА Државна химна (МК)

58

Начин реализације
Подсећање на већ
стечена знања из
природе и друштва
путем постављања
питања.

Обнављање стечених

И СРБИ У
ХАБЗБУРШКОМ И
ОСМАНСКОМ
ЦАРСТВУ
ОД БЕРЛИНСКОГ
КОНГРЕСА ДО
ПРВОГ СВЕТСКОГ
РАТА

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
И РЕВОЛУЦИЈЕ У
РУСИЈИ И ЕВРОПИ

СРБИЈА И ЦРНА
ГОРА У ПРВОМ
СВЕТСКОМ РАТУ

СВЕТ ИЗМЕЂУ
ПРВОГ И ДРУГОГ
СВЕТСКОГ РАТА

Географски положај, државне границе и величина Србије;
Срби ван граница Србије; Панонски басен (ГЕО)
Светост и Царство Божије у православној иконографији
(ВН)
Бранислав Нушић: Сумњиво лице (СРП)
Четири јаблана, 1891, Клод Моне (ЛК)
Међународни односи у другој половини XIX и почетком XX
века; Велике силе и балканске земље (ИСТ)
Картогрфија (ГЕО-5)
Република Србија; Република Босна и Херцеговина; Државе
на Балканском полуострву (ГЕО-6)
Турска (ГЕО-7)
Правопис; Причање о догађајима-хронолошки ток радње;
Извештавање; вест: ко, шта, када, где, како и зашто (СРП-5)
Петар Кочић: Јаблан ; Јазавац пред судом (СРП-6)
Бранислав Нушић: Власт (СРП-7)
С. Мокрањац - Повела је Јела; Ој, за гором (МК-6)
Исламски свет у раном средњем веку;
(ИСТ-6)
Време (ИСТ-5)
Знаменитости у културама земаља чији
се језик учи (СТРАНИ ЈЕЗИЦИ)
Географски положај, државне границе и величина Србије;
Срби ван граница Србије; (ГЕО)
Међународни односи у другој половини XIX и почетком XX
века; Велике силе и балканске земље (ИСТ)
Државе Источне Европе; Државе Западне Европе (ГЕО-6)
Правопис; Причање о догађајима-хронолошки ток радње;
Извештавање; вест: ко, шта, када, где, како и зашто (СРП-5)
Антоан де Сент Егзипери: Мали принц (СРП-7)
Време (ИСТ-5)
Ђура Јакшић: Отаџбина; Оскар Давичо: Србија(СРП)
Креће се лађа француска; Тамо далеко (МК)
Географски положај, државне границе и величина Србије;
Срби ван граница Србије; Завичајна географија (ГЕО)
Међународни односи у другој половини XIX и почетком XX
века; Велике силе и балканске земље (ИСТ)
Република Србија; Република Црна Гора (ГЕО-6)
Правопис; Причање о догађајима-хронолошки ток радње;
Извештавање; вест: ко, шта, када, где, како и зашто (СРП-5)
Владислав Петковић Дис: Међу својима
Милутин Бојић: Плава гробница (СРП-7)
Аутопортрет, 1907, Надежда Петровић (ЛК-6)
С. Бинички - Марш на Дрину (МК-6)
Креће се лађа француска;Тамо далеко(МК-7)
Време (ИСТ-5)
Три играчице, 1925, Пабло Пикасо; Предсказање грађанског
рата; конструкција с куваним пасуљом, 1936, Салвадор Дали
(ЛК)
Електричне машине и уређаји (ТИО)
Република Србија (ГЕО-6)
Правопис; Причање о догађајима-хронолошки ток радње;
Извештавање; вест: ко, шта, када, где, како и зашто (СРП-5)
Визуелно споразумевање-фотографија, филм, телевизија,
видео; Панел 3, 1914, Василиј Кандински (ЛК-5)
Виолина и грожђе, 1912, Пабло Пикасо; Акт у црвеној
фотељи, 1932-34, Сава Шумановић (ЛК-6)
Фотографија (ЛК-7)
Вируси и бактерије (БИО-5)
Природни ресурси на Земљи: материја, енергија, простор и
време. Појам
технике и технологије (ТИО-5)
Упознавање најзначајнијих појмова - права и одговорности
(ГВ-5)
Време (ИСТ-5)
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знања и
проширивање са
новим постављањем
питања.

Обнављање стечених
знања и
проширивање са
новим постављањем
питања.

Обнављање стечених
знања и
проширивање са
новим постављањем
питања.

Обнављање стечених
знања и
проширивање са
новим постављањем
питања.

Душан Ковачевић: Ко то тамо пева (СРП)
Торзо с крилом, 1932, Милена Павловић Барили (ЛК)
Државна химна (МК)
Географски положај, државне границе и величина Србије;
Срби ван граница Србије (ГЕО)
Прилике у свету после Великог рата (ИСТ)
Правопис; Причање о догађајима-хронолошки ток радње;
Извештавање; вест: ко, шта, када, где, како и зашто (СРП-5)
Државе на Балканском полуострву (ГЕО-6)
Време (ИСТ-5)

Обнављање стечених
знања и
проширивање са
новим постављањем
питања.

Елементи атомске и нуклеарне физике (ФИЗ)
Знаменитости у културама земаља чији
се језик учи (СТРАНИ ЈЕЗИЦИ)
Прилике у свету после Великог рата (ИСТ
Правопис; Причање о догађајима-хронолошки ток радње;
Извештавање; вест: ко, шта, када, где, како и зашто (СРП-5)
ДРУГИ СВЕТСКИ
РАТ – ТОТАЛНИ РАТ Државе Источне Европе (ГЕО-6)
Државе Западне Европе(ГЕО-6)
Источна Азија; Северна Африка (ГЕО-7)
Ана Франк: Дневник (СРП-7)
Атом (ХЕМ-7)
Време (ИСТ-5)
Географски положај, државне границе и величина Србије;
Срби ван граница Србије; Завичајна географија (ГЕО)
Добрица Ћосић: Деобе (СРП)
Доминација сила осовине и преломне године 1939–1941–
1943. (ИСТ)
ЈУГОСЛАВИЈА У
Правопис; Причање о догађајима-хронолошки ток радње;
ДРУГОМ СВЕТСКОМ Извештавање; вест: ко, шта, када, где, како и зашто (СРП-5)
РАТУ
Б. Ћопић: Орлови рано лете (СРП-6)
Десанка Максимовић: Крвава бајка; Бранко Ћопић:
Доживљаји Николетине Бурсаћа; Антоније Исаковић:
Кашика (СРП-7)
Време (ИСТ-5)
Екологија и животна средина; Глобалне последице загађења
животне средине; Здравље и култура живљења (БИО)
Хемија животне средине (ХЕМ)
Информатичке технологије (ТИО)
Знаменитости у културама земаља чији
се језик учи (СТРАНИ ЈЕЗИЦИ)
Деца у савременом свету; Медији у савременом друштву
(ГВ)
СВЕТ ПОСЛЕ
Ернест Хемингвеј: Старац и море (СРП)
ДРУГОГ СВЕТСКОГ Последице рата (ИСТ)
Правопис; Причање о догађајима-хронолошки ток радње;
РАТА
Извештавање; вест: ко, шта, када, где, како и зашто (СРП-5)
Увод у информатику и рачунарство; Примена рачунара
(ТИО-5)
Игра на два гола (ФИС-5)
Регионална и политичка подела, интеграцијски процеси у
Европи и свету: ЕУ, НАТО,УН, Г8 (ГЕО-6)
Грађанин и политика у прошлости (ГВ-7)
Време (ИСТ-5)
Државна химна (МК)
Географски положај, државне границе и величина Србије;
Становништво и насеља Србије; Привреда Србије; Срби ван
граница Србије; Завичајна географија (ГЕО)
ЈУГОСЛАВИЈА
Деца у савременом свету; Медији у савременом друштву
ПОСЛЕ ДРУГОГ
(ГВ)
СВЕТСКОГ РАТА
Одмор, 1954, Зора Петровић;Атеље, 1960, Недељко
Гвозденовић (ЛК)
Правопис; Причање о догађајима-хронолошки ток радње;
Извештавање; вест: ко, шта, када, где, како и зашто (СРП-5)

Обнављање стечених
знања и
проширивање са
новим постављањем
питања.

ЈУГОСЛОВЕНСКА
КРАЉЕВИНА
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Обнављање стечених
знања и
проширивање са
новим постављањем
питања.

Обнављање стечених
знања и
проширивање са
новим постављањем
питања.

Обнављање стечених
знања и
проширивање са
новим постављањем
питања.

Миграције светског становништва: узроци, врсте и
последице миграција (ГЕО-6)
Време (ИСТ-5)

Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
 Иницијални тест
 Усмено излагање
 Петнаестоминутна писмена провера знања
 Тест
 Активност на часу
 Сналажење на историјској карти
 Показивање иницијативе
 Рад у тиму
Стручно веће друштвених наука

ГЕОГРАФИЈА
Пети разред
Циљеви и задаци: 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.
Наставна
област / тема
Човек и
географија

Васиона

Планета Земља

Начин и поступци остваривања програма
Наставник дијалогом наводи ученике да дођу до предмета проучавања
географије на основу знања о природи и друштву која су стекли у нижим
разредима
Питамо се зашто треба да поседујемо знања из овог предмета
Какав је однос човека према природи и какав он треба да буде и због чега
Дијалогом наставник долази до одговора колико су деца упозната с васионом,с
небеским телима,пружа им додатне информације о њима,цртамо планете
Сунчевог система,
-која небеска тела су они уочили на ноћном и дневном небу
-да ли нека од њих увек исто изгледају-учимо месечеве мене
Облик и величина земље-уз помоћ глобуса наставник објашњава облик,појам
елипсоида,на карти деца посматрањем закључују да воде има више на
површини земље
Појам континената и океана,цртамо карту у свескама,за домаћи
-унутрашња грађа Земље-презентација на пројектору,цртамо у свеске
-Појам рељефа-полазимо од познатих рељефних облика који нас окружују
Вулкани и земљотреси-правимо за домаћи вулкане ,групни рад,на интернету
тражимо податке о неком познатом вулкану на Земљи
-хидросфера-основни појмови
-атмосфера-час на игралишту,посматрамо облаке,учимо врсте облака,за
домаћи пратимо временску прогнозу
-појам климе и основни типови климата
-биосфера-презентација природних зона на Земљи,повезивање с климом

Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
Иницијални тест, усмене провере, 15мин.провере писмене, домаћи задаци, педагошка свеска, рад
у групи и пару, самовредновање, индивидуализација, израда паноа, активност на часу, допунски и
додатни рад
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Корелације
Наставна
област / тема
биосфера
Проучавања
васионе
интернет
Цртање
планета,карте
света

Веза са предметима

Начин реализације

биологија
историја
Информатика и рачунарство
ликовно

Шести разред
Циљеви и задаци: ЦИЉ наставе географије је да омогући ученицима да стекну и усвоје знања о
природногеографским и друштвеноекономским 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. 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 свакодневном животу;
- 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 њихову примену у свакодневном животу;
- развијању опште културе и образовања ученика;
Наставна
област / тема
Увод
(1)

Планета
Земља
(10)

Начин и поступци остваривања програма
Наставник укратко даје информације ученицима о темама којима ћемо се бавити
на часовима у овом разреду
Укратко обнављање физичкогеографских елемената геогр.простора, као увод у
појам хидросфере. Кроз дијалог наставник подстиче ученике да сами закључе шта
све обухвата хидросфера, правимо поделу на копнене воде и Светски океан
Појам Светског океана и мора,подела мора према положају,појам обала
Ученици посматрају карту и сами закључују какве обале могу бити,изводимо
појам разуђености, уочавају разлику између полуострва и острва,објашњавају шта
су заливи, учимо типове залива, Делимо воде на копну на подземне и површинске
Наставник црта на табли или приказује на пројектору и објашњава формирање
изданске и артешке воде. Ученици набрајају облике површинских вода,подсећају
се који су ел.речног тока,усвајамо нове појмове-речне мреже,речног система и
речног тј.морског или океанског слива-цртамо у школској свесци
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-наставник наводи ученике да сами закључе шта је језеро, усвајамо поделу на
природна и вештачка,па поделу природних повезујемо с ерозивним облицима
рељефа као басенима истих(размишљају на тему која све сила може да направи
језерски басен)
-проналазе примере на карти света
-објашњавамо и остале облике површинских вода-баре,мочваре,леднике..
-Посебан осврт на облике и начине загађења хидросфере и њен значај за човека и
живот на Земљи
-примери загађености хидросфере из нашег окружења(истражују,фотографишу и
презентују кроз домаћи задатак)
-Осим за живот човека,вода је важна и за живот?наставник их наводи питањима до
биосфере као следеће наставне јединице
Обнављамо типове климата по топлотним појасевима и донекле сами закључују
шта би у ком климату могло да расте
-усвајамо нове појмове природних зона и типова вегетацијестепа,тундра,тајга..(посматрамо све те заједнице на пројектору)
Укратко обнављање друштвеногеогр.елемената географског простора
-усвајамо нове појмове-екумена,анекумена,попис становништва, густина
насељености-сами долазе до закључка да ли је становништво равномерно
распоређено на Земљи и од чега зависи густина насељености
-закључују који природни процеси утичу на број становника једне територијеусвајамо појмове наталитет,морталитет и природни прираштај и повезујемо их с
нивоом цивилизацијским као и економском развијеношћу држава и појединих
популација
Становништво
-дијалог о различитости популација појединих држава-које су разлике они уочилии насеља на
долазимо до појмова народа,расе и различитих разврставања у оквиру једне
Земљи
популације-појам структуре становништва(осим расне и националне ту су
(5)
старосна,полна,верска,економска,образовна-учимо категорије сваке од њих)
Најпре наставник објашњава график старосно полне пирамиде,а затим ученици
вежбају очитавање са исте,одређених параметара,цртају је у свесци
Истаћи јединство људског рода и штетност и нехуманост нацизма и
расизма..поменути повељу УН и загарантована људска права
-места где људи живе-насеља,поделе по трајању и функцијама,изгледу,кратак
осврт на историјске услове настанка насеља, који се учи из историје у 5. разреду
-појмови конурбације и мегалополиса, гледамо примере на пројектору
Повезати раније научен појам геогр.омотача с географском средином
Истаћи разлику између природне и географске средине (ученици сами наводе,како
човек мења природну средину,који су то продукти његовог рада у природној
средини-насеља, саобраћајнице, фабрике...
Кроз дискусију долазимо до појма привреде као скупа људских делатности,њене
Географска поделе на секторе,делатности по секторима, цртамо табелу у свескама.
Размишљамо и повезујемо, зашто су баш пољопривреда,риболов,водопривреда....
средина и
примарне делатности,шта им је заједничко
људске
-које су разлике између производних и услужних делатности
делатности
кратак осврт на развијене и неразвијене земље у свету и њихову економску
(4)
структуру
-појам пољопривреде,индустрије,туризма
Ученици размишљају на тему зашто се у неразвијеним земљама највише ст.бави
земљорадњом а и поред тога производња не задовољава потребе за храном(увод у
појам интензивне и екстензивне пољопривреде)
Регионална Укратко понављање појма континента,набрајамо конт.по величини,показујемо на
карти света ,ми живимо у Европи и до краја год. бавимо се нашим континентом
географија
-порекло назива
Европе
-Уочавамо на карти географ.објекте који се налазе на граници Европе,уцртавамо
(52)
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их у неме карте
Одрђујемо математички положај Европе уз кратко обнављање појмова географ.
ширина и дужина, уцртавамо у неме карте најсевернију, најјужнију...тачку
континента
Обнављамо који су то природни ел.географске средине
Шта је рељеф и како настаје, шта су планине, низије,како се представљају на
карти.
Уочавамо на карти највише планинске венце Европе, уцртавамо у неме карте,
Громадне планине Европе, проналазимо на карти и уцртавамо,највеће низије
такође,највиши врх Европе
Укратко обнављање појма климе,времена,кл.елемената и фактора,топлотих
појасева
Ученици на основу г.ширине Европе и распореда копна и мора,рељефа, сами
повезују који климатски типови ту могу бити заступљени и обнављамо одлике
појединих кл.типова,цртамо у немим картама климатску карту Европе,на часу или
за домаћи задатак,читамо клима дијаграме,упоређујемо
Посматрамо речну мрежу Европе,уочавамо најдуже реке,где се уливају,какав тип
ушћа имају,уносимо у неме карте,разврставамо их по морским
сливовима(претходно обновили појам р.мреже,слива,р.система)
Уочавамо на карти највећа језера Европе,уцртавамо у неме карте,обнављамо
поделу језера по постанку
Обнављамо типове вегетације и повезујемо с одређеним простором у зависности
од климатских типова,уцртавамо их у нему карту
Обнављамо друштвеногеограф.одлике простора
Учимо основне одлике Европе везане за становништво,насеља и привреду
Питањима наставник наводи ученике да размишљају о томе шта би била регија,ако
знамо да се у Европи издваја 5 регија, набрајамо их... посматрамо њихов положај,
рељеф, климу...уочавамо разлике и изводимо закључак о томе шта је регија
Јужна Европа - одређујемо државе ове регије,на немој карти уносимо ову регију
тако што бојимо све државе једном бојом, уписујемо и главне градове држава, на
основу претходних знања издвајамо основне природне и друштвене одлике регије,
неколико ученика за домаћи припрема презентацију о одликама појединих држава,
наставник даје препоруке, смернице шта презентација треба да садржи, а на тај
начин имамо могућност да видимо много више. фотогр. градова, природе,
занимљивости и боље упознамо државе, пажња ученика је већа него да наставник
држи монолог, записујемо најважније у свескама
Ученици могу да бирају за које државе ће радити презентацију и да ли ће она бити
у виду паноа или урађена у p.p. Исти начин реализације за сваку наредну регију
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
Иницијални тест, усмени одговори, рад с картом, контролне вежбе, активност на часу, групни рад,
рад у пару, рад на немој карти, 15мин.провере, домаћи задаци, радна свеска, израда презентација,
семинарских радова, квиз,асоцијације, израда паноа, допунски и додатни рад, самовредновање,
педагошка свеска, индивидуализација
Наставна
област / тема
Планета Земља

Корелације
Веза са предметима

Биологија, СОН, природа и
друштво
Регионална географија Историја, биологија, ликовно,
Европе
информатика и рачунарство
Становништво,насеља, Историја
Географска средина и
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Начин реализације

привреда
Шести разред
Циљеви и задаци: наставе географије је да омогући ученицима да стекну и усвоје знања о
природногеографским и друштвеноекономским 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. 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 свакодневном животу;
- 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 њихову примену у свакодневном животу;
- развијању опште културе и образовања ученика;
Наставна
област / тема

Начин и поступци остваривања програма

Увод (1)

Наставник укратко даје информације ученицима о темама којима ћемо се бавити
на часовима у овом разреду

Укратко обнављање физичкогеографских елемената геогр.простора,као увод у
појам хидросфере
Кроз дијалог наставник подстиче ученике да сами закључе шта све обухвата
хидросфера,правимо поделу на копнене воде и Светски океан
Појам Светског океана и мора,подела мора према положају,појам обала
Ученици посматрају карту и сами закључују какве обале могу бити,изводимо
појам разуђености,уочавају разлику између полуострва и острва,објашњавају
шта су заливи,учимо типове залива
Делимо воде на копну на подземне и површинске
Планета Земља Наставник црта на табли или приказује на пројектору и објашњава формирање
изданске и артешке воде
(10)
Ученици набрајају облике површинских вода,подсећају се који су ел.речног
тока,усвајамо нове појмове-речне мреже,речног система и речног тј.морског или
океанског слива-цртамо
у школској свесци
-наставник наводи ученике да сами закључе шта је језеро,усвајамо поделу на
природна и вештачка,па поделу природних повезујемо с ерозивним облицима
рељефа као басенима истих(размишљају на тему која све сила може да направи
језерски басен)
-проналазе примере на карти света
65

-објашњавамо и остале облике површинских вода-баре,мочваре,леднике..
-Посебан осврт на облике и начине загађења хидросфере и њен значај за човека и
живот на Земљи
-примери загађености хидросфере из нашег окружења(истражују,фотографишу и
презентују кроз домаћи задатак)
-Осим за живот човека,вода је важна и за живот?наставник их наводи питањима
до биосфере као следеће наставне јединице
Обнављамо типове климата по топлотним појасевима и донекле сами закључују
шта би у ком климату могло да расте
-усвајамо нове појмове природних зона и типова вегетацијестепа,тундра,тајга..(посматрамо све те заједнице на пројектору)
Укратко обнављање друштвеногеогр.елемената географског простора
-усвајамо нове појмове-екумена,анекумена,попис становништва,густина
насељености-сами долазе до закључка да ли је становништво равномерно
распоређено на Земљи и од чега зависи густина насељености
-закључују који природни процеси утичу на број становника једне територијеусвајамо појмове наталитет,морталитет и природни прираштај и повезујемо их с
нивоом цивилизацијским као и економском развијеношћу држава и појединих
популација
Становништво
-дијалог о различитости популација појединих држава-које су разлике они
и насеља на
уочили-долазимо до појмова народа,расе и различитих разврставања у оквиру
Земљи
једне популације-појам структуре становништва(осим расне и националне ту су
(5)
старосна,полна,верска,економска,образовна-учимо категорије сваке од њих)
Најпре наставник објашњава график старосно полне пирамиде,а затим ученици
вежбају очитавање са исте,одређених параметара,цртају је у свесци
Истаћи јединство људског рода и штетност и нехуманост нацизма и
расизма..поменути повељу УН и загарантована људска права
-места где људи живе-насеља,поделе по трајању и функцијама,изгледу,кратак
осврт на историјске услове настанка насеља,који се учи из историје у 5.разреду
-појмови конурбације и мегалополиса,гледамо примере на пројектору
Повезати раније научен појам геогр.омотача с географском средином
Истаћи разлику између природне и географске средине(ученици сами
наводе,како човек мења природну средину,који су то продукти његовог рада у
природној средини-насеља,саобраћајнице,фабрике...
Кроз дискусију долазимо до појма привреде као скупа људских делатности,њене
поделе на секторе,делатности по секторима,цртамо табелу у свескама
Географска
Размишљамо и повезујемо,зашто су баш
средина и
пољопривреда,риболов,водопривреда....примарне делатности,шта им је
људске
заједничко
делатности
-које су разлике између производних и услужних делатности
(4)
кратак осврт на развијене и неразвијене земље у свету и њихову економску
структуру
-појам пољопривреде,индустрије,туризма
Ученици размишљају на тему зашто се у неразвијеним земљама највише ст.бави
земљорадњом а и поред тога производња не задовољава потребе за храном(увод
у појам интензивне и екстензивне пољопривреде)
Укратко понављање појма континента,набрајамо конт.по величини,показујемо
на карти света ,ми живимо у Европи и до краја год.бавимо се нашим
Регионална
континентом
географија
-порекло назива
Европе
-Уочавамо на карти географ.објекте који се налазе на граници Европе,уцртавамо
(52)
их у неме карте
Одрђујемо математички положај Европе уз кратко обнављање појмова
географ.ширина и дужина,уцртавамо у неме карте
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најсевернију,најјужнију...тачку континента
Обнављамо који су то природни ел.географске средине
Шта је рељеф и како настаје,шта су планине,низије,како се представљају на
карти
Уочавамо на карти највише планинске венце Европе,уцртавамо у неме карте,
Громадне планине Европе,проналазимо на карти и уцртавамо,највеће низије
такође,највиши врх Европе
Укратко обнављање појма климе,времена,кл.елемената и фактора,топлотих
појасева
Ученици на основу г.ширине Европе и распореда копна и мора,рељефа, сами
повезују који климатски типови ту могу бити заступљени и обнављамо одлике
појединих кл.типова,цртамо у немим картама климатску карту Европе,на часу
или за домаћи задатак,читамо клима дијаграме,упоређујемо
Посматрамо речну мрежу Европе,уочавамо најдуже реке,где се уливају,какав тип
ушћа имају,уносимо у неме карте,разврставамо их по морским
сливовима(претходно обновили појам р.мреже,слива,р.система)
Уочавамо на карти највећа језера Европе,уцртавамо у неме карте,обнављамо
поделу језера по постанку
Обнављамо типове вегетације и повезујемо с одређеним простором у зависности
од климатских типова,уцртавамо их у нему карту
Обнављамо друштвеногеограф.одлике простора
Учимо основне одлике Европе везане за становништво,насеља и привреду
Питањима наставник наводи ученике да размишљају о томе шта би била
регија,ако знамо да се у Европи издваја 5 регија,набрајамо их...посматрамо
њихов положај,рељеф,климу...уочавамо разлике и изводимо закључак о томе шта
је регија
Јужна Европа-одређујемо државе ове регије,на немој карти уносимо ову регију
тако што бојимо све државе једном бојом,уписујемо и главне градове држава,на
основу претходних знања издвајамо основне природне и друштвене одлике
регије,неколико ученика за домаћи припрема презентацију о одликама појединих
држава,наставник даје препоруке,смернице шта презентација треба да садржи, а
на тај начин имамо могућност да видимо много више
фотогр.градова,природе,занимљивости и боље упознамо државе,пажња ученика
је већа него да наставник држи монолог,записујемо најважније у свескама
Ученици могу да бирају за које државе ће радити презентацију и да ли ће она
бити у виду паноа или урађена у p.p
Исти начин реализације за сваку наредну регију
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
Иницијални тест, усмени одговори, рад с картом, контролне вежбе, активност на часу, групни рад,
рад у пару, рад на немој карти, 15мин.провере, домаћи задаци, радна свеска, израда презентација,
семинарских радова, квиз,асоцијације, израда паноа, допунски и додатни рад, самовредновање,
педагошка свеска, индивидуализација
Наставна
област / тема
Планета Земља
Регионална географија
Европе
Становништво,насеља,
Географска средина и
привреда

Корелације
Веза са предметима
Биологија,СОН,природа и друштво
Историја,биологија,ликовно,Информатика
и рачунарство
Историја
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Начин реализације

Седми разред
ЦИЉ наставе географије 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 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 вишеструки. Настава географије треба да допринесе:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе
географије сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе географије буду у пуној
мери реализовани;
- картографском описмењавању, употреби географских карата и других извора информација у
процесу учења и истраживања и у свакодневном животу;
- стицање знања о објектима, појавама и процесима у географском омотачу Земље и у
непосредном окружењу;
- разумевању узрочно-последничне повезаности појава и процеса у географском омотачу;
- развијању географског мишљења заснованог на повезаности и међусловљености 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 њихову примену у свакодневном животу;
- развијању опште културе и образовања ученика;
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ наставе географије су да ученици
- стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских континената, њихових
регија и појединих држава;
- стекну знања о друштвеноекономским 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 општем 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 индетитет и упознају значај толеранције у мултиетничким, мултијезичким
и мултикултуралним срединама у свету;
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- 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;
- да даље развијају картографску писменост;
- оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и
илустративног материјала у циљу лакшег савладавања наставног градива и оспособљавања за
самостални рад.
Наставна област /
тема
Увод
(1)
Азија
(21)

Африка
(14)
Северна Америка
(11)
Јужна Америка
(7)

Средња Америка
(3)

Аустралија и
Океанија
(5)

Начин и поступци остваривања програма
(Начини и поступци важе за сваку појединачну тему)
Упознавање с темом,
Увођење у наставну тему,обнављањем кроз дијалог и повезивањем с
претходним градивом
(појам континената,показивање на карти,упоређивање
величина,математички положај,физичкогеограф.и друштвеногеографске
одлике географског простора)
Откриће континента-презентовање на пројектору великих географских
открића,картирање у немој карти
Математички положај континента-уз помоћ наставника ученици читају на
карти
Обнављање основних знања о рељефу и повезивање с рељефом конкретног
континента,проналажење на карти,картирање у неме карте,
обнављање знања о клими и топлотним појасевима и на основу тих знања
извођење закључака о клими конкретних територија на основу
положаја,читање клима дијаграма,анализирање,уцртавање на немој карти
Обнављање знања о биљним заједницама,препознати исте на сликама
презентованим на пројектору и повезивање с климом,па на основу
тога,распоређивање просторно,уцртавање на нему карту одређеног
континента
Основни појмови о хидрографији,обнављање појмова основних-речни
систем,речна мрежа,речни и морски слив,уочавање на карти густине речне
мреже,повезивање с климом,закључивање,картирање у немим картама
Основни друштвеногеографски елементи-обнављање појма
екумене,природног прираштаја,густине
насељености,народа,расе...упознавање с основним одликама истих
одређеног континента,повезивање с природним одликама,извођење
закључака о вези клима густина насељености нпр.
Привреда-појам и подела на секторе,обнављање основних фактора
развоја,природних и друштвених,повезивање с природним
факторима,колонијалном прошлошћу конкретног простора
Појам природних богатстава и њихова заступљеност на датом простору
Упознавање основних одлика привреде одређених простора
Појам регије-обнављање
Регионална подела континента,
картирање у немим картама,
упознавање с основним природним и друштвеним одликама регија и
појединих држава уз помоћ карте,
презентација,
истраживања на интернету,самосталних радова
ученика,пројекција,повезивања с наученим општим одликама континента
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Поларне
области(3)
Свет као целина(2)
Систематизација
градива(5)
Корелације
Наставна
област / тема
Све теме

Упознавање с основним природним и друштвеним одликама путем
презентације
Појам глобализације,неоколонијализма
Обнављање наученог

Веза са предметима

Начин реализације

Хоризонтално повезивање

Обнављање,повезивање,закључивање
Инсистирање на лепом и правилном
писању, изражавању, приликом усмених
одговора, писаних есеја, прављења
презентација
Самостална израда презентација,употреба
пројектора и рачунара на часу када год је
то могуће,упућивање ученика на
коришћење интернета у циљу
проширивања знања
Кроз наставне јединице које обрађују
велика географска открића, период
колонијалне прошлости
Говорна подручја као последица
колонијалне прошлости
Повезивање с наставним јединицама које
се тичу физичкогеографских појава климе
и климатских елемената (температура,
ваздушни притисак..), тектонских
покрета...
На часовима упознавања с привредним
делатностима (хемијска индустрија)
Природне зоне – саване, степе, пустиње,
тајге, тундре и њихове типичне биљне
врсте, распоред на планети
Израчунавање средње вредности,
статистички подаци, математички
положај територије, графичко
представљање података, дијаграми
Извори енергије, обновљиви и
необновљиви

Важи за све теме

Српски језик и књижевност

Регионална
географија

Информатика и рачунарство –
израда презентације

Увод у
проучавање
континената

Историја – 7. разред – велика
географска открића
Енглески језик

Клима
континената
Привреда
Биогеографија

Свет око нас, познавање природе
и друштва
Физика 6. – основне физичке
величине
Техничко 6. и 7. разред –
технички материјали
Биологија 5. – живот у
екосистему
Математика 6. Техничко образовање 7. – извори
енергије

Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
Иницијални тест, усмени одговори, рад с картом, контролне вежбе, активност на часу, групни рад,
рад у пару, рад на немој карти, 15минутне провере, домаћи задаци, радна свеска, израда
презентација, семинарских радова, квиз, асоцијације, израда паноа, допунски и додатни рад,
самовредновање, педагошка свеска, индивидуализација
Осми разред
Циљеви и задаци:
ЦИЉ наставе географије 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
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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 вишеструки. Настава географије треба да допринесе:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе
географије сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе географије буду у пуној
мери реализовани;
- картографском описмењавању, употреби географских карата и других извора информација у
процесу учења и истраживања и у свакодневном животу;
стицање знања о објектима, појавама и процесима у географском омотачу Земље и у
непосредном окружењу;
разумевању узрочно-последничне повезаности појава и процеса у географском омотачу;
- развијању географског мишљења заснованог на повезаности и међусловљености 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 њихову примену у свакодневном животу;
- развијању опште културе и образовања ученика;
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ наставе географије су да ученици
- стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских континената, њихових
регија и појединих држава;
- стекну знања о друштвеноекономским 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 општем 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 индетитет 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;
- да даље развијају картографску писменост;
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- оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и
илустративног материјала у циљу лакшег савладавања наставног градива и оспособљавања за
самостални рад.
Наставна област / тема
I УВОД (1)

Начин и поступци остваривања програма
упознају и разумеју сврху, циљеве и задатке програмских садржаја националне
географије (симболи Републике Србије, химна)

(Начини и поступци важе за сваку појединачну тему)
Упознавање с темом, Увођење у наставну тему, обнављањем кроз
дијалог и повезивањем с претходним градивом, Географски положај
II ГЕОГРАФСКИ
Републике Србије (математички положај, физичко-географски,
ПОЛОЖАЈ,
саобраћајно-географски, политичко-географски положај)
ГРАНИЦЕ И
Математички положај Србије уз помоћ наставника ученици читају на
ВЕЛИЧИНА
карти координате крајних тачака
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Величина Србије, као и у прошлости, дужина граница, гранични
(2)
прелази, територијална организација Републике Србије.

III
ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ
(30)

IV СТАНОВНИШТВО
И НАСЕЉА (9)

Обнављање основних знања о рељефу и повезивање с рељефом
конкретних целина на простору Републике Србије, проналажење на
карти, картирање у неме карте. Рељефне области Панонска и
Планинска.
Обнављање знања о клими и топлотним појасевима и на основу тих
знања извођење закључака о типовима климе на територији Србије на
основу положаја, читање клима дијаграма, анализирање, уцртавање на
немој карти.
Основни појмови о хидрографији, обнављање појмова основних-речни
систем, речна мрежа, речни и морски слив, уочавање на карти густине
речне мреже, повезивање с климом, закључивање, картирање у немим
картама. Реке, језера, термоминерални извори у Републици Србији.
Педолошке одлике, биљни и животињски свет, заштита природе наше
земље.
Основни друштвено-географски елементи. обнављање појма екумене,
број становника, попис, природног прираштаја, густине насељености,
миграције, структуре становништва, народи и етничке заједнице у
Србији, типови насеља.
повезивање с природним одликама, извођење закључака о вези клима
густина насељености нпр.
Упознавање са проблематиком демографског развоја и насељености
Србије.

Привреда-појам и подела на секторе, обнављање основних фактора
развоја, природних и друштвених, повезивање с природним
факторима,
V
Пољопривреда, индустрија (тешка, лака - рударство, налазишта руда
ПРИВРЕДА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ метала, енергетика), саобраћај, туризам, трговина у Републици Србији.
картирање у немим картама за одређене сегменте
(16)
привреде.Територијални размештај и неравномерност у нивоу
развијености.
Упознавање са географским одликама локалне средине, округом,
општином, градом.
VI
Израда презентација од стране ученика на основу истраживања
ЗАВИЧАЈНА
одређене области у оквиру своје општине (града).
ГЕОГРАФИЈА (3)
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Срби у суседним државама, Срби у дијаспори (Сједињене Америчке
Државе, Канада, Аустралија, у Европској Унији, Јужноафричкој
VII СРБИ ВАН
ГРАНИЦА СРБИЈЕ (3) Републици), појам дијаспора. У којим условима живе и раде Срби у
дијаспори и њиховим везама са матичном државом
VIII РЕПУБЛИКА
СРБИЈА У
САВРЕМЕНИМ
ИНТЕГРАЦИЈСКИМ
ПРОЦЕСИМА (3)

Схвате разгранатост и развојност политичке, економске, културнопросветне и научно-технолошке сарадње наше државе са другим
државама и организацијама у свету.
упознати се са актуелним интеграцијским процесима у Европи (
приступ Србије ЕУ).

Обнављање наученог
IX ГОДИШЊА
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
НАСТАВНОГ
ГРАДИВА (1)
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
Иницијални тест, усмени одговори, рад с картом, контролне вежбе, активност на часу, групни рад,
рад у пару, рад на немој карти, 15минутне провере, домаћи задаци, радна свеска, израда
презентација, семинарских радова, квиз, асоцијације, израда паноа, допунски и додатни рад,
самовредновање, педагошка свеска, индивидуализација
Корелације
Наставна
Веза са предметима
област / тема
Увод
Географија 6 разред: Државе на
Балканском полуострву
Географски
полажај, границе
и величина
Републике Србије

Начин реализације
Географски положај, границе и
величина Републике Србије

Геолошки развој и велике природне
целине; Панонска Србија; Јужни обод
Биологија 8 разред:
Панонског басена; Панонска Србија;
Угрожавање, заштита и
Западна зона веначних планина;
унапређивање екосистема-животне Косовска и Метохијска котлина;
Старовлашко-Рашка висија и
Природне одлике средине
Биологија 8 разред:
Копаоничке планине, Источна зона
Србије
Екологија и животна средина:
веначних планина; Клима, Реке; Језера;
Глобалне последице загађивања
Топле и минералне воде; Земљиште,
животне средине
биљни и животињски свет,Загађивање
и заштита природе, Национални
паркови
Географија 6 разред:
Основне одлике становништва;
Становништво и
Становништво и насеља на Земљи Миграције Структуре становништва;
насеља
Насеља; Београд
Основне одлике развоја привреде,
Хемија 8:
пољопривреда, Биљна и сточарска
Метали и неметали
производња, Индустрија; Енергетски
Привреда
Техника и технологија 5. разред:
извори, Рудно богатство, рударство и
Републике Србије
Саобраћај (појам): врсте, структура металургија, Остале гране тешке
и функција; Ресурси и производња индустрије, Лака индустрија,
Саобраћај, Трговина; Туризам
Биологија 8 разред:
Географија локалне средине; Положај ,
Завичајна
Угрожавање, заштита и
пространство и границе
географија
унапређење екосистема- животне
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средине
Историја 6 разред: Европа и
Средоземље у раном средњем
веку.
Историја 6 разред: Срби и њихово
окружење у раном средњем веку.
Срби ван граница Историја 6 разред: Европа у
позном средњем веку.
Србије
Историја 6 разред: Срби и њихово
окружење у позном средњем веку.
Историја 6 разред:Српске земље и
њихово окружење у доба
османлијских освајања
Србија у
Историја 8 разред:
савременим
интеграцијским Свет после Другог светског рата
процесима

Срби у непосредном и ширем
окружењу, Срби и наше становништво
у Европи и прекоокеанским земљама

Интеграциони процеси у Европи и
свету; Међународна сарадња Србије

ФИЗИКА
Циљ учења: Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне
природне законе, да стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање
физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз
истраживање, оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у
свакодневном животу и раду.
Још један од циљева наставе физике 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 природне појаве и основне природне законе, 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, као и:

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе
физике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери
реализовани,
- 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 путем истраживања,
- подстицање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности и критичког
мишљења,
- развијање вештине јасног и прецизног изражавања,
- развијање логичког и апстрактног мишљења,
- разумевање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења,
- решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја,
- развијање способности за примену знања из физике,
- уочавање и разумевање 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.
Начин и поступак остваривања прописаног плана наставе и учења
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Прописани план наставе се остварује, пре свега, кроз детаљно планирање, тј. израду
глобалних и оперативних планова рада наставника који су у складу са Правилником о наставном
плану и програму за седми разред основне школе.
Организација наставе одређена је циљевима, оперативним задацима, специфичном
садржином програма, расположивом наставном технологијом и опредељењем за одређену
педагошку стратегију као и самим субјективним условима и могућностима наставника и ученика.
Када говоримо о активностима у образовно-васпитном раду, потребно је истаћи
дидактичко-методску основу наставе. Она је видљива у оперативним наставним плановима
наставника, који се налази у склопу Годишњег плана рада.
У циљу остварења укупних задатака и унапређивања квалитета па самим тим и ефеката
наставе, наставник је у могућности да изграђује стратегију наставе комбинујући и примењујући,
како у литератури и пракси већ устаљене познате облике организације наставе на часу фронтални, групни и индивидуални рад, тако и осавремењене облике организације наставе и
учења као што су: диференцирана настава, индивидуализована настава, тимска настава, рад
у паровима, лабораторијски и експериментални рад и други уз адекватан избор начина
(система) учења: предавачког, програмираног, проблемског, учења путем открића и других.
Начин примене и праћења остварености образовних стандарда
Образовни стандарди су искази о темељним знањима, вештинама и умењима које ученици
треба да стекну до одређеног нивоа у образовању. Стандарди артикулишу најважније захтеве
школског учења и наставе и исказују их као исходе видљиве у понашању и расуђивању ученика.
Стандарди су, наиме, мерни инструменти чијом употребом је могуће утврдити шта је и у
коликој мери развијено и постигнуто.
Наставник већ приликом планирања рада уважава стандарде у којима су описана критична
знања и вештине који нуде поједине научне области, а неопходни су ученицима не само у
формативном смислу, него и да боље разумеју свет око себе, своје понашање, своју улогу и
положај у њему.
Иницијалним тестирањем и анализирањем резултата утврђују се области у којима је
потребна додатна подршка да би ученици остварили очекиване исходе учења изражене кроз
стандарде постигнућа. Резултати на иницијалном тестирању основа су за фокусирано
програмирање наставе у коме ће се пажња обратити на различите потребе ученика у настави. У
плановима и наставним припремама јасно је видљив индивидуализовани приступ.
Индивидуализација рада се огледа у избору различитих активности на часу, у избору облика рада,
у одабиру домаћих задатака, у припреми тестова и писаних провера.
Шести разред
ОБЛАСТ

САДРЖАЈ

Физика као природна наука и методе којима се она служи. Огледи који илуструју
различите физичке појаве.
Кретање у свакодневном животу. Релативност кретања
Појмови и величине којима се описује кретање (путања, пут, време, брзина, правац
и смер)
КРЕТАЊЕ Подела кретања према облику путање и брзини тела.
Зависност пређеног пута од времена код равномерног праволинијског кретања
Променљиво праволинијско кретање. Средња брзина
Систематизација и обнављање градива.
УВОД
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СИЛА

Узајамно деловање два тела у непосредном додиру
Покретање, заустављање, промена брзине и деформације тела
Узајамно деловање два тела која нису у непосредном додиру
(гравитационо,електрично и, магнетно)
Сила као мера узајамног деловања два тела-правац и смер деловања
Процена интензитета силе- демонстрационим динамометром
Сила Земљине теже (тежина тела)
Систематизација и обнављање градива.

Основне и изведене физичке величине и њихове јединице
Међународни систем мера
Мерење дужине, запремине и времена. Појам средње вредности мерене величине и
грешке при мерењу. Мерни инструменти.
Мерење димензије малих тела лењиром са милиметарском поделом.
Мерење запремине чврстих тела неправилног облика помоћу мензуре.
МЕРЕЊЕ
Одређивање средње брзине променљивог кретања и сталне брзине равномерног
кретања помоћу стаклене цеви са мехуром.
Мерење еластичне силе при истезању и сабијању опруге
Калибрисање еластичне опруге и мерење тежине тела динамометром
Мерење силе трења при клизању или котрљању
Систематизација и обнављање градива.
Инертност тела.Закон инерције
Маса тела на основу појма о инертности и узајамном деловању тела, Маса и тежина
као различити појмови
Мерење масе тела вагом
Густина тела
МАСА И
ГУСТИНА Одређивање густине чврстих тела Одређивање густине течности мерењем њене
масе и запремине.
Одређивање густине чврстих тела правилног и неправилног облика.
Одређивање густине течности мерењем њене масе и запремине.
Систематизација и обнављање градива.
Притисак чврстих тела
Притисак у мирној течности, хидростатички притисак
Спојени судови
Преношење спољашњег притиска кроз течности и гасове
Паскалов закон
ПРИТИСАК
Атмосферски притисак. Торичелијев оглед-барометри
Одређивање зависности хидростатичког притиска од дубине воде
Израда задатака
Систематизација градива
Годишња провера знања
Временска и садржајна усклађеност наставних садржаја из физике у оквиру предмета и са
другим предметима у шестом разреду:
Наставна тема

Предмет – наставна тема

Појмови и величине којима се
описује кретање (путања, пут,
време, брзина, правац и смер)
Узајамно деловање два тела
која нису у непосредном
додиру (гравитационо,
електрично и магнетно)

Математика 5. разред - Дељивост
бројева, разломци
ТиТ 5. разред - Природни
ресурси на земљи: материја,
енергија, простор и време
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Врста усклађености
(садржајна/временска)
временска - септембар
временска - октобар

Мерење дужине, запремине и
времена. Појам средње
вредности мерене величине и
грешке при мерењу. Мерни
инструменти.
Атмосферски притисак.
Торичелијев оглед-барометри

Математика 6. разред - Једначине
и неједначине; проценат;
површина четвороугла и троугла

временска - април

Географија 5. разред - Ваздушни
омотач Земље

временска - мај

Седми разред
ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈ

Обнављање дела градива из шестог разреда које се односи на равномерно
праволинијско кретање, силу као узрок промене стања тела и инертност
тела.
Сила као узрок промене брзине тела.Појам убрзања.
Успостављање везе између силе, масе тела и убрзања.
Други Њутнов закон.
Одређивање сталног убрзања при кретању кугле низ жљеб.
Динамичко мерење силе.
Провера Другог Њутновог закона помоћу покретног телa (колица) или
помоћу Атвудове машине
СИЛА И
Равномерно променљиво праволинијско кретање. Интензитет, правац и
КРЕТАЊЕ
смер брзине и убрзања. Тренутна и средња брзина тела.
Зависност брзине и пута од времена код равномерно променљивог
праволинијског. Кретања.
Графичко представљање зависности брзине и пута од времена код
равномерно праволинијског кретања
Графичко представљање зависности брзине тела од времена код
равномерно променљивог праволинијског кретања.
Међусобно деловање два тела - силе акције и реакције. Трећи Њутнов
закон..
Убрзање при кретању тела под дејством силе теже. Галилејев оглед
Слободно падање тела, бестежинско стање. Хитац навише и хитац наниже
КРЕТАЊЕ ТЕЛА
Силе трења и силе отпора средине
ПОД ДЕЈСТВОМ
Утицај силе трења и силе отпора средине на кретање тела. Одређивање
СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛЕ
убрзања тела које слободно пада.
ТРЕЊА
Одређивање коефицијента трења клизања
Кретање под дејством силе теже
Деловање две силе на тело дуж истог правца
Појам и врсте равнотеже тела. Полуга, момент силе
Равнотежа полуге и њена применa.
РАВНОТЕЖА
Сила потиска у течности и гасу. Архимедов закон и његовa применa
ТЕЛА
Пливање и тоњење тела
Одређивање густине чврстог тела применом Архимедовог закона.
Механички рад. Рад силе. Рад силе теже и силе трења.
Одређивање рада силе под чијим дејством сe тело креће по различитим
подлогама
МЕХАНИЧКИ РАД
Квалитативно увођење појма механичке енергије тела. Кинетичка
И ЕНЕРГИЈА.
енергија тела
СНАГА
Потенцијална енергија. Гравитациона потенцијална енергија тела
Веза између промене механичке енергије тела и извршеног рада. Закон о
одржању механичке енергије
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ТОПЛОТНЕ
ПОЈАВЕ

Провера закона одржања механичке енергије помоћу колица
Снага. Коефицијент корисног дејства.
Топлотно ширење тела. Појам и мерење температуре
Количина топлоте. Специфични топлотни капацитет. Топлотна равнотежа
Мерење температуре мешавине топле и хладне воде после успостављања
топлотне равнотеже
Честични састав супстанције.
Унутрашња енергија и температура

Временска и садржајна усклађеност наставних садржаја из физике у оквиру предмета и са
другим предметима у шестом разреду:
Наставна тема
Равномерно променљиво
праволинијско кретање.
Интензитет, правац и смер
брзине и убрзања. Тренутна и
средња брзина тела.
Графичко представљање
зависности брзине и пута од
времена код равномерно
праволинијског кретања

Предмет – наставна тема

Врста усклађености
(садржајна/временска)

Математика 7. разред - Реални
бројеви: реални бројеви и
бројевна права, квадратни корен,
децимални запис реалног броја

временска - септембар

Математика 7. разред - Зависне
величине и њихово графичко
представљање

временска - октобар

Равнотежа полуге и њена
применa

ТИО 7. разред - Увод у
машинску технику, машине и
механизми

временска - март

Квалитативно увођење појма
механичке енергије тела.
Кинетичка енергија тела
Потенцијална енергија

ТИО 7. разред - Енергетика

временска - април

Осми разред

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈ

Обнављање дела градива из седмог разреда (закон о одржању енергије),
Осцилаторно кретање
Појмови који описују осциловање тела
ОСЦИЛАТОРНО И
Закон о одржању механичке енергије при осциловању тела.
ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ
Мерење периода осциловања клатнаТаласно кретање(механички таласи)
Параметри таласног кретања
Звук. Карактеристике звука и звучна резонанција
Светлост (основни појмови) .
Праволинијско простирање светлости.
Закон одбијања светлости.
Равна и сферна огледала и конструкција ликова предмета.
Брзина светлости у различитим срединама.
СВЕТЛОСНЕ
Индекс преламања и закон преламања светлости.
ПОЈАВЕ
Тотална рефлексија светлости.
Преламање светлости кроз призму и сочива.
Одређивање положаја ликова код сочива.
Оптички инструменти. Лупа и микроскоп.
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Провера закона одбијања светлости коришћењем равног огледала
Одређивање жижне даљине сабирног сочива
Наелектрисање тела. Елементарна количина наелектрисања.
Закон о одржању количине наелектрисања.
Узајамно деловање наелектрисаних тела.Кулонов закон.
ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ Електрично поље,хомогено, нехомогено.
Рад силе електричног поља.Напон.
Веза напона и јачине хомогеног ел. поља.
Електричне појаве у атмосфери
Електрична струја, (једносмерна,наизменична)
Услови за настајање ел струје и извори струје (ЕМS).
Мерење ел.струје и напона.
Електрична отпорност проводника.Проводници и изолатори.
Омов закон за део струјног кола.
Рад и снага електричне струје. Џул - Ленцов закон
Омов закон за цело струјно коло.
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
Везивање отпорника
Електрична струја у течностима и гасовима.
Зависност ел.струје од напона на проводнику (таблични и графички
приказ зависности)
Одређивање ел.отпорности отпора у колу помоћу амперметра и
волтметра Мерење ел.струје и напона у колу са серијски и паралелно
повезаним отпорницима и одређивање еквивалентне отпорности.
Магнетно поље сталних магнета
.Магнетно поље Земље.Магнетно поље ел.струје.
МАГНЕТНО
Дејство магнетног поља на струјни проводник.
ПОЉЕ
Допринос Николе Тесле и Михајла Пупина развоју науке о
електромагнетним појавама и њиховој примени.
Структура атома (језгро, електронски омотач). Нуклеарне силе.
Природна радиоактивност.
Радиоактивно зрачење (алфа, бета и гама зраци) и њихово биолошко
ЕЛЕМЕНТИ
дејство на биљни и животињски свет).
АТОМСКЕ И
Заштита од радиоактивног зрачења.
НУКЛЕАРНЕ
Вештачка радиоактивност.
ФИЗИКЕ
Фисија и фузија.
Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења.
Утицај физике на развој других природних наука медицине и технологије.
ФИЗИКА И
САВРЕМЕНИ
СВЕТ
Временска и садржајна усклађеност наставних садржаја из физике у оквиру предмета и са
другим предметима у шестом разреду:
Наставна тема
Одређивање положаја ликова код
сочива
Електрична отпорност
проводника.Проводници и
изолатори.
Одређивање ел.отпорности отпора
у колу помоћу амперметра и
волтметра Мерење ел.струје и

Предмет – наставна тема
Математика 5. разред Разломци
Хемија 8. разред - Метали,
оксиди метала и базе; Соли;
Електролитичка
дисоцијација
ТИО 8. разред Електротехнички материјали
и инсталације; Електричне
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Врста усклађености
(садржајна/временска)
временска - септембар
Садржајна
временска - април
Садржајна
временска – април

напона у колу са серијски и
паралелно повезаним отпорницима
и одређивање еквивалентне
отпорности.
Структура атома (језгро,
електронски омотач). Нуклеарне
силе
Радиоактивно зрачење (алфа, бета и
гама зраци) и њихово биолошко
дејство на биљни и животињски
свет).

машине и уређаји; Дигитална
електроника
Хемија 7. разред - Атом и
структура атома

Садржајна
временска - мај

Биологија 8.разред Глобалне последице
загађивања животне средине

временска - мај

МАТЕМАТИКА
Пети разред
Сврха програма: Ученик треба да овладавајучи математичким концептима,знањима и
вештинама,развије основе апстрактног и критичког мишљења,позитивне ставове према
математици,способност комункације математичким језикоми писмом,и примени стечена знања и
вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодевног живота као и да формира
основ за даљи развој математичких појмова.
Циљеви и задаци: Ученик треба да зна да:
-израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и уме да реши једноставнију линеарну
једначину или неједначину у скупу природних бројева;
-реши једноставан проблем из живота користећи бројевни израз,линеарну једначину или
неједначину у скупу природних бројева;
-примени правила дењивости са 2, 5, 3, 4, 9, 25 и декадним јединицама;
-разликује просте и сложене бројеве и растави број на чиниоце;
-одреди и примени НЗД и НЗС;
-изводи скуповне операције уније,пресека,разлике,и правилно употребљава одговарајуће скуповне
ознаке;
-правилно користи речи и, или, не, сваки, у математичко – логичком смислу;
-анализира односе датих геометријских објеката и запише их математичким писмом;
-опише основне појмове везане за круг, и одреди положај тачке и праве у односу на круг;
-нацрта праву паралелну датој користећи прибор;
-упореди, сабира и одузима дужи конструктивно и рачунски;
-преслика дати геометријски објекат централном симетријом и транслацијом, и правилно користи
прибор за геометрију;
-идентификује врсте и опише својства углова и примени њихове узајамне односе;
-нацрта праву нормалну на дату, измери угао, и нацрта угао одговарајуће мере;
-упореди, сабере и одузме углове конструктивно и рачунски;
-реши једноставан задатак применом својства паралелограма;
- прочита, запише, упореди и представи на бројевној полуправој разломке, децималне бројеве и
преводи их из једног записа у други;
-одреди месни вредност цифре у децималном броју;
-заокругли број, и одреди грешку заокругљивања;
-израчуна вредност једноставног бројевног израза и реши једноставну линеарну једначину или
неједначину;
-реши једноставан проблем из живота користећи бројевни израз,линеарну једначину или
неједначину;
-одреди проценат дате велићине,и примени размеру у једноставним реалним ситуацијама;
-примени аритметичку средину датих бројева;
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-сакупи податке и прикаже их табелом или кружним дијаграмом користећи при томе калкулатор
или одговарајући софтвер;
-идентификује осносиметричну фигуру и одреди јој осу симетрије;
-преслика осном симетријом тачку, дуж и јендоставнију геометријску фигуру користећи прибор;
-конструише симетралу дужи, симетралу угла и примењује њихова својства;
-консруише праву нормалну на дату праву, или паралелну датој правој.
Наставна
област / тема

Начин и поступци остваривања
програма

Природни
бројеви и
дељивост 34
(16+18)

Користећи различите типове часа,
методе и облике рада на
часу(фронтални рад,индивидуални
рад,рад у паровима,у групама,кроз
обраде ,утврђивање и увежбавање).

Основни
појмови
геометрије 17
(7+10)

Користећи различите типове часа,
методе и облике рада на
часу(фронтални рад,индивидуални
рад,рад у паровима,у групама,кроз
обраде ,утврђивање и увежбавање).

Угао 17 (7+10)

Користећи различите типове часа,
методе и облике рада на
часу(фронтални рад,индивидуални
рад,рад у паровима,у групама,кроз
обраде ,утврђивање и увежбавање).

Разломци 55
(23+32)

Користећи различите типове часа,
методе и облике рада на
часу(фронтални рад,индивидуални
рад,рад у паровима,у групама,кроз
обраде ,утврђивање и увежбавање).

Користећи различите типове часа,
методе и облике рада на
часу(фронтални рад,индивидуални
Осна симетрија рад,рад у паровима,у групама,кроз
обраде ,утврђивање и увежбавање).
13 (5+8)
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Начини провере, праћења и
остваривања стандарда (или исхода)
Иницијалним тестирањем,
континуираним праћењем рада на часу,
рада домаћих задатака, рада у паровима,у
групи, тестирањем, уважавајући
индивидуалне могућности сваког
ученика,и редовним давањем
информација сваком ученику о
напредовању.
Иницијалним тестирањем,континуираним
праћењем рада на часу,рада домаћих
задатака,рада у паровима,у
групи,тестирањем,уважавајући
индивидуалне могућности сваког
ученика,и редовним давањем
информација сваком ученику о
напредовању.
Иницијалним тестирањем,континуираним
праћењем рада на часу,рада домаћих
задатака,рада у паровима,у
групи,тестирањем,уважавајући
индивидуалне могућности сваког
ученика,и редовним давањем
информација сваком ученику о
напредовању.
Иницијалним тестирањем,континуираним
праћењем рада на часу,рада домаћих
задатака,рада у паровима,у
групи,тестирањем,уважавајући
индивидуалне могућности сваког
ученика,и редовним давањем
информација сваком ученику о
напредовању.
Иницијалним тестирањем,континуираним
праћењем рада на часу,рада домаћих
задатака,рада у паровима,у
групи,тестирањем,уважавајући
индивидуалне могућности сваког
ученика,и редовним давањем
информација сваком ученику о
напредовању.

Корелације
Наставна
Веза са предметима
област / тема
Природни бројеви Српкси језик (разумевање прочитаног),
и дељивост
математика за млађе разреде основне
школе.
Основни појмови Техника и технологија (паралелност,
геометрије
цртање линија, коришћење прибора за
цртање), математика за млађе разреде
основне школе, српски језик.
Угао
Математика за млађе разреде основне
школе (врсте углова)
Разломци
Српски језик, географија (појам размере)
техника и технологија (размера)
информатика и рачунарство (коришћење
софтвера за пројектну наставу)
Осна симетрија
Техника и технологија (пресликавање
осном симетријом, коришћење прибора за
геометрију)

Начин реализације

Подсећање на врсте линија,
елементе прибора и коришћење.

Обнављање појма размеру карте
и кроз техничке цртеже, размера
умањења и размера увећања
Симетричност фигура у осносу
на праву, осносиметричне
фигуре из технике и технологије

Шести разред
Циљеви и задаци: ученици треба оспособити да:
-схвате потребу увођења негативних бројева,упознају структуре скупова целих и рационалних
бројева, појмове супротног броја, реципрочног броја и апсолутне вредности броја,;
-упознају и савладају основне рачунске операције у скуповима Z и Q и потпуно увежбају
извођење тих операција, уз коришћење њихових својстава;
-могу да читају и састављају разне једноставније изразе са рационалним бројевима и израчунају
њихову бројевну вредност;
-упознају и умеју да решавају једноставније једначине и неједначине у скупу рационалних
бројевакао и да их примене у проблемским задацима;
-разумеју процентни начин изражавања и умеју да тај рачун примењују у пракси;
-упознају класификацију троуглова и четвороуглова и знају њихова основна својства;
-схвате релацију подударности и њена својства и умеју да је примењују у извођењу основних
конструкција троугла и четвороугла;
-схвате једнакост површина геометријских фигура и науче правила о израчунавању површина
троуглова, паралелограма и других четвороуглова;
-применјују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла у разним практичним
задацима;
Р/б

Наставна тема

1.
2.
3.

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ
ТРОУГАО
РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ
ЧЕТВОРОУГАО
ПОВРШИНА
ЧЕТВОРОУГЛА И
ТРОУГЛА
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ СА
ИСПРАВКАМА

4.
5.

6.

Укупан број
часова
24
30
45
20

Број часова обраде

Број часова
вежбе

10
13
16
9

14
17
29

17

7

10

8

4

4
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11

НАСТАВНА
ТЕМА

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ)

основни
средњи
напредни
1.1.1. уме да прочита и запише 2.1.1. пореди по
3.1.1. уме да одреди
1. ЦЕЛИ
различите
врсте
бројева
величини
бројеве
вредност сложенијег
БРОЈЕВИ
● Скуп Z,
(природне, целе, рационалне); записане у
бројевног израза;
представљање и
1.1.3. пореди по величини
различитим
3.1.1. уме да одреди
поређење целих
бројеве истог записа, помажући облицима;
вредност сложенијег
бројева
се сликом кад је то потребно;
2.1.2. одреди
бројевног израза;
●Рачунске
1.1.4. изврши једну основну
супротан број,
3.2.5. користи
операције у Z
рачунску операцију са
реципрочну
једначине,
● Решавање
бројевима истог записа,
вредност и
неједначине и системе
једначина и
помажући се сликом када је то апсолутну вредност једначина решавајући
неједначина у
потребно (у случају сабирања и броја;
и сложеније
скупу Z
одузимања разломака само са израчуна вредност текстуалне задатке;
истим имениоцем);рачуна на пр. једноставнијег
фронтални
1/5 од n, где је n дати природан израза са више
број
рачунских операција
индивидуа
1.1.6. користи целе бројеве
различитог
лни
и једноставне изразе са њима
приоритета,
-рад у
помажући се визуелним
укључујући
пару
представама;
ослобађање од
-групни
заграда, са
бројевима истог
записа;
2.1.4. користи
бројеве и бројевне
изразе у
једноставним
реалним
ситуацијама;
2.2.5. користи
једначине у
једноставним
текстуалним
задацима;
1.3.2. влада појмовима: троугао, 2.3.2. уме да одреди 3.3.2. користи основна
2. ТРОУГАО
● Троугао четвороугао, квадрат и
однос углова и
својства троугла ,
појам и врсте
правоугаоник (уочава њихове страница у троуглу и четвороугла,
● Странице и
моделе у реалним ситуацијама и збир углова у
паралелограма и
углови троугла
уме да их нацрта користећи
троуглу и
трапеза, рачуна
●Подударност
прибор; разликује основне врсте четвороуглу;
њихове обиме и
фронтални
троуглова
троуглова, зна основне елементе 2.3.6. користи
површине на основу
●Конструкције
троугла );
подударност и везује елемената који нису
индивидуа
троуглова
1.3.6. интуитивно схвата појам је са
обавезно непосредно
лни
●Значајне тачке
подударних фигура (кретањем карактеристичним дати у формулацији
-рад у
троугла
до поклапања);
својствима фигура задатка; уме да их
пару
(нпр. паралелност и конструише;
-групни
једнакост страница 3.3.6.уме да примени
паралелограма);
подударност и
сличност троуглова,
повезујући тако разна
својства
геометријских
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објеката;
1.1.1. уме да прочита и запише 2.1.1. пореди по
3.1.1. уме да одреди
3.
различите врсте бројева
величини бројеве
вредност сложенијег
РАЦИОНАЛН
(природне, целе, рационалне); записане у
бројевног израза;
И БРОЈЕВИ
● Скуп Q,
1.1.2. преведе децимални запис различитим
3.1.1. уме да одреди
поређење и
броја у разломак и обратно;
облицима;
вредност сложенијег
представљање
1.1.3. пореди по величини
2.1.2. одреди
бројевног израза;
рационалних
бројеве истог записа,помажући супротан број,
3.2.5. користи
бројева
се сликом кад је то потребно;
реципрочну
једначине,
● Рачунске
1.1.4. уме да изврши једну
вредност и
неједначине и системе
операције у Q
основну рачунску операцију са апсолутну вредност једначина решавајући
● Решавање
бројевима истог записа,
броја;
и сложеније
једначина и
помажући се сликом када је то израчуна вредност текстуалне задатке;
неједначина у
потребно (у случају сабирања и једноставнијег
скупу Q
одузимања разломака само са израза са више
●Проценти
истим имениоцем); рачуна на
рачунских операција
пример 1/5 од n, где је n дати
различитог
природан број;
приоритета,
фронтални 1.5.4.одреди задати проценат
укључујући
неке величине;
ослобађање од
индивидуа
заграда, са
3.5.4. примени
лни
бројевима истог
процентни рачун у
-рад у
записа;
сложенијим
пару
2.1.4. користи
ситуацијама;
-групни
бројеве и бројевне
изразе у
једноставним
реалним
ситуацијама;
2.2.5. користи
једначине у
једноставним текст.
задацима;
2.5.4. примени
процентни рачун у
једноставним
реалним
ситуацијама (на
пример, промена
цене неког
производа за дати
проценат );
1.3.2. влада појмовима: троугао, 2.3.2. уме да одреди 3.3.2. користи основна
4.ЧЕТВОРОУГ
четвороугао, квадрат и
однос углова и
својства троугла ,
АО
● Четвороугао правоугаоник (уочава њихове страница у троуглу и четвороугла,
фронтални
појам и врсте
моделе у реалним ситуацијама и збир углова у
паралелограма и
● Паралелограм
уме да их нацрта користећи
троуглу и
трапеза, рачуна
индивидуа
– појам,
прибор; разликује основне врсте четвороуглу;
њихове обиме и
лни
својства
троуглова, зна основне елементе 2.3.6. користи
површине на основу
-рад у
● Трапез - појам
троугла );
подударност и везује елемената који нису
пару
и својства
1.3.6. интуитивно схвата појам је са
обавезно непосредно
-групни
● Делтоид подударних фигура (кретањем карактеристичним дати у формулацији
појам и својства
до поклапања);
својствима
задатка; уме да их
фигура(нпр.
конструише;
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паралелност и
3.3.6.уме да примени
једнакост страница подударност и
паралелограма);
сличност троуглова,
повезујући тако разна
својства
геометријских
објеката;
1.3.2. влада појмовима: троугао, 2.4.1. пореди
3.3.2. користи основна
5.
четвороугао, квадрат и
величине које су
својства троугла ,
ПОВРШИНА
правоугаоник (уочава њихове изражене
четвороугла,
ТРОУГЛА И
моделе у реалним ситуацијама и различитим мерним паралелограма и
ЧЕТВОРОУГЛ
уме да их нацрта користећи
јединицама за
трапеза, рачуна
А
● Појам
прибор; разликује основне врсте дужину и масу;
њихове обиме и
површине
троуглова, зна основне елементе 2.4.3. дату величину површине на основу
● Површина
троугла и уме да израчуна обим искаже приближном елемената који нису
фронтални
правоугаоника
и површину троугла, квадрата и вредношћу;
обавезно непосредно
и квадрата
правоугаоника на основу
дати у формулацији
индивидуа
● Површина
елемената који непосредно
задатка;
лни
паралелограма
фигуришу у датом задатку );
3.4.1. по потреби
-рад у
● Површина
1.4.1. користи одговарајуће
претвара јединице
пару
троугла
јединице за мерење дужине,
мере, рачунајући са
-групни
● Површина
површине, запремине,
њима;
трапеза
масе,времена и углова;
● Површина
1.4.2. претвори веће јединице
четвороугла с
дужине,масе и времена у мање;
нормалним
1.4.4. при мерењу одабере
дијагоналама
одговарајућу мерну јединицу;
заокружује величине исказане
датом мером;
Писмени
индивидуа
задаци са
лни
исправком
1.
2.
3.
4.
5.

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ
ТРОУГАО
РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ
ЧЕТВОРОУГАО
ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА И ТРОУГЛА

Матемаиика: II,IV,V,VI разред
Матемаиика: V,VI разред
Матемаиика: II,V,VI разред
Матемаиика :III,V,VI разред
Матемаиика :IV,V,VI разред

Седми разред
Сврха програма: да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге
и примене математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање);
да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност
изражавања у писменом и усменом облику; да развија математичку радозналост у посматрању и
изучавању природних појава; да оспособи ученике да решавају проблеме и задатке у новим и
непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, за
прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама ; да изграђује позитивне особине
ученикове личности, као што су: упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност,
смисао за самостални рад, да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних
извора знања.
Циљеви и задаци:
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1. Циљ наставе математике у основној школи јесте да ученици усвоје елементарна математичка
знања која су потребна за схватање појава и зависности у природи и друштву, да оспособи
ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне
праксе, да сви ученици напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа,
да представља основу 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.
2.Задаци наставе математике у седмом разреду
Ученике треба оспособити да:
- схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена
- умеју да одреде приближну вредност броја√a ( aɛ Q , a ˃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).
При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика и
настојати да ученици самостално изводе закључке и уочавају одређена правила. Основна улога
наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава
активност ученика.Ученици треба да истражују и кроз проблемску наставу дођу до
решења.Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена
знања била трајнија и свеобухватнија , 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
ефикаснијом и интересантнијом. 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.
Наставна
област / тема

Садржај

Начин остваривања

Реални бројеви

Квадрат рационалног броја.
Решавање једначине x²=a,a>0;
Постојање ирационалних бројева
(нпр.решењаједначине x 2=2).
Реални бројеви и бројевна права.
Квадратни корен, једнакост√a²=|a|.
Децимални запис реалног броја;
Приближна вредност реалног броја.
Основна својства операција с реалним
бројевима.
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Диференцирано
Индивидуално
Рад у пару
Фронтални облик рада

Питагорина
теорема

Цели и
рационални
алгебарски
изрази

Многоугао

Зависне
величине и
њихово
графичко
представљање

Круг

Сличност

Питагорина теорема.
Важније примене Питагорине теореме.
Конструкције тачака на бројевној
правој које одговарају бројевима √2,
√3, √5 итд.
Степен чији је изложилац природан
број.
Операције са степенима.
Степен производа, количника и
степена.
Алгебарски изрази.
Полиноми и операције с полиномима
(мономи,збир, разлика,
производ полинома, сређени облик
полинома).
Квадрат бинома и разлика квадрата и
примене. Растављање полинома на
чиниоце.
Многоугао-појам и врсте. Збир углова
многоугла.
Број дијагонала многоугла.
Правилни многоуглови (појам,
својства, конструкције).
Обим и површина многоугла.
Правоугли координатни систем у
равни.
Пропорција.
Примери практичне примене директне
и обрнуте пропорционалности
(пропорционална подела суме,
проценти и др.).
Централни и периферијски угао у
кругу. Обим круга ,број Π. Дужина
кружног лука. Површина круга,
кружног исечка и кружног прстена.
Пропорционалне величине. Троуглови
са једнаким угловима – слични
троуглови - и
пропорционалност њихових страница.
Примене сличности.

Диференцирано
Индивидуално
Истраживачки рад
Рад у пару
Израда плаката, паноа, ППП
презентација
Фронтални облик рада
Диференцирано
Индивидуално
Хеуристичка настава
(извођење правила за рачунање са
степенима истих основа)
Вршњачко учење
Групни рад
Фронтални облик рада

Диференцирано
Индивидуално
Рад у пару
Групни рад-израда плаката правилних
многоуглова
Фронтални облик рада
Фронтални облик рада
Диференцирано
Индивидуално
Рад у пару

Фронтални облик рада
Диференцирано
Индивидуално
Рад у пару
Фронтални облик рада
Диференцирано
Индивидуално
Рад у пару

Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)

- Иницијални тест
- Контролне вежбе
- Писмени задаци
- Петнаестоминутне провере
- Активности на часу
- Домаћи задаци
- Полугодишњи и годишњи тест
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Наставна
област / тема
Реални бројеви

Корелације
Веза са предметима Начин реализације
Математика 4, 5 и 6.
раз.

Са ученицима најпре обновити множење рационалних
бројева па обрадити квадрат рационалног броја.
Искористити раније стечено знање о рачунању
површине квадрата за решавање неких једначина
x²=a,a>0; и да схвате потребу за увођењем нових
бројева-ирационалних. Обновити својства операција
у скупу Q.
Питагорина
Математика 5. и
Обновити врсте троуглова уз задржавање код
теорема
6.раз.
правоуглог троугла. Причом о Питагорејцима,
Историја 5.раз.
њиховим начином живота повезати градиво са
познатим чињеницама из историје. Осврт на културу
Старе Грчке,
Цели и
Mатематика 6.раз.
Обнављањем множења у скупу Q и дистрибутивног
рационални
закона наводити ученике да сами дођу до
алгебарски изрази
одговарајућих закључака.
Многоугао
Математика 5.и6.раз. Користећи познате чињенице о збиру углова троугла
инсистирати да ученици самостално дођу до обрасца
за збир унутрашњих углова n-тоугла.
Зависне величине Mатематика 6. и
Обнављање бројевне праве, нормалних правих и
и њихово
7.раз.
цртање правоуглог координатног система. Читање
графичко
Физика 6.раз.
графика брзине и графика пређеног пута у зависности
представљање
Хемија7.раз.
од времена. Коришћење пропорције и процената у
хемијским израчунавањима.
Круг
Математика 5.раз.
Кружница , круг
Сличност
Математика 6.раз.
Подударност троуглова
Осми разред
Сврха програма:
- да ученици примене усвојена знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе
- стекну основу за успешно настављање математичког образовања
- да развијају менталне способности и да формирају научни поглед на свет
- да умеју да повезују садржаје математике и других области
- да примењују елементе дедуктивног закључивања
-да стекну знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа
- да развијају способност посматрања, опажања и логичког, критичког ,аналитичког и апстрактног
мишљења

Циљеви и задаци:






да схватe појам сличности троуглова и да сличност примењују на правоугли троугао.
да решавају линеарне једначине и неједначине на основу еквивалентних трансформација и
примењују лин. једначина и неједначина у решавању задатака из животне праксе.
да схватe међусобни односа тачака,правих и равни у простору помоћу модела, уз истовремено
цртање и да упознају најбитније чињенице о пројекцијама на раван.
упознавање ученика са геометријским телима (призма,пирамида,ваљак, купа, лопта),њиховим
настанком , елементима и својствима, да цртају мреже и израчунају површине и запремине
ових тела и површине пресека (дијагоналних, попречних,..)
Развијање ученикове способности посматрања, опажања и логичког мишљења.Примена
знања о геометријским телима у пракси,повезујући садржаје математике и других области.
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да цртају и читају разне графике, да примењују математичке методе у приказивању
статистичких података.
да статистичке податке представљају у облику дијаграма (Стубичастих, кружних,...), да
рачинају средњу вредност и медијану и пореде вредности узорка са средњом вредношћу.
да решавају системе од две лин. једначине са две непознате и да умеју да примене системе
лин. једначина у решавању проблема из живота, геометрије, физике.



Наставна
област / тема
1.Сличност
троуглова
2. Линеарне
једначине и
неједначине са
једном
непознатом

3. Taчкa,права и
раван

4. Призма

5. Линеарна
функција

6.Графичко
представљање
статистичких
података

Начин и поступци остваривања програма
ОбрадитиТалесову теорема и сличност троуглова, а прво обновити познате теореме из
сличности, 7.р, применити у задацима, а затим одрадити и примену сличности на правоугли
троугао, извести обрасце и применити у задацима, рачунски и конструктивно.
Подсетити ученике основна својства једнакости па одрадити еквивалентност једначина и
решавање линеарних једначина с једном непознатом. Применити у решавању текстуалних
задатака.
Обновити основна својства неједнакости па одрадити еквивалентност неједначина и
решавање линеарних неједначина с једном непознатом.
Применити у решавању текстуалних задатака.
Однос тачке и праве,тачке и равни и Одређеност праве и равни обновити и утврдити, а
затим обновити однос правих у равни, па проширити на простор, посебно истичући
мимоилазне праве, наводећи примере, користећи моделе (где треба сами да уочавају)
Однос праве и равни и нормалу на раван, обрадити кроз примере, да уоче, обновити
растојање тачке од праве па обрадити растојање тачке од равни наводећи примере,
користећи моделе, и применити у задацима.
Однос две равни; обрадити кроз примере, поновити угао,па обрадити диедар .
Ортогонална пројекција на раван (тачке,дужи и праве) показати на примеру , па обрадити
обновити Питагорину теорему па обрадити и применити у задацима.
Нагибни угао праве према равни показати на примеру , па обрадити па обрадити а затим
Рогаљ и Полиедар .
Призма:појам,елементи,врсте – користити моделе при обради,
Мрежа призме – обрадити, сами да праве моделе на различите начине па онда обрадити
Површину призме (четворостране,правилне тростране и правилне шестостране),
дијагонални пресек и његову површину, и применити у задацима
Запремина призме; маса тела обрадити истовремено и применити у задацима
Функција и њен график- поновити линеарну једначину, график директне
пропорционалности и истаћи област дефинисаности
Функција дата једначином y=ax+b;
имплицитни облик задавања линеарне функције
График лин. функције, нула функције.
Цртање и читање графика.
Графичко приказивање података(графикони и дијаграми).
Представљање зависних величина табеларно и у координатном систему.Графичко
представљање статистичких података у облику дијаграма.Рачунањесредње вредности и
медијане.Поређење вредности узорка са средњом вредношћу.
Појам,врсте и елементи пирамиде - користити моделе при обради,

7. Пирамида

8. Систем
линеарних
једначина са две
непознате

Мрежа пирамиде –сами да праве моделе , па онда обрадити Површину пирамиде
(четворостране,правилне тростране и правилне шестостране), дијагонални пресек и његову
површину, и применити у задацима
Запремина пирамиде – упоредити са запремином призне исте базе и висине ( нпр. сипањем
воде)-извести обрасце и применити у задацима( и масу)
Линеарна једначина са две непознате и њена решења
Појам система од две и више лин.једначина са две непознате, решење система
Еквивалентност система лин.једначина.
Решавање система од две лин. једначине са две непознате методом замене (осврт на методу
дужи) и методом супротних коефицијената, увежбавање кроз текстуалне задатке
Графички приказ решења.
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9. Ваљак

10. Купа
11. Лопта

Настанак ваљка,елементи ваљка - користити модел при обради,
Мрежа ваљка – обновити обим круга–сами да праве моделе ,
обновити површину круга па обрадити Површину и запремина правог ваљка.
( обратити пажњу на уздужни и попречни пресек)
Купа-настанак и елементи- користити модел при обради,
Мрежа купе–сами да праве моделе
Површина и запремина праве купе.
Сфера и лопта,пресеци лопте.
Површина и запремина лопте.

Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода):
-

усменим путем
иницијалним тестовима
периодичним контролним задацима по областима
писменим задацима
активностима на часу
домаћим задацима
Петнаестоминутне провере знања
Корелације

Наставна
Веза са предметима
област / тема
Историја 5.разред (Култура Старе Грчке филозофија, науке, књижевност, живот
Старих Грка),
Математика 5. разред (Основни
геометријски појмови, Угао)
Математика 6. разред (Својства
паралелограма)
Математика 7. разред (Сличност
троуглова)
1.Сличност Математика 6. разред (Подударност
троуглова
троуглова),
Математика 7. разред (Правоугли троугао
чији су оштри углови 30° и 60°, примена
Питагорине теореме, пропорционалност
дужи, сличност троуглова)
Математика 6. разред (Врсте троуглова у
зависности од величине углова –
Правоугли троугао),
Математика 7. разред (Сличност
троуглова, Питагорина теорема)
Математика 6. разред (Решавање
2. Линеарне једначина у скупу рационалних бројева)
једначине и
Математика 6. разред (Збир унутрашњих
неједначине углова у троуглу, површина четвороугла),
са једном
непознатом Физика 6. разред (Зависност пређеног
пута од времена код равномерног
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Начин реализације
Осврт на културу Старе Грчке,
истицање значаја Талесове теореме,
последица и како је коришћена
(сенка).
Кроз задатке се користе остале
корелације,посебно углови са
паралелним крацима, а код примене
сличности на правоугли троугао се
користи примена Питагорине
теореме, пропорционалност дужи,
сличност троуглова

Обновити Решавање једначина у
скупу рационалних бројева
Кроз задатке из одговарајућих
предмета, поставити и решити
одговарајуће једначине

праволинијског кретања),
Хемија 7. разред (Растворљивост
супстанци и процентна концентрација
раствора) Математика 6. разред
(Апсолутна вредност броја),
Математика 7. разред (Основна својства
операције кореновања у скупу R+,
квадрат бинома, разлика квадрата,
решавање једначина – примена
растављања полинома на чиниоце)
Математика 6. разред (Неједначине у вези
са множењем и дељењем целих бројева –
множење неједнакости негативним
бројем)
Математика 8. разред (Линеарна
једначина. Еквивалентност једначина)

Апсолутна вредност броја се обнавља
кроз једначине са апсолутном
вредношћу, а у сложенијим задацима
се користе Основна својства
операције кореновања у скупу R+,
квадрат бинома, разлика квадрата,
решавање једначина – примена
растављања полинома на чиниоце,
при свођењу једначина на линеарне.

Обновити неједначине у вези са
множењем и дељењем целих бројева
– множење неједнакости негативним
бројем, решење линеарне
неједначине у скупу Z,
Обновити интервале и њихове
графичке приказе, еквивалентност
једначина па тек еквивалентност
неједначина, начин решавања и
примену у текстуалним задацима.
Математика 5. разред (Основни
Обновити основне геометријске
геометријски појмови)
објекте, односе између њих у равни,
па онда у простору, користити
3. Taчкa,права
Математика 5. разред (Угао)
моделе, слике из уџбеника,
и раван
Обновити угао, врсте углова, и
повезати са простором, кроз
однос међу равнима. Диедар
Математика 8. разред (Тачка, права,
Призма-појам, врста, елементи
раван, ортогонална пројекција)
Објаснити полиедарску површ и
Математика 8. разред (Полиедри)
полиедар коришћењем ортогоналне
Математика 6. разред (Површина
пројекције ( напоменути и косу),
квадрата и правоугаоника, површина
дијагонални пресек.
паралелограма)
Површина праве призме,
Математика 6. разред (Површина троугла обновити полиедар, површину
и четвороугла),
троугла и четвороугла и правилних
4. Призма
Математика 7. разред (Многоугао,
многоуглова и применити код
површина правилних многоуглова)
Површине правилне тростране и
Математика 8. разред (Површина призме) шестостране призме.
Математика 4. разред ( јединице за
запремину и масу )
Јединице за запремину и масу ,
Одређивање и мерење запремине,
маса тела, маса и тежина као
Физика 6. разред (Одређивање и мерење
различити појмови, обновити при
запремине, маса тела, маса и тежина као
обради Запремине квадра ,
различити појмови)
запремина призме и масе тела.
Математика 8. разред (Линеарне
једначине и неједначине са једном
Поновити линеарну једначину
непознатом)
у = k x + n и неједначину
5. Линеарна
Математика 7. разред (График зависности График зависности међу величинама,
функција
међу величинама, Правоугли
Правоугли координатни систем,
координатни систем, график зависности
график зависности пре y  k  x, x  R
y  k  x, x  R )
пре цртања графика линеарне
функције.
91

Математика 8. разред (Однос две праве),
Математика 5. разред (Врсте углова),

Поновити Однос две праве,
пре Нуле функције.

Математика 7. разред (Растојање између
две тачке у координатном систему)

Поновити Врсте углова па обрадити
Рашћење и опадање, Цртање и
читање графика
Поновити Растојање између две
тачке у координатном систему
пре примене у текстуалним
задацим
Подсетити ученике на Табеларне
прорачуне, радну свеску и радни
лист,
унос
података,
израду
графикона
из инфирматике па
обрадити Графичко представљање
статистичких података у облику
дијаграма, са примерима из
географије
Пирамида - појам, врсте, елементи
(однос тачке, правеа, равни, као и код
уздужних и попречних пресека), пре
израде мрее поновити Питагорину
теорему, а онда Површину троугла и
четвороугла па обрадити Површину
пирамиде, а у обради површина
правилних пирамида подсетити се
површина одговарајућих
правилних многоуглова

Информатика 8. разред (Табеларни
прорачуни, радна свеска и радни лист,
унос података, израда графикона)

6.Графичко
представљање Географија (Површине континената)
статистичких
података

Математика 8. разред (Тачка, права,
раван)
Математика 7. разред (Питагорина
теорема)
Математика 6. разред (Површина троугла
и четвороугла), Математика 7. разред
(Питагорина теорема, примена
Питагорине теореме на троугао и
четвороугао)
7. Пирамида
Математика 7. разред (Примена
Питагорине теореме на једнакостранични
троугао – формула за израчунавање
површине једнакостраничног троугла,
многоугао, површина правилних
многоуглова)
Математика 8. разред (Запремина
призме,)
Физика 6. разред (Маса и запремина тела)
Математика 8. разред (Линеарне
једначине са једном непознатом)
Математика 8. разред (график линеарне
функције, цртање графика линеарне
функције)
Математика 8. разред (Еквивалентност
линеарних једначина)
8. Систем
Физика 8. разред (Електрична струја,
линеарних
Омов закон)
једначина са
Физика 6. разред (Зависност пређеног
две непознате
пута од времена код равномерног
праволинијског кретања), Математика 6.
разред (Збир унутрашњих углова троугла
и четвороугла, Површина троугла и
четвороугла),
Математика 7. разред (Многоугао и
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Обновити запремину одговарајуће
призме при обради запремине
пирамиде уз обнављање јединица
за запремину, и масу.

Поновити Линеарне једначине са
једном непознатом, па обрадити
Систем од две линеарне једначине с
две непознате
Поновити график линеарне
функције, цртање графика линеарне
функције у оквиру обраде
Графичког приказа система од две
линеарне једначине с две непознате
Поновити Еквивалентност линеарних
једначина па шпрећи на
Еквивалентност система
линеарних једначина
остале корелације се примењују у
текстуалним задацима, везаним за

9. Ваљак

10. Купа

11. Лопта

површина правилних многоуглова,
Питагорина теорема, Површина кружног
прстена)
Математика 8. разред (Тачка, права,
раван)
Математика 8. разред (Површина призме)
Математика 6. разред (Површина троугла
и четвороугла),
Математика 7. разред (Обим круга, број ,
Површина круга)
Физика 6. разред (Маса и запремина тела)

одређени предмет -кроз Примену
система једначина

Математика 8. разред (Тачка, права,
раван)
Математика 6. разред (Површина троугла
и четвороугла),
Математика 7. разред (Обим круга, број ,
дужина лука, Површина круга, Површина
кружног исечка, Питагорина теорема)
Математика 8. разред (Површина и
запремина призме, Површина и
запремина пирамиде, Површина и
запремина ваљка, Површина и запремина
купе)

Kупа - настанак, елементи(однос
тачке, праве, равни, круг, Питагорина
теорема), пре израде мреже поновити
Обим круга, број , дужину кружног
лука, кружни исечак, а код Површине
купе, понови површину кружног
исечка,
Поновити Запремину ваљка при
обради Запремине купе

Математика 7. разред (Круг, Обим круга,
број , Површина круга, Обим и
површина круга и његових делова)
Математика 8. разред (Тачка, права,
раван)
Математика 7. разред (Питагорина
теорема)
Математика 8. разред (Површина и
запремина призме)

Ваљак - настанак, елементи(однос
тачке, праве, равни, круг), пре израде
мреже поновити Обим круга, број ,.
У обради Површине ваљка и
Запремине ваљка поновити
површину круга ( и јединице мере)

Последња корелација је у оквиру
задатака везаних за површине и
запремине сложенијих тела , као и
односа купе са њима (нпр. уписана)
Сфера и лопта, основни делови
лопте (аналогија са кружницом и
кругом и деловима,
Пресек равни и лопте (у задацима
користимо Питагорину теорема)
Површина круга је у оквиру
површине сфере
Површинуи запремину призме
користимо у задацима везаним за
призму и лопту ( уписана, описана).

БИОЛОГИЈА
Пети разред
Сврха програма:
- стицање квалитетних знања, вештина и ставова које су свима неопходне за лично остварење и
развој, инклузију и запослење и стицање и развијање основних компетенција у науци и
технологији, - развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;
- оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем
образовању, професионалном раду и свакодневном животу ради унапређивања личног живота .
- развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током
целог живота
- развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог
мишљења;
- оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања,
сопственог развоја и будућег живота;
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- оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима
занимања, потребама тржишта рада, развојем савремене науке, економије, технике и технологије;
- развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
- развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине,
еколошке етике и заштите животиња;
- развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне
сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;
Циљеви и задаци: 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.
Наставна
Начин и поступци остваривања програма
област / тема
Током часова ученици ће самостално користити лупу посматрајући крупне
ћелије које су им доступне, као нпр. ћелије паренхима поморанџе, јаје птице,
икра рибе, јаја водоземаца...
Изучавање заједничких особина живих бића обрађиваће се кроз огледе
(потребе за водом, одговарајућом температуром за раст, дисање, развој и
размножавање и исхрана се могу пратити на квасцу; дисање, у смислу размене
Порекло и
гасова, се може пратити огледом са свећом; кретање се може пратити огледом
разноврсност
са кишном глистом на папиру итд.). Особине које се не могу обрадити
живота
огледом, могу се обрадити кроз истраживачки рад ученика. Ученици ће
задатке решавати у пару, чиме развијају способности сарадње и ненасилне
комуникације, а наставник може да оствари много бољи увид у активности
ученика.
Препоручени број часова за реализацију ове области је: 16 за обраду, 8 за
утврђивање, 9 за вежбе и 1 час за систематизацију.
Да би ученици увидели јединство грађе функције као основу живота, ученици
ће истраживати спољашње особине живих бића из непосредног окружења и
њиховом односу са условима средине у којој живе. На пример за живот у
воденој и копненој средини -жабу, комарца, вилин коњица итд.; за живот у
Јединство грађе
води - речну шкољку, речног рака, шарана, штуку, локвања, дрезгу, неку алгу
и функције као
итд; за живот на копну човека, срну, пса, мачку, храст, смрчу, дивљу ружу, основа живота
Часови утврђивања и часови вежбања могу се искористити за радионичарски
рад описивања и цртања животних форми на карактеристичним примерима.
Препоручени број часова за реализацију ове области је: 5 часова за обраду, 4 за
утврђивање, 1 за вежбу и 1 час за систематизацију
Пренос особина са родитеља на потомке размножавањем могуће је објаснити
на часовима обраде кроз примере из живота. Такође је кроз предавања уз
коришћење слике и шеме могуће објаснити разлику бесполног и полног
размножавања Овај садржај је могуће одрадити кроз различите облике вежби.
Наслеђивање и еволуција могу се објаснити кроз истраживање варијабилности
унутар једне врсте (нпр. разлике између деце у одељењу, у димензијама и боји
плодова на пијаци, броју листова и цветова биљака које расту у хладу и оних
Наслеђивање и 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
еволуција
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
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Живот у
екосистему

Човек и
здравље

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.
Препоручени број часова за реализацију ове области је: 3 часа за обраду, 1 за
утврђивање, 2 за вежбе и 1 за систематизацију.
Проблемска настава(на часу ученици, користећи стечена знања, решавају
проблем који наставник формулише)
Часови намењени реализацији садржаја из ове области изводити уз примену
интернета али и 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. Препоручени број часова за реализацију ове области је: 4
часа за обраду, 3 за утврђивања, 4 за вежбе и 1 за систематизацију.
Да би остварили садржаје из ове области користиће се основне чињенице из
свакодневног живота о здравој исхрани (ужина спремљена код куће), o води
као најздравијем пићу, штетности енергетских пића и дуванског дима.
Промене у и на телу, као последице пубертета, повезаће се са потребом
одржавања личне хигијене и хигијене животног простора и опасностима од
ступања у преране сексуалне односе. Ови садржаји ће се одрадити и применом
вршњачке едукације за ученицама осмог разреда на часовима ваннаставних
активности. Препоручени број часова за реализацију ове области је: 4 часа за
обраду, 2 за утврђивање (један је за дебату), 1 за вежбу и 1 за систематизацију.
У настави оријентисаној на постизање исхода, предност имају групни начин
рада и индивидуализована настава. Ови начини организације наставе помажу
ученицима да науче како се учи, да напредују у учењу сопственим темпом, да
развијају унутрашњу мотивацију (потребу за сазнавањем) и иницијативу, да
развијају вештину комуникације, аргументовани дијалог, толерантно
понашање и солидарност. Користе се активни начини учења, као што је
комбинација програмиране наставе (програмиран материјал многи наставници
остављају на друштвеним мрежама или сајтовима школа, па се њихови
ученици служе њима и уче темпом који им одговара) и проблемске наставе (на
часу ученици, користећи стечена знања, решавају проблем који наставник
формулише) или учење путем открића (наставник инструкцијама усмерава
ученике који самостално истражују, структуришу чињенице и извлаче
закључке; тако сами упознају стратегије учења и методе решевања проблема,
што омогућава развој унутрашње мотивације, дивергентног мишљења, које
отвара нове идеје и могућа решења проблема). На интернету, коришћењем
речи ЊебQуест, пројецт-басед леарнинг, тхематиц унитс, могу се наћи
примери који се, уз прилагођавање условима рада, могу користити.
Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно је да наставник
упозна специфичности начина учења својих ученика и да према њима планира
и прилагођава наставне активности. Проблеми су решиви уз сарадњу са
стручним сарадницима и колегама из одељенских већа и стручног већа.

Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
Учење путем открића (наставник инструкцијама усмерава ученике који самостално истражују,
структуришу чињенице и извлаче закључке; тако сами упознају стратегије учења и методе
решевања проблема, што омогућава развој унутрашње мотивације, дивергентног мишљења, које
отвара нове идеје и могућа решења проблема).
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Иницијални тест
Усмено излагање
Петнаестоминутна писмена провера знања
Контролни задаци
Активност на часу
Рад у пару
Корелације

Наставна
област / тема
Порекло и
разноврсност
живота

Веза са предметима

Начин реализације

Ликовна култура (Вајање неког
облика) - 5. разред

На часовима утврђивања правити
моделе ћелија помоћу пластелина

Јединство грађе
и функције као
основа живота

Ликовна култура (Облик) - 5. разред

Наслеђивање и
еволуција

Физичко и здравствено васпитање(
Здравствено васпитање)- 5 разред

Живот у
екосистему

Географија (Воде на Земљи, Биљни и
животињски свет на Земљи)- 5.
разред
Географија (Ваздушни омотач
Земље)- 5. разред

На часовима утврђивања цртати
различите облике живих бића у
складу са животном срединиом у
којој живе
Обнављање стечених знања и
проширивање са новим постављањем
питања.
Обнављање стечених знања и
проширивање са новим постављањем
питања.
Обнављање стечених знања и
проширивање са новим постављањем
питања.

Човек и здравље

Шести разред
Сврха програма:
- стицање квалитетних знања, вештина и ставова које су свима неопходне за лично остварење и
развој, инклузију и запослење и стицање и развијање основних компетенција у науци и
технологији, - развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;
- оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем
образовању, професионалном раду и свакодневном животу ради унапређивања личног живота .
- развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током
целог живота
- развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог
мишљења;
- оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања,
сопственог развоја и будућег живота;
- оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима
занимања, потребама тржишта рада, развојем савремене науке, економије, технике и технологије;
- развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
- развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине,
еколошке етике и заштите животиња;
- развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне
сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;
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Циљеви и задаци: Циљ наставе биологије за шести разред јесте да ученици усвајањем
образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о животном простору, начину живота,
основној грађи, разноврсности и значају животињског света.
Наставна
Начин и поступци остваривања програма
област / тема
Наставник са ученицима обнавља основне катактеристике биљака, гљива и
Увод
животиња и истче њихове разлике уз примену групног облика рада
На часовима обраде наставник истиче основне карактеристике појединих
група праживотиња уз истицање заједничких одлика као и разлика. На
Праживотиње
часовима предвиђеним за вежбање у капи барске воде треба пронаћи
поједине групе праживотиња
Наставник не треба да инсистира на детаљној грађи, већ да стави акценат на
животни простор, начин живота, разноврсност и значај појединих група у
оквиру царства животиња.
Царство
За часове вежби користиће се групни облик рада, али и групни и
животиња
индивидуални рад .Вежбе ће се реализовати уз максимално коришћење
природног материјала, препарата и лабораторијског прибора
Угроженост и
заштита
животиња
Увод у
еволуцију
живог света

Уз коришћење практичних примера из живота обрадиће се садржаји из ове
области. Користиће се групни облик рада.
Ову област ученици ће најлакше савладати уз упоребу ИКТ садржаја,
обзиром да је еволуција ученицима веома апстрактна, на овај начин им се
градиво доста приближава.

Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
Учење путем открића (наставник инструкцијама усмерава ученике који самостално истражују,
структуришу чињенице и извлаче закључке; тако сами упознају стратегије учења и методе
решевања проблема, што омогућава развој унутрашње мотивације, дивергентног мишљења, које
отвара нове идеје и могућа решења проблема).
 Иницијални тест
 Усмено излагање
 Петнаестоминутна писмена провера знања
 Контролни задаци
 Активност на часу
 Рад у пару
Корелације
Наставна
област / тема
Увод

Веза са предметима

Начин реализације

Разноврсност живог света, основне
разлике између биљака, гљива и
животиња

Подсећање на већ стечена знања из
биологије (5.разред) путем
постављања питања.

Царство
животиња

Информатика и рачунарство ( ИКТ)

Царство
животиња

Географија (Планета ЗемљаРаспрострењеност биљног и
животињског света на
Земљи.Природне зоне.- 6.разред)
Биологија (Царство гљива- Значај

Израда Power-point презентација
различитих група животиља, као
групни рад
Обнављање стечених знања и
проширивање са новим постављањем
питања.

Угроженост и
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Подсећање на већ стечена знања из

заштита
животиња

биљака и гљива. Ишчезавање и
заштита биљака и гљива.
Биодиверзитет.- 5. Разред)
Географија (Планета Земља- Живи
свет је угрожен- 6. Разред)

биологије (5.разред) путем
постављања питања.
Обнављање стечених знања и
проширивање са новим постављањем
питања.

Седми разред
Сврха програма: Развијање способности критичког мишљења, објективно и логичко расуђивање
као и хумане односе међу половима. Развијање свести о властитом пореклу и положају у природи.
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.
Циљеви и задаци: 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.
Наставна
област / тема
Порекло и
развој људске
врсте

Начин и поступци остваривања програма
Групним, фронталним и индивидуалним радом уз примену садржаја са
интернета, слика из уџбеника.

Да би ученици упознали грађу и функцију људског тела , на часовима ће се
користити очигледна наставна средства (модели), слике из уџбеника као и
Power –point презентације . Лабораторијско-експерименталном методом
Грађа
ученици ће микроскопирати ткива. Истицање здравог начина исхране
човечијег тела
прављењем јеловника и представљање пирамиде исхране. Ученици ће
пратити актуелне информације у вези са здрављем ( коришћењем интернета,
часописа , дневних новина...) у сврху превенције здравља.
На часовима обраде уз коришћење фронталног и групног облика рада,
ученици ће попуњавати табелу са болестима, њиховим изазивачима и
Репродуктивно начинима преношења.
Истицање значаја репродукције за повећање наталитета ангажовањем
здравље
ученика на едукацији млађих ученика у вези са животно важним питањима(
вршњачка едукација ).
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
Учење путем открића (наставник инструкцијама усмерава ученике који самостално истражују,
структуришу чињенице и извлаче закључке; тако сами упознају стратегије учења и методе
решевања проблема, што омогућава развој унутрашње мотивације, дивергентног мишљења, које
отвара нове идеје и могућа решења проблема).
 Иницијални тест
 Усмено излагање
 Петнаестоминутна писмена провера знања
 Контролни задаци
 Активност на часу
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 Рад у пару

Корелације
Наставна
област / тема

Веза са предметима

Начин реализације

Географија(Демографске карактеристике
Азије, Афике, Америке,Океаније-7
Порекло и
развој људске разред)
врсте
Географија (Демографске карактеристике
Евопе- 6. Разред)
Биологија (Особине живих бића и
разноврсност живог света) -5. разред
Хемија (Структура супстанце)–
Молекули -7.разред
Биологија (Особине живих бића и
Грађа
човечијег тела разноврсност живог света- Ћелија-5.
rазред)
Хемија ( Структура супстанце) –
Молекули -7.разред
Хемија (Хемијске формуле) -7.разред
Биологија( Грађа човечјег тела)-7. разред
Репродуктивно
здравље

Обнављање стечених знања и
проширивање са новим
постављањем питања.

Обнављање стечених знања и
проширивање са новим
постављањем питања.

Подсећање на већ стечена знања из
биологије у петом разреду,
постављањем питања.
Подсећање на већ стечена знања из
биологије у оквиру седмог разреда у
вези са грађом полних органа,
постављањем питања.

Осми разред
Сврха програма: Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање научне
писмености. 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 доприноси демократском, економском и
културном развоју друштва.
Циљеви и задаци: 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 усвајањем образовно-васпитних садржаја развијају знања, вештине и умења из области
екологије и заштите животне средине, уз примену концепта одрживог развоја.
Развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и
примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну
средину.
Ученици треба да:
- упознају појам биолошке разноврсности и њен значај за опстанак и еволуцију живота на Земљи;
- науче и схвате нивое организације живог света у природи;
- упознају предмет истраживања екологије и њен значај;
- упознају компоненте животне средине;
- 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;
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- упознају основне типове екосистема и животне услове у њима;
- стекну знања у вези са изворима и последицама угрожавања животне средине - екосистема;
- упознају глобалне последице загађивања животне средине;
- 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.
Наставна област / тема

Начин и поступци остваривања програма
На часовима ће се поред дијалошке, монолошке и индивидуалне
методе рада користити и групни облик како би ученици уз
међусобну комуникацију и уважавање схватили биолошку и
УВОД
културну еволуцију човека као и биодиверзитет и нивое
организације живог света
Обзиром да ова наставна област садржи велики број нових
ЕКОЛОГИЈА И ЖИВОТНА термина и дефиниција , најбоље би било користити табеларни
приказ и мапе ума како би их ученици лакше савладали , уз
СРЕДИНА
коришћење групног облика рада и рада у пару .
УГРОЖАВАЊЕ, ЗАШТИТА
Због комплексности наставне теме , као и њене апстрактности
И УНАПРЕЂИВАЊЕ
најбоље је ученицима садржаје из ове области приближити
ЕКОСИСТЕМА коришћењем различитих облика информатичких технологија.
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Један од начина на који би се садржаји из ове области
ГЛОБАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ реализовали био би тај да ученици самостално, кроз пројекте , уз
ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ коришћење најновијих информација о овој теми дођу до
закључака о последицама загађивања животне средине на
СРЕДИНЕ
глобалном нивоу.
Ученици би кроз конкретне еколошке акције, као и кроз своје
ЖИВОТНА СРЕДИНА И
личне примере могли да схвате важност одрживог развоја за
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
опстанак животне средине.
На часовима ће се поред дијалошке, монолошке и индивидуалне
ЖИВОТНА СРЕДИНА,
методе рада користити и групни облик како би ученици уз
ЗДРАВЉЕ И КУЛТУРА
међусобну комуникацију и уважавање схватили недостатке
ЖИВЉЕЊА
савременог начина живота, као и важност еколошке културе у
свакодневном животу.
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
 Иницијални тест
 Усмено излагање
 Петнаестоминутна писмена провера знања
 Конролне вежбе
 Активност на часу
 Рад у групи
Корелације
Наставна
Веза са предметима
Начин реализације
област / тема
Биологија
Обнављање садржаја о
биодиверзитету у петом и
УВОД
шестом разреду
Обнављање стечених знања
Географија (Биоми-8. Разред)
ЕКОЛОГИЈА И
и проширивање са новим
ЖИВОТНА СРЕДИНА
постављањем питања.
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УГРОЖАВАЊЕ,
ЗАШТИТА И
УНАПРЕЂИВАЊЕ
ЕКОСИСТЕМА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ГЛОБАЛНЕ
ПОСЛЕДИЦЕ
ЗАГАЂИВАЊА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Географија (Национални паркови,
биљни и животињски свет-8.разред)
Ликовна култура (Природа из птичје
перспективе- 8. Разред)

Обнављање стечених знања
и проширивање са новим
постављањем питања.

Обнављање стечених знања
Географија (Загађивање животне
и проширивање са новим
средине, оштећење озонског омотача,
постављањем питања.
киселе кише, обележавање значајних
датума за очување животне средине) - 8.
Разред)
Географија (Планета ЗемљаОбликовање рељефа дејством
спољашњих сила- 5. Разред

Техничко и информатичко образовање (
ЖИВОТНА СРЕДИНА Ресурси и производња- 5. Разреда).
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ Техничко и информатичко образовање (
Рециклажа- 6. Разред).
ЖИВОТНА СРЕДИНА, Грађанско васпитање (Грађанин- 7.
разред)
ЗДРАВЉЕ И
КУЛТУРА
ЖИВЉЕЊА

Обнављање стечених знања
и проширивање са новим
постављањем питања.
Обнављање стечених знања
и проширивање са новим
постављањем питања.
Стручнно веће за биологију

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА, ТЕХНИЧКО И ИНФОРАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ
Циљеви и задаци: наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничкотехнолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и
радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена
професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.
Пети разред
Наставна
област / тема

Начин и поступци остваривања програма

Животно и
радно
окружење (6)

Наставник води разговор са ученицима упознајући их са основним прибором и
демонстрира начин на који да нацртају оквир који треба да буде на свакој
страни свеске. Ученицима путем открића приближава се значај технике и
технологије као и како се она развијала. Указивањем смерница ученицима се
омогућава да сами долазе на идеје која све постоје подручја човековог рада,
производње и пословања постоје. Ученици наводе занимања, а наставник на
крају систиматизује и уоквирује наведена знања у области технологије.
Наставник и ученици утврђују правила рада у кабинету која се морају
поштовати. Наставник упознаје ученике са мерама заштите и њиховим значајем.
Приказивање примера последица не поштовања мера заштите кроз презентацију
или слике. Демонстрацијом али и путем снимака и презентација учи начинима
правилног и безбедног коришћења техничких апарата и ИКТ уређаја у
животном и радном окружењу
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Саобраћај (14)

Техничка и
дигитачна
писменост (16)

Ресурси у
производњи
(20)

Констркторско
моделовање
(16)

Часови о саобраћају се могу реализовати како у кабинету технике, тако и у
кабинету информатике, али и на отвореном, у дворишту, према томе какве су
временске прилике и који део области се обрађује. Кључно за почетак теме је
подсећање на већ стечена знања у млађим разредима и проширивање.
Презентацијом и радном свеском или уџбеником. Представљање ИКТ у
савременом саобраћају. Наставник повезује већ стечена знања о занимањима у
техници и технологији фокусирајући се на занимања у саобраћају. Ученицима
се даје прилика да сами пронађу сличне садржаје на нету или представе знања
која су стекли ван школе о овој теми. Ученици се упознају са основним
саобраћајним правилима, прописима и сигнализацијом и како учествују у
истом. Наставник демонстрира примену прописа и правила на примерима
раскрсница у зависности којим материјалом располаже типа презентације,
цртање на табли или спремљени модели на папиру. Поставља проблемску
наставу тако да ученици појединачно, али и у групама решавају саобраћајне
ситуације. Област завршити систематизацијом таквом да сваки ученик поседује
основа знања и да може бити безбедан учесник у саобраћају. Може се
применити вршњачка едукација и евалуација.
У овој области индивидуално се приступа сваком ученику у зависности од
његових способности и нивоа развијености фине моторике. У првом делу
потенцирати на правилној употреби прибора. Упознавање ученика са основним
правилима тех. цртања, техничког писма. Шта је скица а шта цртеж. Задавање
цртежа и модела. Упознавање са врстама линија у цртању, како се рукује
лењиром, троуглом и угломером. Ученици ће извести вежбу техничког цртања –
нацртати технички цртеж из уџбеника уз правилну употребу прибора.
Наставник прати њихов рад и даје инструкције. Ученик у току рада наилази на
проблем кога треба решити. Да би решио исти треба да постави циљ и планира
стратегију рада. У току самог рада, ученик усмерава пажњу и врши
самонадгледање. У овој вежби наставник наводи ученике на саморегулативно
учење чиме их оспособљује да самостално планирају и изналазе методе у
решавању проблема, у овом случају израда техничког цртеж. Други део је
употреба ИКТа, где ће се часови у зависности од расположивости одвијати у
кабинетима информатике.
Ученицима треба обновити знања о природним ресурсима. У овој теми
приказивањем мултимедијалних презентација представити коришћење енергије,
значај очувања ресурса и материјала. Пожељно је ученике одвести у центар за
рециклажу или фабрику која користи рециклиране материјале. Када се
представљају природни материјали ученицима треба приказати слике, али и што
више узорака како би они видели и осетили разлике и сличности међу њима.
Код употребе алата треба показати расположиви алат и како се он безбедно
користи. Ако су ученици већ били у прилици да користе алат треба их
подсетити на важност исправности и правилне употребе. Подстицати децу да
сви користе алат без обзира на пол, претходна знања и вештине. Ученици бирају
и самостално праве предмете од папира, текстила и дрвета.
Како је циљ ове теме вишеструк и обухвата сва претходна знања то је потребно
омогућити ученицима да бирају како ће га реализовати. Наставик теба да
помогне у вођењу реализације поступка, али и да подстакне самоиницијативу и
предузетништво. Ученике поделити у парове или групе од три ученика, али тако
да свако има део задатка. Ученицима помоћи да поделе задатке ако то сами не
могу. Пошто је у овој области потребно да ученици сами донесу материјале са
којима ће радити, обратити пажњу на ученике слабијег материјалног статуса
тако што ће им се понудити материјал којим школа располаже, ако такав
постоји. Наставник треба да води рачуна о управљању расположивим временом,
простором и алатом с обзиром на чињеницу да ученици нису били у прилици да
такве пројекте реализују раније.
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Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
 Иницијални тест
 Усмено излагање
 Петнаестоминутна писмена провера знања
 Активност на часу
 Праћење практичног рада
 Самосталан практични рад
 Графички рад
 Показивање иницијативе
 Рад у тиму
Корелације
Веза са предметима

Наставна
област / тема
Животно и радно
окружење
(септембар)

Природа и друштво,

Саобраћај
(септембар, октобар,
прва недеља новембра)
Техничка и дигитачна
писменост
(новембар, децебар)

Природа и друштво 4.
разред
Математика– 5 разред

Ликовна култура– 5 разред

Ресурси у производњи
(јануар, фебрар, март)

Информатика и
рачунарство – 5 разред
(октобар)
Природа и друштво
Ликовно – 5 разред

Констркторско
моделовање
(април, мај, јун)

Математика (новембар)

Начин реализације
Подсећање на већ стечена знања из
природе и друштва.
Како је развој људског друштва текао
са развојем технике
Обнављање стечених знања и
проширивање са новим
Однос правих у равни; паралелност.
Мерење дужине и једнакост дужи.
Кружница и круг. Кружница и права
Централна симетрија.
Врсте линија и изражајна својства
линија. Линије у природи и окружењу.
Линија као ивица тродимензионалних
облика.
Примена теме ИКТ рад са сликама и
текстом.
Обнављање ПиД за 3. разред
Ритам у структурама природних и
вештачких материјала (октобар)
Линија, облика и боја. (новембар)
Угао између две праве; нормалне праве
– примена на обраду материјала

историја
географија
Користе већ стечена знања, а према
ликовна култура
пројекту који изаберу бирају садржај
информатика и рачунарство који им је потребан.
Шести разред

Наставна
област / тема
Животно и
радно

Начин и поступци остваривања програма
Презентацијама и филмом приказати историјски развој грађевинарства.
Посматрањем планова на интернету приказати просторно планирање и значај
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урбанизма. Ако буде могућности погледати макете насеља из различитих
периода. Скренути пажњу на хигијенско и естетско становиште. Користећи
паметну таблу или у кабинету информатике користећи интернет навести ученике
на анализу културе становања према врсти насеља. У разговору са ученицима
анализирати распоред просторија у погледу функционалности, економичности,
удобности, али и намене и врсте кућних инсталација.
Обнављање градива везаног за безбедно понашање учесника у саобраћају.
Представити саобраћајне системе и њихову инфраструктуру. Посмарањем
снимака, слика, личним увидом као и симулацијама препознати ризике опреме
Саобраћај (8)
пута, сигнализације и понашања учесника у саобраћају. Рад се може реализовати
у пару. Треба тежити опремању саобраћаног полигона ради боље увежбаности и
безбедности учесника у саобраћају.
У овој области индивидуално се приступа сваком ученику у зависности од
његових способности и нивоа развијености фине моторике. Графичким вежбама
и цртањем помоћу рачунара приказати грађевинске објекте. Потребан је
Техничка и
индивидуализовати рад са циљем развоја визуелног опажања. Ученици треба да
дигитачна
повежу стечена знања. Индивидуалним радом или у пару ученици треба да прођу
писменост (18)
цео процес од скице, преко рачунарског цртежа и унутрашњег уређења објекта,
представе одређени стварни или осмишљени грађевински објекат употребом
дигиталне презентације.
Ученици се упознају са грађевинским материјалима најбоље помоћу узорака, али
мултимедијом и слика. Посматрањем објеката уживо и помоћу симулација
ученици сами уочавају делове објекта и уз асистенцију повезују материјале са
наменом. Разврстати објекте према начину градње и намени. Кроз разговор, али и
Ресурси у
мултимедијом приказати неопходности рационалног коришћења енергије. Ова
производњи
област подразумева и ораганизацију рада у пољопривредној производњи па је с
(20)
обзиром да је школа у мањем граду тако да је већина ученика видела или
учествовала у пољопривредној производњи, кроз разговор и представити
производњу. Скренути пажњу на савремен начин производње.
Ученици раде у мањим групама пројекте који обухватају примену стачаних
знања. Диференцијација задатака се врши према интересовањима,
способностима, полу, могућностима школе и заједнице. Не може се предвидети
једна врста пројекта јер се услови могу мењати у току ове четири године. Група
Констркторско по договору бира тему, а потом користећи кабинет информатике прикупља
потребне податке за реализацију. Група може реализовати један сложенији
моделовање
задатак или појединачне задатке на исту тему. Наставник може пружити помоћ
(20)
при избору теме ако се ученици сами не могу снаћи или договорити. Важно је да
ученици што више вежбају моторичке вештине кроз израду предмета од лако
обрадивих материјала. Све групе предствљају на крају своје пројекте са анализом
постигнутих резултата.
окружење (6)

Корелације
Наставна
област / тема
Животно и радно
окружење
(септембар)

Веза са предметима

Начин реализације

Историја 5.

Основне одлике праисторије,
Старог истока, Грчке и Египта

Ликовна култура 6 (септембар)
Перцепција и аперцепција
Саобраћај
ТИО 5. Саобраћај (појам): врсте,
(септембар, октобар) структура, функција
Техничка и дигитачна Информатика и рачунарство
писменост(октобар,
(новембар) – Рад са
новембар, децебар)
мултимедијалним презентацијама
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Посматрање планова и повезивање
перцепције и изгледа града - план
Представљање идеје у
грађевинарству преко ППТ

Ресурси у производњи
(јануар, фебрар,
март)
Констркторско
моделовање
(април, мај, јун)

Географија (октобар) - Загађивање
мора и копнених вода и значај
њихове заштите
Физика 6. (децембар)- деформација
тела (истезање, сабијање, савијање)
Математика 6. (март) Конструкције неких углова (60°,
120°, 30°, 45°, 75°, 135°)

Повезивањем значаја рециклаже и
смањења загађења
Како тела међусобно делују при
чему долази до истезања, сабијања
и свијања – примена алата на
обраду материјала
Примена конструкције угла на
израду предмета

Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
 Иницијални тест
 Усмено излагање
 Петнаестоминутна писмена провера знања
 Активност на часу
 Праћење практичног рада
 Самосталан практични рад
 Графички рад
 Показивање иницијативе
 Рад у тиму
Седми разред
Циљеви и задаци: Настава и учење техничког и информатичког образовања подразумева дa
ученик развије техничко- технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду,
производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса,
стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и
иницијативно.
Наставна
област / тема
Увод у
машинску
технику

Техничко
цртање у
машинству

Информатичке
технологије

Материјали

Начин и поступци остваривања програма
Увод у машинску технику има задатак да уведе и заинтересује ученике за нову
техничку област - машинство. Увођење у машинство остварити обрадом основних
појмова из области машина и механизама и њихових задатака. На основу знања из
претходних разреда о ресурсима увести ученике у основе трансформације материје
и енергије, пренос и трансформација оптерећења и кретања.
Техничко цртање у машинству - у оквиру техничког цртања проширивати знања са
ортогоналним пројектовањем и просторним приказивањем објеката, затим
специфичностима у области машинства (техничка документација у машинству
ортогонална пројекција, котирање, пресеци, и упрошћавање, просторно
приказивање). Наставити са алгоритамским приступом у конструкторском
моделовању посебно у приступу развоја техничког стваралаштва - Од идеје до
реализације.
Информатичка технологија - област која остварује континуитет информатичке
писмености с циљем да ученици науче да користе рачунар за цртање и израду
презентација. Посебан аспект употребе рачунара и периферних уређаја је у
функцији управљања техничким системима и процесима (интерфејс - систем веза са
рачунаром). У ту сврху се са рачунаром повезује интерфејс а користе се готови
програми (софтвер) за управљање. Ову наставну тему треба повезати са темом
роботика. У практичним вежбама користити рад са конструкторима на бази
интерфејс - технологије, односно моделе управљани рачунаром
Материјали - проширити знања о техничким материјалима које су ученици стекли у
претходним разредима. Акценат је на машинским материјалима: метали, легуре,
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композити, неметали, погонски материјали. Упознати ученике са својствима метала
и легура (испитивање тврдоће, чврстоће и др.) који се најчешће користе у
машинству. Остварити везу са хемијом тако што треба ускладити време и обим
реализације у оба наставна предмета.
Мерење и контрола - ова наставна јединица се надовезује на наставне садржаје из
физике из претходног разреда. За техничко и информатичко образовање посебно је
Мерење и
важно да упознају мерење и мерна средства: дужине, угла, масе, силе и момента,
контрола
размеравање и обележавање на металу. Ученици треба да науче да рукују помичним
мерилом, микрометром, калибрима и угаоником.
Технологија обраде материјала - ова наставна тема се ослања на наставне садржаје
из претходних разреда. У току реализације треба указати на принципе обраде
метала са и без скидања струготине, разлике у обради метала у односу на друге
Технологија
материјале, као и спајање металних делова. Осим ручне обраде уз одговарајуће
обраде
мултимедијалне софтвере обрадити производне машине - принцип рада, састав,
материјала
коришћење.
Није предвиђено да ученици раде на обради тешко обрадивих материјала. Посебно
обратити пажњу на мере заштите на раду.
Машине и механизми - представља комплексну област која обухвата: основне
појмове и принципе рада машина и механизама, елементе машина и механизама,
елементе за везу, елементе за пренос снаге и кретања, специјалне елементи. Обрада
ових елементарних појмова представља основу за следеће садржаје у оквиру ове
Машине и
теме тј. подсистеме саобраћајних машина и уређаја: машине спољашњег (бицикл,
механизми
аутомобил, железничка возила, бродови, авиони и др.) и унутрашњег
(транспортери, дизалице и др.) транспорта - принцип рада, састав, коришћење.
Повезати са садржајима из енергетике тако да ученици могу да схвате међусобне
односе погонских и преносних елемената у саобраћајним средствима
Роботика је област која треба да интегрише наставне садржаје других области као
што су информатичка технологија, машине и механизме, енергетику, технологију
Роботика
обраде материјала. Ученици треба да упознају врсте робота, намену, конструкција
(механика, погон и управљање) итд. За реализацију ове теме треба користити
адекватне мултимедијалне презентације. Посебно је погодно организовати
моделовање робота из конструкторских комплета и коришћење интерфејса.
Енергетика - ученици треба да упознају принципе рада енергетских
преображајника, изворе, коришћење и трансформацију енергије. Упознати ученике
са развојем погонских машина - мотора, као и врстама: хидраулични, пнеуматски,
Енергетика
топлотни (цилиндри, турбине, парне машине и турбине, четворотактни бензински
мотор, дизел мотор и остали мотори). Детаљније обрадити принципе рада и делове
СУС мотора. При реализацији по могућности користити делове мотора, моделе и
аудиовизуелне медије, односно мултимедију.
Конструкторско моделовање - Модули - реализација модула је заснована на
примени конструкторских елемената и самосталној изради неких делова
конструкције на основу пројекта. Ученици се могу определити по сопственом
Конструкторско избору за различите модуле: конструкција модела машина и механизама, интерфејс
технологија, роботика, рад на рачунару и др. Реализацијом модула остварује се
моделовање диференцијација и индивидуализација ученика према способностима, интересовању
Модули
и полу. Ученици приступају реализацији модула израдом пројекта који садржи
алгоритам од идеје до реализације. У изради техничке документације за пројекат
могу се користити једноставни бесплатни програми за техничко цртање.

Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
 Иницијални тест
 Усмено излагање
 Петнаестоминутна писмена провера знања
 Активност на часу
 Праћење практичног рада
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Самосталан практични рад
Графички рад
Показивање иницијативе
Рад у тиму

Наставна
област / тема
Увод у машинску
технику

Техничко цртање у
машинству

Корелације
Веза са предметима
Природа и друштво,
Историја- индустријска
револуција

Математика 6.- Конструкције
неких углова (60°, 120°, 30°, 45°,
75°, 135°)

Начин реализације
Подсећање на већ стечена знања из
природе и друштва.
Како је развој људског друштва текао
са развојем технике
Примена размере
Однос правих у равни; паралелност.
Мерење дужине и једнакост дужи.
Кружница и круг. Кружница и права
Централна симетрија.
Врсте линија и изражајна својства
линија.
Обнављање стечених знања и
проширивање са новим

Информатичке
технологије
Материјали

Мерење и контрола

Технологија обраде
материјала

Машине и механизми

Информатика и рачунарство
Хемија 7.- периодни систем
елемената
ТИО 5. - Појам и подела
материјала. Врсте и својства
материјала
ТИО 6. Подела и врсте
грађевинских материјала.
Математика 4. - Мерење и мере
Математика 6 - конструкција
углова
Физика 6. - Основне мерне
јединице. Мерење масе и дужине
ТИО 5. - Мера заштите на раду.
ТИО 6. - Технологија
грађевинских техничких
материјала
Физика 7. - стрма раван (клин),
Силе трења и силе отпора
средине

ТИО 6.- Технички цртеж као основ
за израду пројеката
Информатика и рачунарство 5.Цртање у програму за обраду текста
Обнављање ПиД за 3. разред
Ритам у структурама природних и
вештачких материјала
Упоређивање материјала и
проналажење појединих елемената у
периодном систему
Мерење и мерна средства: дужине,
угла, масе и момента. Размеравање и
обележавање на металу. Појам
контроле.
Принципи обраде метала са и без
скидања струготине. Спајање
металних делова. Мере заштите на
раду, примери стрме равни, где се
јавља сила трења

Основни појмови и принципи рада
Физика 6. - Кретање
машина и механизама. Елементи
Физика 7. Веза између промене
машина и механизама: елементи за
механичке енергије тела и
везу, елементи за пренос снаге и
извршеног рада. Закон о одржању кретања, специјални елементи.
механичке енергије.
Производне машине: принцип рада,
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Роботика
Информатика и рачунарство 5. оперативни систем
Информатика и рачунарство 6. анимације
Биологија 7. - Скелетни систем
човека
ТИО 5. - Извори енергије
Трансформација, коришћење и
штедња енергије
ТИО 6. - Енергетика у
грађевинарству

Енергетика

Конструкторско
моделовање -Модули

састав, коришћење. Машине
спољашњег (бицикл, аутомобил,
железничка возила, бродови, авиони и
др.) и унутрашњег (транспортери,
дизалице и др.) транспорта: принцип
рада, састав, коришћење
Појам робота. Врсте робота,
намена,конструкција,погон,механика.
Моделирање робота из
конструкторских комплета и
коришћење интерфејса.
Функција зглобова

Извори, коришћење и
трансформација енергије. Погонске
машине - мотори: хидраулични,
пнеуматски, топлотни (цилиндри,
турбине, парне машине и турбине,
двотактни бензински мотори,
четворотактни бензински мотори,
дизел мотори и остали мотори).
ТИО 5 - Практична примена
Конструкторско моделовање знања о обликовању модела
самосталан рад на сопственом
овладаним технологијама обраде пројекту према алгоритму:
и коришћењем материјала
дефинисање задатка, решење извора
ТИО 7. Техничка документација енергије, избор кретних, преносних и
у машинству.
извршних механизама, решење
Математика 6. - Конструкције
управљања, компоновања
неких углова (60°, 120°, 30°, 45°, конструкције или модела, провера
75°, 135°)
испуњености еколошких и
ергономских захтева, израда техничке
документације. Моделовање
производних машина, саобраћајних
средстава, транспортних машина и
уређаја и др.
Осми разред

Циљеви и задаци: Настава и учење техничког и информатичког образовања подразумева дa
ученик развије техничко- технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду,
производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса,
стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и
иницијативно.
Наставна
област / тема

Начин и поступци остваривања програма

Информатичке
технологије

Информатичке технологије – наставни садржаји се реализују у континуитету са
претходним годинама. Треба настојати да ученици овладају практичном применом
рачунара у решавању различитих задатака: обрадом текста, података, табела,
графике. У индивидуалном прилазу омогућити нивелацију општеобразовних
информатичких знања и компетенција. Посебна пажња у овом разреду је посвећена
модемској вези, интернету и приступу светској рачунарској мрежи (www),
коришћење интернета, електронска пошта. За реализацију садржаја везаних за
управљање помоћу персоналних рачунара (серијски и паралелни улаз, излаз,
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комуникација персоналних рачунара са окружењем), неопходно је обезбедити
одговарајуће моделе.
Упознати симболе који се користе при изради цртежа и електричних шема, као
најосновније цртеже и шеме електричних струјних кола. Поред употребе прибора,
ученике упознати са могућностима употребе једноставнијих софтвера за израду
техничких цртежа и шема.
Електротехнички материјали и инсталације представљају практичну примену
претходних садржаја о материјалима и графичким комуникацијама. Упознавање
електроинсталационог материјала и прибора најефикасније се може остварити
применом у различитим конструкцијама струјних кола. Електроинсталациони
материјали и прибор - својства и примена (проводници, суперпроводници,
Електротехнички изолатори, прекидачи, утикачи, сијалична грла, осигурачи, електрично бројило,
уклопни сат). Ову област реализовати тако да се оствари логична и функционална
материјали и
целина са садржајима који су изучавани претходних година. Водити рачуна да се
инсталације
ради само са напонима до 24V. Посебне могућности пружају адекватни софтвери
који омогућавају конструкцију различитих струјних кола у виртуелном облику.
Опасности и заштита од струјног удара. Упознати ученике са могућим нежељеним
последицама дејства струје, начином заштите од струјног удара и пружање прве
помоћи.
Електричне машине и уређаји – као област реализује се у тесној корелацији са
наставним садржајима физике, посебно са аспекта закона електротехнике на којима
су засновани разни уређаји на електротермичком или електромагнетном дејству
електричне струје. Тежиште је на производњи, трансформацији и преносу
електричне енергије. Део садржаја посветити алтернативним изворима електричне
енергије. Упознавање електротермичких апарата и уређеја у домаћинству почети од
једноставнијих као што су решо, пегла, грејалице, а затим упознати и сложеније као
Електричне
што су штедњак, пећ, бојлер. Упознавањем конструкције релеа упознати примену
машине и
електромагнета и у другим уређајима који раде на сличном принципу као што је
уређаји
електрично звонце, дизалица и др. Упознавање електричних машина (генератор,
електромотор) и њихове примене код аутомобила и апарата за домаћинство захтева
одговарајуће техничке услове за реализацију. Ту се пре свега мисли на разне
цртеже, шеме, моделе, узорке, пресеке као и на мултимедијалне презентације.
Електротехнички апарати и уређаји у домаћинству. Упознати основне делове и
принципе рада електромеханичких (вентилатор, бушилица ..), електротермичкомеханичких уређаја у домаћинству (фен за косу, калорифер, клима уређај...)
Дигитална електроника – упознати ученике са основама на којима је заснована
аналогна технологија која је на заласку примене и основе дигиталне технологије
која је у све већој примени. Објаснити предности дигиталне технологије над
аналогном. Упознати основне електронске елементе, логичка кола, интегрисана
Дигитална
електронска кола. У том светлу представити основне делове рачунара: матична
електроника
плоча, процесор, меморија, интерфејс, модем. Електронски уређаји у домаћинству –
прелазак аналогне на дигиталну технику, телекомуникације и аудиовизуелна
средства (радио и ТВ), мобилна телефонија, GPS системи, интернет и кабловска
телевизија.
Од идеје до реализације – модули. У складу са интенцијама документа „Европске
димензије у образовању“ у којој се наводи „Циљ основне школе је да обезбеди
ученицима основу за наредне нивое образовања, да оспособи 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
Од идеје до
омогућава инивидуални прилаз настави и учења и, истовремено стварање услова за
реализације заједничко учење; унапређење учења путем открића; подршка пројектном раду уз
МОДУЛИ
учењу који се заснива на инердисциплонарним глобалним темама“ настава
техничког образовања организује се кроз модуле могућност индивидуализације и
диференцијације наставе. У реализацији ове теме оставља се могућност да ученици
изразе своје личне афинитете, способности, интересовања па и пол како би се
определили за неку од понуђених области: Практична израда електричних кола –
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експеримент – истраживање, од конструкторског материјала и симулација
коришћењем рачунарског софтвера; Практични примери управљања помоћу
рачунара; Моделовање електричних машина и уређаја, аутоматских система и
робота. Исто тако могуће је изабрати интензивнији рад за обртаду текста, података,
табела, графика и анимације, припрема презантација. За сваку активност за коју се
ученици определе раде по алгоритму од идеје до реализације.

Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
 Иницијални тест
 Усмено излагање
 Петнаестоминутна писмена провера знања
 Активност на часу
 Праћење практичног рада
 Самосталан практични рад
 Графички рад
 Показивање иницијативе
 Рад у тиму
Наставна
област / тема

Веза са предметима

Корелације
Начин реализације

Практична примена рачунара. Рачунарске
мреже. Коришћење интернета- приступ
светској рачунарској мрежи (www),
електронска пошта.
Информатика 7.-Појам
Управљање помоћу персоналних рачунара са
електронске комуникације и
окружењем. Примена рачунара коришћењем
Информатичке
препоруке за безбедно
интерфејс технологије – управљање
технологије
понашање на Интернету.
моделима.
Електронска пошта.
Коришћење претходно савладаних програма
Информатика 6.- Појам
за обраду текста, података, табела, графика,
глобалне и локалне рачунарске припремати презентације у различитим
мреже. Повезивање на
областима.
Интернет
Израда техничке документација у
електротехници коришћењем одабраних
програма.
Електротехнички Тио 6.- документација за
Према плану министарства, а у складу са
материјали и
израду грађевинских објеката опремљеношћу кабинета, која се у овој теми
инсталације
ТИО 5. - Појам и подела
пре свега односи на примере материјала и
материјала. Врсте и својства
прибора и дигиталних презентација.
материјала
(6+4)
Електроинсталациони материјали и прибор својства и примена (проводници,
суперпроводници, изолатори, прекидачи,
утикачи, сијалична грла, осигурачи, грејна
тела, термостати) практични примери.
Кућне електричне инсталације.
Опасности и заштита од струјног удара.
Природа и друштво 4.истражујемо природне појаве Производња, трансформација и пренос
рад,енергија,производња,
електричне енергије.
потрошња
Алтернативни извори електричне енергије.
Тио 8.-електротермички и
Електротехнички апарати и уређаји у
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Електричне
машине и
уређаји
Дигитална
електроника

Од идеје до
реализације МОДУЛИ

електродинамички уређаји у
стану
Тио 7.- Извори, коришћење и
трансформација енергије
Тио 7.- Машински
материјали: метали, легуре,
композити, неметали,
погонски материјали. Својства
метала и легура (испитивање
тврдоће, чврстоће и др.)
Физика 8. - Омов закон
Физика 8.- Електрична струја
(једносмерна, наизменична).
Услови за настајање
електричне струје и извори
струје (EMS).
Електрична отпорност
проводника. Проводници и
изолатори. Омов закон за део
струјног кола. Рад и снага
електричне струје. ЏулЛенцов закон. Омов закон за
цело струјно коло. Везивање
отпорника.
Тио 5.6.7.- конструкторско
моделовање

домаћинству

Основи аналогне и дигиталне технологије.
Основни електронски елементи.
Структура рачунара: матична плоча,
процесор, меморија, интерфејс, модем.
Електронски уређаји у домаћинству.
Телекомуникације и аудиовизуелна средства:
мобилна телефонија, GPS системи, интернет и
кабловска телевизија
Практична израда електричних кола –
експеримент- истраживање од
конструкторског материјала и симулација
коришћењем рачунарског софтвера према
склоностима ученика. Практични примери
управљања помоћу рачунара. Моделовање
електричних машина и уређаја, аутоматских
система и робота

Стручнно веће техничког и информатике

ХЕМИЈА
Назив наставног предмета: Хемија
Циљ учења: 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.
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Начин и поступак остваривања прописаног плана наставе и учења
Прописани план наставе се остварује, пре свега, кроз детаљно планирање, тј. израду
глобалних и оперативних планова рада наставника који су у складу са Правилником о наставном
плану и програму за седми разред основне школе.
Организација наставе одређена је циљевима, оперативним задацима, специфичном
садржином програма, расположивом наставном технологијом и опредељењем за одређену
педагошку стратегију као и самим субјективним условима и могућностима наставника и ученика.
Када говоримо о активностима у образовно-васпитном раду, потребно је истаћи
дидактичко-методску основу наставе. Она је видљива у оперативним наставним плановима
наставника, који се налази у склопу Годишњег плана рада.
У циљу остварења укупних задатака и унапређивања квалитета па самим тим и ефеката
наставе, наставник је у могућности да изграђује стратегију наставе комбинујући и примењујући,
како у литератури и пракси већ устаљене познате облике организације наставе на часу фронтални, групни и индивидуални рад, тако и осавремењене облике организације наставе и
учења као што су: диференцирана настава, индивидуализована настава, тимска настава, рад
у паровима, лабораторијски и експериментални рад и други уз адекватан избор начина
(система) учења: предавачког, програмираног, проблемског, учења путем открића и других.
Начин примене и праћења остварености образовних стандарда
Образовни стандарди су искази о темељним знањима, вештинама и умењима које ученици
треба да стекну до одређеног нивоа у образовању. Стандарди артикулишу најважније захтеве
школског учења и наставе и исказују их као исходе видљиве у понашању и расуђивању ученика.
Стандарди су, наиме, мерни инструменти чијом употребом је могуће утврдити шта је и у
коликој мери развијено и постигнуто.
Наставник већ приликом планирања рада уважава стандарде у којима су описана критична
знања и вештине који нуде поједине научне области, а неопходни су ученицима не само у
формативном смислу, него и да боље разумеју свет око себе, своје понашање, своју улогу и
положај у њему.
Иницијалним тестирањем и анализирањем резултата утврђују се области у којима је
потребна додатна подршка да би ученици остварили очекиване исходе учења изражене кроз
стандарде постигнућа. Резултати на иницијалном тестирању основа су за фокусирано
програмирање наставе у коме ће се пажња обратити на различите потребе ученика у настави. У
плановима и наставним припремама јасно је видљив индивидуализовани приступ.
Индивидуализација рада се огледа у избору различитих активности на часу, у избору облика рада,
у одабиру домаћих задатака, у припреми тестова и писаних провера.
Разред: Седми
Број часова - недељно: 2
годишње: 72
Наставне теме:
● Хемија и њен значај
● Основни хемијски појмови
● Атом и структура атома
● Основне честице које изграђују супстанце: атоми, молекули и јони
● Хомогене смеше - раствори
● Хемијске реакције и израчунавања
Временска и садржајна усклађеност наставних садржаја из хемије у оквиру предмета и са
другим предметима у седмом разреду:
Наставна тема
Основне честице које
изграђују супстанце: атоми,

Предмет – наставна тема
Хемија - Основни хемијски
појмови
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Врста усклађености
(садржајна/временска)

молекули и јони
Хомогене смеше - раствори
Хемијске реакције и
израчунавања
Хемијске реакције и
израчунавања

Хемија - основни хемијски
појмови
Хемија - основни хемијски
појмови
Математика - Зависне
величине и њихово
графичко представљање

временска - мај

Наставни предмет: Хемија
Разред: Осми
Број часова - недељно: 2 годишње: 68
Наставне теме:
●
●
●
●
●
●
●
●

Неметали, оксиди неметала и киселине
Метали, оксиди метала и хидроксиди (базе)
Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида и соли
Увод у органску хемију
Угљоводоници
Органска једињења са кисеоником
Биолошки важна органска једињења
Хемија животне средине

Временска и садржајна усклађеност наставних садржаја из хемије у оквиру предмета и са
другим предметима у седмом разреду:
Наставна тема
Електролитичка
дисоцијација киселина,
хидроксида и соли
Угљоводоници

Органска једињења са
кисеоником
Биолошки важна органска
једињења
Хемија животне средине

Предмет – наставна тема
Хемија - Неметали, оксиди
неметала и киселине
Хемија - Метали, оксиди метала
и хидроксиди (базе)
Хемија - Увод у органску
хемију
Хемија - Неметали, оксиди
неметала и киселине
Хемија - Угљоводоници
Хемија - Органска једињења са
кисеоником
Хемија - Неметали, оксиди
неметала и киселине
Хемија - Угљоводоници
Биологија - Глобалне последице
загађивања животне средине

113

Врста усклађености
(садржајна/временска)
садржајна

садржајна
садржајна
садржајна
садржајна

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање
информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних
садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се
развојем дигиталних технологија брзо мења.
Пети разред
Наставна
област/тема

ИКТ (9)

Дигитална
писменост (5)

Рачунарство
(16)

Пројектна
настава (6)

Тема
ИКТ

Начин и поступци остваривања програма
Наставник мотивише ученике да дискутују о начинима и могућноситма
примене ИКТ-а. Ученици могу да праве листу које све уређаје су користили
или познају и за шта се они све примењују. Наставник објашњава разлику
између хардвера и софтвера. Ученици сами препознају делове рачунара, а
наставник систематизује по врстама. Откривање појма оперативни сиситем,
као и које врсте постоје где се примењују. Заједничка израда правилника
понашања у кабинету. Наставник показује на које начине се управља „радном
површином“ и елементима ОС, а ученици сами уређују своје окружење.
Наставник објашњава разлику између датотека и како се њима управља.
Ученици раде вежбе и проверавају међусобно да ли су задаци реализовани.
Према програму који располаже школа врши се обрада слика, текста и обрада
података. Ученици раде једноставне мултимедијалне презентације о
садржајима осталих наставних педмета према афинитету.
У овој области акценат је на безбедносити у правилима понашања. Наставник
управља дискусијом о темама претраживања нета и проналажеља
информација. Приказивање web страна унапред припремљених и процена
података. Радионица са радом у пару где ученици наводе безбедно, пожељно и
правило понашање.
Наставник започиње мотивисање ученика пуштањем филмова о
програмирању, демонстрира готове анимације и рачунарске игре ради
развијања свести и побуђивања мотивације.Наставник уводи појам алгоритма
при решавању најједноставнијих проблемских задатака. Ученици развијају
стратегију за решавање животних проблема (корак по корак). Ученици
усвајају елементе дедуктивног закључивања. Наставник бира програмско
окружење које треба да омогући алгоритамско решавање проблема.
Демонстрирати на сваком примеру креирање пројекта, једноставна
подешавања, задавање изабраног кретања или понашања.Упознати ученике са
категоријама блокова и начином задавања параметара. Поступно кроз примере
ученици усвајају појмове: линијска, циклична и разграната структура.
Наставник реализује са ученицима најмање два пројектна задатка (ИКТ и
дигитална писменост) ради развијања међупредметних компентенција.
Задатак одређује наставник у договору са ученицимаи и наставницима других
предмета, који покривају област изабране теме. Ученици заједно са
наставником пролазе кроз фазе рада на пројектном задатку при чему
наставник наглашава сваки корак, објашњава, иницира дискусију и предлаже
решења. Циљ је развијање и неговање: поступности, повезивања и изградње
сопствених стратегија учења, вршњачког учења, вредновања и
самовредновања постигнућа.
Корелације
Веза са предметима
Начин реализације
Српски језик и књижевности
Доследна примена правописне норме,
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5. разред – правопис
Дигитална
писменост
Рачунарство
(децембар)

интерпукцијских знакова без обзира на
начин комуникације
Како вишечасовна употреба уређаја
утиче на здравље и које вежбе могу да
помогну за лоше држање тела.
(скуп, елементи , подскуп, празан скуп,
Венови дијаграми)
Пројектни задатак
Медијска писменост и комуникација
Визуелно споразумевање

Физичко и здравствено
васпитање
Математика (новембар)

Сви предмети у зависности
од интересовања ученика
Пројектна настава
Ликовна култура
Српски језик и књижевности
5. – језичка култура
Организација текста у смисаоне целине
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
 Иницијали тест
 Практичан вежбе на рачунару
 Усмено излагање
 Петнаестоминутна писмена провера знања
 Активност на часу
 Самосталан практични рад - пројектни задатак
 Показивање иницијативе
 Рад у тиму
Шести разред
Наставна
област/тема

Начин и поступци остваривања програма

Ученици треба да препознају из којих се компоненти састоји рачунар и
укратко опишу основну улогу сваке од њих. Ученици раде појединачно на
рачунару управљајући дигиталном документацијом тако што оформе своје
фасцикле које ће користити и допуњавати до краја године. Програми за
цртање, обраду текста, израду мултимедијалних презентација, снимање звука
и видео – записа, репродукцију звука и видео материјала могу бити
инсталирани локално на рачунару или у „облаку“ тј. могу се користити преко
ИКТ (10)
интернета. Који начин од наведених ће бити реализован зависе од опреме у
кабинету што се не може предвидети за четири године. Кроз сваки од
наведених програма наставник прво показије примере преко мреже или
пројектора, ученици кроз примере сами вежбају и на крају добијају задатке да
примне увежбано. Наставник наводи ученике на правилан рад и указује на
најчешће грешке. При обради текста и остали програмима где има текста
инсистира на поштовању правописа.
Наставник упознаје ученике са дигиталним мрежама и интернетом. Ученике
подстаћи да што више сами говоре о искуствима коришћења нета и указати им
на дигитални траг који оставља нека посета. Набројати и описати најчешће
видове дигиталног насиља. У оквиру ове теме ради се и пројектни задатак.
При реализацији тематске целине нагласак је на разради пројектног задатка од израде плана до представљања решења. Наставник планира фазе пројектног
Дигитална
писменост (4+4) задатка у складу са временом, сложеношћу теме, расположивим ресурсима.
Када се обрађује овај део неопходна је корелација са другим предметима, али
и могућност самостално избора теме која ће се обрађивати од стране ученика.
Циљ је развијање и неговање: поступности, повезивања и изградње
сопствених стратегија учења, вршњачког учења, вредновања и
самовредновања постигнућа.
Наставник подсећа ученике на градиво које су обрађивали претходне године о
Рачунарство
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(15)

Пројектна
настава (3)

Тема
ИКТ
Дигитална
писменост
Рачунарство
Пројектна настава

програмирању. Објашњава пајтон окружење или неког другог одабраног
текстуалног програмског језика. Све предвиђене садржаје за обраду прво
наставник сам обрађује, потом даје задатке за вежбање који су повезани са
свакодневим животом или другим предметима као што су математика и
физика при обради основних аритметичких операција и уграђених функција.
Задаци треба да су такви да подразумевају допуњавање у првој фази, а тек
онда самосталну израду једноставних прогама. Након примера ученици
добијају различите задатке за вежбање у складу са могућностима. Преко
ниски, структуре података, гранања и понављања наставник постепено уводи
нове појмове у програмирању водећи рачуна о повезаности. 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 оквиру ових тема задаци могу бити коришћени са
платформи које је Министарство одобрило за употребу.
Како је пројектна настава комплексан приступ настави и учењу који најчешће
користи методе као што су проблемска настава и учење засновано на
истраживању (питањима). Која од наставних метода ће бити одабрана зависи
од афинитета наставника, ученика и структуре одељења. Ову тему је могуће
реализовати тако да ученици израђују програме који су им блисти тематски.
Могуће је понудити теме или да ученици сами бирају. Ученици су већ
упознати са фазама пројектног задатка па је само потребно утврдити
критеријуме на основу којих се процењује квалитети решавања задатка.
Корелације
Веза са предметима
Српски језик и књижевонст 6.
правопис
Ликовна култура
Физичко и здравствено васпитање
Српски језик и књижевонст

Начин реализације
Доследна примена правописне
норме, интерпукцијских знакова без
обзира на начин комуникације
Визуелно споразумевање
Како вишечасовна употреба уређаја
утиче на здравље и које вежбе могу
да помогну за лоше држање тела.

Математика 6.апсолутна вредност целог броја
Површина четвороугла и троугла
У зависности од интересовања ученика. У договору са ученицима они
бирају тему из других предмета које су обрађивали па се не може
предвидети за који ће се предмет определити.

Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
 Иницијали тест
 Практичан вежбе на рачунару
 Усмено излагање
 Петнаестоминутна писмена провера знања
 Активност на часу
 Самосталан практични рад - пројектни задатак
 Показивање иницијативе
 Рад у тиму
Седми разред
Циљеви и задаци: Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици
стекну базичну jeзичку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих
116

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 се ученици оспособе
за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу
Наставна област
/ тема

Начин и поступци остваривања програма

Појам електронске комуникације и препоруке за безбедно понашање на
Интернету. Електронска пошта. Појам дискусије и коментара на Интернету,
ИНТЕРНЕТ
инстант порука, блога, форума, видео-конференције, електронског учења и
учења на даљину. Дигитална библиотека.
Формати звучних записа. Конверзија између различитих формата. Снимање и
ОБРАДА ЗВУКА
обрада гласа и других звукова. Практичан рад на снимању и обради звука.
ОБРАДА
Снимање видео записа. Обрада видео секвенци. Примена визуелних ефеката.
ВИДЕО
Монтажа видео, звучних, графичких и текстуалних материјала у целину.
ЗАПИСА
Самостална израда филма. Формати и конверзија.
Појам и структура презентације. Рад са слајдовима. Дизајн и готови шаблони.
Рад са текстом, сликама и објектима. Постављање ефеката. Повезивање
ИЗРАДА
слајдова унутар презентације. Повезивање са спољним садржајима и веб
ПРЕЗЕНТАЦИЈА
страницама. Самостална израда презентације. Препоруке за успешну
презентацију.
Одабрана поглавља из програмирања или графичког обликовања садржаја.
Програмирање (10) Низови. Петље и друге контролне структуре. Потпрограми,
ИЗБОРНИ
процедуре и функције. Цртање и графички дизајн (10) Рад са алатима за
МОДУЛ
цртање. Рад са бојама и текстурама. Специјални ефекти. Преглед пре
штампања. Прилагођавање цртежа за екрански приказ, штампу и објављивање
на Интернету. Практичан рад.
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
 Практичан вежбе на рачунару
 Усмено излагање
 Петнаестоминутна писмена провера знања
 Активност на часу
 Праћење практичног рада
 Самосталан практични рад
 Показивање иницијативе
 Рад у тиму
Наставна
област / тема
ИНТЕРНЕТ

Корелације
Веза са предметима
Начин реализације
Информатика 5. разред

ОБРАДА ЗВУКА

Информатика 6. разред

ОБРАДА ВИДЕО
ЗАПИСА

Информатика 6. разред

ИЗРАДА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Техничко и информатичко
образовање за 7. разред
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Програмске садржаје треба остваривати
првенствено кроз вежбе и практичан рад на
рачунару.
Програмске садржаје треба остваривати
првенствено кроз вежбе и практичан рад на
рачунару.
Програмске садржаје треба остваривати
првенствено кроз вежбе и практичан рад на
рачунару.
Програмске садржаје треба остваривати
првенствено кроз вежбе и практичан рад на
рачунару.

ИЗБОРНИ МОДУЛ

Информатика 6. разред

Програмске садржаје треба остваривати
првенствено кроз вежбе и практичан рад на
рачунару.

Осми разред
Циљеви и задаци: Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици
стекну базичну jeзичку и информатичку 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 се ученици оспособе
за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу
Наставна област
/ тема
ТАБЕЛАРНИ
ПРОРАЧУНИ
ИЗБОРНИ
МОДУЛИ

Начин и поступци остваривања програма
Радна свеска и радни лист. Унос података. Форматирање ћелија. Рад са
формулама. Коришћење уграђених функција. Рад са графичким објектима.
Израда графикона. Штампање.
Одабрана поглавља из Програмирања или Презентације на мрежи.
Програмирање Поступци за решавање проблемских задатака. Решавање
проблемских задатака. Презентације на мрежи Основни елементи језика HTML.
Боја и слика за позадину. Рад са текстом. Рад са сликом. Хиперлинк. Рад са
табелама. Специјализовани програми за израду веб страница.

ИЗРАДА
Избор теме. Израда плана рада на пројекту. Избор средстава за реализацију
САМОСТАЛНОГ
пројекта. Израда пројекта. Вредновање пројекта.
ПРОЈЕКТА
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
 Иницијални тест
 Усмено излагање
 Петнаестоминутна писмена провера знања
 Активност на часу
 Праћење практичног рада
 Самосталан практични рад
 Показивање иницијативе
 Рад у тиму
Наставна
област / тема
ТАБЕЛАРНИ
ПРОРАЧУНИ

ИЗБОРНИ
МОДУЛИ

Веза са
предметима

Корелације
Начин реализације

Објаснити радно окружење и основне елементе прозора.
Објаснити појмове: радна свеска, радни лист, ћелија, редови,
Математика колоне, адреса ћелије.
8. разред
Програмске садржаје треба остваривати првенствено кроз
вежбе и практичан рад на рачунару.
Препоручује се наставнику да осам часова посвети изради
задатака у програмском језику који је изучаван у VI и VII
Информатика разреду. Задаци за вежбу могу бити неке од следећих тема:
6. разред и 7. сортирање, евиденција присуства, просечна оцена, фискални
разред
рачун итд.
Програмске садржаје треба остваривати првенствено кроз
вежбе и практичан рад на рачунару.
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ИЗРАДА
САМОСТАЛНОГ
ПРОЈЕКТА

Заједно са сваким учеником појединачно, одабрати тему за
рад. Препоручити теме из школског програма или слободне
теме, као што су: Наша школа, Одељењски CD, Стари и
Информатика ретки занати итд. Дискутовати и анализирати одабрану тему
6. разред
и упутити ученике на потребну литературу. Обновити појам
ауторских права и скренути пажњу на начине дељења
дигиталних материјала, односно начине преузимања туђих
материјала и постављање својих на интернет.
Програмске садржаје треба остваривати првенствено кроз
вежбе и практичан рад на рачунару.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
ЦИЉЕВИ наставе: Допринос интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном,
моторичком); развоју моторичких способности ученика;стицању,усавршавању и примени
моторичких умења, навика, неопходних теоријских знања о свакодневним условима живота и
рада. ОПШТИ ЗАДАЦИ наставе: Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање
тела; стицање моторичких способности; стицање теоријских знања; формирање морално – вољних
квалитета личности; стицање и развијање свести о потреби здравља, чување здравља и заштити
породице и човекове средине. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ наставе: Задовољавање дечијих потреба
за кретањем и игром; развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; стицање
моторичких умења; правилно држање тела; јачање здравља и јачање хигијенских навика;
формирање и овладавање елементарним облицима кретања; стварање услова за социјално
прилагођавање ученика на колективни живот и рад.
Пети разред

Наставна
област / тема

1.Физичке
способности

2.Атлетика

3.Спортска
гимнастика

Начин и поступци остваривања програма
Вежбе за развој
снаге,покретљивости,брзине,издржљивости,коорд
инације и примена батерије тестова за працење
физичког развоја и моторичких способности
ученика.

Начини провере, праћења и
остваривања стандарда
(или исхода)

Ученик уме да примени
комплекс простих вежби,да
примени вежбе у
спорту,рекреацији и
различитим животним
ситуацијама.
Ученик уме да комбинује и
користи достигнути ниво
Истрајно трчање,вежбе технике,спринтерско
усвојене технике кретања у
трчање и ниски старт.Скок у вис прекорачном
спорту и свакодневном
техником.Бацање лоптице у даљ.
животу.Доводи у везу развој
физ.спос. са атлетским
дисциплинама.
Уме да одржава стабилну и
Вежбе на тлу:колут напред-назад;“свећа“;мост из динамичку равнотежу у
лежања на леђима,став на шакама уз помоћ;премет различитим
упором странце.Прескок:разношка до
кретањима,изводи ротације
110цм.Греда:различити начини ходања;вага
тела.Користи ове елементе у
претклоном;саскок згрчено.Коњ са
игри и животу.Уме да
хватаљкама:упори и издржаји.
процени сопствене
могућности.
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4.Тимске
игре
рукомет
5.Плес и
ритмика

Држање лопте;хватање и додавање;вођење лопте у
кретању;шутирање-чеони и скок
шут;финтирање;обучавање технике и тактике у
одбрани и нападу;игра уз примену основних
правила.
Дечији
поскок,галоп,докорак,“мачији“скок;прескакање
вијаче у месту и кретању.
Корелације
Веза са предметима и унутар
предмета
Математика, српски језик – умеће
комуникације

Наставна
област / тема
1.Физичке
способности

2.Атлетика
3.Спортска
гимнастика
4.Тимске игре рукомет
5.Плес и ритмика

Користи елементе технике у
игри.Примењује основна
правила рукомета.Учествује
на унутародељенским
такмичењима.
Изводи вежбе и кретања уз
музичку пратњу,изводи
кретања у различитом ритму

Начин реализације
Оноси се на све предмете као и на
саму корелацију унутар физичког
васпитања:демонстрација на часу,
слике, филмови, тимски рад као и
непосредна настава.

Биологија – кости, мишићи, зглобови
Историја – историјски развој спорта
Музичка култура – ритам, динамика
Шести разред

Наставна
област /
тема

Начин и поступци остваривања
програма

Вежбе за развој снаге,
покретљивости,брзине,издржљивости,коо
рдинације и примена батерије тестова за
1.Физичке
способности працење физичког развоја и моторичких
способности ученика.

2.Атлетика

3.Спортска
гимнастика

4.Тимске
игре

Начини провере, праћења и
остваривања стандарда (или исхода)
Ученик уме да примени комплекс
вежби обликовања;користи научене
вежбе у спорту, рекреацији, и
различитим животним ситуацијама;
упоређује резултате тестирања.

Уме да примени усвојену технику у
игри и спорту; разликује атлетске
дисциплине; развија своје моторичке
способности применом вежбања из
атлетике.
Вежбе на тлу: колут напред - назад;
Ученик уме да одржава равнотежу у
“свећа“; летећи колут напред став на
различитим кретањима,изводи
глави уз помоћ, став на шакама уз помоћ; ротације тела; схвата вредност
премет упором странце. Прескок:
гимнастике за сопствени развој.
разношка до 120цм згрчка. Греда:
различити начини ходања – у успону са
згрченим предножењем, са заножењем, са
одножењем, са високим предножењем;
вага претклоном;саскок згрчено. Коњ са
хватаљкама:упори и издржаји.
Држање лопте;хватање и додавање;
Уме да изводи елементе кошаркашке
вођење лопте у кретању, пивотирање,
технике; да примени основна правила
Техника штафетног трчања; скок у
даљ;бацање кугле од 2 кг; истрајно
трчање-припрема за крос; скок у вис –
опкорачна техника.

120

кошарка

5.Плес и
ритмика

двокораком шут на кош, шут из места и
скок шут, основни став у одбрани,
кретање у одбрани, чување нападача са
лоптом; шутирање – чеони и скок шут;
финтирање; обучавање технике и тактике
у одбрани и нападу; ситуациона игра 1:1,
игра 3:3, 4:4, игра 5:5 уз примену
основних правила.
Њихања и кружења са вијачом у
фронталној и сагизалној равни у месту и
кретању, поновити прве две варијанте
народног кола моравац.

кошарке, користи елементе кошарке у
игри, учествује на унутар одељенским
такмичењима.

Ученик уме да изведе кретање у
различитом ритму,игра народно коло.

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – значај физичке активности и вежбања на здравље. Основни
принципи вежбања и врсте физичких активности. Одржавање личне опреме за вежбање и
поштовање здравствено – хигијенских мера пре и после вежбања. Лична и колективна хигијена
пре и после вежбања. Утицај правилне исхране на здравље и развој људи. Исхрана пре и после
вежбања. Значај прве помоћи, врсте повреда. Вежбање и играње на чистом ваздуху.Чување
околине приликом вежбања.
Седми разред
Циљеви наставе: Допринос интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном,
моторичком); развоју моторичких способности ученика; стицању, усавршавању и примени
моторичких умења, навика, неопходних теоријских знања о свакодневним условима живота и
рада. Општи задаци наставе: Подстицање раста,развоја и утицање на правилно држање тела;
стицање моторичких способности;стицање теоријских знања; формирање морално-вољних
квалитета личности; стицање и развијање свести о потреби здравља, чување здравља и заштити
породице и човекове средине. Оперативни задаци наставе: Задовољавање дечијих потреба за
кретањем и игром; развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; стицање
моторичких умења; правилно држање тела; јачање здравља и јачање хигијенских навика;
формирање и овладавање елементарним облицима кретања; стварање услова за социјално
прилагођавање ученика на колективни живот и рад.
Наставна
област /
тема

Начин и поступци остваривања програма

Вежбе за развој снаге,покретљивости,брзине,издржљивости,координације и
1.Физичке
примена батерије тестова за працење физичког развоја и моторичких способности
способности
ученика.
Скок у даљ;скок у вис-маказице;бацање кугле;техника брзог трчања;техника
2.Атлетика
штафетног трчања,штафетне игре;истрајно трчање.
Вежбе на тлу: колут напред – назад из раскорачног става до раскорачног; став на
шакама-колут напред; летећи колут; састав на партеру. Прескок: разношка, згрчка
3.Спортска 130цм. Греда: наскок у упор, премах одножно до упора јашућег, окрет за 90 степени,
гимнастика грчењем ногу прећи у упор чучећи. различити начини ходања-у успону са згрченим
предножењем,са заножењем,са одножењем,са високим предножењем;вага
претклоном; саскок опружено. Коњ са хватаљкама:упори и издржаји.
4.Тимске Одигравање лопте прстима; одигравање подлактицама; игра у паровима;основни
сервис; тенис сервис; смеч; блок; игра 3-3; игра 6-6; правила из одбојке; суђење;
игре такмичења.
одбојка
Прескакање вијаче у месту и кретању; скокови кроз вијачу; слободан састав.
5.Плес и
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ритмика
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
Ученик уме да примени комплекс вежби обликовања; користи научене вежбе у спорту,
рекреацији,и различитим животним ситуацијама;упоређује резултате тестирања.
Уме да примени усвојену технику у игри и спорту; разликује атлетске дисциплине; развија своје
моторичке способности применом вежбања из атлетике.
Ученик уме да одржава равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела; схвата
вредност гимнастике за сопствени развој.
Уме да изводи елементе одбојкашке технике; да примени основна правила одбојке, користи
елементе одбојке у игри, учествује на унутар одељенским такмичењима.
Ученик уме да изведе кретање у различитом ритму.
Корелације
Начин реализације

Наставна
област / тема
1.Физичке
способности

Веза са предметима

2.Атлетика
3.Спортска
гимнастика
4. Одбојка

Физика-брзина,убрзање
Биологијакости,мишићи,зглобови
Историја-историјски
развој спорта
Музичка култураритам,динамика

5.Плес и ритмика

Математика

Односи се на све предмете као и на саму
корелацију унутар физичког васпитања.Кроз
тимски рад, демонстрацију на часу, непосредну
наставу, као и применом слика.

Осми разред
Циљеви наставе: Допринос интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном,
моторичком); развоју моторичких способности ученика; стицању, усавршавању и примени
моторичких умења, навика, неопходних теоријских знања о свакодневним условима живота и
рада. Општи задаци наставе: Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
стицање моторичких способности; стицање теоријских знања; формирање морално – вољних
квалитета личности; стицање и развијање свести о потреби здравља, чување здравља и заштити
породице и човекове средине. Оперативни задаци наставе: Задовољавање дечијих потреба за
кретањем и игром; развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; стицање
моторичких умења; правилно држање тела; јачање здравља и јачање хигијенских навика;
формирање и овладавање елементарним облицима кретања; стварање услова за социјално
прилагођавање ученика на колективни живот и рад.
Наставна
област / тема
1.Физичке
способности
2.Атлетика
3.Спортска
гимнастика

Начин и поступци остваривања програма
Вежбе за развој снаге,покретљивости,брзине,издржљивости,координације и
примена батерије тестова за працење физичког развоја и моторичких
способности ученика.
Скок у даљ;скок у вис-маказице;бацање кугле;трчање на средњим стазама.
Вежбе на тлу:колут напред-назад из раскорачног става до раскорачног; став на
шакама-колут напред. Прескок:разношка,згрчка са заножењем.Греда:наскок у
упор,премах одножно до упора јашућег,окрет за 90 степени,грчењем ногу
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прећи у упор чучећи.различити начини ходања-у успону са згрченим
предножењем,са заножењем,са одножењем,са високим предножењем;вага
претклоном;саскок згрчено.Коњ са хватаљкама:упори и издржаји.
4.Тимске игре КОШАРКА-хватање и додавање;вођење лопте у кретању,
кошарка,мали пивотирање,двокораком шут на кош,шут из места и скок шут, игра 1:1,игра
3:3,4:4,игра5:5 уз примену основних правила.МАЛИ ФУДБАЛфудбал,
игра,правила,.такмичења.РУКОМЕТ И ОДБОЈКА-основни
рукомет,
елементи,игра,правила,суђење и такмичења.
одбојка
Њихања и кружења са вијачом у фронталној и сагиталној равни у месту и
5.Плес и
кретању,скокови кроз вијачу.
ритмика
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
Ученик уме да примени комплекс вежби обликовања; користи научене вежбе у спорту,
рекреацији, и различитим животним ситуацијама; упоређује резултате тестирања.
Уме да примени усвојену технику у игри и спорту; разликује атлетске дисциплине; развија своје
моторичке способности применом вежбања из атлетике.
Ученик уме да одржава равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела; схвата
вредност гимнастике за сопствени развој.
Уме да изводи елементе кошаркашке технике; да примени основна правила кошарке, користи
елементе кошарке у игри, учествује на унутар одељенским такмичењима.
Ученик уме да изведе кретање у различитом ритму.
Корелације
Наставна
Веза са предметима
Начин реализације
област / тема
1.Физичке способности Математика
Односи се на све предмете као и на саму
корелацију унутар физичког васпитања. Кроз
тимски рад, демонстрацију на часу,
непосредну наставу, као и применом слика.
2.Атлетика
Физика-брзина, убрзање
3.Спортска гимнастика Биологија-кости,
мишићи, зглобови
4.Кошарка,мали
Историја-историјски
фудбал,рукомет,одбојка развој спорта
5.Плес и ритмика
Музичка култураритам, динамика
Стручно веће наставника физичког и здравственог васпитања

ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Назив предмета: ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Циљеви : Унапређење и очување здравља; развијање физичких способности ученика;
спортско техничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом; развој и
усавршавање моторичких способности.
Задаци: спортско техничко образовање; усвајање аутоматизованих моторичких
способности специфичних за ту спортску игру; рад на изградњи и координацији тела у простору и
естетског стваралаштва код ученика; унапређење и очување здравља; оспособљавање ученика за
самостално бављење спортом, побољшљње кондиције, јачањем здравља и негом тела; развијање
осећаја праведности и осећаја за фер – плеј; научити децу како се негује тело и одрзава хигијена;
повезивање физичког васпитања са животом и радом; развој и усавршавање моторичких
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способности; развој физичких способности; развој гипкости и окретности; унапређење и очување
здравља.
Пети разред

Наставна
област / тема

1.Мали фудбал

2.Рукомет

3.Кошарка

Начин и поступци остваривања
програма
Вођење и контрола лопте;примање и
додавање лопте;шутирање на
гол;одузимање лопте;вежбе са два и
три играча;игра са применом правила.
Држање лопте;хватање и
додавањелопте;вођење лопте;шут на
гол-чеони,скок шут;игра и примена
основнихправила.
Држање лопте; хватање и додавање;
дриблинг; игра на један кош 1:1; 2:2;
3:3.
Мали фудбал;елементарана игра„између две ватре“.

4.Такмичења

5.Пешачењесептембар,
април

Релација - Стара чаршија; село
Луњевица.

Начини провере, праћења и
остваривања стандарда (или
исхода)
Ученик уме да користи елементе
технике у игри и свакодневном
животу;доводи у везу развој
физичких способности са фудбалом.
Уме да изведе елементе кошаркашке
и рукометне технике;примени
основна правила;користи елементе у
игри.
Развија своје физичке способности
применом вежби из кошарке.
Учествује на међуодељенским
такмичењима; правилно се понаша на
вежбалиштима; одговорно се односи
према справама, објектима и
реквизитима; прихвати победу и
пораз.
Препозна могуће последице
недовољне физичке
активности;примени мере
безбедности у школи и вањ ње;
примени препоручени препоручени
дневни ритам рада,исхране и одмора.

Шести разред

Наставна
област / тема

1.Рукомет

2.Мали фудбал
3.Стони-тенис

Начин и поступци остваривања
програма
Напредни елементи технике, тактике и
правила игре: хватање котрљајућих
лопти; дриблинг; додавање лопте
дугим замахом; бочни шут на
гол,шутирање пивотмена,шут са
крилне позиције; једнострука
финта;вежбе са два и три играча у
нападу; основни принципи колективне
одбране; техника игре голмана; игра са
применом правила.
Вежбе са два и три играча;колективна
игра у одбрани и нападу;техника игре
голмана;игр уз примену правила.
Основни елементи
технике:форхенд,бекенд; школски
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Начини провере, праћења и
остваривања стандарда (или
исхода)
Ученик уме да користи елементе
технике у игри и свакодневном
животу; доводи у везу развој
физичких способности са рукометом;
учествује на унутародељенским
такмичењима.

Уме да изведе елементе технике
малог фудбала;примени основна
правила;користи елементе у игри.
Развија своје физичке способности
применом вежби из стоног – тениса.

сервис обема странама; основни став у
игри; основна правила.
Мали фудбал; рукомет
4.Такмичења

5.Пешачењесептембар,
април

Релација - Стара чаршија; село
Луњевица. Или по договору стручног
већа.

Ученик игра стони – тенис;
примењује основне елементе технике
поштује правила игре;
Учествује на међуодељенским
такмичењима; правилно се понаша на
вежбалиштима; одговорно се односи
према справама, објектима и
реквизитима; прихвати победу и
пораз.
Препозна могуће последице
недовољне физичке
активности;примени мере
безбедности у школи и вањ ње;
примени препоручени дневни ритам
рада, исхране и одмора.

Корелације
Наставна
област / тема
1.Мали фудбал
2.Рукомет
3.Кошарка
4.Такмичења
5.Пешачење

Веза са предметима

Начин реализације

Биологија-кости,мишићи,зглобови
Историја-историјски развој спорта
Математика
Географија

Односи се на све
предмете.Демонстрација на часу;
непосредана настава;тимски рад.

Други старани језик
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Пети разред
Циљеви и задаци:
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,стога, је: 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 другох
странох језика на различите начине и у свим околностима које живот створи.
Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног
језика, поспешује стицање вишејезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о
језичком богатству ужег и ширег окружења.
Општи стандарди
Кроз наставу страних језика, ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају
сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија
радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.
Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика.
Посебни стандарди
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Разумевање говора
Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од две до три
минуте; и то на нивоу селективног разумевања( проналажење тражене информације). Разумевање
треба да се односи на различите врсте усмених порука ( монолог, краћи
разговор, кратка информација).
Разумевање писаног текста
Ученик чита са разумевањем кратке ( највише до 50 речи) писане и илустроване текстове у вези са
познатим темама.
Усмено изражавање
У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик је у стању да искаже једноставну усмену
поруку, исприча лични доживљај,садржај разговора или наративног текста, самостално или уз
помоћ наставника.
Писмено изражавање
У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик пише кратке поруке (до 30 речи).
Интеракција
Ученик остварује комуникацију и разумевање са саговорницима кратке информације у вези са
познатим темама.
Знања о језику
Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције.
Оперативни задаци на нивоу језичких вештина
Разумевање говора
На крају петог разреда, ученик треба да:
- препознаје страни језик који учи међу другим страним језицима;
- препознаје гласове у говорном ланцу, нарочито оне којих у матерњем језику нема;
- разуме оне изразе које наставник употребљава током часа да би дао упуства за рад и друго;
- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до пет реченица, које исказује природним темпом
наставник, други ученици или их чује преко звучног материјала, а који садрже искључиво језичку
грађу обрађену током петог разреда;
- разуме једноставне дечије песме и бројалице у вези са обрађеном тематиком.
Разумевање писаног текста
Ученик треба да:
- упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи и гласног
читања;
- упозна основна правила графије и ортографије;
- разуме упуства за израду вежбања у уџбенику и радним листовима;
- разуме смисао кратких писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама (око 50
речи).
Усмено изражавања
Ученик треба да :
- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује
ритам и интонацију при сопственом говору и читању;
- ступи у дијалог и у оквиру четири – пет реплика, постављањем и одговарањем на питања, води
разговор у оквирима комуникативних функција и лексике обрађених током петог разреда;
- монолошки, без предходне припреме али уз помоћ питања саопшти садржај дијалога или
наративног текста, или опише ситуацију, слику и лице, предмет, односно животињу;
- интерпретира кратке, тематски прилагођене песме и рецитације.
Интеракција
Ученик треба да:
- реагује вербално или невербално на упуства и постављање питања;
- поставља једноставна питања;
- изражава допадање или недопадање;
- учествује у заједничким активностима на часу ( у пару, у групи, итд.);
- тржи разјашњење када нешто не разуме.
Писмено изражавање
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Ученик треба да:
- упозна основна правила графије, ортографије и интерпункције у оквиру усмено стечених
језичких знања;
- допуњава и пише речи и кратке реченице на основу датог модела, слике или другог визуелног
подстицаја;
- допуњава честитку;
- пише личне податке (име, презиме и адресу);
- кратко одговори на једноставна питања ( ко, шта, где ) која се односе на обрађене теме,
ситуације у разреду или њега лично.
Знања о језику
- препознаје шта је ново научио;
- схвата значај познавања језика;
- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем првог страног
језика;
- користи језик у складу са новоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме
учтивости);
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима.
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ
1. Представљање себе и других
2. Поздрављање
3. Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња,боја, бројева, итд.(у вези
са темама)
4. Разумевање и давање једноставних упутстава и команди
5. Постављање и одговарање на питања
6. Молбе и изрази захвалности
7. Примање и давање позива за учешће у игри/ групној активности
8. Изражавање допадања/ недопадања
9. Изражавање физичких сензација и потреба
10. Именовање активности (у вези са темама)
11. Исказивање просторних односа и величина
12. Давање и тражење информација о себи и другима
13. Тражење и давање обавештења
14. Описивање лица и предмета
15. Изрицање забране и реаговање на забрану
16. Изражавање припадања и поседовања
17. Тражење и давање обавештења о времену на часовнику
18. Скретање пажње
19. Тражење мишљења и изражавање слагања/ неслагања
20. Исказивање извињења и оправдања
Наставна област / тема

Scuola

Roma
Feste
Cibo, vestiti

Начин и поступци остваривања програма
- реализација редовних часова, часова допунске и додатне наставе
- презентација наставних садржаја
- препознавање и примена граматичких садржаја
- корелација и позивање са стеченим знањем из граматике матерњег
језика
- употреба вокабулара и фраза у реченици, кратком опису
- слушање, понављање и реаговање на упутства наставника или са аудио
записа
- реализација уз помоћ визуелног материјала
- симулација ситуација
- одговарање на једноставна питања у вези са темом
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Tempo libero

- дијалог или рад у групи
- читање дијалога по улогама
- -израда пројеката , паноа, презентације у ПП
-утврђивање и систематизација путем штампаног материјала (радне
свеске, мини тестови, квиз)
- обележавање празника
(Интер)културни садржаји:традиција, храна, образовни систем,празници

Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
Иницијално тестирање
Активност на часу, однос према раду и предмету
Сарадња и групи/пару
Домаћи задаци
Петнаестоминутне провере Разумевање говора
Разумевање краћег писаног текста Усвојеност лексике (изговор и писање)
Пројекти
Усвојеност граматичких структура Усмено изражавање
Контролни задаци
Полугодишње провере
Писмени задаци
Израда и презентација пројеката
Завршнио тестирање
Корелације
Наставна област /
тема
Scuola
Roma
Feste
Cibo, vestiti
Tempo libero

-

Веза са предметом
Српски језик – личне заменице, род
именица, садашње време
Географија, историја
Српски језик – садашње време
Ликовно – израда честитки
Музичко
Српски језик – присвојни придеви,
индиректни објекат
Српски језик – предлози
Изабрани спорт

Начини реализације
Израда паноа
Прављење честитки
Презентације
Пројекти
Обнавњање и повезивање стечених
знања са новим

Шести разред
Циљеви и задаци:
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,стога, је: 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
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који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другох
странох језика на различите начине и у свим околностима које живот створи.
Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног
језика, поспешује стицање вишејезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о
језичком богатству ужег и ширег окружења.
Општи стандарди
Кроз наставу страних језика, ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају
сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија
радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.
Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика.
Посебни стандарди
Разумевање говора
Разумевање говора
Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од две до три
минуте. Разумевање треба да се односи на различите врсте усмених порука.
Разумевање писаног текста
Ученик чита са разумевањем краће писане или илустроване текстове у вези са познатим темама,
садржајима и комуникативним функцијама.
Усмено изражавање
У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик је у стању да искаже једноставну усмену
поруку, исприча лични доживљај,садржај разговора или наративног текста, самостално или уз
помоћ наставника.
Писмено изражавање
У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик пише кратке поруке и кратке текстове.
Интеракција
Ученик остварује комуникацију и разумевање са саговорницима кратке информације у вези са
познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама.
Знања о језику
Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције.
Оперативни задаци на нивоу језичких вештина
Разумевање говора
На крају шестог разреда ученик треба да:
- разуме изразе које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад и друго
- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до осам реченица, које наставник исказује
природним темпом, други ученици,
или их чује преко звучног материјала, а који садрже искључиво језичку грађу обрађену током
петог и шестог разреда
- разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са
активностима на часу.
Разумевање писаног текста
Ученик треба да:
- упозна и када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи и гласног читања
- даље упознаје правила графије и ортографије
- разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радним листовима
- издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или
догађајем.
Усмено изражавање
Ученик треба да:
- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује
ритам и интонацију при спонтаном говору и читању
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- ступи у дијалог и у оквиру шест – седам реплика, постављањем и одговарањем на питања, води
разговор у оквирима комуникативних уфнкција и лексике обрађених током петог и шестог
разреда
- монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак реченица
представи себе или другога, уз помоћ питања саопшти садржај дијалога или наративног текста,
или опише слику, лице, предмет, животињу и ситуацију
- интерпретира кратке, тематски прилагођене песме и рецитације.
Интеракција
Ученик треба да:
- реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања у вези са конкретном
ситуацијом
- поставља једноставна питања и одговара на њих
- изражава допадање или недопадање
- учествује у комуникацији на часу тражи разјашњења када нешто не разуме.
Писмено изражавање
Ученик треба да:
- даље упознаје правила графије, ортографије и интерпункције
- допуњава и пише речи и кратке реченице на основу датог модела, слике или другог визуелног
подстицаја
- пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел
- пише своје личне податке и податке других особа
- одговори на једноставна питања која се односе на обрађене теме, ситуације у разреду или њега
лично
- прави спискове с различитим наменама.
Знања о језику
- препознаје шта је ново научио
- схвата значај познавања језика
- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем првог страног
језика
- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације
- разуме везу између сопственог зачагања и постигнућа у језичким активностима.

Наставна област /
тема

Начин и поступци остваривања
програма
-

Scuola
Cinema, teatro

-

Vicini di casa

-

Carnevale

-

Tempo libero

-

реализација редовних часова, часова
допунске и додатне наставе
презентација наставних садржаја
препознавање и примена граматичких
садржаја
употреба вокабулара и фраза у
реченици, кратком опису
слушање, понављање и реаговање на
упутства наставника или са аудио
записа
читање текстова
служење речником
тражење информација из разних
извора (књиге, интернет )
објашњавање појмова путем
асоцијација
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Начини провере, праћења и
остваривања стандарда (или
исхода)
Иницијално тестирање
Активност на часу, однос
према раду и предмету
Сарадња и групи/пару
Домаћи задаци
Петнаестоминутне провере
Разумевање говора
Разумевање краћег писаног
текста Усвојеност лексике
(изговор и писање)
Усвојеност граматичких
структура Усмено изражавање
Пројекти
Контролни задаци
Полугодишње провере
Писмени задаци

Feste
-

Sport

-

Vacanze

-

- реализација уз помоћ визуелног
материјала
- симулација ситуација
- одговарање на једноставна питања у
вези са темом
- дијалог или рад у групи
читање дијалога по улогама
- -израда пројеката , паноа,
презентације у ПП
-утврђивање и систематизација путем
штампаног материјала (радне свеске,
мини тестови, квиз)
- обележавање празника

Израда и презентација
пројеката
Завршно тестирање

(Интер)културни садржаји:
кинематографија, маскенбал, празници,
спортови
Корелације

Наставна област /
тема
Scuola
Cinema, teatro
Vicini di casa

Carnevale

Tempo libero
Feste
Sport
Vacanze

Веза са предметом
Српски језик – садашње време,
географија – знаменитости Венеције
Српски језик – садашње време
Енглески језик
Српски језик – присвојни придеви,
Грађанско васпитање – правила
понашања
Српски језик – присвојни придеви,
повратни глаголи
Ликовно – израда маски и костима
Српски језик – садашње време
Географија – Острва Мурано и
Бурано
Српски језик - будуће време,
заменице у функцији акузатива
Изборни спорт
Српски језик - перфекат

Начини реализације
Израда паноа
Гледање најпознатијих филмова
италијанске кинематографије
Организација маскенбала
Презентације
Пројекти
Обнавњање и повезивање стечених
знања са новим

Седми разред
Циљеви и задаци:
Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост
и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за
предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и
методе учења страног језика.
Задаци наставе страног језика су:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе
страног језика сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе страног језика буду у
пуној мери реализовани
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- 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.
- усвајање основних знања из страног језика која ће ученику омогућити да се у једноставној
усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља,
- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који
учи,
- оспособљавање ученика да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или
других страних језика на различите начине и у свим околностима које живот створи.
Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног
језика, поспешује стицање вишјезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о
језичком богатству ужег и ширег окружења.
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о знaчају
сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија
радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.
Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика.
Општи стандарди
Кроз наставу страних језика, ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају
сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија
радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.
Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика.
Посебни стандарди
Разумевање говора
Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од 4 до 5
минута; и то на нивоу глобалног разумевања (основно обавештење из поруке), на нивоу
селективног разумевања (проналажење тражене информације). Разумевање треба да се односи на
различите врсте усмених порука (монолог, краћи разговор, кратка информација).
Разумевање писаног текста
Ученик чита са разумевањем краће писане и илустроване текстове у вези са познатим темама,
садржајима и комуникативним функцијама.
Усмено изражавање
У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик је у стању да искаже једноставну усмену
поруку, исприча лични доживљај,садржај разговора или наративног текста, самостално или уз
помоћ наставника.
Писмено изражавање
У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик пише поруке и кратке текстове.
Интеракција
Ученик остварује комуникацију и разумевање са саговорницима кратке информације у вези са
познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама.
Знања о језику
Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције.
Оперативни задаци на нивоу језичких вештина
Разумевање говора
На крају седмог разреда, ученик треба да:
- разуме изразе и упутства које наставник употребљава и прати обична и краћа обавештења;
- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до 12 реченица, које наставник исказује
природним темпом, други ученици или их чује преко звучног материјала, а који садрже познату
језичку грађу обрађену током петог, шестог и седмог разреда;
- разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком;
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и
интересовањима са активностима на часу.
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Разумевање писаног текста
Ученик треба да:
- упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи;
- даље упознаје правила графије и ортографије;
- разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама
(огласи,плакати са већим бројем учесталих израза и интернационализама око 100 речи);
- издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или
догађајем (ко, шта, где, када...);
- наслути садржај неког информативног текста ако је праћен визуелним додатком.
Усмено изражавање
Ученик треба да:
- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује
ритам и интонацију при спонтаном говору и читању;
- ступи у дијалог и у оквиру десет реплика, постављањем и одговарањем на питања, води разговор
у оквирима комуникативних функција и лексике обрађених током петог, шестог и седмог разреда;
- монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак реченица
представи себе или другога, саопшти садржај дијалога или наративног текста, или опише слику,
лице, предмет, животињу и ситуацију.
Интеракција
Ученик треба да:
- реагује вербално или невербално на упутсва и постављена питања у вези са конкретном
ситуацијом;
- поставља једноставна питања и одговара на њих;
- изражава допадање или недопадање; нуди и прихвата понуду, позив или извињење;
- учествује у комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.);
- тражи разјашњења када нешто не разуме;
- остварује једноставну интеракцију уз стално понављање и поновно формулисање исказа и врши
корекције.
Писмено изражавање
Ученик треба да:
- даље упознаје правила графије, ортографије и интерпункције;
- пише реченице и краће текстове на основу датог модела, слике или другог визуелног подстицаја
(биографије, краће описе догађаја из свакодневног
живота);
- пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел;
- одговори на једноставна питања (ко, шта, где) која се односе на обрађене теме, ситуације у
разреду или њега лично;
-прави спискове с различитим наменама (куповина, прославе рођендана, обавезе у току дана..).
Знања о језику
- препознаје шта је ново научио;
- схвата значај познавања језика;
- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем првог страног
језика;
- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр.форме
учтивости);
-разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима.
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Наставна област /
тема

Начин и поступци остваривања
програма
-

Vacanze
Campagna e citta’

-

Professioni

Feste
-

Sport e vita sana

-

Cucina italiana

-

-

Viaggi

реализација редовних часова,
часова допунске и додатне
наставе
презентација наставних садржаја
препознавање и примена
граматичких садржаја
употреба вокабулара и фраза у
реченици, кратком опису
слушање, понављање и
реаговање на упутства
наставника или са аудио записа
читање текстова
служење речником
тражење информација из разних
извора (књиге, интернет )
објашњавање појмова путем
асоцијација
реализација уз помоћ визуелног
материјала
симулација ситуација
одговарање на једноставна
питања у вези са темом
дијалог или рад у групи
читање дијалога по улогама
израда пројеката , паноа,
презентације у ПП

Начини провере, праћења и
остваривања стандарда (или
исхода)
Иницијално тестирање
Активност на часу, однос према
раду и предмету
Сарадња и групи/пару
Домаћи задаци
Петнаестоминутне провере
Разумевање говора
Разумевање краћег писаног текста
Усвојеност лексике (изговор и
писање)
Усвојеност граматичких структура
Усмено изражавање
Пројекти
Контролни задаци
Полугодишње провере
Писмени задаци
Израда и презентација пројеката
Завршно тестирање

описивање личности и места
квизови и такмичења

утврђивање и систематизација
путем штампаног материјала
(радне свеске, мини тестови,
квиз)
- обележавање празника
(Интер)културни садржаји:
путовања, празници, храна, спортови
-

-

Корелације
Наставна област /
тема
Vacanze
Campagna e citta’
Professioni
Feste

Веза са предметом

Начини
реализације

Српски језик – садашње и прошло време, географија
Српски језик – потенцијал и компарација придева
Биологија – животињски свет
Српски језик – будуће време,
Историја, ликовно, математика, физика – знамените
личности
Српски језик – пословице
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Израда паноа
Излагање о
изабраној
личности

Sport e vita sana
Cucina italiana
Viaggi

Српски језик, енеглески језик – императив
Биологија – Делови тела и здравствена заштита
Физичко васпитање - спортови
Биологија – здрава исхрана
Техничко – превозна средства
Географија

Презентације
Пројекти
Обнавњање и
повезивање
стечених знања са
новим

Осми разред
Циљеви и задаци:
Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост
и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за
предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и
методе учења страног језика.
Задаци наставе страног језика су:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе
страног језика сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе страног језика буду у
пуној мери реализовани
- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних
и естетских ставова,
- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику
и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији,
- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.
- усвајање основних знања из страног језика која ће ученику омогућити да се у једноставној
усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља,
- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који
учи,
- оспособљавање ученика да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или
других страних језика на различите начине и у свим околностима које живот створи.
Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног
језика, поспешује стицање вишјезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о
језичком богатству ужег и ширег окружења.
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о знaчају
сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија
радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.
Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика.
Општи стандарди
Кроз наставу страних језика, ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају
сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија
радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.
Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика.
Посебни стандарди
Разумевање говора
Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од 4 до 5
минута; и то на нивоу глобалног разумевања (основно обавештење из поруке), на нивоу
селективног разумевања (проналажење тражене информације). Разумевање треба да се односи на
различите врсте усмених порука (монолог, краћи разговор, кратка информација).
Разумевање писаног текста
Ученик чита са разумевањем краће писане и илустроване текстове у вези са познатим темама,
садржајима и комуникативним функцијама.
Усмено изражавање
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У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик је у стању да искаже једноставну усмену
поруку, исприча лични доживљај,садржај разговора или наративног текста, самостално или уз
помоћ наставника.
Писмено изражавање
У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик пише поруке и кратке текстове.
Интеракција
Ученик остварује комуникацију и разумевање са саговорницима кратке информације у вези са
познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама.
Знања о језику
Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције.
Оперативни задаци на нивоу језичких вештина
Разумевање говора
На крају осмог разреда, ученик треба да:
- разуме изразе и упутства које наставник употребљава и прати обична и краћа обавештења;
- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до 12 реченица, које наставник исказује
природним темпом, други ученици или их чује преко звучног материјала, а који садрже познату
језичку грађу обрађену током петог, шестог и седмог разреда;
- разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком;
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и
интересовањима са активностима на часу.
Разумевање писаног текста
Ученик треба да:
- упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи;
- даље упознаје правила графије и ортографије;
- разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама
(огласи,плакати са већим бројем учесталих израза и интернационализама око 100 речи);
- издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или
догађајем (ко, шта, где, када...);
- наслути садржај неког информативног текста ако је праћен визуелним додатком.
Усмено изражавање
Ученик треба да:
- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује
ритам и интонацију при спонтаном говору и читању;
- ступи у дијалог и у оквиру десет реплика, постављањем и одговарањем на питања, води разговор
у оквирима комуникативних функција и лексике обрађених током петог, шестог и седмог разреда;
- монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак реченица
представи себе или другога, саопшти садржај дијалога или наративног текста, или опише слику,
лице, предмет, животињу и ситуацију.
Интеракција
Ученик треба да:
- реагује вербално или невербално на упутсва и постављена питања у вези са конкретном
ситуацијом;
- поставља једноставна питања и одговара на њих;
- изражава допадање или недопадање; нуди и прихвата понуду, позив или извињење;
- учествује у комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.);
- тражи разјашњења када нешто не разуме;
- остварује једноставну интеракцију уз стално понављање и поновно формулисање исказа и врши
корекције.
Писмено изражавање
Ученик треба да:
- даље упознаје правила графије, ортографије и интерпункције;
- пише реченице и краће текстове на основу датог модела, слике или другог визуелног подстицаја
(биографије, краће описе догађаја из свакодневног
живота);
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- пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел;
- одговори на једноставна питања (ко, шта, где) која се односе на обрађене теме, ситуације у
разреду или њега лично;
-прави спискове с различитим наменама (куповина, прославе рођендана, обавезе у току дана..).
Знања о језику
- препознаје шта је ново научио;
- схвата значај познавања језика;
- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем првог страног
језика;
- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр.форме
учтивости);
-разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима.

Наставна област
/ тема

Начин и поступци остваривања програма

Infanzia

-

Facciamo il
detective

Educazione

-

Tempo libero

-

Civilta’

-

реализација редовних часова, часова допунске и
додатне наставе
презентација наставних садржаја
препознавање и примена граматичких садржаја
употреба вокабулара и фраза у реченици,
кратком опису
слушање, понављање и реаговање на упутства
наставника или са аудио записа
читање текстова
служење речником
тражење информација из разних извора (књиге,
интернет )
објашњавање појмова путем асоцијација
писање кратких есеја
реализација уз помоћ визуелног материјала
симулација ситуација
одговарање на једноставна питања у вези са
темом
писање електронске поште
исправљање грешака у сврху учења
дијалог или рад у групи
читање дијалога по улогама
израда пројеката , паноа, презентације у ПП
описивање личности и места
квизови и такмичења
утврђивање и систематизација путем штампаног
материјала (радне свеске, мини тестови, квиз)

(Интер)културни садржаји: путовања, образовање,
волонтерски рад
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Начини провере,
праћења и
остваривања
стандарда (или
исхода)
Иницијално тестирање
Активност на часу,
однос према раду и
предмету
Сарадња и групи/пару
Домаћи задаци
Петнаестоминутне
провере Разумевање
говора
Разумевање краћег
писаног текста
Усвојеност лексике
(изговор и писање)
Усвојеност
граматичких
структура Усмено
изражавање
Пројекти
Контролни задаци
Полугодишње провере
Писмени задаци
Израда и презентација
пројеката
Завршно тестирање

Корелације
Наставна област /
тема

Веза са предметом

Српски језик – садашње и прошло
време
Српски језик – плусквамперфекат,
Facciamo il detective
суперлатив
Српски језик – потенцијал, прилози
Educazione
за начин
Српски језик – односне заменице,
пословице
Биологија - екологија
Tempo libero
Информатика – писање електронске
поште
Географија – Италија
Civilta’
Историја, географија - Етрурци
Infanzia

Начини реализације
Израда паноа, пројеката
Излагање о изабраној личности
Презентације
Пројекти
Обнавњање и повезивање стечених
знања са новим

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Пети разред
Сврха програма: Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке вештине,
неопходне за живот у савременом и сложеном друштву. Развијање знања, вештина, ставова и
вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе,
развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе
и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и
допринос демократском, економском и културном развоју друштва.
Циљеви и задаци: Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних
знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за
основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и
културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
Наставна област / тема
1. Neu hier
Број часова: 9
2. Meine Klasse
Број часова: 11
3. Tiere
Број часова: 9
4. Mein Tag
Број часова: 12
5. Hobbys
Број часова: 9
6. Meine Familie
Број часова: 12
7. Was kostet das
Број часова: 10
Укупан број часова: 72

Начин и поступци остваривања програма
- слушање и реаговање на команде наставника на
страном језику или са аудио-записа (слушај, пиши,
повежи, одреди али и активности у вези са радом у
учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску,
итд.)
- рад у паровима, малим и великим групама (минидијалози, игра по улогама, симулације итд.);
- мануелне активности (израда паноа, презентација,
зидних новина, постера и сл.);
- вежбе слушања (према упутствима наставника или са
аудио-записа повезати појмове, додати делове слике,
допунити информације, селектовати тачне и нетачне
исказе, утврдити хронологију и сл.);
- игре примерене узрасту;
- класирање и упоређивање (по количини, облику, боји,
годишњим добима, волим/не волим, компарације);
- решавање „текућих проблема“ у разреду, тј. договори
и мини-пројекти;
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- „превођење“ исказа у гест и геста у исказ;
- повезивање звучног материјала са илустрацијом и
текстом, повезивање наслова са текстом или, пак,
именовање наслова;
- заједничко прављење илустрованих и писаних
материјала (планирање различитих активности,
извештај/дневник са путовања, рекламни плакат,
програм приредбе или неке друге манифестације);
- разумевање писаног језика:
1) уочавање дистинктивних обележја која указују на
граматичке специфичности (род, број, глаголско време,
лице);
2) препознавање везе између група слова и гласова;
3) одговарање на једноставна питања у вези са текстом,
тачно/нетачно, вишеструки избор;
4) извршавање прочитаних упутстава и наредби.
- писмено изражавање:
1) повезивање гласова и групе слова;
2) замењивање речи цртежом или сликом;
3) проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа,
проналажење „уљеза“, осмосмерке, укрштене речи, и
слично);
4) повезивање краћег текста и реченица са
сликама/илустрацијама;
5) попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице
нпр. за пртљаг);
6) писање четитки и разгледница;
7) писање краћих текстова.
- увођење дечије књижевности и транспоновање у
друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни
израз.
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
- Контролни задаци
- Рад у тиму
- Усмено излагање
- Петнаестоминутна писмена провера знања
- Контролни задаци
- Активност на часу
- Рад у пару
- Писмени задаци

Наставна
област / тема
Neu hier

Корелације
Веза са предметима
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Мy
School, 1.разред

Mein Tag

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Fun!,
5.разред

Meine Familie

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Мy
Family, 1.разред

Начин реализације

Обнављање стечених знања из првог
страног језика и њихова употреба на
другом страном језику
Обнављање стечених знања из првог
страног језика и њихова употреба на
другом страном језику
Обнављање стечених знања из првог
страног језика и њихова употреба на
другом страном језику
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Шести разред
Сврха програма: Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке вештине,
неопходне за живот у савременом и сложеном друштву. Развијање знања, вештина, ставова и
вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе,
развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе
и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и
допринос демократском, економском и културном развоју друштва.
Циљеви и задаци: Циљ наставе страног језику у основном образовању заснива се на потребама
ученика које се остварују овладањем комуникативним вештинама и развијањем способности и
метода учења страног језика. Задаци наставе страног језика у основном образовању стога јесу:
- 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;
- усвајање основних знања из страног језика ради споразумевања са људима из других земаља
путем једноставне усмене и писмене комуникације;
- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у скалду са специфичностима језика који
учи.
Ученик кроз наставу развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са
говорницима других језика.
Наставна област /
тема
1. Schule
Број часова: 9
2. Ich
und
meine
Freunde
Број часова: 8
3. Familie

Начин и поступци остваривања програма

- слушање и реаговање на команде наставника на страном језику
или са аудио записа (слушај, пиши, повежи, одреди али и
активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји,
отвори/затвори свеску, итд.)
- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по
улогама, симулације итд.);
- мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина,
постера и сл.);
Број часова: 13
- вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио4. Mein
записа повезати појмове, додати делове слике, допунити
Zuhause,
информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити
Feste
und хронологију и сл.);
Bräuche
- игре примерене узрасту;
Број часова: 9
- класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим
5. Essen
und добима, волим/не волим, компарације);
Trinken
- решавање „текућих проблема“ у разреду, тј. договори и миниБрој часова: 9
пројекти;
6. Kleidung
- „превођење“ исказа у гест и геста у исказ;
- повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом,
Број часова: 14
7. Hier lebe ich повезивање наслова са текстом или, пак, именовање наслова;
- заједничко прављење илустрованих и писаних материјала
Број часова: 10
(планирање различитих активности, извештај/дневник са путовања,
Укупан број
рекламни плакат, програм приредбе или неке друге
часова: 72
манифестације);
- разумевање писаног језика:
1) уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке
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специфичности (род, број, глаголско време, лице);
2) препознавање везе између група слова и гласова;
3) одговарање на једноставна питања у вези са текстом,
тачно/нетачно, вишеструки избор;
4) извршавање прочитаних упутстава и наредби.
- писмено изражавање:
1) повезивање гласова и групе слова;
2) замењивање речи цртежом или сликом;
3) проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа,
проналажење „уљеза“, осмосмерке, укрштене речи, и слично);
4) повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама;
5) попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за
пртљаг);
6) писање четитки и разгледница и порука (СМС);
7) писање краћих текстова.
- увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије:
игру, песму, драмски израз, ликовни израз.
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
- Контролни задаци
- Рад у тиму
- Усмено излагање
- Петнаестоминутна писмена провера знања
- Контролни задаци
- Активност на часу
- Рад у пару
- Писмени задаци

Наставна област / тема
Schule

Ich und meine Freunde

Essen und Trinken

Корелације
Веза са предметима
Грађанско васпитање Сагледавање услова школског
живота, 5. разред
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Friends,
5.разред
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Food,
1.разред

Начин реализације
Обнављање стечених знања и
проширивање са новим
постављањем питања.
Обнављање стечених знања из
првог страног језика и њихова
употреба на другом страном
језику
Обнављање стечених знања из
првог страног језика и њихова
употреба на другом страном
језику

Седми разред
Назив предмета: Немачки језик
Сврха програма: Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке вештине,
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.
141

Циљеви и задаци: Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну
језичку 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 предмете садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију
способности и методе учења страног језика. Задаци наставе страног језика у основном образовању
стога јесу:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе
страног језика сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе страног језика буду у
пуној мери реализовани;
- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних
и естетских ставова;
- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику
и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији;
- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика;
- ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у
једноставној усменој и писменој комуникацији споразумева са људима из других земаља;
- ученик треба да усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са
специфичностима језика који учи, као и да настави, навишем нивоу образовања и самостално,
учење истог или другог страног језика.
Ученик кроз наставу развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са
говорницима других језика.
Наставна
област / тема
Schule
Број часова: 11
Meine Freunde
und ich
Број часова: 11
Wetter, Umwelt,
Reisen
Број часова: 11
Alltagsleben
Број часова: 11
Medien, Musik
Број часова: 11
Essen und
Trinken
Број часова: 11
Gesundheit,
Ferien
Број часова: 11
Укупан број
часова: 72

Начин и поступци остваривања програма
- слушање и реаговање на команде наставника на страном језику или
са аудио записа (слушај, пиши, повежи, одреди али и активности у
вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску,
итд.)
- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по
улогама, симулације итд.);
- мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина,
постера и сл.);
- вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа
повезати појмове, додати делове слике, допунити информације,
селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.);
- игре примерене узрасту;
- класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим
добима, волим/не волим, компарације);
- решавање „текућих проблема“ у разреду, тј. договори и минипројекти;
- „превођење“ исказа у гест и геста у исказ;
- повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом,
повезивање наслова са текстом или, пак, именовање наслова;
- заједничко прављење илустрованих и писаних материјала
(планирање различитих активности, извештај/дневник са путовања,
рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације);
- разумевање писаног језика:
1) уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке
специфичности (род, број, глаголско време, лице);
2) препознавање везе између група слова и гласова;
3) одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно,
вишеструки избор;
4) извршавање прочитаних упутстава и наредби.
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- писмено изражавање:
1) повезивање гласова и групе слова;
2) замењивање речи цртежом или сликом;
3) проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење
„уљеза“, осмосмерке, укрштене речи, и слично);
4) повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама;
5) попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за
пртљаг);
6) писање четитки и разгледница;
7) писање краћих текстова.
- увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру,
песму, драмски израз, ликовни израз.
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
Контролни задаци
- Рад у тиму
- Усмено излагање
- Петнаестоминутна писмена провера знања
- Контролни задаци
- Активност на часу
- Рад у пару
- Писмени задаци

Наставна област / тема
Schule

Meine Freunde und ich

Корелације
Веза са предметима
Грађанско васпитање Сагледавање услова школског
живота, 5. разред
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Friends,
5.разред

Wetter, Umwelt, Reisen

БИОЛОГИЈА - општи појмови
о екологији, други циклус
учења

Medien, Musik

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Media,
7.разред

Начин реализације
Обнављање стечених знања и
проширивање са новим
постављањем питања.
Обнављање стечених знања из
првог страног језика и њихова
употреба на другом страном
језику
Обнављање стечених знања и
проширивање са новим
постављањем питања.
Обнављање стечених знања из
првог страног језика и њихова
употреба на другом страном
језику

Осми разред
Сврха програма: Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке вештине,
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.
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Циљеви и задаци: Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну
језичку 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 предмете садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију
способности и методе учења страног језика. Задаци наставе страног језика у основном образовању
стога јесу:
- 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;
- унапређивање знања из страног језика, која ће му омогућити да се у једноставној усменој и
писменој комуникацији споразумева са људима из других земаља;
- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у скалду са специфичностима језика који
учи;
- подстицање на даље учење истог или другог страног језика, било самостално или на вишем
нивоу образовања.
Ученик кроз наставу развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са
говорницима других језика.
Наставна област
/ тема
Schule
Број часова: 11
Jung sein – Anders
sein
Број часова: 10
Landeskunde und
Alltagsleben
Број часова: 13
Alltagsleben
Број часова: 9
Wohnen
Број часова: 10
Gesund leben
Број часова: 15
Укупан број
часова: 68

Начин и поступци остваривања програма
- слушање и реаговање на команде наставника на страном језику или
са аудио записа (слушај, пиши, повежи, одреди али и активности у
вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску,
итд.)
- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по
улогама, симулације итд.);
- мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина,
постера и сл.);
- вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа
повезати појмове, додати делове слике, допунити информације,
селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.);
- игре примерене узрасту;
- класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим
добима, волим/не волим, компарације);
- решавање „текућих проблема“ у разреду, тј. договори и минипројекти;
- „превођење“ исказа у гест и геста у исказ;
- повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом,
повезивање наслова са текстом или, пак, именовање наслова;
- заједничко прављење илустрованих и писаних материјала
(планирање различитих активности, извештај/дневник са путовања,
рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације);
- разумевање писаног језика:
1) уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке
специфичности (род, број, глаголско време, лице);
2) препознавање везе између група слова и гласова;
3) одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно,
вишеструки избор;
4) извршавање прочитаних упутстава и наредби.
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- писмено изражавање:
1) повезивање гласова и групе слова;
2) замењивање речи цртежом или сликом;
3) проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење
„уљеза“, осмосмерке, укрштене речи, и слично);
4) повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама;
5) попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за
пртљаг);
6) писање четитки и разгледница;
7) писање краћих текстова.
- увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру,
песму, драмски израз, ликовни израз.
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
- Контролни задаци
- Рад у тиму
- Усмено излагање
- Петнаестоминутна писмена провера знања
- Контролни задаци
- Активност на часу
- Рад у пару
- Писмени задаци

Наставна област /
тема
Schule
Jung sein – Anders
sein

Корелације
Веза са предметима
Грађанско васпитање Сагледавање услова
школског живота, 5. разред
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Rights
and Wrongs, 7.разред

Alltagsleben

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Everyday life, 6.разред

Gesund leben

БИОЛОГИЈА - Човек и
здравље, 5.разред

Начин реализације
Обнављање стечених знања и
проширивање са новим постављањем
питања.
Обнављање стечених знања из првог
страног језика и њихова употреба на
другом страном језику
Обнављање стечених знања из првог
страног језика и њихова употреба на
другом страном језику
Обнављање стечених знања и
проширивање са новим постављањем
питања.
Стручно веће за стране језике
Стручно веће страних језика

ВЕРСКА НАСТАВА
Пети разред
Оперативни задаци наставе Православног катихизиса - веронауке за пети разред:
Опажање да Бог није напустио свет после греха првога човека. Стицање свести о томе да
Бог никада не напушта човека ма какав грех он учинио, већ очекује промену на добро справљање
греха. Бог није одустао од првобитнога циља због кога је створио свет. Сличност у структури
старозаветне и новозаветне цркве.
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Наставна област / тема
УВОД
ПРИПРЕМА ЗА ДОЛАЗАК
СИНА БОЖИЈЕГ У СВЕТ(Бог
није одусттао од свога плана да
створени свет живи вечно и поред
одбијања Адама да тај план
спроведе у дело)
ИЗБОР АВРАМА И ЊЕГОВИХ
ПОТОМАКА КАО ПОЧЕТАК
ЦРКВЕ (стари завет између бога и
људи)

Начин и поступци остваривања програма
вођење забелешке, евидентирање распореда, анализирање и
примена градива из претходних разреда
усвајање знања, посматрање, опажање, уочавање познатих
детаља, примена усвојеног знања (у порти цркве и унутар
цркве), вежбање, повезивање, фронтални, индивидуални,
групни, рад у пару, вежбање

логичко посматрање, посматрање, откривање и уочавање
законитости, анализирање и систематизовање података,
примена усвојеног знања у месном храму, вежбање,
фронтални, индивидуални, рад у пару
усвајање знања, посматрање, опажање, aнализирање и
АВРАМ И ЈЕВРЕЈСКИ НАРОД систематизовање података, упознавање са библијским
текстом, примена усвојеног знања ( у месном храму),
КАО ПРАСЛИКА ХРИСТА И
вежбање, повезивање, логичко закључивање, фронтални, рад
ЦРКВЕ
у пару, видео – пројекција
усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
ДЕСЕТ БОЖИЈИХ ЗАПОВЕСТИ
синтетизовање података, примена усвојеног знања ( у месном
(однос човека према Богу и човеку
храму), упознавање са библијским текстом, повезивање,
у старом завету)
фронтални, индивидуални, групни, рад у пару, видео
пројекција
- усвајање знања, посматрањe, опажање, анализирање и
СТАРО – ЗАВЕТНИ МОТИВИ У
синтетизовање података, примена усвојеног знања( у месном
ПРАВОСЛАВНОЈ
храму), вежбање, логичко повезивање, закључивање,
ИКОНОГРАФИЈИ
фронтални, индивидуални, групни, рад у пару
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
Активност на часу, квизови, повезивање појмова кроз интерактивне игре, показивање
иницијативе, рад у тиму.
КОРЕЛАЦИЈА:
У оквиру предмета: Стварање човека на крају свега створеног према икони и подобију Божијем
(3.разред), Одбијање првог човека Адама да се сједини створену природу Богом (4.разред),
Старозаветни мотиви у православној иконографији (5.разред)
Са другим предметом:
Верска настава: Припрема за долазак Сина Божијег – Историја: Велики владари старога века,
Хришћанство (историја 5.разред), Верска настава: Људски напори за превазилажење смрти –
Књижевност: Робинсон Крусо.
Шести разред
Оперативни задаци наставе Православног катихизиса - веронауке за шести разред:
уочавање да је слобода кључни елеменат у разумевању Тајне Христове. Слобода се поистовећује
са личношћу, односно са љубављу према другој личности.Запазити разлику између приказивања
живота Христовог у православној иконографији и западној ренесансној уметности.
Наставна област / тема

Начин и поступци остваривања програма
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вођење забелешке, евидентирање распореда, анализирање и
примена градива из претходних разреда, фронтални,
УВОД
индивидуални – појединачни, групни
усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
синтетизовање података, примена усвојеног знања ( у месном
ТАЈНА ХРИСТОВА ЈЕДИНСТВО БОГА И ЧОВЕКА храму), вежбање, повезивање, фронтални, индивидуални,
групни, рад у пару, вежбање
логичко посматрање, посматрање, откривање и уочавање
РОЂЕЊЕ ХРИСТОВО ОД ДУХА законитости, анализирање и систематизовање података,
примена усвојеног знања ( у месном храму), вежбање,
СВЕТОГА И МАРИЈЕ ДЈЕВЕ
фронтални, индивидуални, групни, рад у пару
ХРИСТОС ЈЕ СИН БОЖИЈИ
усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
КОЈИ ЈЕ ПОСТАО ЧОВЕК,
систематизовање података, примена усвојеног знања,
НОВИ АДАМ, ДА БИ
повезивање, логичко закључивање, фронтални, рад у групи
СЈЕДИНИО СТВОРЕНУ
ПРИРОДУ СА БОГОМ
усвајање знања, посматрање, опажањe, анализирање и
УЛОГА БОГА У СПАСЕЊУ
синтетизовање података, примена усвојеног знања,
СВЕТА
повезивање, фронтални, индивидуални, групни, рад у пару
усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
УЛОГА ЧОВЕКА У СПАСЕЊУ
синтетизовање података, примена усвојеног знања, вежбање,
СВЕТА
логичко
повезивање,
закључивање,
фронтални,
индивидуални, групни, рад у пару
усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
ХРИСТОВО СТРАДАЊЕ И
синтетизовање података, примена усвојеног знања,
ВАСКРСЕЊЕ
повезивање, фронтални, индивидуални, групни, рад у пару
усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
ХРИСТОВ ЖИВОТ
синтетизовање података, примена усвојеног знања ( у порти
ПРАВОСЛАВНОЈ
и месном храму), повезивање, фронтални, индивидуални,
ИКОНОГРАФИЈИ
групни, рад у пару
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
Активност на часу, квизови, повезивање појмова кроз интерактивне игре, показивање
иницијативе, рад у тиму.
КОРЕЛАЦИЈА:
У оквиру предмета:
- Одбијање првог човека Адама да сједини створену природу са Богом (4.разред)
- Припрема света за долазак Сина Божијег (5. разред).
- Старизаветни мотиви у православној иконографији (5.разред)
- Христов живот у православној иконографији ( 6. разред)
Са другим предметима:
Верска настава: Христов живот у православној иконографији; Улога Бога у спасењу света –
Историја: Хришћанска цркава (6.разред)
Верска настава: Христов живот у православној иконографији –Историја: Византија до 12.века
(6.разред)
Седми разред
Оперативни задаци наставе Православног катихизиса – веронауке за седми разред:
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Уочавање да природа не постоји без личности. Научити да личност у Богу предходи природи у
онтолошком смислу. У створеном свету људска природа претходи човеку као личности у
онтолошком смислу. Запазити да се код створених бића, тј. код људи, слобода може изразити као
негација, што није случај у Богу, јер све што постоји израз је Божије слободе, љубави .
Наставна област / тема

Начин и поступци остваривања програма
опажање, анализирање и систематизовање података,
БОГ У КОГА ХРИШЋАНИ
примена усвојеног знања ( у месном храму), вежбање,
ВЕРУЈУ ЈЕ СВЕТА ТРОЈИЦА:
логичко
закључивање,
посматрање,
фронтални,
ОТАЦ, СИН И СВЕТИ ДУХ
индивидуални, посматрање, групни, рад у пару
ОТАЦ, СИН И СВЕТИ ДУХ СУ
усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
синтетизовање података, примена усвојеног знања ( у
ТРИ ВЕЧНЕ КОНКРЕТНЕ
месном храму), вежбање, повезивање, фронтални,
ЛИЧНОСТИ
индивидуални, групни, рад у пару
логичко посматрање, посматрање, откривање и уочавање
СВЕТА ТРОЈИЦА ЈЕ ЈЕДАН БОГ
законитости, анализирање и систематизовање података,
(нераздељивост Божанске природе и
примена усвојеног знања, вежбање, фронтални,
несливеност Божанских личности)
индивидуални, групни, рад у пару
усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
УЗРОК БОЖИЈЕГ ПОСТОЈАЊА
систематизовање података, примена усвојеног знања,
ЈЕ ОТАЦ (библијска, евхаристијска и
вежбање, повезивање, логичко повезивање, фронтални,
друга сведочанства)
индивидуални, групни, рад у пару
усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
БОГ ОТАЦ ИЗРАЖАВА СВОЈЕ
СЛОБОДНО ПОСТОЈАЊЕ КАО синтетизовање података, примена усвојеног знања,
повезивање, фронтални, индивидуални, групни, рад у пару
ЉУБАВ ПРЕМА ДРУГОЈ
ЛИЧНОСТИ ПРЕМА СИНУ И
СВЕТОМЕ ДУХУ
усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
синтетизовање података, примена усвојеног знања,
ХРИШЋАНСКА АНТРОПОЛОГИЈА (биће као заједница слободе) вежбање логичко повезивање, закључивање, фронтални,
индивидуални, групни, рад у пару
усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
АНТРОПО -ЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ синтетизовање података, примена усвојеног знања,
вежбање, логичко повезивање, закључивање, фронтални,
ВЕРЕ У СВЕТУ ТРОЈИЦУ
индивидуални, групни, рад у пару
усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
КРОЗ ЛИТУРГИЈУ СЕ
ПРОЈАВЉУЈЕ СВЕТА ТРОЈИЦА синтетизовање података, примена усвојеног знања ( у
(Отац прима литургијски принос, Син, месном
храму),
вежбање,
логичко
повезивање,
Исус Христос, приноси, а Свети Дух закључивање, фронтални, индивидуални, групни, рад у
сабира све око христа и сједињује са пару
Њим)
КРШТЕЊЕ И ЛИТУРГИЈА КАО усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
синтетизовање података, примена усвојеног знања,
ПРАКТИЧНО ИСПОВЕДАЊЕ
вежбање, логичко повезивање, закључивање, фронтални,
ВЕРЕ У БОГА КОЈИ ЈЕ СВЕТА
индивидуални, групни, рад у пару
ТРОЈИЦА
усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
синтетизовање података, примена усвојеног знања ( у
СВЕТА ТРОЈИЦА У ПРАВО
месном
храму),
вежбање,
логичко
повезивање,
СЛАВНОЈ ИКОНОГРАФИЈИ
закључивање, фронтални, индивидуални, групни, рад у
пару
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
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Активност на часу, квизови, повезивање појмова, показивање иницијативе, рад у тиму.
КОРЕЛАЦИЈА:
У оквиру предмета
Литургијско јединство многих људи у Христу (4.разред), Литургијско јединство природе и људи
у Христу (4. разред), Литургија је заједница многих људи и природе са Богом Оцем преко Христа
(4.разред), Христов живот у православној иконографији (6.разред)
Са другим предметом:
Верска настава: Крштење и Литургија као практично исповедање вере у Бога који је Света
Тројица - Музичка култура: Музика и хришћанство. Музичка основа хришћанске музике.
(7.разред)
- Верска настава: Хришћанска антропологија - Музичка култура: Појава осмогласника и
грегоријанског корала. Њихова даља музичка надоградња и развој црквених музичких облика у
уметничке. (7.разред)
- Верска настав: Хришћанска антропологија – Књижевност: ,, Мали принц“.
- Верска настава: Кроз Литургију се пројављује Света Тројица - Музичка култура: Облици
црквеног певања код православних народа: Литургија и њени делови, врсте црквених песама:
химна, тропар, стихира, ирмос (7.разред).
Осми разред
Оперативни задаци наставе Православног катихизиса – веронауке за осми разред:
Запажање да је онтолошко начело на основу православнога учења о Богу као Светој Тројици
личност, а не природа. Да је личност заједница слободе са другом личношћу.Човек који је створен
као личност позван је да постоји на начин на који постоји Света Тројица. Тако је могуће
превазићи ограничења своје природе, што се остварује у Христу, односно у Литургији.
Наставна област / тема
РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ПРИРОДЕ
И ЛИЧНОСТИ У БОГУ
УЧЕЊЕ О ЛИЧНОСТИ НА
ОСНОВУ ПРАВОСЛАВНЕ
ТРИАДОЛОГИЈЕ
ОНТОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ
ПРАВОСЛАВНЕ
ТРИАДОЛОГИЈЕ ПО ЧОВЕКА
И СТВОРЕНИ СВЕТ (личност као
носилац постојања природе)
ЧОВЕК КАО ЛИЧНОСТ
(личност као заједница)
СЈЕДИЊЕЊЕ ТВАРНЕ И
НЕТВАРНЕ ПРИРОДЕ У
ЈЕДНОЈ ЛИЧНОСТИ

Начин и поступци остваривања програма
опажање, анализирање и систематизовање података,
примена усвојеног знања ( у порти и храму), вежбање,
логичко
закључивање,
фронтални,
индивидуални,
посматрање, групни, рад у пару
усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
синтетизовање података, примена усвојеног знања, вежбање,
повезивање, фронтални, индивидуални, групни, рад у пару,
вежбање
логичко посматрање, посматрање, откривање и уочавање
законитости, анализирање и систематизовање података,
примена
усвојеног
знања,
вежбање,
фронтални,
индивидуални, групни, рад у пару
усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
систематизовање података, примена усвојеног знања,
вежбање, повезивање, логичко закључивање, фронтални,
индивидуални, групни, рад у пару
усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
синтетизовање података, примена усвојеног знања,
повезивање, фронтални, индивидуални, групни, рад у пару
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ХРИСТОВОЈ (Халкидонски, 4.
Васељенски сабор и његове одлуке)
ОБОЖЕЊЕ СТВОРЕНЕ
ПРИРОДЕ У ХРИСТОВОЈ
ЛИЧНОСТИ (личност као носилац
постојања природе може имати
више природа у себи)

усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
синтетизовање података, примена усвојеног знања, вежбање,
логичко
повезивање,
закључивање,
фронтални,
индивидуални, групни, рад у пару

усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
синтетизовање података, примена усвојеног знања, вежбање,
повезивање,
закључивање,
фронтални,
ЦРКВА КАО ТЕЛО ХРИСТОВО логичко
индивидуални, групни, рад у пару
БУДУЋЕ ЦАРСТВО БОЖИЈЕ усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
КАО УЗРОК ЦРКВЕ (последњи синтетизовање података, примена усвојеног знања, вежбање,
догађај Царства Божијег даје
логичко повезивање, закључивање, фронтални,
истинитост историјским
индивидуални, групни, рад у пар
догађајима)
усвајање знања, посматрање, опажање, анализирање и
СВЕТЛОСТ И ЦАРСТВО
синтетизовање података, примена усвојеног знања ( у порти
БОЖИЈЕ У ПРАВОСЛАВНОЈ
и храму), вежбање, логичко повезивање, закључивање,
ИКОНОГРАФИЈИ
фронтални, индивидуални, групни, рад у пару
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
Активност на часу, квизови, повезивање појмова кроз квизове, показивање иницијативе, рад у
тиму.
КОРЕЛАЦИЈА:
У оквиру предмета:
Антрополошке последице вере у Свету Тројицу (7.разред), Тајна Христова (6.разред), припрема
света за долазак Сина Божијег (5.разред), Црква је конкретна литургијска заједница (4. разред)
Корелација са другим предметима
Верска настава: Црква као тело Христа са Српским језиком - област књижевност: ,,Горски
вјенац“, ,,Први пут с оцем на јутрење“ (8. разред)
Верска настава: Човек као личност са Српским језиком - област књижевност- одломак из
приповетке ,,Увела ружа“.
Верска настава: Светлост и Царство Божије у православној иконографији, Ликовна култура:
Визуелна метафорика и споразумевање.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Пети разред
Сврха програма: Основна сврха 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. Изучавањем основних принципа, вредности и процедура грађанског друштва
ученика треба оспособити да постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе
појединца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске
вредности.
Циљеви и задаци:
- подстицање и оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заједнице
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- развијање комуникациј. вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и
изражавање мишљења;
- развијање способности критичког мишљења и оспособљавање ученика да процењује и вреднује;
- упознавање ученика са правима и одговорностима свих актера на нивоу школе;
- упознавање ученика са Конвенцијом о правима детата;
- упознавање ученика са школским правилима и процедурама;
- развијање вештина за унапређењење услова школског живота кроз праксу;
- упознавање ученика са инструментима за прикупљање података, за истраживање и слично;
- оспособљавање ученика да поштују туђе мишљење и поштују различитости међу ученицима;
- увођење ученика у технике групног рада.
Наставнe области (теме) и садржаји:
1. УВОДНИ ДЕО - Упознавање основних елемената програма
Представљање циљева, задатака, садржаја и метода рада.
Упознавање најзначајнијих појмова - права и одговорности, правила и дужности, активизам и
партиципација, кооперативни начин учења.
Формирање и изграђивање разредног тима.
2. ЉУДСКА ПРАВА - Права детета
Представљање и уочавање разлике између жеља, потреба, права и правила, препознавање својих и
потребих других, усмеравање ученика да штите своја права не угрожавајући права других, да
учествују у доношењу правила групе и поштују их. Ученици се упознају са врстама права и
конвенцијом о правима детета и одговарајућим документима која се односе на школу и уче да
препознају ситуације кршења људских права, како у историјском контексту, тако и у сопственом
окружењу.
3. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО - Школа као заједница
Упознавање са правима и динамиком фукционисања заједнице. Препознавање заједница којима
припада, и гласањем и концензусом као демократским начинима одлучивања у заједници.
Дискутовање о одговорностима и обавезама у заједници, и деце и одраслих, као и ситуацијама
кршења нечијих права.
4. ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ - Сукоби и насиље
Препознавање сопственог идентита - сличности и разлика (раса, пол, национална припадност,
друштвено порекло, вероисповест, политичка или друга уверења, имовно стање, култура, језик,
старост и инвалидитет). Упознавање са терминима: стереотипи и предрасуде, дискриминација,
толеранција.
Анализирање појаве и врста сукоба и насиља (физичко, активно и пасивно, емоционално,
социјално, сексуално, дигитално) , истицање предности конструктивног решавања сукоба,
реаговање на насиље и начини заштите од насиља.
5. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ
Планирање и извођење акција у школи у корист права детета. Препознавање примера грађанског
активизма у школи, избор проблема, тражење решења, израда плана акције, презентација акције и
њена завршна анализа и вредновање ефеката.
6. ЗАВРШНИ ДЕО - Евалуација
Разговор о томе шта је и како научено. Ученици самостално процењују знања и вештине које су
стекли током програма и дају предлоге за евентуалне додатке и измене у наредној години.
Начин и поступци остваривања програма
Програм наставног предмета грађанско васпитање у другом циклусу основног образовања
и васпитања, организован је по моделу спирале и оријентисан на остваривање исхода. Исходи
представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у четири области
(Људска права, Демократско друштво, Процеси у савременом свету и Грађански активизам) и
налазе се у свим програмима другог циклуса. У петом разреду овај круг је најужи, а теме се из
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разреда у разред проширују и продубљују. Све четири области су подједнако важне, а наставник
их, у непосредном раду са ученицима, интегрише јер између њих постоји природна веза.
У програму су наведени садржаји које наставник може да допуњује и мења према
конкретним потребама, увек имајући у виду исходе које треба остварити. По врсти, исходи могу
бити сазнајни, емоционални, вољни и комбиновани. Од свих, најлакше се остварује сазнајни
исход, али тек када су исходи све три врсте остварени, општи циљ предмета је остварен у
потпуности. Наиме, није довољно познавати принципе конструктивне комуникације, већ је
потребно комуницирати на такав начин. Зато овај програм тежиште не ставља на знања, већ на
вештине применљиве у свакодневном животу у демократској заједници, на демократске ставове и
вредности о универзалности права, једнакости, слободи и одговорности, социјалној осетљивости
и припадности заједници, уз спремност да се активно делује за сопствену добит и добит других.
Остваривање овако постављених исхода захтева примену различитих интерактивних
облика рада, као и одабир и коришћење одговарајућих метода и техника рада са ученицима:
радионице, симулације, играње улога, студије случаја, дебате, дискусије, пројекти, истраживања,
промоције, покретање акција. С обзиром да се у петом разреду ученици први пут сусрећу са
неким од ових метода, њих треба постепено навикавати на начин рада у којем они сами имају
активну улогу креирања наставе.
Реализација програма треба да се одвија у складу са принципима интерактивних односа
(активне, истраживачке наставе) са сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из друштвеног
контекста (прошлости и садашњости). За реализацију појединих тема могу се користити филмови
јер подстицајно делују на ученике да искажу своје мисли, осећања и ставове. Такође интернет и
различите социјалне мреже су облици комуникације блиски младима а на којима се могу
анализирати многи проблеми живота у савременом свету.
За реализацију наставе предмета као што је грађанско васпитање, веома је важна улога
наставника, који својим понашањем даје пример и доприноси стварању демократске атмосфере. У
току рада његова улога је да мотивише ученике за рад, тако што ће развијати и одржавати
интересовања ученика за живот и рад у школи / локалној заједници и давати лични пример
позитивне заинтересованости за сва питања која су важна за унапређење живота; вршити
организацију наставе, развијати и одржавати партнерску комуникацију са ученицима,
постављањем питања, захтева, давaњем мишљења, подстицањем интеракције и изражавања
ставова и истовремено уважавати и реаговати на потребе групе и појединца.
Простор у којем се изводи настава, учионица опште намене, треба да пружа могуђност
седења у круг и формирања група. За реализацију предмета потребан је основни материјал и
литература: фломастери, бојице, селотејп, лепак, маказе, листови А4 формата, а препоручљиво је
имати и пројектор, лап топ, интернет везу. Наставници у свом раду могу користити постојеће
приручнике грађанског васпитања, друге приручнике релевантне за образовање за демократију и
грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима се могу наћи одговарајући текстови,
примери, идеје за активности. Настава се такође може изводити и изван учионице, кроз посете
културним и јавним установама и одласцима у природу.
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
Предмет грађанско васпитање се описно оцењује али то не умањује потребу да се
континуирано прати напредовање ученика у достизању исхода. Континуирано праћење напретка
ученика започиње иницијалном провером нивоа на ком се ученик налази. У односу на то ће се
процењивати његово даље напредовање, и то на свакој активности, која је сама по себи добра
прилика за процену напредовања и давање повратне информације. Такође, ученици се охрабрују
да сами процењују сопствени напредак, као и напредак других ученика. Као предмет који пружа
изузетну могућност саморефлексије, тј. промишљања ученика о томе шта зна, уме, може, на
часовима се негује и подстицање процеса саморегулације процеса учења, кроз постављање личних
циљева напредовања и планирања како да се остваре.
Посебан значај имају продукти ученичких активности: постери, аудио-визуелни записи,
презентације, прикази резултата истраживања, представе и друго. Ови производи се могу
користити при интеграцији и рекапитулацији обрађених садржаја, процени напредовања ученика,
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као и самопроцени наставника. Продукти се могу користити и за изложбе у холу школе, у
школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници и локалним
медијима.
Kорелацијa (веза са предметима и начини реализације)
Садржај грађанског васпитања има природну везу са другим наставним предметима те је
међупредметно планирање oд велике важности. Корелација је присутна у свим наставним
областима и у највећој мери са следећим предметима:
Српски језик и страни језици (реализација се врши кроз следеће активности: игра улога,
размена мишљења, драматизација, писање писма, анализа примера из књижевних текстова),
историја и географија (развој држава и друштава), ликовна култура (цртање, сликање, вајање ,
израда плаката ), музичка култура (певање песама са погодном тематиком), физичко васпитање
(дечје игре).
Шести разред
Сврха програма: Основна сврха и општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно
учешће у животу школе и локалне заједнице проширивањем знања о демократији, њеним
принципима и вредностима кроз практично деловање.
Циљеви и задаци:
-

подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне заједнице;
стицање знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и
институцијама које доприносе владавини права;
упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице;
јачање осећања самопоштовања, личног и групног идентитета;
разумевање сложености живота у мултикултуралној заједници и потребе узајамног уважавања и
поштовања различитости;
јачање осетљивости код ученика на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и
предрасуда;
развијање осећаја за значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладавање
вештинама рада у групи и групног одлучивања;
развијање комуникацијских вештина неоподних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и
изражавање мишљења;
обучавање за тимски начин рада;
развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања.

Наставнe области (теме) и садржаји:
1. УВОДНИ ДЕО - Упознавање основних елемената програма
Представљање циљева, задатака и садржаја програма и корацима кроз које се реализује програм.
Упознавање ученика са начином рада и најзначајнијим појмовима из програма. Упознавање
ученика са техником тимског рада и израдом разредне студије.
2. ПРВИ КОРАК – Уочавање проблема у заједници
Идентификовање честих проблема заједнице кроз дискусију и попуњавање упитника. Подела у
групе и прикупљање података кроз разговоре са родитељима, наставницима и другим члановима
заједнице уз коришћење информација из медија и штампаних извора. Извештавање и дискусија о
прикупљеним подацима.
3. ДРУГИ КОРАК – Избор проблема
Процењивање прикупљених података, дискусија и избор заједничког проблема.
4. ТРЕЋИ КОРАК – Сакупљање података о изабраном проблему
Идентификовање извора информација, упознавање са техникама и поступцима прибављања
информација, подела на истраживачке тимове и припрема потребних материјала, сакупљање
података о изабраном проблему кроз посете ученика различитим организацијама и институцијама
и организовање гостовања. Разговор о прикупњеним подацима.
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5. ЧЕТВРТИ КОРАК – Израда студије
Подела ученика на четири студијске групе и упознавање са задацима на основу “Упутстава за
студијске групе”. Разврставање сакупњеног материјала. Упознавање ученика са мерилима за
израду и процену студије. Израда студије у два дела – показни део(пано) и документациони део.
Упознавање са циљевима јавног представљања и симулација презентације.
6. ПЕТИ КОРАК – Јавна презентација студије
Ученици пред жиријем и публиком представљају своје делове разредне студије и одговарају на
питања
7. ШЕСТИ КОРАК – Осврт на научено
Разговор о томе шта је и како научено. Ученици самостално процењују искуства и вештине које
су стекли током програма. Израда кратког писаног осврта на научено, гд ученици бележе утиске о
личном и заједничком раду и напредовању.
Начин и поступци остваривања програма
Због начина како је осмишљен програм грађанског васпитања могуће га је остварити ако се
садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем
појмова и појава. . Циљ програма грађанског васпитања за шести разред је оспособљавање
ученика за активно и одговорно учешће у животу друштва. Формирање ставова и вредности, као и
овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика
које воде разумевању сложених феномена и практиковању наученог, а ово је резултат
кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима. Зато је важно је посветити
пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада са ученицима. Дискусије, дебате, пројекти,
есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, вртлог
идеја, припрема речника, анализа медијских информација, истраживање и анализа добијених
резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање акција су само неке од
активности које су погодне у реализацији овог програма.
Реализација програма се заснива пре свега на коришћењу интерактивних и истраживачких
метода рада.
Интерактивно учење подразумева сложен поступак који тежи да имитира процес
сазнавања у аутентичним животним околностима, али се то овде догађа планирано и вођено.
Ученици се најпре уводе у контекст теме којом желимо да се бавимо. Затим се креира ситуација
која свима омогућава да активно учествују у истраживању и изналажењу решења запоставњени
проблем. Кроз дискусију се искуство објашњава, прецизира и уобличује а истовремено се
успоставња веза са постојећим знањима и праве се различите генерализације.
Ученике не треба учити шта да мисле, него како да мисле. Улога наставника је да подстиче
и одржава двосмерну комуникацију, да подстиче изношење запажања, мишљења и погледа на
проблеме, као и да креира атмосферу на часу која је опгодна за размену и аргументовање идеја
међу ученицима.
Интерактивни метод рада би зато требало да се одвија кроз следеће форме: кооперативни
рад наставник – ученици, кооперативни рад у малим групама и тимски рад. Кооперативни рад
наставник - ученици подразумева да ученици кроз партнерску интеракцију са наставником , као
осбом са већим искуством и когнитивном зрелошћу, надограђују своја знања. Главе активности
наставника су: осмишљавање целине ситуације учења код увођења нових појмова, планирање
тока часа, креирање проблемске ситуације и организовање групе ученика. Кооперативни рад у
малим групама се користи да би се искористиле предности различитог нивоа, квалитета и врсти
знања међу ученицима. Групе се деле тако да у свакој буде што више постојећих раличитости јер
то омогућава да се дође до продуктивног сазнајног конфликта. Тимски рад је посебан облик рада у
малим групама чија је специфичност подела улога међу члановима тима, док наставник
ненаметљиво усмерава процес рада.
Неке од најпогоднијих техника за постизање интерактивности су: мозгалица или мождана
олуја, . групна дискусија, симулација и играње улога, истраживачки метод.
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Мозгалица или мождана олуја, којом се стимулише осмишљавање нових идеја.
Карактеристика ове технике је да је недозвољена критика изнетих идеја, већ се све бележе онако
како су изнете. Погодна је код контроверзних питња или на почетку групног рада пре дискусије.
Групна дискусија би требало да подстакне аргументовано изошење ставова, без стварања
атмосфере победника и поражених. Наставник би требало да усмерава дискусију, али не и да има
главну улогу у изношењу мишљења.
Симулација и играње улога су веома корисне технике за припремање ученика за различите
ситуције са којима раније нису имали прилике да се суоче, нпр.разговори са представницима
школа, организација, институција...На тај начин се нове и непознате ситуације боље разумеју и
ублажава се страх од непознатог, као ометајућег фактора у различитим приликама јавног наступа.
Истраживачки метод подразумева да ученици самостално прикупљају различите
информације неопходне за израду пројекта.
Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности
који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни записи, презентације, прикази
резултата истраживања и друго. Како реализација програма треба да се одвија у складу са
принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на
одговарајуће појаве из друштвеног контекста прошлости и садашњости, посебан захтев за
наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних материјала који најбоље
одговарају садржају, циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима
информација, с тим да треба оспособити и охрабривати ученике да и сами проналазе материјале
који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су
погодни за предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли,
осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође треба укључити у наставу
грађанског васпитања јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу
препознати и анализирати многи проблеми живота у савременом свету.
Простор у којем се изводи настава, учионица опште намене, треба да пружа могуђност
седења у круг и формирања група. За реализацију предмета потребан је основни материјал и
литература: фломастери, бојице, селотејп, лепак, маказе, листови А4 формата, а препоручљиво је
имати и пројектор, лап топ, интернет везу. Настава се такође може изводити и изван учионице,
кроз посете културним и јавним установама и одласцима у природу.
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и
усмеравају ученичке активности, креирају атмосферу у којој се настава одвија, дају повратну
информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставници у свом раду могу
користити постојеће приручнике грађанског васпитања, друге приручнике релевантне за
образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима се могу
наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности. Активности на часу треба да се
одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање различитости, међусобно уважавање,
конструктивна комуникација, демократске процедуре. Наставник је главни креатор климе на часу
и треба да буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета.
Предмет грађанско васпитање се описно оцењује али то не умањује потребу да се
континуирано прати напредовање ученика у достизању исхода. Континуирано праћење напретка
ученика започиње иницијалном провером нивоа на ком се ученик налази. У односу на то ће се
процењивати његово даље напредовање, и то на свакој активности, која је сама по себи добра
прилика за процену напредовања и давање повратне информације. Такође, ученици се охрабрују
да сами процењују сопствени напредак, као и напредак других ученика.
Kорелацијa (веза са предметима и начини реализације)
Садржај грађанског васпитања има природну везу са другим наставним предметима те је
међупредметно планирање oд велике важности.
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Корелација је присутна у свим наставним областима и у највећој мери са следећим
предметима:
Српски језик и страни језици (реализација се врши кроз следеће активности: игра улога,
размена мишљења, драматизација, писање писма, анализа примера из књижевних текстова),
историја и географија (развој држава и друштава), ликовна култура (цртање, сликање, вајање,
израда плаката), музичка култура (певање песама са погодном тематиком), физичко васпитање
(дечје игре).
Седми разред
Циљ и сврха програма: Циљ предмета је да ученик стекне знање,формира ставове,развије
вештине и своје вредности,које су претпоставка за успешан,одговоран и ангажован живот у
демократском друштву
Задаци:.
-

Разумевање значења кључних појмова који се односе на грађанин,држава и власт
Схватање историјског развоја грађанских права и слобода.
Упознавање са карактеристикама одговорног и активног грађанина.
Разумевање места,улоге детета као грађанина у друштву
Разумевање односа између грађанских права појединца и општег добра
Упознавање са начинима развијања грађанске одговорности
Размевање волонтерског покрета и значаја волонтерских акција
Буђене подстицаја да се ангажују у различитим иницијативама и акцијама
Размуевање значаја иницијативе за постизање промене у друштву
Размевање неопходности постојања власти
Упознавање са концептом ограничене власти
Упознавање са институцијом Ђачког парламента.

Наставна област / тема
I Увод
1. Поглед уназад у
грађанско васпитање за
V, VI разред 2.
Представљање циљева,
задатака, садржаја и
метода рада
II Грађанин (19)
Грађанин и политика у
прошлости (1)
Грађанини и политика у
садашњости (1)
Одговоран и активан
грађанин (2)
Дете као грађанин (2)
Породица,школа,локална
заједница и држава (1)
Права-права појединца и
опште добро (1)
Одговорностиндивдуална,грађанска и
начин развијања
грађанске одговорности

Начин и поступци остваривања програма

Упутити ученике у предсупајући план и програм. Обавестити их о
циљевима и задацима наставе.

Програм седмог разреда наставља развој правац са фокусом на
појмове које се односе на друштво као сто су
држава,власт,грађанин.Ти појови су дати кроз историјски контекст с
намером да ученици схвате како је текао развој грађанских права и
слобода.То је потребно како би се схватило пуно значење
демократије и карактеристике одговорног и активног грађанина у
савременом друштву.За ученике је посебно важно да схвате своје
место и улогу у демократском друштуву и да се оснаже да активно
учествују у друштвеном животу заједнице у којој припадају.Ученик
као грађанини са својим правима,обавезама и одговорностима треба
да постане свестан да његово понашање не тичу само њета него да
утичу и на живот других.
Начини и методи реализације овог предмета су и сти они који су већ
коришчени у оквиру овог предмета,али се уводе и сложенији начини
рада које прате развојене карактеристике ученика седмог
разреда.Дискусије,дебате,аргуметновање,анализа случаја,поређење и
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(3)
Волонтерски покрет (3)
Извођење волонтерске
акције (3)
Анализа успешности
волонтерске акције (2)

III Држава и власт (7)
Држава-појам и
историјски контекст
развоја државе (2)
Власт –неопоходност
постојања
власти,ограничена/неогр
аничена власт,владавина
појединца и владавина
закона,демократија,устав
(Устав Србије и права
детета,Конвенција о
дечијим правима),нивои
власти(локални,покрајин
ски и
републички),подела
власти(законодавна,извр
шна и судска). (5)

покретање иницијативе,су начини са којима се најбоље могу
реализовати садржаји овог програма.Негује се и развија процес
сазнавања кроз активоно учење,односно кроз пуну партеципацију
ученика учење од других и заједно са другима,као и учење за живот
кроз коришћење искуства ученика.
Како је акциона каомпонента(понашање),у чијој се основи налази
знање,ставови и вредности,најваожнији резултат грађанског
образовања програмом је предвићено да ученици оргазнизују и
реализују волонтерске активоности.Наставник треба да помогне
ученицима да планирана актвност буде по обиму мала,реална и
остварљива.Циљ је да ученици прођу кроз процес организвања
активности,да осете задовољство помагања другима,и препознају
принципе на којима почива волонтеризам.Посебну пажњу треба
посветити анализи изведене акције и процени шта је било
успешно,које су биле тешкоће,и како их је могуће превазићи.
Програм седмог разреда наставља развој правац са фокусом на
појмове које се односе на друштво као сто су
држава,власт,грађанин.Ти појови су дати кроз историјски контекст с
намером да ученици схвате како је текао развој грађанских права и
слобода.То је потребно како би се схватило пуно значење
демократије и карактеристике одговорног и активног грађанина у
савременом друштву.За ученике је посебно важно да схвате своје
место и улогу у демократском друштуву и да се оснаже да активно
учествују у друштвеном животу заједнице у којој припадају.Ученик
као грађанини са својим правима,обавезама и одговорностима треба
да постане свестан да његово понашање не тичу само њета него да
утичу и на живот других.
Начини и методи реализације овог предмета су и сти они који су већ
коришчени у оквиру овог предмета,али се уводе и сложенији начини
рада које прате развојене карактеристике ученика седмог
разреда.Дискусије,дебате,аргуметновање,анализа случаја,поређење и
покретање иницијативе,су начини са којима се најбоље могу
реализовати садржаји овог програма.Негује се и развија процес
сазнавања кроз активоно учење,односно кроз пуну партеципацију
ученика учење од других и заједно са другима,као и учење за живот
кроз коришћење искуства ученика.

IV Ђачки параламент и
иницијатива (5)
Предвиђеним прогамом успостаљамо везу између наставе грађанског
Место и улога ђачког
васпитања и ђачког парламента,као формалног тела у школи,кроз
парламента по
које ученици могу оставрити своја права и доћи у контакт са
одредбама Закона о
демократским механизмима и процедурама.Покретање иницијативе
основном систему
за Ђачки парламет прилика је да ученици разумеју место и улогу
образовања и васпитања грађанског активизма у постизању промене у друштвеној заједници.
Начин функционисања
ђачког парламента (2)
Израда речника кључних појмова са којима су се ученици сусрели у
протеклој школској години.Размена ученичких искустава о
V Завршни део (3)
активностима реализованим на часовима грађанског васпитања и
Речник (2)
Шта носим са собом (1) процена користности и употребљивости знања и вештина за
свакодневни живот.
Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
Усмено излагање
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Тест
Есеј
Домаћи задатак
Активност на часу
Праћење практичног рада
Самостални практични рад
Корелације
Начин реализације

Наставна
област / тема
Увод

Веза са
предметима
Грађанско
Монолошко-диалошки метод рада
васпитање
Кооперативни метод рада између наставника и ученика
5.,6. разред

Грађанин

Историја

Држава и власт Историја

Ђачки
парламент
Завршни део

Историја
Српски
језик

Тимски рад
Монолошко-диалошки метод рада
Кооперативни метод рада између наставника и ученика
Индивидуални рад
Тимски рад
Монолошко-диалошки метод рада
Кооперативни метод рада између наставника и ученика
Индивидуални рад
Монолошко-диалошки метод рада
Кооперативни метод рада између наставника и ученика
Тимски рад
Монолошко-диалошки метод рада
Кооперативни метод рада између наставника и ученика
Индивидуални рад

Осми разред
Циљ и сврха програма: Циљ предмета је да ученик стекне знање,формира ставове,развије
вештине и своје вредности,које су претпоставка за успешан,одговоран и ангажован живот у
демократском друштву
Задаци:.
- Разумевање концепта детета
- Стицање знања о различитим степенима остварења права детета у савременом свету.
- Подстицање развоја критичког односа према појавама злоупотребе права детета.
- Упознавање са неопходним условима за остварење најбољег интереса детета.
- Упознавање са местом, улогом и заначајем међународних организација које се са својим радом
баве унапређењем положаја деце.
- Упознавање са местом, улогом и значајем иституција и организација које се у свом раду баве
унапређењем положаја деце у Србији.
- Упознавње са националним законодавним оквиром чији је цињ заштита интереса деце.
- Разумевање места, улоге и одговорности државе, друштва и породице и детета у унапређивању
положаја деце у једном друштву.
- Идентификовање особина, знања и вештина код деце која су значајна за њихову активну улогу
у унапређивању положаја деце у друштву.
- Разумевање улоге и значаја медија у савременом друштву.
- Унапређивање вештина критичког разматрања информација добијених преко различитих
медија.
- Упознавање са улогом медија у креирању слике детета у друштву.
Наставна област / тема

Начин и поступци остваривања програма
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I Увод
1.Поглед уназад у грађанско васпитање за V, VI,
VII разред 2. Представљање циљева, задатака,
садржаја и метода рада
II Деца у савременом друштву
3-7.
Положај деце у савременпм друщтву
8.Међународне организације које се баве
унапређивањем положаја деце и защтитом
њихових интереса
9-16. Положај деце у Републици Србији
17-18. Кoмпетенције деце значајне за
укључивање у активности које доприносе
побољсшањем деце у друштву 19-20. Активности
за унапређивање положаја деце у Републици
Србији
III Медији у савременом друштву
21-22.
Медији у савремеом друщтву
2326.Разумевање и тумачење медијских порука
27-28.Анализа одабраног медија
29-30.Разматрање предлога ученика
31-34. Завршни део

Упутити ученике у предсупајући план и
програм. Обавестити их о циљевима и
задацима наставе.
Анализирати положај деце у савременом
свету кроз уочавање проблема.
Проналажење рещења за проблеме.
Информисањи ученике о међународним
организацијама и анализирати њихову улогу
у побољщању положаја деце у свету. Уочити
проблем код нас. Ученици би требало да код
куће, сами прпнађу одређене информације о
положају деце у нащој земљи.Заједничким
радом пронаћи рещење.
Анализирати са ученицима њихову
способност и могућност да се унапреди
положај деце у савременпм друщуву.
Анализирати са ученицима положај и значај
медија у савременпм друщуву. Уочавати
користи и щтете њихове делатности.

Начини провере, праћења и остваривања стандарда (или исхода)
Усмено излагање
Тест
Есеј
Домаћи задатак
Активност на часу
Праћење практичног рада
Самостални практични рад
Наставна
област / тема
Увод

Веза са
предметима
Историја

Деца у
савременом свету

Историја

Медији у
савременом
друштву

Информатика и
рачинарство

Корелације
Начин реализације
Монолошко-диалошки метод рада
Кооперативни метод рада између наставника и ученика
Тимски рад
Монолошко-диалошки метод рада
Кооперативни метод рада између наставника и ученика
Индивидуални рад
Тимски рад
Кооперативни метод рада између наставника и ученика
Индивидуални рад
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3) ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Српски језик
ДОПУНСКА НАСТАВА
Допунска настава се организује за ученике који - из објективних разлога - у редовној
настави матерњег језика не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских
подручја.
Наставник формира групе са којима организује допунски рад ученика с недовољним
знањем одређених садржаја и граматике или правописа; група ученика који нису савладали неки
од предвиђених елемената књижевне анализе или облика усменог и писменог изражавања; група
ученика са артикулационим проблемима, итд. За сваку групу се прави посебан одговарајући план
рада.
Допунски рад претпоставља и специфичне облике у савладавању одређених програмских
садржаја (индивидуализација наставе - полупрограмираним и програмираним секвенцама,
наставним листићима; предавањима с друкчијим - очигледнијим примерима; посебни групни и
индивидуални задаци и др. Допунски рад организује се током целе наставне године, односно
одмах чим се уоче тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. Чим савлада
одређену тешкоћу или отклони недостатак, ученик престаје с допунским радом ван редовне
наставе..
ДОДАТНИ РАД
За додатни рад опредељују се ученици од V до VIII разреда изнадпросечних способности и
посебних интересовања за наставу српског језика, односно за продубљивање и проширивање
знања из свих или само појединих програмско-тематских подручја редовне наставе (књижевност,
језик, култура изражавања, филмска и сценска уметност). Додатни рад се организује и изводи за
ученике од V до VIII разреда, један час недељно током целе наставне године.
Додатни рад - заснован на интересовању ученика за проширивање и продубљивање знања,
умења и вештина - непосредније активира ученике и оспособљава их за самообразовање, развија
њихову машту, подстиче их на стваралачки рад и упућује на самостално коришћење различитих
извора сазнања.
Активности ученика односе се на самостално служење некњижевном грађом. Ученици
самостално излажу своје радове, пред својом групом, разредом или целом школом. Стечена знања
користе у редовној настави, али и на такмичењима, школским и другим приредбама.
Активност наставника је да редовно прати даровите ученике, анализира радове на
смотрама и такмичењима и на основу тога конкретизује програм додатног рада. Однос ученика и
наставника треба да буде сараднички.
У додатном раду са ученицима наставник прати и евидентира њихов развој и напредовање,
усавршава утврђене програме, открива нове могућности индивидуализације рада (проблемски
задаци, истраживачки радови, програмиране и полупрограмиране секвенце, коришћење књижевне
и некњижевне грађе и разних апарата и техничких помагала и др.), те врши уопштавање и
примену стечених знања, умења и вештина у различитим ситуацијама. Обезбеђује укључивање
ученика у организоване облике рада ван школе (конкурси, смотре, такмичења). За сваког ученика
води досије у који уноси битне податке о његовом напредовању у развоју, те се стара да тај досије
прати ученике пре уписа у средњу школу.
Историја
ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ – 5. разред
Циљ додатне наставе је да се ученицима који показују већу заинтересованост или таленат за наставу
историје понуде садржаји који дубље обрађују одговарајуће теме и евентуално их припреме за различите
нивое такмичења.

160

Назив теме

Увод
Праисторија
Стари Исток
Стара Грчка
Стари Рим

Начин и поступци остваривања програма
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа, припрема за такмичење,
коришћење ранијих тестова са такмичења, рад на историјској карти, организовање
квизова, рад на изворима и анализа, израда и провера путем контролних тестова
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа, припрема за такмичење,
коришћење ранијих тестова са такмичења, рад на историјској карти, организовање
квизова, рад на изворима и анализа
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа, припрема за такмичење,
коришћење ранијих тестова са такмичења, рад на историјској карти, организовање
квизова, рад на изворима и анализа
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа, припрема за такмичење,
коришћење ранијих тестова са такмичења, рад на историјској карти, организовање
квизова, рад на изворима и анализа
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа, припрема за такмичење,
коришћење ранијих тестова са такмичења, рад на историјској карти, организовање
квизова, рад на изворима и анализа

ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ– 6. РАЗРЕД
Циљ додатне наставе је да се ученицима који показују већу заинтересованост или таленат за наставу
историје понуде садржаји који дубље обрађују одговарајуће теме и евентуално их припреме за различите
нивое такмичења.
Назив теме

Увод

Начин и поступци остваривања програма
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа, припрема за такмичење,
коришћење ранијих тестова са такмичења, рад на историјској карти, организовање
квизова, рад на изворима и анализа, израда и провера путем контролних тестова
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа, припрема за такмичење,
коришћење ранијих тестова са такмичења, рад на историјској карти, организовање
квизова, рад на изворима и анализа

Европа и
Средоземље у
раном средњем
веку
Срби и њихово
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа, припрема за такмичење,
окружење у раном коришћење ранијих тестова са такмичења, рад на историјској карти, организовање
средњем веку
квизова, рад на изворима и анализа
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа, припрема за такмичење,
Европа у позном
коришћење ранијих тестова са такмичења, рад на историјској карти, организовање
средњем веку
квизова, рад на изворима и анализа
Српски народ и
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа, припрема за такмичење,
његови суседи у коришћење ранијих тестова са такмичења, рад на историјској карти, организовање
позном средњем квизова, рад на изворима и анализа
веку
Српске земље и
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа, припрема за такмичење,
њихово окружење коришћење ранијих тестова са такмичења, рад на историјској карти, организовање
у доба
квизова, рад на изворима и анализа
османлијских
освајања

ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ – 7. РАЗРЕД
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Циљ додатне наставе је да се ученицима који показују већу заинтересованост или таленат за наставу
историје понуде садржаји који дубље обрађују одговарајуће теме и евентуално их припреме за различите
нивое такмичења.
Назив теме

Успон Европе
Српски народ под страном
влашћу од 16. До краја 18.
Века
Доба револуција
Нововековне српске државе
Србија и Црна Гора
Српски народ под страном
влашћу од краја 18. До
седамдесетих година 19.
века

Начин и поступци остваривања програма
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа, припрема за
такмичење, коришћење ранијих тестова са такмичења, рад на историјској
карти, организовање квизова, рад на изворима и анализа, израда и провера
путем контролних тестова
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа, припрема за
такмичење, коришћење ранијих тестова са такмичења, рад на историјској
карти, организовање квизова, рад на изворима и анализа
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа, припрема за
такмичење, коришћење ранијих тестова са такмичења, рад на историјској
карти, организовање квизова, рад на изворима и анализа
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа, припрема за
такмичење, коришћење ранијих тестова са такмичења, рад на историјској
карти, организовање квизова, рад на изворима и анализа
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа, припрема за
такмичење, коришћење ранијих тестова са такмичења, рад на историјској
карти, организовање квизова, рад на изворима и анализа

ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ – 8. РАЗРЕД
Циљ додатне наставе је да се ученицима који показују већу заинтересованост или таленат за наставу
историје понуде садржаји који дубље обрађују одговарајуће теме и евентуално их припреме за различите
нивое такмичења.
Назив теме

Начин и поступци остваривања програма

Свет у крајем 19. и почетком 20.в.
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа,
Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбурпком припрема за такмичење, коришћење ранијих тестова са
такмичења, рад на историјској карти, организовање квизова,
и Османском царству од Берлинског
рад на изворима и анализа, израда и провера путем
конгреса до Првог светског рата
контролних тестова
Први светски рат и револуције у Русији и Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа,
Европи
припрема за такмичење, коришћење ранијих тестова са
такмичења, рад на историјској карти, организовање квизова,
Србија и Црна Гора у Првом светском
рад на изворима и анализа
рату
Свет између два светска рата
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа,
припрема за такмичење, коришћење ранијих тестова са
Југословенска краљевина
такмичења, рад на историјској карти, организовање квизова,
рад на изворима и анализа
Други светски рат – Тотални рат
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа,
припрема за такмичење, коришћење ранијих тестова са
Југославија у Другом светском рату
такмичења, рад на историјској карти, организовање квизова,
рад на изворима и анализа
Свет после Другог светског рата
Рад на кључним појмовима и стандардима напредног нивоа,
Југославија после Другог светског рата припрема за такмичење, коришћење ранијих тестова са
такмичења, рад на историјској карти, организовање квизова,
рад на изворима и анализа

162

ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИСТОРИЈА – 5. РАЗРЕД
Циљ допунске наставе је да се ученицима који теже савладавају делове прописаног програма пружи
допунска помоћ ради нормалног напредовања у редовној настави. Допунска настава се организује и за
ученике који немају потребно самопоуздање или нису довољно мотивисани за рад.
Назив теме
Увод
Праисторија
Стари Исток
Стара Грчка
Стари Рим

Начин и поступци остваривања програма
Графички на хронолошкој линији приказати поделу праисторије и
историје, одређивање векова специјалним поступком са наставником на
табли, записивање корака поступка
Анализа селектованих података о старије , млађем каменом добу и
металном добу и од тих елемената прављење „приче“
Рад на исторјској карти с циљем сагледавања територије Старог Истока,
рад на тексту с циљем издвајања најважних појмова старих цивилизација
Прављење табеле друштвене поделе становништва и државног уређења с
циљем увиђања разлика између Спарте и Атине, прављење хронолошке
линије догађаја петог века
Анализа историјске карте са циљем сагледавања највећег опсега римског
територијалног ширења, анализа легенде о Ромулу и Рему, објашњавање
узрока пропасти Римског црства и његове поделе

ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИСТОРИЈА – 6. РАЗРЕД
Циљ допунске наставе је да се ученицима који теже савладавају делове прописаног програма пружи
допунска помоћ ради нормалног напредовања у редовној настави. Допунска настава се организује и за
ученике који немају потребно самопоуздање или нису довољно мотивисани за рад.
Назив теме

Начин и поступци остваривања програма

Увод

Кроз хронолошку линију поделити средњи век и сместити га у шири
историјски контекст, објаснити појмове појединих историјских извора
средњег века и дати ученицима слике да их индентификују
Европа и Средоземље у раном На историјској карти анализирати простор бившег Западног и Источног
средњем веку
римског царства, објаснити основне појмове феудализма и упоредити га
са византијским тематским системом, тражити од ученика да попишу све
владаре који се спомињу у лекцији
Срби и њихово окружење у
Анализа историјске карте и утврђивање граница српских земаља у
раном средњем веку
средњем веку, одређивање суседа, разговор о томе шта је било са
строседеоцима и ко су то били, а где су сада
Европа у позном средњем
Објаснити борбу између папе и немачког цара око врховне власти,
веку
направити сценски приказ понижења немачког цара у Каноси
Српски народ и његови суседи Са ученицима правити родослов династије Немањића и за најважније
у позном средњем веку
написати њихов допринос развоју српске државе, упутити их на
коришћење историјског сајта где се налазе основна питања и одговори
Српске земље и њихово
Маричка и Косовска битка – објаснити узроке и последице, ученици
окружење у доба османлијских праве сценски приказ Косовског боја, дискусија да ли смо победили или
освајања
изгубили
ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИСТОРИЈА – 7. РАЗРЕД
Циљ допунске наставе је да се ученицима који теже савладавају делове прописаног програма пружи
допунска помоћ ради нормалног напредовања у редовној настави. Допунска настава се организује и за
ученике који немају потребно самопоуздање или нису довољно мотивисани за рад.
Назив теме
Успон Европе

Начин и поступци остваривања програма
Објашњавање основних појмова везаних за капитализам, читање
одломака из књиге и анализирање – учимо учење, ученици слушају,
питају, одговарају на питања, читају лекцију, подвлаче битне
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чињенице, решавају тест основног нивоа
Анализа епских песама с циљем извођења закључака о положају
српског народа под османском влашћу, рад на тексту с циљем
издвајања основних појмова, догађаја и личности
Кроз разговор се долази до разумевања појма револуција, прави се
табела са заједничким особинама нововековних револуција, увиђају се
личности и разлике
Нововековне српске државе
Коришћењем књиге и историјске карте, као и прављењем паноа
Србија и Црна Гора
научити и утврдити основне чињенице и појмове везане за Први и
Други српски устанак и њихове вође
Српски народ под страном
Рад на историјској карти с циљем сагледавања територија на којима су
влашћу од краја 18. До
Срби живели у знатно неповољнијем економско-правном положају,
седамдесетих година 19. века прављење хронолошке линије
Српски народ под страном
влашћу од 16. До краја 18.
Века
Доба револуција

ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИСТОРИЈА – 8. РАЗРЕД
Циљ допунске наставе је да се ученицима који теже савладавају делове прописаног програма пружи
допунска помоћ ради нормалног напредовања у редовној настави. Допунска настава се организује и за
ученике који немају потребно самопоуздање или нису довољно мотивисани за рад.
Назив теме
Свет у крајем 19. и почетком
20.в.
Србија, Црна Гора и Срби у
Хабзбуршком и Османском
царству од Берлинског
конгреса до Првог светског
рата
Први светски рат и револуције
у Русији и Европи
Србија и Црна Гора у Првом
светском рату
Свет између два светска рата
Југословенска краљевина

Начин и поступци остваривања програма
Ученици праве графички приказ поделе на војне савезе, анализа мапе
колонијалне поделе и доношење закључака, прављење ленте времена
наших владара и најважнијих догађаја до Првог светског рата.

На историјској мапи исцртавање фронтова, закључивање ко ратује
против кога на одређеном фронту и које су битке биле најважније.
Истицање значаја Колубарске и Церске битке, читање извора о
повлачењу преко Албаније
Означавање и анализа главних одлика фашизма и њихово уклапање у
политикуфашистичке Италије и нацистичке Немачке, Објашњавање од
којих је делова створена југословенска држава и зашто је од почетка
тежила распаду
Други светски рат – Тотални Уечници гледају анимацију одигравања рата и доносе закључке уз
рат
помоћ наставника. Разврставање информација у односу на два покрета
Југославија у Другом светском отпора.
рату
Свет после Другог светског
Гледају кратке филмове о пропасти источног блока, рушењу
рата
Берлинског зида, распаду Југославије

Математика
ДОПУНСКА НАСТАВА
Циљ допунске наставе математике:
✓ Усвајање наставних садржаја које ученици нису усвојили током редовне наставе.
✓ Увежбавање и понављање стечених знања и давање савета за савладавање потешкоћа у учењу.
✓ Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању наставних садржаја .
✓ Посебно помагати ученицима који раде по прилагођеном програму.
✓ Пружање помоћи ученицима који због болести, слабог предзнања или из неког другог разлога
нису усвојили одређено наставно градиво.
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Допунска настава ће се изводити по темама према потребама ученика.
ДОДАТНА НАСТАВА
Циљ додатне наставе математике:
✓ Проширивање знања из редовне наставе математике, усвајање додатних садржаја у складу са
интересима и могућностима појединих ученика.
✓ Развијање способности и умећа решавања сложенијих математичких задатака.
✓ Припремање ученика за такмичења.
✓ Интензивнија обрада садржаја градива.
✓ Задаци логичко-комбинаторне природе
Додатна настава из математике се организује за ученике који показују не само посебан
таленат, већ велико интересовање за математику и примену математичких знања.
Хемија
ДОДАТНА НАСТАВА
Разред: седми и осми
Годишњи фонд часова: 36
Циљ програма:
✓ Проширивање и продубљивање наставних садржаја реддовне наставе хемије
✓ Усвајање наставних садржаја предвиђених наставним планом и програмом на напредном
нивоу.
✓ Увежбавање и понављање стечеих знања и вештина и давање упутстава за што боље
разумевање наставних садржаја
✓ Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању наставних садржаја
✓ Пружање помоћи ученицима у експерименталном раду
ДОПУНСКА НАСТАВА
Разред: седми и осми
Годишњи фонд часова: 36
Циљ допунске наставе:
✓ Усвајање наставних садржаја које ученици нису усвојили током редовне наставе.
✓ Усвајање наставних садржаја предвиђених наставним планом и програмом на основном нивоу.
✓ Увежбавање и понављање стечеих знања и вештина и давање упутстава за савладавање
потешкоћа у учењу.
✓ Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању наставних садржаја,
посебно ученицима који раде по прилагођеном програму
✓ Пружање помоћи ученицима који због болести, слабог предзнања или било ког другог разлога
не напредују на очекиваном нивоу
✓ Омогућити ученику да кроз вежбу овлада, како теоријским, тако и практичним делом градива у
оквиру својих могућности.
Начин оставаривања програма - рад у групама.
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Страни језик
ДОПУНСКА НАСТАВА
Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не
постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја, за ученике који
спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са
циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања
знања, умења и вештина из наставног градива.
Циљ допунске наставе је да пружи помоћ ученицима којима је потребна помоћ у
савладавњу програма и у учењу. Идентификација ученика за допунску наставу биће извршена по
завршетку првог квартала, јер је то једина васпитно-образовна активност која се планира уназад,
што значи да је потребно поново обрадити оне садржаје који ученици нису успешно савладали.
Садржаји програма допунске наставе биће усклађени са потребама ученика и у зависности
од наставног плана и програма одговарајућег предмета.
Циљеви:
✓ стицање основних појмова;
✓ савладавање мањих проблема;
✓ овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма;
✓ решавају једноставније задатке;
✓ повезивање градива;
✓ примена наученог;
ДОДАТНА НАСТАВА
Додатна настава обухвата ученике са посебних интересовања за одређене предмете.
Ангажоване ученике стога треба стимулисати додатном литературом,новим изворима
знања,развијањем такмичарског духа.За ученике припремити похвале, награде, интерна школска
такмичења у циљу припрема за све нивое такмичења која се организују као и за учествовање у
различитим активностима.
Циљ додатне наставе је да се омогући ученицима од четвртог до осмог разреда да у складу
са својим посебним интересовањима и склоностима развију своје способности и прошире знања.
Садржаји програма додатне наставе биће усклађени са потребама ученика и у зависности
од наставног плана и програма одговарајућег предмета.
Циљеви:
✓ припрема ученика за школско, општинско, међуопштинско и републичко такмичење;
✓ описивање и именовање предмета;
✓ изражавање припадности;
✓ развијање културе усменог и писменог изражавања, истраживачког духа
✓ проширивање знања;,
✓ развијање стваралачког и критичког мишљења;
Биологија

ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА 8. РАЗРЕД
Број часова: 36 ( по потреби)
Циљеви допунске наставе су:
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који
желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, откланњања нејасноћа и бржег и квалитетнијег
усвајања знања, умења и вештина из наставног градива.
Активности
Основни облици
Циљеви и
ученика у
извођења програма
задаци
Садржаји програма
образовносадржаја
васпитном раду
програма
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Екологија и животна средина
Слушају, питају,
Угрожавање, заштита и унапређивање
упоређују
екосистема - животне средине
Глобалне последице загађивања животне
средине
Животна средина и одрживи развој
Напомена: Часови допунске наставе се могу по потреби кориговати

Боље
разумевање и
уочавање

групни
индивидуални

ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА 8. РАЗРЕД
Број часова: 36 ( по потреби)
Циљеви додатног рада:
Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе
оквире предвиђене планом и програмом, са циљем повезивања и примене научеог у свакодневном животу.
Активности
Садржаји програма
ученика у
Активности наставника у
Циљеви и задаци садржаја
образовнообразовно-васпитном раду
програма
васпитном раду
-упућује
- Уочавање зависности
-подстиче на размишљање,
раста и развоја биљака у
разговарају,
Екологија и животна
логичко
закључивање
и
зависности од еколошких
- описују,
средина
упоређивање
фактора
-уочавају
Угрожавање, заштита и
-подстиче
на
радозналост
и
- Упознавање одликама
унапређивање екосистема -посматрају
самостални рад
биома изван нашег
- гледају филм
- животне средине
-одговара на питања
поднебља
Глобалне последице
- описују,
-усмерава и прати активности -Проширивање знања о
загађивања животне
- упоређују
ученика
последицама загађења
средине
-израђују паное
ваздуха
Животна средина и
-истражују
- Проширивање знања о
одрживи развој
- решавају тестове
проблему чврстог отпада и
значају рециклаже

ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА 5. РАЗРЕД
Број часова: 36 ( по потреби)
Циљеви допунске наставе су:
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који
желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, откланњања нејасноћа и бржег и квалитетнијег
усвајања знања, умења и вештина из наставног градива.
Садржаји програма
Порекло и разноврсност живог
света
Јединство грађе и функције као
основа живота
Наслеђивање и еволуција
Живот у екосистему
Човек и здравље

Активности ученика у
образовно-васпитном
раду

Основни облици
извођења програма

Слушају, питају,
упоређују
посматрају
групишу

Циљеви и задаци
садржаја програма

групни
индивидуални

Боље разумевање и
уочавање

Напомена: Часови допунске наставе се могу по потреби кориговати

ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА 5. РАЗРЕД
Број часова: 36 ( по потреби)
Циљеви додатног рада:
Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе
оквире предвиђене планом и програмом, са циљем повезивања и примене научеог у свакодневном животу.
Активности
Садржаји
Активности ученика у
наставника у
Циљеви и задаци садржаја
програма
образовно-васпитном
образовно-васпитном
програма
раду
раду
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Порекло и
разноврсност живог
света
Јединство грађе и
функције као
основа живота
Наслеђивање и
еволуција
Живот у
екосистему
Човек и здравље

- разговарају,
- описују,
-уочавају
- посматрају препарате
биљних органа
- упоређују
-израђују паное
-истражују
- гледају видео клипове
са интернета
- решавају тестове

-упућује
-подстиче на
размишљање, логичко
закључивање и
упоређивање
-подстиче на
радозналост и
самостални рад
-одговара на питања
-усмерава и прати
активности ученика

- Уочавање делова ћелија биљака,
-познавање критеријума по којима
се царства међусобно разликују на
основу
њихових својстава
- Зна грађу и функцију биљних и
животињских органа
-Уочава сличности и разлике
између родитеља и потомака
- Схвата односе у екосистему
- Схвата значај правилне исхране и
очувања зрдавља

ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА 6. РАЗРЕД
Број часова: 36 ( по потреби)
Циљеви допунске наставе су:
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који
желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, откланњања нејасноћа и бржег и квалитетнијег
усвајања знања, умења и вештина из наставног градива.
Садржаји
програма

Активности ученика у
образовно-васпитном
раду
Слушају, питају, упоређују
посматрају,групишу

Основни облици
извођења програма

Увод
Праживотиње
Групни, индивидуални
Цаство животиња
Напомена: Часови допунске наставе се могу по потреби кориговати

Циљеви и задаци
садржаја програма
Боље разумевање и
уочавање

ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА 6. РАЗРЕД
Број часова: 36 ( по потреби)
Циљеви додатног рада:
Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе
оквире предвиђене планом и програмом, са циљем повезивања и примене научеог у свакодневном животу.
Циљеви и задаци садржаја програма
познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу
њихових својстава до нивоа класе/реда најважнијих група
- Зна карактеристике и основне животне функције паживотиња
- зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике система органаживотиња
- Проширивање знања о животињама
- стручним студијским путовањем се деца упознају са различитим врстама риба, водоземаца и гмизаваца
- познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и
биодиверзитета
Садржаји
програма

Увод
Праживотиње
Цаство животиња
Стручно студијско
путовање
Угроженост и
заштита животиња

Активности ученика у
образовно-васпитном раду
- разговарају,
- посматрају празивотиње у
капи воде
- описују,
- уочавају
- гледају видео клипове са
интернета
-израђују паное
-истражују
-решавају тестове

Активности наставника у образовно-васпитном
раду
-упућује
-подстиче на размишљање, логичко закључивање и
упоређивање
-подстиче на радозналост и самостални рад
-одговара на питања
-усмерава и прати активности ученика

ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА 7. РАЗРЕД
Број часова: 36 ( по потреби)
Циљеви допунске наставе су:
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Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који
желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, откланњања нејасноћа и бржег и квалитетнијег
усвајања знања, умења и вештина из наставног градива.
Садржаји програма
Порекло и развој људске
врсте
Грађа човечјег тела
Реподуктивно здравље

Активности ученика у
образовно-васпитном
раду

Основни облици
извођења програма

Слушају, питају, упоређују
посматрају,упоређују
групишу

Циљеви и задаци
садржаја програма

групни
индивидуални
ални

Боље разумевање и
уочавање

Напомена: Часови допунске наставе се могу по потреби кориговати

ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА 7. РАЗРЕД
Број часова: 36 ( по потреби)
Циљеви додатног рада:
Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе
оквире предвиђене планом и програмом, са циљем повезивања и примене научеог у свакодневном животу.
Активности
Садржаји
Активности ученика у
наставника у
Циљеви и задаци садржаја
програма
образовно-васпитном
образовно-васпитном
програма
раду
раду
- Проширивање знања о еволуцији
-упућује
човека
- разговарају,
-подстиче на
- разуме разлику између телесних и
- описују,
размишљање, логичко
полних ћелија у погледу хромозома и
-уочавају
Порекло и развој
закључивање и
деоба
-посматрају
људске врсте
упоређивање
- познаје симптоме и главне
Грађа човечјег тела - гледају видео клипове
-подстиче на
карактеристике болести и узроке
Реподуктивно
радозналост и
због
са интернета
здравље
самостални
рад
којих настају
- посматрају хистолошке
-одговара
на
питања
- зна карактеристике и основне
препарате
-усмерава и прати
функције унутрашње грађе човека
- решавају тестове
активности ученика
-Проширивање знања о
реподуктивном здрављу
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