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УВОД 

 
 
 

Школски програм израђен je за период од четири године, тј. од школске 2018/19. до школске 
2021/2022.  

По потреби се доносе измене и додаци Школском програму у виду Анекса школског програма.                                
Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и програма и потреба 

ученика и родитеља, школе и јединице локалне самоуправе.  
Школски програм израђен је у складу са Законом.  
Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан образовно-

васпитни рад у школи.  
Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира и 

реализује свој рад.  
Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору 

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

Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма у складу са Законом.    
Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања.  
Школа објављује школски програм у складу са Законом и општим актом школе. 
ОШ «Жикица Јовановић Шпанац» основана је 1956. године. До 1964. године настава се 

одвијала у згради садашње IX гимназије, а од тада је добила нову зграду у улици Луја Адамича број 
4. За успехе постигнуте у васпитно-образовном раду Школа је 20. октобра 1970. године добила 
Доситејеву награду. 

         Априла 2003. године Школа је променила име у ОШ «Надежда Петровић». Школа покрива 
простор месне заједнице «Пионир». 

         Корисна површина школске зграде износи 3347 квадратних метара. Површина дворишта 
са 
спортским теренима и зеленим површинама износи 15244 квдратних метара. 
Школа располаже следећим просторијама: 

1. учионице опште намене 
2. кабинети физике/хемије, биологије, ТИО, ликовне културе, музичке културе, математике, 

српског 
3. језика, страних језика и кабинет географије/историје  
4. сала за физичко са осталим просторијама  
5. зборница  
6. библиотека  
7. канцеларије директора, секретара, педагошко-психолошке службе и рачуноводства  
8. просторије за спремачице  
9. просторије за пријем родитеља и деце  
10. подстанице парног грејања  
11. просторија ОНО, радионица домара и алатница  
12. стан домара  
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НАЧЕЛА ИЗРАДЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
Школски програм утемељен је на начелима:  
1) усмерености на процесе и исходе учења;  
2) заснованости на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета програма;  
3) уважавања узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, формирања ставова и 
усвајања вредности код ученика;  
4) хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих наставних 
предмета;  
5) поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и брзине 
напредовања, као и могућности личног избора у слободним активностима;  
6) заснованости на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама наставе и 
учења; 
7) уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово повезивање са 
садржајима наставе;  
8) развијања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања учениковог 
интересовања за учење и образовање у току целог живота;  
9) коришћења позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за мотивисање 
ученика. 
         Школски програм ОШ „Надежда Петровић“  је радни документ који приказује све планиране 
наставне теме и области, активности, као и организацију рада на остварењу циљева и задатака од 
првог до осмог разреда.  
 

Школски програм базиран је на следећим документима:  
 
- Закон о основама система образовања и васпитања, „Сл. гласник РС“, бр. 88/2017. 
- Закон о основном образовању и васпитању „Сл. гласник РС“, бр. 55/2013 и 101/2017. 
- Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму 
наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања, „Сл. гласник РС – Просветни 
гласник“, 10/2017. 
- Правилник о наставном  плану и програму за први и други разред основног образовања и 
васпитања, „Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 3/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 
1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2016, 6/2017. 
- Правилник о наставном плану за први,  други, трећи и четврти разред основног образовања и 
васпитања и  наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања   
“Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 
7/2011-I, 7/2011-II, 1/2013, 11/2014 и 11/2016.   
- Правилник о наставном ппрограму за четврти разред основног образовања и васпитања, „Сл. 
гласник РС – Просветни гласник“, 3/2006, 2/2008, 3/2011, 1/2013, 11/2014, 11/2016, 7/2017.  
- Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном 
програму за пети разред основног образовања и васпитања, „Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010, – др.правилник, 3/2011, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017, 9/2017. 
- Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања, „Сл. гласник 
РС – Просветни гласник“, 5/2008, 3/2011 (и др.правилник), 1/2013, 5/2014, 5/2014, 11/2016, 11/2016, 
3/2018.   
- Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања, „Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 3/2011, 8/2013, 11/2016. 
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- Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања, „Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 2/2010, 3/2011, 8/2013, 5/2014, 11/2016, 7/2017. 

 

1. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
    Циљеви основног образовања и васпитања су: 
    - развој интелектуалних капацитета и знања деце,  
    - подстицање и развој физичких и здравствених способности,  
    - оспособљавање за даље образовање и самостално учење  
    - развој система вредности који се заснива на општим социјалним и моралним начелима    
      демократског, хуманог и толерантног друштва,  
    - развијање и неговање другарства, поштовања људских права и подстицање индивидуалне   
      одговорности  
 

2.  ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 

 
 

Ред. 
број 

 
А . ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

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

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

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

5. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

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

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

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

УКУПНО: А 19 684 20 720 20 720 20 720 

Ред. 
број 

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ         

1. Верска настава/Грађанско вас. 1 36 1 36 1 36 1 36 

УКУПНО: Б 1 36 1 36 1 36 1 36 

УКУПНО: А + Б 20 72 21 756 21 756 21 756 

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

програми и активности 
 

Ред. 
број 

ОБЛИК  
ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

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

1. Редовна настава 20 720 21 756 21 756 21 756 

2. Пројектна настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

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

4. Додатна настава - - - - - - 1 36 

5. Настава у природи 7-10 дана год 7-10 дана год. 7-10 дана год. 7-10 дана год. 
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Ред 
број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  
ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

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

1. Час одељенског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ваннаставне активности 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана год. 1-3 дана год. 1-3 дана год. 1-3 дана год. 

2.1. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
Ред. 
број 

 
А . ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

нед.   год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 - - - - 

5. Природа и друштво - - 2 72 2 72 

6. Ликовна култура 2 72 2 72 2 72 

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 

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

УКУПНО: А 20 720 20 720 20 720 

Ред. 
број 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

      

1. Верска настава/Грађанско вас. 1 36 1 36 1 36 

2. Народна традиција 1 36 1 36 1 36 

3. Чувари природе 1 36 1 36 1 36 

4. Рука у тесту – Откривње света 1 36 1 36 1 36 

5. Од играчке до рачунара 1 36 1 36 1 36 

6. Лепо писање 1 36 - - - - 

7. Шах 1 36 1 36 1 36 

УКУПНО: Б 2 72 2 72 2 72 

УКУПНО: А + Б 22 792 23 828 23 828 
 

 
Ред. 
број 

 
ОБЛИК  

ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

нед.   год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 22 792 22 792 22 792 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 

3. Додатни рад - - - - 1 36 

4. Настава у природи 7-10 дана год. 7-10 дана год. 7-10 дана год. 
 

 
Ред. 
број 

 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  

ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

нед.   год. нед. год. нед. год. 

1. Час одељенског старешине 1 36 1 36 1 36 

2. 
Друштвене, техничке, 
хуманитарне, спортске и културне 
активности 

 
1-2  

 
36-72 

 
1-2 

 
36-72 

 
1-2 

 
36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана год. 1-3 дана год. 1-3 дана год. 
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2. 2. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 

Ред. 
број 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 5 180 4 144 

2. Енглески језик 2 72 2 72 

3. Историја 1 36 2 72 

4. Географија 1 36 2 72 

5. Биологија 2 72 2 72 

6. Математика 4 144 4 144 

7. Информатика и рачунарство 1 36 1 36 

8. Техника и технологија 2 72 2 72 

9. Ликовна култура 2 72 1 36 

10. Музичка култура 2 72 1 36 

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

12. Физика -  - 2 72 

УКУПНО: А 24 918 25 954 

Ред. 
број 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
  

  

1. Верска настава/Грађанско васпитање 1 36 1 36 

2. Други страни језик 2 72 2 72 

УКУПНО: Б 3 108 3 108 

УКУПНО: А + Б 27 1026 28 1062 

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

Ред. 
број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 27 1026 28 1062 

2. Слободне наставне активности 1 36 1 36 

3. Допунска настава 1 36 1 36 

4. Додатна настава 1 36 1 36 

 
Ред. 
број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. Час одељенског старешине 1 36 1 36 

2. Ваннаставне активности  1 36 1 36 

3. Екскурзија До 2 дана год. До 2 дана год. 
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2.3. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
Ред. 
број 

А . ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ПЕТИ 
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

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

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

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

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

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

5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија - - - - 2 72 2 68 

11. Техничко и информатичко  
образовање 

2 72 2 72 2 72 2 68 

12. Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68 

УКУПНО: А 23 828 24 864 26 936 26 884 

Ред. 
број 

Б . ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

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

1. Верска настава/Грађанско васпитање 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Физичко васпитање – изабрани спорт 1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: Б 4 144 4 144 4 144 4 136 

УКУПНО: А + Б 27 972 28 1008 30 1080 30 1020 

1. Чувари природе 1 36 1 36 - - - - 

 Свакодневни живот у прошлости 1 36 1 36 1 36 1 34 

 Цртање, сликање, вајање 1 36 1 36 1 36 1 34 

 Хор и оркестар 1 36 1 36 1 36 1 34 

 Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 34 

 Шах 1 36 1 36 1 36 1 34 

 Домаћинство - - - - 1 36 1 34 

УКУПНО: В 1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: А + Б + В 28 1008 29 1044 31 1116 31 1054 
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3. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА, СА НАЧИНИМА И 
ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

3.1. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ: је да ученици овладају основним законитостимасрпског књижевног језика ради правилног 
усменог и писменог изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног 
идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и 
светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања нтеркултуралности. 
Годишњи фонд часова: 180 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
Бр. 

часова 
ИСХОДИ 

по завршетку 1. разреда ученик ће бити у стању да: 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ 90 - разликује изговорени глас и написано слово, 
изговорене и написане речи и реченице; 
- влада основним техникама читања и писања 
ћириличког текста; 
- разуме оно што прочита; 
- активно слуша и разуме садржај књижевно-
уметничког текста који му се чита; 
- препозна песму, причу и драмски текст; 
- одреди главни догађај, време (редослед догађаја) 
и место дешавања у вези са прочитаним текстом; 
- уочи ликове и прави разлику између њихових 
позитивних и негативних особина;  
– изрази своjе мишљење о понашању ликова у 
књижевном делу;  
– препозна загонетку и разуме њено значење;  
– препозна басну и разуме њено значење;  
– разликуjе слово, реч и реченицу;  
– правилно изговори и напише кратку и потпуну 
реченицу jедноставне структуре са одговараjућом 
интонациjом, односно интерпункциjским знаком 
на краjу;  
– правилно употреби велико слово;  
– учтиво учествуjе у вођеном и слободном 
разговору;  
– обликуjе усмену поруку служећи се 
одговараjућим речима;  
– усмено препричава; усмено прича према 
слици/сликама и о доживљаjима;  
– усмено описуjе ствари из непосредног 
окружења;  
– бира и користи одговараjуће речи у говору; на 
правилан начин користи нове речи у свакодневном 
говору;  
– напамет говори краће књижевне текстове;  
– учествуjе у сценском извођењу текста;  
– пажљиво и културно слуша саговорнике;  
– слуша, разуме и парафразира поруку;  
– слуша интерпретативно читање и казивање 

КЊИЖЕВНОСТ 45 

ЈЕЗИК – граматика, правопис и ортоепија 10 

 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
 

 
35 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 
Бр. 

часова 
ИСХОДИ 

по завршетку 1. разреда ученик ће бити у стању да: 

књижевних текстова ради разумевања и 
доживљавања;  
– примењуjе основна правописна правила;  
– пише читко и уредно;  
– писмено одговара на постављена питања;  
– спаjа више реченица у краћу целину;  
– пише реченице по диктату примењуjући основна 
правописна правила;  
– гласно чита, правилно и са разумевањем;  
– тихо чита (у себи) са разумевањем прочитаног;  
– пронађе информациjе експлицитно изнете у 
тексту.  

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

ОБЛАСТ/ТЕМА 
Бр. 

часова 

ИСХОДИ 
по завршетку 1. разреда ученик ће бити у стању 

да: 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 6 – поздрави и отпоздрави, примењуjући 
наjjедноставниjа jезичка средства;  
– представи себе и другог;  
– разуме jасно постављена jедноставна питања 
личне природе и одговара на њих;  
– разуме кратка и jедноставна упутства и налоге 
и реагуjе на њих;  
– даjе кратка и jедноставна упутства и налоге;  
– разуме позив и реагуjе на њега;  
– упути позив на заjедничку активност;  
– разуме кратке и jедноставне молбе и реагуjе 
на њих;  
– упути кратке и jедноставне молбе;  
– искаже и прихвати захвалност и извињење на 
jедноставан начин;  
– разуме jедноставно исказане честитке и 
одговара на њих;  
– упути jедноставне честитке;  
– препозна и именуjе жива бића, предмете и 
места из непосредног окружења;  
– разуме jедноставне описе живих бића, 
предмета и места;  
– опише жива бића, предмете и места користећи 
jедноставна jезичка средства;  
– разуме свакодневне исказе у вези сa 
непосредним потребама, осетима и осећањима и 
реагуjе на њих;  
– изрази основне потребе, осете и осећања 
кратким и jедноставним jезичким средствима;  

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ; 
ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О 
СЕБИ; ДАВАЊЕ И ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГИМА 

8 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 
ЈЕДНОСТАВНИХ УПУТСТАВА И НАЛОГА 

7 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ ЗА 
УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ 

7 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, ЗАХВАЛНОСТИ И 
ИЗВИЊЕЊА 

7 

ЧЕСТИТАЊЕ 7 

ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ БИЋА, ПРЕДМЕТА, 
МЕСТА И ПОЈАВА 

8 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА 

8 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ПРОСТОРУ 6 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВАЊА 

4 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА 

4 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 
Бр. 

часова 

ИСХОДИ 
по завршетку 1. разреда ученик ће бити у стању 

да: 

– разуме jедноставна обавештења о положаjу у 
простору и реагуjе на њих;  
– тражи и пружи кратка и jедноставна 
обавештења о положаjу у простору;  
– разуме jедноставне исказе коjима се изражава 
припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање и реагуjе на њих;  
– тражи и даjе jедноставне исказе коjима се 
изражава припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање;  
– разуме jедноставне исказе за изражавање 
допадања/недопадања и реагуjе на њих;  
– тражи мишљење и изражава 
допадање/недопадање jедноставним jезичким 
средствима.  
 

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

ОБЛАСТ/ТЕМА 
Бр. 

часова 

ИСХОДИ 
по завршетку 1. разреда ученик ће бити у стању 

да: 

ГЕОМЕТРИЈА 
ПОЛОЖАЈ, 
ВЕЛИЧИНА И 
ОБЛИК ПРЕДМЕТА 

27 

- одреди међусобни положаj предмета и бића и 
њихов положаj у односу на тло;  
- упореди предмете и бића по величини;  
- уочи и именуjе геометриjске облике предмета из 
непосредне околине;  
- именуjе геометриjска тела и фигуре;  
- групише предмете и бића са заjедничким 
своjством;  
- сложи/разложи фигуру коjа се састоjи од 
познатих облика;  
- разликуjе: криву, праву, изломљену, затворену и 
отворену линиjу;  
- црта праву линиjу и дуж помоћу лењира;  
- броjи унапред и уназад и са прескоком;  
- прочита, запише, упореди и уреди броjеве прве 
стотине и прикаже их на броjевноj правоj;  
- користи редне броjеве;  
- разликуjе парне и непарне броjеве, одреди 
наjвећи и наjмањи броj, претходника и 
следбеника;  
- користи поjмове: сабирак, збир, умањеник, 
умањилац, разлика;  
- сабира и одузима два jедноцифрена броjа не 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 
Бр. 

часова 

ИСХОДИ 
по завршетку 1. разреда ученик ће бити у стању 

да: 

записуjући поступак;  
- сабира и одузима до 100 без прелаза преко 
десетице;  
- растави броj на сабирке и примени замену места 
и здруживање сабирака ради лакшег рачунања;  
- реши текстуални задатак са jедном операциjом;  
- разликуjе новчане апоене до 100 динара и 
упореди њихову вредност;  
- уочи правило и одреди следећи члан започетог 
низа;  
- прочита и користи податке са jедноставниjег 
стубичног и сликовног диjаграма или табеле;  
- измери дужину задатом, нестандардном 
jединицом мере;  
- преслика тачке и фигуре у квадратноj мрежи на 
основу задатог упутства.  

ЛИНИЈЕ   

БРОЈЕВИ 146  

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 7  

 
СВЕТ ОКО НАС 
 
Циљ: упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за 
одговоран живот у њему. 
Годишњи фонд часова: 72 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
Бр. 

часова 
ИСХОДИ 

по завршетку 1. разреда ученик ће бити у стању да: 

НЕПОСРЕДНО 
ОКРУЖЕЊЕ 

Ја и други 4 - препозна и искаже радост, страх, тугу и бес 
уважаваjући себе и друге;  
- правовремено и примерено ситуациjи искаже 
своjе основне животне потребе за храном, водом и 
одласком у тоалет;  
- се понаша тако да уважава различитости своjих 
вршњака и других људи;  
- придржава се договорених правила понашања у 
школи и прихвата последице ако их прекрши;  
- сарађуjе са вршњацима у заjедничким 
активностима;  
- одржава личну хигиjену и адекватно се одева у 
циљу очувања здравља;  
- чува своjу, школску и имовину других;  
- прати инструкциjе одраслих у опасним 
ситуациjама: поплава, земљотрес, пожар;  
- своjим речима опише пример неке опасне 
ситуациjе из свог непосредног окружења;  
- примењуjе правила безбедног понашања на путу 
од куће до школе приликом кретања улицом са и 
без тротоара и преласка улице;  
- снађе се у простору помоћу просторних 
одредница: напред-назад, лево-десно, горе-доле и 

Породични дом, школа 13 

Здравље и безбедност 11 

Оријентација у 
простору и времену 

7 

Човек ствара 7 

Разноврсност природе 30 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 
Бр. 

часова 
ИСХОДИ 

по завршетку 1. разреда ученик ће бити у стању да: 

карактеристичних обjеката;  
- одреди време своjих активности помоћу 
временских одредница: делови дана, обданица и 
ноћ, дани у недељи, пре, сада, после, jуче, данас, 
сутра, прекjуче, прекосутра;  
- посматрањем и опипавањем предмета одреди 
своjства материjала: тврдо-меко, провидно-
непровидно, храпаво- глатко;  
- учествуjе у извођењу jедноставних огледа 
коjима испитуjе природне феномене;  
- разликуjе природу од производа људског рада на 
примерима из непосредног окружења;  
- препознаjе облике поjављивања воде у 
непосредном окружењу: потоци, реке, баре, 
jезера;  
- препознаjе изглед земљишта у непосредном 
окружењу: равница, брдо, планина;  
- идентификуjе биљке и животиње из непосредног 
окружења на основу њиховог спољашњег 
изгледа;  
- уочава разноврсност биљака и животиња на 
основу спољашњег изгледа;  
- препознаjе главу, труп, руке и ноге као делове 
тела и њихову улогу у његовом свакодневном 
животу;  
- препознаjе улогу чула вида, слуха, мириса, укуса 
и додира у његовом свакодневном 
функционисању и сазнавању окружења;  
- штеди воду и одлаже отпад на предвиђена 
места;  
- се понаша тако да не угрожава биљке и 
животиње у непосредном окружењу;  
- повезуjе резултате учења и рада са уложеним 
трудом.  

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 
Циљ: је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетске критеријуме кроз практичан рад, 
оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу 
свог и другох народа 
Годишњи фонд часова: 36 

 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
Бр. 

часова 
 

ИСХОДИ 
по завршетку 1. разреда ученик ће бити у 

стању да: 
ЛИКОВНА КУЛТУРА И ОКРУЖЕЊЕ 4 – опише, своjим речима, визуелне карактеристике 

по коjима препознаjе облике и простор;  
– пореди своjе утиске и утиске других о 
уметничким делима, изгледу обjеката/предмета и 
облицима из природе и окружења;  
– одреди, самостално и у сарадњи са другима, 
положаj облика у простору и у равни;  

ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ 15 

ОБЛИКОВАЊЕ 10 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 7 
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– црта на различитим подлогама и форматима 
папира;  
– користи материjал и прибор у складу са 
инструкциjама;  
– обликуjе jедноставне фигуре од меког 
материjала;  
– одабере, самостално, начин спаjања наjмање два 
материjала;  
– преведе jедноставне поjмове и информациjе у 
ликовни рад;  
– изрази, материjалом и техником по избору, своjе 
замисли, доживљаjе, утиске, сећања и опажања;  
– преобликуjе, сам или у сарадњи са другима, 
употребне предмете мењаjући им намену;  
– изрази познате поjмове мимиком и покретом 
тела, без звука;  
– повеже одабрану установу културе са њеном 
наменом;  
– поштуjе договоре и правила понашања и 
облачења приликом посете установама културе.  

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

 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
Бр. 

часова 
 

ИСХОДИ 
по завршетку 1. разреда ученик ће бити у 

стању да: 
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 8 – обjасни своjим речима утиске о слушаном делу, 

особине тона, доживљаj прегласне музике и њеног 
утицаjа на тело и зашто jе тишина важна;  
– разликуjе одабране звукове и тонове, 
певање/свирање; хор/jедан певач/група певача; 
оркестар/jедан свирач/група свирача, боjу 
различитих певачких гласова и инструмената и 
музичке изражаjне елементе;  
– препозна музички почетак и краj и понављање 
теме или карактеристичног мотива у слушаном 
делу;  
– повезуjе музичко дело у односу на њему блиске 
ситуациjе, врсту гласа и боjу инструмента са 
карактером дела;  
– поштуjе договорена правила понашања при 
слушању музике;  
– користи самостално или уз помоћ одраслих, 
доступне носиоце звука;  
– изговара у ритму уз покрет броjалице;  
– пева по слуху песме различитог садржаjа и 
расположења;  
– пева по слуху уз покрет народне песме, музичке 
игре;  

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 25 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 3 
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– примењуjе правилан начин певања и договорена 
правила понашања у групном певању и свирању;  
– свира по слуху звучне ономатопеjе и 
илустрациjе, ритмичку пратњу уз броjалице и 
песме, jедноставне аранжмане, свирачке деонице у 
музичким играма;  
– повезуjе почетне тонове песама-модела и 
jедноставних наменских песама са боjама, ритам са 
графичким приказом;  
– обjашњава своjим речима доживљаj свог и туђег 
извођења;  
– учествуjе у школским приредбама и 
манифестациjама;  
– направи дечjе ритмичке инструменте;  
– ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању 
ритмичку целину помоћу различитих извора звука, 
ритмичку пратњу за броjалице, песме и музичке 
игре помоћу различитих извора звука, музичко 
питање и одговор на ритмичким удараљкама, 
jедноставну мелодиjу на краћи задати текст;  
– изабере према литерарном садржаjу одговараjући 
музички садржаj.  

 
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 
Циљ: је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке 
и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у 
савременим условима живота и рада 
Годишњи фонд часова: 108 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
Бр. 

часова 

ИСХОДИ 
по завршетку 1. разреда ученик ће бити у 

стању да: 
ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 10 – примени jедноставнe, двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања);  
– правилно изведе вежбе, разноврсна природна и 
изведена кретања;  
– комбинуjе и користи усвоjене моторичке 
вештине у игри и у свакодневном животу;  
– одржава равнотежу у различитим кретањима;  
– разликуjе правилно од неправилног држања тела 
и правилно држи тело;  
– примењуjе правилну технику дисања приликом 
вежбања;  
– изведе кретања, вежбе и  
кратке саставе уз музичку пратњу;  
– игра дечjи и народни плес;  
– користи основну терминологиjу вежбања;  
– поштуjе правила понашања на просторима за 
вежбање;  
– поштуjе мере безбедности током вежбања;  
– одговорно се односи према обjектима, справама и 
реквизитима у просторима за вежбање;  
– поштуjе правила игре;  
– навиjа фер и бодри учеснике у игри;  

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ 

Ходање и трчање 92 

Скакања и прескакања 

Бацања и хватања 

Пузања, вишења, упори 
и пењања 

Вежбе на тлу  

Вежбе равнотеже 

Вежбе са реквизитима 

Плес и Ритмика 

Полигони 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 
КУЛТУРА 

Култура вежбања и 
играња 

6 

Здравствено васпитање 
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– прихвати сопствену победу и пораз;  
– уредно одлаже своjе ствари пре и након 
вежбања;  
– наведе делове свога тела и препозна њихову 
улогу;  
– уочи промену у расту код себе и других;  
– уочи разлику између здравог и болесног стања;  
– примењуjе здравствено-хигиjенске мере пре, у 
току и након вежбања;  
– одржава личну хигиjену;  
– учествуjе у одржавању простора у коме живи и 
борави;  
– схвати значаj коришћења воћа у исхрани;  
– правилно се понаша за столом.  

 
 
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 
 
Циљ  пројектне наставе: Стицање знања и оспособљавање ученика да та знања  примене у животу, 
решавање актуелних проблема из животног окружења, самостално коришћење различитих извора 
ради стицања знања, подстицање интересовања за истраживање и истраживачки приступ учењу, 
развој интересовања за уметност, културу и демократију, развој комуникацијских вештина. 
Годишњи фонд часова: 36 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
Бр. 

часова 
ИСХОДИ 

по завршетку 1. разреда ученик ће бити у стању да: 

ГОДИШЊА ДОБА – ЧУДЕСНА ЧЕТВОРКА 8 -  разликује изговорени глас и написано слово; 
изговорене и написане речи и реченице; 
-влада основном техником читања и писања 
ћириличког текста; 
-разуме оно што прочита; 
-препозна песму, причу и драмски текст; 
уочи ликове и прави разлику између њихових 
позитивних и негативних особина; 
-разликује слово, реч и реченицу; 
-правилно изговори  и напише кратку и потпуну  
реченицу једноставне структуре са одговарајућом 
интонацијом, односно  интерпункцијским знаком 
на крају; 
-правилно употреби велико слово; 
-учтиво учествује у вођеном и слободном 
разговору; 
обликује усмену поруку служећи се одговарајућим 
речима; 
-усмено препричава; усмено прича према 
слици/сликама и о доживљајима;  
-усмено описује ствари из непосредног окружења; 
-бира и користи одговарајуће речи у говору; на 
правилан начин користи нове речи у свакодневном 
говору; 
-напамет говори краће књижевне текстове;  
-учествује у сценском извођењу текста; 
пажљиво и културно слуша саговорнике; 
-слуша, разуме и парафразира поруку; 

НОВА ГОДИНА – ЗВОНЧИЋИ, ЗВОНЧИЋИ 5 

УСКРС – ПРАЗНИЧНА ЧАРОЛИЈА 5 

ОСМИ МАРТ – ТИК, ТАК 5 

БИЉКЕ – СЕМЕ СРЕЋЕ 5 

ЗАВРШНА ПРИРЕДБА – ДО СКОРОГ СУСРЕТА 8 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 
Бр. 

часова 
ИСХОДИ 

по завршетку 1. разреда ученик ће бити у стању да: 

-слуша интерпретативно читање и казивање 
књижевних текстова ради разумевања и 
доживљавања; 
-примењује основна правописна правила; 
-пише читко и уредно; 
-писмено одговара на постављена питања; 
-спаја више реченица у краћу целину; 
-пише реченице по диктату примењујући основна 
правописна правила; 
 -упореди предмете и бића по  величини; 
 -одреди међусобни положај предмета и бића и 
њихов положај у односу на тло; 
 -упореди предмете и бића по  величини; 
реши текстуални задатак са једном операцијом; 
-разликује новчане апоене до 100 динара и упореди 
њихову вредност 
-се понаша тако да уважава различитости својих 
вршњака и других људи; 
- сарађује са вршњацима у заједничким 
активностима;  
- снађе се у простору помоћу просторних 
одредница: напред-назад, лево-десно, горе-доле и 
карактеристичних објеката;  
- посматрањем и опипавањем предмета одреди 
својства материјала: тврдо-меко, провидно-
непровидно, храпаво- глатко;  
- учествује у извођењу једноставних огледа којима 
испитује природне феномене; 
- уочава разноврсност биљака и животиња на 
основу спољашњег изгледа; 
- поштује договорена правила понашања при 
слушању музике;  
- изговара у ритму уз покрет бројалице; 
-   peva по слуху песме различитог садржаја и 
расположења; 
-  peva po слуху уз покрет народне песме, музичке 
игре; 
 - примењује правилан начин певања и договорена 
правила понашања у групном певању и свирању; 
- свира по слуху звучне ономатопеје и илустрације, 
ритмичку пратњу уз бројалице и песме, 
једноставне аранжмане, свирачке деонице у 
музичким играма; 
- учествује у школским приредбама и 
манифестацијам 
- napravi дечје ритмичке инструменте; 
- опише, својим речима,  визуелне карактеристике 
по којима препознаје облике и простор; 
-  на различитим подлогама и форматима папира; 
- користи материјал и прибор у складу са 
инструкцијама; 
- обликује једноставне фигуре од меког материјала;  
- одабере, самостално, начин спајања најмање два 
материјала; 
-преобликује, сам или у сарадњи са другима, 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 
Бр. 

часова 
ИСХОДИ 

по завршетку 1. разреда ученик ће бити у стању да: 

употребне предмете мењајући им намену; 
- изрази познате појмове мимиком и покретом 
тела, без звука; 
- повеже одабрану установу културе са њеном 
наменом; 
- поштује договоре и правила понашања и 
облачења приликом посете установама културе. 
- примени једноставнe, двоставне општеприпремне 
вежбе (вежбе обликовања); 
- правилно изведе вежбе, разноврсна природна и 
изведена кретања; 
- комбинује и користи усвојене моторичке вештине 
у игри и у свакодневном животу; 
- одржава равнотежу у различитим кретањима; 
- разликује правилно од неправилног држања тела 
и правилно држи тело;  
- примењује правилну технику дисања приликом 
вежбања; 
- изведе кретања, вежбе и 
- кратке саставе уз музичку пратњу; 
- игра дечји и народни плес; 
- користи основну терминологију вежбања; 
- поштује правила понашања на просторима за 
вежбање; 
поштује мере безбедности током вежбања; 
- одговорно се односи према објектима, справама и 
реквизитима у просторима за вежбање; 
- поштује правила игре; 
- навија фер и бодри учеснике у игри; 
- прихвати сопствену победу и пораз; 
- уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања; 
- наведе делове свога тела и препозна њихову 
улогу; 
- уочи промену у расту код себе и других; 
- уочи разлику између здравог и болесног стања; 
- примењује здравствено-хигијенске мере пре, у 
току и након вежбања; 
- одржава личну хигијену; 
- учествује у одржавању простора у коме живи и 
борави; 
-схвати значај коришћења воћа у исхрани; лепо се 
понаша за столом 

 
Садржаји и Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма се налазе у  „Сл. 
гласнику - Просветном гласнику“, бр. 10/2017. 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ: је да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се 
усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана 
књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.  
Годишњи фонд часова: 180 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ЈЕЗИК 66 Уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије. 
Препознавање и разумевање главних реченичних делова 
Упознавање са фонетским и морфолошким појмовима према захтевима 
програма 
Савладавањенових програмских захтева из правописа 
Овладавање техником читања и писања латиницом 

КЊИЖЕВНОСТ 71 Мотивисање,подстицање и усмеравање на читање лектире 
Развијање потребе за књигом,способности да се њоме самостално служи 
Увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног,логичког и 
изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког) 
Оспособљавање за самостално читање,доживљављње,разумевање, свестрано 
тумачење и вредновање књижевно уметничких дела разних жанрова 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 43 Овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и 
неговање језичке културе 
Развијање смисла и способности за правилно,течно економично и уверљиво 
усмено и писмено изражавање 
Богаћење речника језичког и стилског израза 
Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим 
видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникативним 
ситуацијама (улога говорника,слушаоца,саговорника) 

 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ: 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 навикавања на 
отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.  
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

HELLO AGAIN (Здраво 
поново) 

5 Циљ наставе страног језика у другом разреду је да оспособи ученика да на 
страном језику комуницира на основном нивоу у усменом и писаном (од 
трећег разреда) облику о темама из његовог непосредног окружења. 
Задаци 
- да подстакне потребу за учењем страних језика; 
- подстакне развијање свести о сопственом напредовању рада јачања 
мотивације за учење језика; 
- олакша разумевање других и различитих култура и традиција; 

SHOPPING (Куповина) 8 

IH MY HOUSE (У мојој 
кући) 

6 

MY BODY (Моје тело) 8 

CLOTHES (Одећа) 7 
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ONE WHOLE YEAR 
(Једна цела година) 

7 - стимулише машту, креативност и радозналост; 
- подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства 

FAMILY (Породица) 6 

ON THE FARM (На 
фарми) 

8 

MY TOWN (Мој град) 7 

HOLIDAYS (Празници) 10 

 
МАТЕМАТИКА 
 
Циљ: је да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 
зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у 
решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког 
образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању 
научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.  
Годишњи фонд часова: 180 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА Бр.  
часова 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ  
ДО 100 

148 - савладавање основних операција с природним бројевима као и основних 
знакова тих операција  
- упознају употребу слова као ознаку за непознати број  
- умеју да решавају текстуалне задатке са једном и две рачунске операције, као 
једначине са једном операцијом 

ГЕОМЕТРИЈСКИ 
ОБЛИЦИ 

18 - упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове 
узајамне односе  
- уочавају и стичу спретност у цртању праве, дужи, кривих и изломљених 
линија  
- уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 14 - упознају и примењују мере за дужину и време  
- оспособити ученике за прецизност  у мерењу 

 
СВЕТ ОКО НАС 
 
Циљ: је да деца упознају себе, своје окружење и развију способности за одговоран живот у њему. 
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ЖИВА И НЕЖИВА 
ПРИРОДА 

28 Развијање одговорног односа према окружењу као и интересовање и 
спремност за његово очување 
Слободно исказивање својих запажања 
Схватање значаја повезаности живе и неживе природе 

ГДЕ ЖИВИ ЧОВЕК 19 Сналажење у простору 
Оријентација у простору 
Правилно понашање у групи 
Познавати и придржавати се основних правила у саобраћају 

ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 
И МАТЕРИЈАЛИ 

13 Описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у 
свом окружењу 
Подстицање и развијање истраживачких активности код деце 
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КРЕТАЊЕ У 
ПРОСТОРУ И 
ВРЕМЕНУ 

12 Подстицање дечјих интересовања,потања,идеја,и одговора у вези са 
појавама,процесима и ситуацијама у окружењу 
Сналазити се у времену 

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 
Циљ: је подстицање и развијање учениковог ликовног изражавања у складу са карактером овог 
наставног предмета. 
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

КРЕТАЊЕ У ОБЛИКА 
У ПРОСТОРУ 

6 Да схвате ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осећања,доживљаја 
и стваралачке имагинације 

ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ 
НА КАРАКТЕР 
ОБЛИКА 
(СВЕТЛОСТ) 

4 Да стекну искуство о дејству светлости на карактер облика; 
Утемељивање знања о значају светлости у природи као једног од значајних 
услова живота 

АМБИЈЕНТ - 
СЦЕНСКИ ПРОСТОР 

6 Вођење разговорао опажању и препознавању карактеристика разних 
амбијената 

ЛЕПО ПИСАЊЕ СА 
КАЛИГРАФИЈОМ 

16 Развијање осетљивости за лепо писање 
Развијање навике лепог писања 

КОНТРАСТ (КАО 
МОТИВАЦИЈА ЗА 
ОПАЖАЊЕ ОБЛИКА) 

12 Да схвате ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја 
и стваралачке имагинације 

ИНДИВИДУАЛНО 
КОРИШЋЕЊЕ 
РАЗЛИЧИТИХ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД 
(ПАКОВАЊЕ) 

6  
Оспособљавање ученика за проналажење нових идејних решења 
 

РАЗНЕ ВРСТЕ 
ЗНАКОВА И 
СИМБОЛА 

4  
Оспособљавање ученика за проналажење нових идејних решења 
 

ЈЕДНОБОЈНА 
КОМПОЗИЦИЈА 
УПОТРЕБНИХ 
ПРЕДМЕТА 
(КЛУАЖ) 

6  
Упознавање ученика са комбиновањем сликарске, цртачке и вајарске технике 
 

ЗАМИШЉАЊА 6 Развијање креативности код ученика 

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 
МАТЕРИЈАЛА ИЛИ 
ПРЕДМЕТА 
ЊИХОВИМ 
СПАЈАЊЕМ 
(ВЕЗИВАЊЕ) 

 
6 

 
Упознати ученике са појмом спајања или везивања у природи 
 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
Циљ: је оспособљавање ученика у савладавању музичке писмености и развијање интересовања, 
музичке осетљивости и креативности 
Годишњи фонд часова: 36 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 27 Неговање способности извођења музике по слуху и увођење у основе музичке 
писмености 
Поступно упознавање музичких дечјих инструмената 
Извођење ритма појединих бројалица помоћу дечјих инструмената 
Усвајање музичког речника у вези са свирањем 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 6 Стицање искуства у слушаном разликовању звучних боја 
Развијање меморије ученика 
Навикавање ученика на пажљиво слушање музике 
Упознавање музичких дела уметничког и народног стваралаштва 

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 3 Опонашање звукова из околине,спонтаном или договореном импровизацијом 
Измишљање малих ритмичких целина остварених спонтано изговореним или 
отпеваним групама гласова 
Импровизација остварена рукама или ногама,односно дечјим инструментима 
Слободно измишљање покрета уз музику 

 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 
Циљ: је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-
образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, 
моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика 
и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 
Годишњи фонд часова: 108 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ 27 Развој и усавршавање моторичких способности 
Развијање координације,гипкости,равнотеже и експлозивне снаге 
Примењује природне облике кретања у једноставним играма 

СКАКАЊЕ И 
ПРЕСКАКАЊЕ 

14 Оспособљавање ученика да стечена умења,знања и навике користе у 
свакодневним условима живота и рада 
Усклађивање кретања са једноставним кретним задацима 

ВЕЖБЕ УПОРОМ 
РУКАМА 

9 Развијање моторичких активности 
Развој раменог појаса и руку, правилно бацање и хватање 

БАЦАЊА И ХВАТАЊА 14 Влада изабраним умењима из вежби на справама 
Јачање мишића руку 

ВИШЕЊА И ПЕЊАЊА 2 Стицање моторичких умења у свим природним облицима кретања у 
вежбамана тлу 
Развијање смисла за креативност 
Усвајање технике колута напред 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ 18 Усвајање технике скокова у даљ,вис,дубину и прескакање дуге и кратке вијаче 
Упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела 
скоковима без међупоскока 

ВЕЖБЕ РАВНОТЕЖЕ 4 Влада изабраним умењима из вежби на справама 
Остварује напредак у развоју моторичких способности 

ВЕЖБЕ 
РЕКВИЗИТИМА 

12 
Усклађује своје кретање са једноставним кретним задацима 

РИТМИЧКЕ ВЕЖБЕ И 
НАРОДНИ 
ПЛЕСОВИ 

8 Стварање услова за колективан рад 
Оспособљавање за ритмичке вежбе и народне плесове 
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Садржаји и Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма се налазе у „Сл. гласнику 
- Просветном гласнику“, 3/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 
11/2016, 6/2017. 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ: је да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се 
усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана 
књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.  
Годишњи фонд часова: 180 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ЈЕЗИК – граматика и 
правопис 

51 -поступно и систематично упознавање  
  граматике и правописа српског језика 
-упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком 
и   стилским могућностима српског језика 

КЊИЖЕВНОСТ 72 -увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и 
изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког); 
-оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано 
тумачење и вредновање књижевно уметничких дела разних жанрова; 
-поступно и систематично оспособљавање ученика за логичко схватање и 
критичко процењивање текста; 
-развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служи; 
-усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и 
филмске уметности; 
-упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и 
културног идентитете на делима српске књижевности, позоришне и филмске 
уметности, као и других уметничких остварења. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 57 -развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и  
уверљиво, усмено и писмено изражавање; богаћење речника, 
језичког и стилског израза 
-оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим 
видовима његове  усмене и писмене 
употребе и у различитим комуникативним ситуацијама (улога говорника, 
слушаоца, саговорника ) 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ: 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 навикавања на 
отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

BACK TO SCHOOL - 
опет у школи 

7 -усвајање нових знања(алфабет) и њихова примена на научене садржаје, 
-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин, 
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OUR PETS - наши кућни 
љубимци 

7 -оспособљавање за самостално комуницирање о познатим темама, 
-примена усвојених структура, 
-описивање, кратким структурама, познате ситуације, 
-репродуковање рецитација и песама, 
-увежбавање гласног читања и писања.  
-даљи рад  на описмењавању,поштујући правопис, 
-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин, 

I’M SCARED - плашим 
се… 

7 

WHAT’S THE TIME? - 
колико је сати? 

8 

BIRTHDAYS - 
рођендани 

7 

FOOD AND DRINK - 
храна и пиће 

9 

MY BODY AND ME - 
моје тело и ја 

6 

FREE TIME - слободно 
време 

8 

THE FOUR SEASONS - 
четири годишња доба 

5 

 
МАТЕМАТИКА  
 
Циљ: је да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 
зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у 
решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког 
образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању 
научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 
Годишњи фонд часова: 180 
 
 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
Бр.  

часова 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

БЛОК БРОЈЕВА ДО 
1000 

138 - да савладају читање, писање и упоређивање приРодних бројева до 1000 
- упознају римске цифре и принцип читања и писања бројева помоћу њих 
- успешно обављају све четири рачунске операције до 1000 
- упозната својства операција користе за рациона лније ( лакше) рачунање 
- упознају зависност резултата од компонената  операције 
- знају да израчунају вредност бројевног израза са  највише 3 рачунске 
операције 
- умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција 
- решавају једноставније једначине 
- упознају и правилно записују разломке 
- успешно решавају текстуалне задатке 

ГЕОМЕТРИЈСКЕ 
ФИГУРЕ И ЊИХОВИ 
МЕЂУСОБНИ 
ОДНОСИ 

 
32 

- формирају представе о правој и полуправој 
- уочавају и цртају прав, оштар и туп угао 
- цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и 
кружницу ( помоћу лењира, троугаоника и шестрара 
- стичу представе о подударности фигура ( преко  модела и цртања ) 
- знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и  троугла 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 10 - упознају мерење масе тела и запремине течности 
- упознају нове јединице за време ( година, век) 

 
ПРИРОДА И ДРУШТВО 
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Циљ: упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за 
одговоран живот у њему.  
Годишњи фонд часова: 72 

 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ПРИРОДА – ЧОВЕК - 
ДРУШТВО 

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

КРЕТАЊЕ У 
ПРОСТОРУ И 
ВРЕМЕНУ 

13 - оспособљавање за сналажење у простору и вре мену 
- подстицање дечјих интересовања, питања, идеја   и одговора у вези са 
појавама, процесима и ситуацијама у окружењу 

НАШЕ НАСЛЕЂЕ 6 - развијање интересовања 
- упознавање са ближом  и даљом прошлошћу и   сведоцима прошлости 
- подстицање и развијање истраживачких актиВности код деце 

МАТЕРИЈАЛИ И 
ЊИХОВА УПОТРЕБА 

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

ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 8 - усвајање цивилизацијских тековина и могућност  њиховог коришћења 
- разумевање и уважавање сличности и разлика  међу појединцима и групама 
- познавати и придржавати се основних правила у   саобраћају    

 
 
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 
Циљ: васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково 
стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером 
овог наставног предмета. 
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

КОРИШЋЕЊЕ РАЗНИХ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА 
КОМПОНОВАЊЕ 

 
6 

- усмеравање ученика ка креативној доради и преобликовању постојећих 
облика 
- развијање маште и индивидуалног ликовног   израза 
- развијати моторичке способности 

КОМПОЗИЦИЈА И 
ПОКРЕТ У 
КОМПОЗИЦИЈИ 

 
14 

- развијање способности за опажање облика, вели чина, светлина, боја, 
положаја у природи 
- развијање смисла за компоновање 

ОРНАМЕНТИКА 12 - развијање мишљења и визуелног ликовног сензибилитета 
- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене 
уметности 

ПРОСТОР – повезивање 
разних облика у целину 

10 - развијање способности за опажање положаја  облика у простору 
- развијање самосталног изражавања коришћењем  различитих техника и 
средстава 
- развијање љубави према вредностима израженим у делима свих облика 
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уметности 

ОДАБИРАЊЕ 
СЛУЧАЈНО 
ДОБИЈЕНИХ 
ЛИКОВНИХ ОДНОСА 
ПО ЛИЧНОМ ИЗБОРУ 
УЧЕНИКА 

6 - развој маште у случајно насталим ликовним вредностима 

ПЛАКАТ, БИЛБОРД, 
РЕКЛАМА 

8 -увођење ученика у различите могућности  комуникација 
- стварање услова за разумевање друштвених појава 

ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ 
КАО МОГУЋНОСТ 
СПОРАЗУМЕВАЊА 

12 
 

- увођење ученика у различите могућности комуницирања 
- стварање услова уа развијање свести о потреби   чувања природне и културне 
околине 

ЛИКОВНА ДЕЛА И 
СПОМЕНИЦИ 
КУЛТУРЕ; ДЕЛА 
САВРЕМЕНИХ 
МЕДИЈУМА 

4 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
Циљ: развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; - оспособљавање за 
разумевање могућности музичког изражавања; развијање осетљивости за музичке вредности 
упознавањем музичке традиције и културе свога и других народа 
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 25 - неговање способности извођења музике ( певање-свирање  
- извођење народних и уметничких дечјих игара 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 9 - развијање критичког мишљења ( исказивање  осећања у музици која се 
изводи и слуша ) 
- стицање навике слушања музике,подстицање  доживљаја и оспособљавање за 
разумевање му зичких порука 

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 2 - развијање интересовања, музичке осетљивости  и креативности 

 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 
Циљ: је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим 
васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, 
афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 
моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима 
живота и рада.  
Годишњи фонд часова: 108 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

АТЛЕТИКА 35 - разликује правилно од неправилног држања тела 
- развијање и усавршавање моторичких способности  
- изводи покрет у задатом смеру 
- вешто изводи једноставне форме природног кретања 
- вешто изводи једноставне форме природног кретања 
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- слуша упутства и изводи покрет у задатом смеру 

ВЕЖБЕ НА 
СПРАВАМА И ТЛУ 

26 - вешто изводи задате вежбе са реквизитима 
- уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике међу 
вршњацима 

РИТМИЧКА 
ГИМНАСТИКА И 
НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

22 -  усклађује једноставне и задате покрете уз музику 
- правилно изводи основне кораке народних плесова 

ОСНОВИ ТИМСКИХ 
ИГАРА 

25 - познаје правила тимских игара и придржава их се  
- стварање услова за социјално прилагођавање   ученика на колективан живот 
и рад 

 
Садржаји и Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма се налазе 
у   "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 
7/2010, 3/2011, 7/2011 – I, 7/2011 – II, 1/2013, 11/2014, 11/2016.  
 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ: је да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се 
усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана 
књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.  
Годишњи фонд часова: 180 
 
 
 

 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ЈЕЗИК  41 - основно описмењавање ученика на темељима ортографских  и ортоепских 
стандарда књижевног језика  
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком 
и стилким могућностима српског језика 

КЊИЖЕВНОСТ 93 - увежбавање и усавршавање гласног читања  (правилног, логичког и 
изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког) 
- оспособљавање за самостално читање,доживљавање,разумевање,свестрано 
тумачење и вредновање књижевно уметничких дела разних жанрова 
- упознавање,читање и тумачење популарних и информативних текстова из 
илустрованих енциклопедија и часописа за децу 
- развијање потребе за књигом,способности да се њоме самостално служи    

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 46 - развијање смисла и способности за правилно, течно,економично и уверљиво, 
усмено и писмено изражавање; богаћење речника,језичког и сли лског израза 
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим 
видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникативним 
ситуацијама ( улога говорника, слушаоца, саговорника ) 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
  
Циљ: је да оспособи  ученика да комуницира на  основном  нивоу  страним  језиком, у усменом и 
писаном облику о темема из његовог непосредног окружења. 
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Годишњи фонд часова: 72          
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

КУПОВИНА - SHOPPING  8 -разумевање општег садржаја текстова након неколико 
слушања, 
-разумевање и одговарање на одговарајући начин на усмене 
поруке везане за лично искуство или активности на часу, 
-разумевање краћих текстова састављених од познатих 
језичких елемената, 
-разумевање и одговарање на одговарајући начин на писане 
поруке у вези познатих тема, 
-разговетно читање,тј.изговарање гласова(поштовање ритма 
и интонације), 
-размена исказа о темеме везаним за познате садржаје, 
-учествовање у комуникацији, 
-допуњавање и писање краћих текстова о познатим темама, 
-препричавање текстова, 
-поштовање реда речи у реченици, 
-препознавање  и коришћење граматичких 
садржаја(глаголска времена). 

КРЕТАЊЕ - MOVING ABOUT 9 

ОСЕЋАЊА - FEELINGS 6 

ПОРОДИЦА И ПРИЈАТЕЉИ - FAMILY 
AND FRIENDS 

8 

СНОВИ - DREAMS 5 

ДИВЉЕ ЖИВОТИЊЕ - WILD 
ANIMALS 

9 

БЛАГО - TREASURE 6 

ТЕЛЕВИЗИЈА - TV 8 

ШТА ТИ ЈЕ ОМИЉЕНО - WHAT’S 
YOUR FAVOURITE…? 

7 

ВРЕМЕ ЗА ЗАБАВУ- FUN TIME 7 

 
МАТЕМАТИКА  
 
Циљ: је да ученици усвоје елементарна математичка знања и која су потребна за схватање појава и односа у 
животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних 
задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да 
доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку 
личности ученика.  
Годишњи фонд часова: 180 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

СКУП ПРИРОДНИХ 
БРОЈЕВА 

136 - да савладају читање и писање  природних бро- 
   јева у декадном бројевном систему  
- упознају скуп природних бројева и исте приказују тачкама бројевне 

полуправе 
- примењују својства рачунских операција при  
  трансформисању израза и у случају рачун ола- 
  кшица 
- знају да читају, састављају и израчунавају вре- 
  дност израза са више операција 
- знају да речавају једноставније једначине и   неједначине  у скупу 
природних бројева 

- упознају разломке,њихово читање,писање и 
  значење 
- успешно решавају задатке дате у текстуалној  
  форми    

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 12 - да упознају  јединице за површину 
- претварају јединице у мање и веће јединице мере 

ПОВРШИНА 32 - да упознају и науче формуле за израчунавање  
  површине правоугаоника,квадрата,коцке и квадра 
- примењују стечена знања кроз решавање те- 
  кстуалних проблемских задатака 
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ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 
Циљ: је упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за 
одговоран живот у њему.  
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

МОЈА ДОМОВИНА 
ДЕО СВЕТА 

17 - развијање основних појмова о ширем   природном и друштвеном окружењу – 
завичају и домовини 
- слободно исказивање својих запажања 
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање 
окружења 
- разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама 
- очување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину 

СУСРЕТ СА 
ПРИРОДОМ 

11 - развијање основних научних појмова из природних наука 
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање 
окружења 
- развијање еколошке свести 

ИСТРАЖУЈЕМО 
ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ 

11 - развијање способности запажања основних свостава материјала, објеката, 
појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности  
- развијање интересовања за истраживање природних појава и процеса у 
домену њихових могућности 

РАД, ЕНЕРГИЈА, 
ПРОИЗВОДЊА И 
ПОТРОШЊА 

16 - усвајање цивилизацијских тековина и могућност 
  њиховог коришћења 
- разумевање и уважавање сличности и разлика  
  међу појединцима и групама 
- развијање одговорног односа према себи, други- 
  ма, окружењу   

ОСВРТ УНАЗАД - 
ПРОШЛОСТ 

17 - оспособљавање за сналажење у простору и времену 
- упознавање прошлости,значајних догађаја у настанку српске државе до 
данашњих дана 
- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација 
- упознавање са најзначајнијим владарима државе Србије 

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА  
 
Циљ: је подстицање и развијање учениковог ликовног изражавања у складу са карактером овог наставног 
предмета.  
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

КОЛАЖ, ФРОТАЖ, 
ДЕКОЛАЖ И 
АСАМБЛАЖ 

 
10 

- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене 
уметности 
- развијање маште и индивидуалног ликовног израза 
- схватити нове појмове и на свој начин се ликовно изразити 

ВЕЗИВАЊЕ ОБЛИКА У 
ТРОДИМЕНЗИОНАЛНОМ 
ПРОСТОРУ И У РАВНИ 

 
10 

- развијати ученикове потенцијале у области  ликовности и визуелности 
- користити примерене технике и средства у самосталном изражавању 
- развијати моторичке способности ученика 

СЛИКАРСКИ 
МАТЕРИЈАЛИ И 

10 - развијање маште и индивидуалног ликовног израза 
- умети примењивати различите сликарске технике, јер свака има своје 
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ТЕХНИКЕ специфичности 

ОСНОВНЕ И ИЗВЕДЕНЕ 
БОЈЕ 

10 - развијање способности за уочавање боја и светлина 
- да осетљивост за ликовне вредности које стичу у настави,ученици примењују 
у раду и животу 

ЛИНИЈА, ПОВРШИНА, 
ВОЛУМЕН, БОЈА, 
ПРОСТОР 

 
22 

- развијање маште и индивидуалног ликовног израза 
- развијање способности за опажање облика, величина, светлина,боја,положаја 
у природи 

АМБИЈЕНТ - СЦЕНСКИ 
ПРОСТОР 

10 -увођење ученика у различите могућности  комуникација 
- развијање љубави према вредностима израженим у делима свих облика 
уметности 

 
MУЗИЧКА КУЛТУРА  
 
Циљ: је оспособљавање ученика у савладавању музичке писмености и развијање интересовања, 
музичке осетљивости и креативности;  
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 23 - неговање способности извођења музике ( певање-свирање  
- извођење народних и уметничких  игара 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 8 - развијање критичког мишљења ( исказивање осећања у музици која се изводи 
и слуша ) 
- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за 
разумевање музичких порука 

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 5 - развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности 
-импровизују мелодију на задани текст 

 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 
Циљ: је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим 
васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, 
афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 
моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима 
живота и рада 
Годишњи фонд часова: 108 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

АТЛЕТИКА 16 - разликује правилно од неправилног држања тела 
- развијање и усавршавање моторичких способности  
- изводи покрет у задатом смеру 
- вешто изводи форме једноставног  кретања 
- слуша упутства и изводи покрет у задатом смеру 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ И 
СПРАВАМА 

38 - вешто изводи задате вежбе са реквизитима 
- уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике међу 
вршњацима 

РИТМИЧКА 
ГИМНАСТИКА И 
НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

 
13 

-  усклађује једноставне и задате покрете уз музику 
- правилно изводи основне кораке народних плесова 
- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 
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ОСНОВИ СПОРТСКИХ 
ИГАРА 

38 - познаје правила тимских игара и придржава их се  
- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и 
рад 

ЗДРАВСТВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ 

3  

 
Садржаји и Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма се налазе у   "Сл. 
гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 3/2006, 2/2008, 3/2011, 1/2013, 11/2014, 11/2016, 7/2017. 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 
Циљ: jе да ученици овладаjу основним законитостима српског књижевног jезика на коjем ће се 
усмено и писмено правилно изражавати, да упознаjу, доживе и оспособе се да тумаче одабрана 
књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.     
Годишњи фонд часова: 180 
 
 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ИСХОДИ 

КЊИЖЕВНОСТ ЛИРИКА 24 – разликује књижевни и некњижевни текст; упоређује 
одлике фикционалне и нефинкционалне књижевности 
– чита са разумевањем и опише свој доживљај различитих 
врста књижевних дела 
– чита са разумевањем одабране примере осталих типова 
текстова 
– одреди род књижевног дела и књижевну врсту 
– разликује карактеристике народне од карактеристика 
уметничке књижевности 
– разликује реалистичну прозу и прозу засновану на 
натприродној мотивацији 
– анализира елементе композиције лирске песме (строфа, 
стих); епског дела у стиху и у прози (делови фабуле – 
поглавље, епизода; стих); драмског дела (чин, сцена, 
појава) 
– разликује појам песника и појам лирског субјекта; појам 
приповедача у односу на писца 
– разликује облике казивања 
– увиђа звучне, визуелне, тактилне, олфакторне елементе 
песничке слике 
– одреди стилске фигуре и разуме њихову улогу у 
књижевно-уметничком тексту 
– процени основни тон певања, приповедања или драмске 
радње (шаљив, ведар, тужан и сл.) 
– развија имагинацијски богате асоцијације на основу 
тема и мотива књижевних дела 
– одреди тему и главне и споредне мотиве 

ЕПИКА 32 – анализира узрочно-последично низање мотива 
– илуструје особине ликова примерима из текста 
– вреднује поступке ликова и аргументовано износи 
ставове 
– илуструје веровања, обичаје, начин живота и догађаје у 
прошлости описане у књижевним делима 
– уважава националне вредности и негује српску 

ДРАМА 9 

НАУЧНО ПОПУЛАРНИ 
И ИНФОРМАТИВНИ 
ТЕКСТОВИ 

5 
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културноисторијску баштину 
– наведе примере личне добити од читања 
– напредује у стицању читалачких компетенција 
– упореди књижевно и филмско дело, позоришну 
представу и драмски текст 

ЈЕЗИК Граматика (морфолоија, 
синтакса) 

42 – разликује променљиве речи од непроменљивих 
– разликује категорије рода, броја, падежа речи које имају 
деклинацију 
– разликује основне функције и значења падежа 
– употребљава падежне облике у складу са нормом 
– употребљава глаголске облике у складу са нормом 
– разликује основне реченичне чланове (у типичним 
случајевима) 

Правопис 20 – доследно примењује правописну норму у употреби 
великог слова; састављеног и растављеног писања речи; 
интерпункцијских знакова 
– користи правопис (школско издање) 

Ортоепија 8 – правилно изговара речи водећи рачуна о месту акцента и 
интонацији реченице 
– говори јасно поштујући књижевнојезичку норму 
– течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 
текстове 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 40 – користи различите облике казивања: дескрипцију 
(портрет и пејзаж), приповедање у 1. и 3. лицу, дијалог 
– издваја делове текста (наслов, пасусе) и организује га у 
смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део 
текста) 
– саставља говорени или писани текст о доживљају 
књижевног дела и на теме из свакодневног живота и света 
маште 
– проналази експлицитно и имлицитно садржане 
информације у једноставнијем књижевном и 
некњижевном тексту 
– напамет говори одабране књижевне текстове или 
одломке 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ: развиjање сазнаjних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, 
моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим jезицима и културама, као и 
према сопственом jезику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникациjи, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег jезика. 
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр. 
часова 

 
ИСХОДИ 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
СЕБЕ И ДРУГИХ И 
ТРАЖЕЊЕ/ДАВАЊЕ 
ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О 
СЕБИ И ДРУГИМА У 
ШИРЕМ 

5 – разуме краће текстове који се односе на поздрављање, представљање и 
тражење/давање информација личне природе; 
– поздрави и отпоздрави, представи себе и другог користећи једноставна 
језичка средства; 
– постави и одговори на једноставнија питања личне природе; 
– у неколико везаних исказа саопшти информације о себи и другима; 
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ДРУШТВЕНОМ 
КОНТЕКСТУ 

ОПИСИВАЊЕ 
КАРАКТЕРИСТИКА 
ЖИВИХ БИЋА, 
ПРЕДМЕТА, ПОЈАВА 
И МЕСТА 

4 

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

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ 
НА ПОЗИВ ЗА 
УЧЕШЋЕ У 
ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ 

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

ИЗРАЖАВАЊЕ 
МОЛБИ, ЗАХТЕВА, 
ОБАВЕШТЕЊА, 
ИЗВИЊЕЊА И 
ЗАХВАЛНОСТИ 

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

РАЗУМЕВАЊЕ И 
ДАВАЊЕ УПУТСТАВА 

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

ОПИСИВАЊЕ И 
ЧЕСТИТАЊЕ 
ПРАЗНИКА, 
РОЂЕНДАНА И 
ЗНАЧАЈНИХ 
ДОГАЂАЈА, 
ЧЕСТИТАЊЕ НА 
УСПЕХУ И 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
ЖАЉЕЊА 

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

ОПИСИВАЊЕ 
ДОГАЂАЈА И 
СПОСОБНОСТИ У 
САДАШЊОСТИ 

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

ОПИСИВАЊЕ 
ДОГАЂАЈА И 
СПОСОБНОСТИ У 
ПРОШЛОСТИ 

4 – разуме краће текстове у којима се описују догађаји и способности у 
прошлости; 
– размени информације у вези са догађајима и способностима у прошлости; 
– опише у неколико краћих, везаних исказа догађај у прошлости; 
– опише неки историјски догађај, историјску личност и сл. 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 
ПЛАНОВАИ НАМЕРА 

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

ИСКАЗИВАЊЕ 
ПОТРЕБА, ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА 

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

ИСКАЗИВАЊЕ 
ПРОСТОРНИХ 
ОДНОСА И 
ВЕЛИЧИНА 

4 – разуме једноставнија питања и одговори на њих; 
– разуме обавештења о простору и величинама; 
– опише специфичније просторне односе и величине једноставним, везаним 
исказима; 
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ИСКАЗИВАЊЕ 
ВРЕМЕНА 
(хронолошког и 
метеоролошког) 

4 – разуме, тражи и даје једноставнија обавештења о хронолошком времену и 
метеоролошким приликама у ширем комуникативном контексту; 
– опише дневни/недељни распоред активности; 
– опише метеоролошке прилике и климатске услове у својој земљи и једној од 
земаља циљне културе једноставним језичким средствима; 

ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 
ЗАБРАНА, ПРАВИЛА 
ПОНАШАЊА И 
ОБАВЕЗА 

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

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА 

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

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ИНТЕРЕСОВАЊА, 
ДОПАДАЊА И 
НЕДОПАДАЊА 

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

ИЗРАЖАВАЊЕ 
МИШЉЕЊА (слагања и 
неслагања) 

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

ИЗРАЖАВАЊЕ 
КОЛИЧИНЕ, БРОЈЕВА 
И ЦЕНА 

4 – разуме једноставније изразе који се односе на количину нечега; 
– пита и каже колико нечега има/нема, користећи једноставнија језичка 
средства; 
– на једноставан начин затражи артикле у продавници једноставним изразима 
за количину, наручи јело и/или пиће у ресторану и пита/каже/израчуна колико 
нешто кошта; 
– састави списак за куповину – намирнице и количина намирница (две векне 
хлеба, пакет тестенине, три конзерве туњевине и сл.); 
– изрази количину у мерама – 100 gr шећера, 300 gr брашна и сл. 

 
 
ИСТОРИЈА 
 
Циљ: jе културни напредак и хуманистички развоj ученика и да допринесе разумевању историjског 
простора и времена, историjских процеса и токова, као и развиjању националног, европског и 
светског идентитета и духа толеранциjе код ученика.     
Годишњи фонд часова: 36 
 
ОБЛАСТ/ТЕМА Бр.  

часова 
ИСХОДИ 

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА  
ПРОШЛОСТИ  
 

6 – разликује основне временске одреднице (годину, 
деценију, век, миленијум, еру); 
– лоцира одређену временску одредницу на временској 
ленти; 
– разликује начине рачунања времена у прошлости и 
садашњости; 
– именује периоде прошлости и историјске периоде и 
наведе граничне догађаје; 
– разврста историјске изворе према њиховој основној 
подели; 
– повеже врсте историјских извора са установама у којима 
се чувају (архив, музеј, библиотека); 

ПРАИСТОРИЈА  
 

2 – наведе главне проналаске и опише њихов утицај на 
начин живота људи у праисторији; 



                
 
                                                                                                 Школски програм 2018 – 2022.  
_______________________________________________________________________________________ 
 

36 
 

– разликује основне одлике каменог и металног доба; 

СТАРИ ИСТОК  5 – лоцира на историјској карти најважније цивилизације и 
државе Старог истока; 
– користећи историјску карту, доведе у везу особине 
рељефа и климе са настанком цивилизација Старог 
истока; 
– одреди место припадника друштвене групе на 
графичком приказу хијерархије заједнице; 
– пореди начин живота припадника различитих 
друштвених слојева на Старом истоку; 
– наведе најважније одлике државног уређења 
цивилизација Старог истока; 
– идентификује основна обележја и значај религије у 
цивилизацијама Старог истока; 
– разликује врсте писама цивилизација Старог истока; 
– илуструје примерима важност утицаја привредних, 
научних и културних достигнућа народа Старог истока на 
савремени свет; 
– користећи дату информацију или ленту времена, смести 
историјску појаву, догађај и личност у одговарајући 
миленијум или век; 
– изложи, у усменом или писаном облику, историјске 
догађаје исправним хронолошким редоследом; 
– прикупи и прикаже податке из различитих извора 
информација везаних за одређену историјску тему; 
– визуелне и текстуалне информације повеже са 
одговарајућим историјским периодом или цивилизацијом; 

АНТИЧКА ГРЧКА 12 – опише особености природних услова и географског 
положаја античке Грчке; 
– лоцира на историјској карти најважније цивилизације и 
државе античке Грчке; 
– приказује друштвену структуру и државно уређење 
грчких полиса на примеру Спарте и Атине; 
– пореди начин живота припадника различитих 
друштвених слојева у античкој Грчкој; 
– идентификује узроке и последице грчко-персијских 
ратова и Пелопонеског рата; 
– истражи основна обележја и значај религије старих 
Грка; 
– разликује легенде и митове од историјских чињеница; 
– наведе значај и последице освајања Александра 
Великог; 
– илуструје примерима важност утицаја привредних, 
научних и културних достигнућа античке Грчке и 
хеленистичког доба на савремени свет; 
– користећи дату информацију или ленту времена, смести 
историјску појаву, догађај и личност из историје античке 
Грчке и хеленизма у одговарајући миленијум, век или 
деценију; 
– израчуна временску удаљеност између појединих 
догађаја; 
– користи основне историјске појмове; 

АНТИЧКИ РИМ 11 – лоцира на историјској карти простор настанка и ширења 
Римске државе; 
– наведе основне разлике између античке римске 
републике и царства; 
– разликује узроке од последица најзначајнијих догађаја у 
историји античког Рима; 
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– истражи основна обележја и значај религије античког 
Рима; 
– илуструје примерима важност утицаја привредних, 
научних и културних достигнућа античког Рима на 
савремени свет; 
– пореди начин живота припадника различитих 
друштвених слојева у античком Риму; 
– наведе најзначајније последице настанка и ширења 
хришћанства; 
– лоцира на карти најважније римске локалитете на 
територији Србије; 
– користећи дату информацију или ленту времена, смести 
историјску појаву, догађај и личност из историје античког 
Рима у одговарајући миленијум, век или деценију. 

 
ГЕОГРАФИЈА 
 
Циљ: jе усваjање знања о природногеографским и друштвеногеографским обjектима, поjавама и 
процесима и њиховим међусобним везама и односима у геопростору, да допринесе стварању реалне 
и исправне слике о свету као целини и месту и улози наше државе у свету.     
Годишњи фонд часова: 36 
 
ОБЛАСТ/ТЕМА Бр. 

часова 
ИСХОДИ 

ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 1 – повеже постојећа знања о природи и друштву 
са географијом као науком 
– повеже географска знања о свету са 
историјским развојем људског друштва и 
научно-техничким прогресом; 
– на примерима покаже значај учења географије 
за свакодневни живот човека; 
– разликује одговорно од неодговорног 
понашања човека према природним ресурсима 
и опстанку живота на планети Земљи; 

ВАСИОНА 3 – разликује појмове васиона, галаксија, Млечни 
пут, Сунчев систем, Земља; 
– објасни и прикаже структуру Сунчевог 
система и положај Земље у њему; 
– разликује небеска тела и наводи њихове 
карактеристике; 
– одреди положај Месеца у односу на Земљу и 
именује месечеве мене; 

ПЛАНЕТА  ЗЕМЉА Облик Земље и структура 
њене површине 

2 – помоћу глобуса опише облик Земље и наведе 
доказе о њеном облику; 
– помоћу карте опише распоред копна и воде на 
Земљи и наведе називе континената и океана; 
– примерима објасни деловање Земљине теже 
на географски омотач; 

Земљина кретања 4 – разликује и објасни Земљина кретања и 
њихове последице; 
– повеже смер ротације са сменом дана и ноћи; 
– повеже нагнутост земљине осе са различитом 
осветљеношћу површине Земље; 
– повеже револуцију Земље са сменом 
годишњих доба на северној и јужној полулопти 
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и појавом топлотних појасева; 

Унутрашња грађа и 
рељеф Земље 

8 – разликује деловање унутрашњих сила (сила 
Земљине теже, унутрашња топлота Земље); 
– разликује основне омотаче унутрашње грађе 
Земље; 
– наведе спољашње силе (ветар, вода) Земље; 
– помоћу карте и цртежа опише начине и 
последице кретања литосферних плоча 
(вулканизам, земљотреси, набирање и 
раседање); 
– разликује хипоцентар и епицентар и наведе 
трусне зоне у свету и у Србији; 
– наведе поступке које ће предузети за време 
земљотреса ; 
– опише процес вулканске ерупције и њене 
последице; 
– помоћу фотографија или узорка стена 
разликује основне врсте стена, описује њихов 
настанак и наводи примере за њихово 
коришћење; 
– помоћу карте, цртежа и мултимедија 
објашњава настанак планина и низија и 
разликује надморску и релативну висину; 
– разликује ерозивне и акумулативне процесе; 
– наведе примере деловања човека на промене у 
рељефу (бране, насипи, копови); 

Ваздушни омотач 
Земље 

6 – опише структуру атмосфере; 
– наведе временске промене које се дешавају у 
тропосфери (ветрови, падавине, облаци, 
загревање ваздуха...); 
– разликује појам времена од појма клима; 
– наведе климатске елементе и чиниоце и 
основне типове климе; 
– графички представи и чита климатске 
елементе (климадијаграм) користећи ИКТ; 
– користи дневне метеоролошке извештаје из 
медија и планира своје активности у складу са 
њима; 
– наводи примере утицаја човека на загађење 
атмосфере и предвиђа последице таквог 
понашања; 
– наводи примере о утицају атмосферских 
непогода на човека (екстремне температуре и 
падавине, град, гром, олуја); 

Воде на Земљи 8 – уочава и разликује на географској карти 
океане, већа мора, заливе и мореузе; 
– наведе и опише својства морске воде; 
– помоћу карте прави разлику између речне 
мреже и речног слива; 
– наведе и опише елементе реке (извор, ушће, 
различити падови на речном току); 
– разликује типове језерских басена према 
начину постанка; 
– наведе узроке настанка поплава и бујица и 
објасни последице њиховог дејства; 
– наведе поступке које ће предузети за време 
поплаве и након ње; 
– наведе примере утицаја човека на загађивање 
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вода и предвиђа последице таквог понашања; 

Биљни и животињски 
свет на Земљи 

2 + 2 – помоћу карте повеже климатске услове са 
распрострањеношћу живог света на Земљи; 
– помоћу карте наведе природне зоне и 
карактеристичан живи свет у њима; 
– опише утицај човека на изумирање одређених 
биљних и животињских врста; 
– наведе примере за заштиту живог света на 
Земљи 

 
БИОЛОГИЈА 
 
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..     
Годишњи фонд часова: 72 
 
ОБЛАСТ/ТЕМА Бр. 

часова 
ИСХОДИ 

 ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ  
     ЖИВОТА 

36 – истражује особине живих бића према упутствима наставника 
и води рачуна о безбедности током рада; 
– групише жива бића према њиховим заједничким особинама; 
-зна шта је ћелија и основне делове  грађе организма 
– одабира макро-морфолошки видљиве особине важне за 
класификацију живих бића; 
 
- зна да наброји и објасни основне особине  живих бића 
-зна да наброји  основне промене у пубертету 
 Зна ста је полна зрелост 

 ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И       
ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА 
ЖИВОТА 

12 – идентификује основне прилагођености спољашње грађе живих 
бића на  одређене услове животне средине, укључујући и 
основне односе исхране и распрострањење; 
– једноставним цртежом прикаже биолошке објекте које 
посматра и истражује и означи кључне детаље; 

 НАСЛЕЂИВАЊЕ И 
ЕВОЛУЦИЈА 

7 – прикупља податке о варијабилности организама унутар једне 
врсте, табеларно и графички их представља и изводи 
једноставне закључке; 
– разликује наследне особине и особине које су резултат 
деловања средине, на моделима из свакодневног живота; 
– поставља једноставне претпоставке, огледом испитује утицај 
срединских фактора на ненаследне особине живих бића и 
критички сагледава резултате; 
– користи доступну ИКТ и другу опрему у истраживању, обради 
података и приказу резултата 

  ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 8 – доведе у везу промене у спољашњој средини (укључујући 
утицај човека) са губитком разноврсности живих бића на 
Земљи; 
– направи разлику између одговорног и неодговорног односа 
према живим бићима у непосредном окружењу; 
– предлаже акције бриге о биљкама и животињама у 
непосредном окружењу, учествује у њима, сарађује са осталим 
учесницима и решава конфликте на ненасилан начин; 
– илуструје примерима деловање људи на животну средину и 
процењује последице таквих дејстава; 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 10 – идентификује елементе здравог начина живота и у односу на 
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њих уме да процени сопствене животне навике и избегава 
ризична понашања и зна да их разликује.. 

 
МАТЕМАТИКА 
 
Циљ наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и 
вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, 
способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у 
даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи 
развој математичких појмова 
Годишњи фонд часова: 144 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
Бр. 
часова 

ИСХОДИ 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И 
ДЕЉИВОСТ 

30 Ученик уме да: 
- употреби одговарајуће рачунске операције, као и њихове 
законитости и својства у скуповима N и N0; 
 – израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и реши 
једноставну линеарну једначину или неједначину (у скупу 
природних бројева); 
– реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи 
бројевни израз, линеарну једначину или неједначину (у скупу 
природних бројева); 
- формира и правилно употреби појмове делиоца и садржаоца 
природног броја;   
– примени правила дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 25 и декадним 
јединицама; 
– разликује просте и сложене бројеве и растави број на просте 
чиниоце; 
– одреди и примени НЗС и НЗД; 
– формира и графички прикаже скуп и његове подскупове, 
изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и правилно 
употребљава одговарајуће скуповне ознаке; 
– правилно користи речи и, или, не, сваки у математичко-
логичком смислу; 
- састави изразе са променљивом и израчуна његову бројевну 
вредност. 

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 
ГЕОМЕТРИЈЕ 

17 Ученик уме да: 
− опише геометријске фигуре као скупове тачака, као и њихове 
односе примењијући при томе скуповне операције и ознаке; 
– анализира односе датих геометријских објеката и запише их 
математичким писмом; 
– опише основне појмове у вези са кругом (центар, 
полупречник, тангента, тетива) и одреди положај тачке и праве 
у односу на круг; 
– нацрта праву паралелну датој правој користећи геометријски 
прибор; 
– упореди, сабира и одузима дужи, конструктивно и рачунски; 
– преслика дати геометријски објекат централном симетријом и 
транслацијом, 
– правилно користи геометријски прибор; 

УГАО 23 Ученик уме да: 
– идентификује врсте и опише својства углова (суседни, 
упоредни, унакрсни, углови на трансверзали, углови са 
паралелним крацима) и примени њихове узајамне односе; 
– нацрта праву нормалну на дату праву користећи геометријски 



                
 
                                                                                                 Школски програм 2018 – 2022.  
_______________________________________________________________________________________ 
 

41 
 

прибор; 
– измери дати угао и нацрта угао задате мере; 
– упореди, сабере и одузме углове рачунски и конструктивно, 
– реши једноставан задатак применом основних својства 
паралелограма (једнакост наспрамних страница и наспрамних 
углова); 

РАЗЛОМЦИ 60 Ученик уме да: 
– правилно прочита, запише, прошири и скрати разломке,  
- упореди и представи на бројевној полуправој разломке и 
децималне бројеве и преводи их из једног записа у други; 
– одреди месну вредност цифре у запису децималног броја, 
– заокругли број и процени грешку заокругљивања; 
– израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и реши 
једноставну линеарну једначину и неједначину; 
– реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи 
бројевни израз, линеарну једначину или неједначину; 
– одреди проценат дате величине; 
– примени размеру у једноставним реалним ситуацијама, 
користи размеру при цртању и читању разних планова, карата и 
графикона; 
– примени аритметичку средину датих бројева; 
– сакупи податке и прикаже их табелом и кружним дијаграмом 
и по потреби користи калкулатор или расположиви софтвер; 

ОСНА СИМЕТРИЈА 14 Ученик уме да: 
– препозна оснoсиметричну фигуру и одреди њену осу 
симетрије; 
– симетрично преслика тачку, дуж и једноставнију фигуру 
користећи геометријски прибор; 
– конструише симетралу дужи, симетралу угла и примењује 
њихова својства; 
– конструише праву која је нормална на дату праву или 
паралелна датој прави; 
-  правилно користи прибор за геометрију и прецизно решава 
конструктивне задатке 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 
Циљ: jе оспособљавање ученика за управљање информациjама, безбедну комуникациjу у 
дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаjа и креирање рачунарских програма за 
решавање различитих проблема у друштву коjе се развоjем дигиталних технологиjа брзо мења.   
Годишњи фонд часова: 36 
 
 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ИСХОДИ 

ИКТ 9 наведе примену информатике и рачунарства у савременом животу  
правилно користи ИКТ уређаjе  
именуjе основне врсте и компоненте ИКТ уређаjа  
прави разлику између хардвера, софтвера и сервиса  
прилагоди радно окружење кроз основна подешавања  
креира дигитални слику и примени основне акциjе едитовања и форматирања 
(самостално и сараднички)  
креира текстуални документ и примени основне акциjе едитовања и 
форматирања (самостално и сараднички)  
примени алате за снимање и репродукциjу аудио и видео записа  
креира мултимедиjалну презентациjу и примени 
сачува и организуjе податке  
разликуjе основне типове датотека  
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ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

5 реагуjе исправно када дође у потенциjално небезбедну ситуациjу у коришћењу 
ИКТ уређаjа;  
доводи у везу значаj правилног одлагања дигиталног отпада и заштиту 
животне средине  
разликуjе безбедно од небезбедног, пожељно од непожељног понашања на 
интернету  
реагуjе исправно када дођу у контакт са непримереним садржаjем или са 
непознатим особама путем интернета  
приступа интернету, самостално претражуjе, проналази информациjе у 
дигиталном окружењу и преузима их на своj уређаj  
информациjама на интернету приступи критички  
спроводи поступке за заштиту личних података и приватности на интернету  
разуме значаj ауторских права  
препознаjе ризик зависности од технологиjе и доводи га у везу са своjим 
здрављем  
рационално управља временом коjе проводи у раду са технологиjом и на 
интернету  

РАЧУНАРСТВО 16 изводи скуповне операциjе униjе, пресека, разлике и правилно употребљава 
одговараjуће скуповне ознаке  
схвати математичко-логички смисао речи „и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”, 
израза „ако...онда”  
зна алгоритме аритметике (сабирања, множења, дељења с остатком, Еуклидов 
алгоритам) и интерпретира их алгоритамски  
наведе редослед корака у решавању jедноставног логичког проблема  
креира jедноставан рачунарски програм у визуелном окружењу  
сврсисходно примењуjе програмске структуре и блокове наредби  
користи математичке операторе за израчунавања 
обjасни сценарио и алгоритам проjекта  
анализира и дискутуjе програм  
проналази и отклања грешке у програму  

ПРОЈЕКТНИ 
ЗАДАЦИ 

6 сарађуjе са осталим члановима групе у одабиру теме, прикупљању и обради 
материjала у вези са темом, формулациjи и представљању резултата и 
закључака; одабира и примењуjе технике и алате у складу са фазама 
реализациjе проjекта;   наведе кораке и опише поступак решавања проjектног 
задатка; вреднуjе своjу улогу у групи при изради проjектног задатка и 
активности за коjе jе био задужен; поставља резултат свог рада на интернет, 
ради дељења са другима, уз помоћ наставника 

 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
 
Циљ: jе да ученик развиjе техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду 
и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне 
бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и инициjативно.   
Годишњи фонд часова: 72 
 
 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ИСХОДИ 

ЖИВОТНО И РАДНО  
ОКРУЖЕЊЕ   

6 - зна да опише улогу технике, технологије и иновација у развоју заједнице и 
њихово повезивање 
- разликује основна подручја човековог рада, производње и пословања у 
техничко-технолошком подручју 
- наводи занимања у области технике и технологије 
- процењује сопствена интересовања у области технике и технологије 
- организује радно окружење у кабинету 
- правилно и безбедно користи техничке апарате и ИКТ уређаје у животном и 
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радном окружењу 

САОБРАЋАЈ 14 - процени како би изгледао живот људи без саобраћаја 
- класификује врсте саобраћаја и саобраћајних средстава према намени 
- наводи професије у подручју рада саобраћај 
- направи везу између савременог саобраћаја и коришћења информационих 
технологија 
- разликује безбедно од небезбедног понашања пешака, возача бицикла и 
дечијих возила 
- правилно се понаша као пешак, возач бицикла и дечијих возила у саобраћају  
- користи заштитну опрему за управљање бициклом и дечијим возилима  
- аргументује неопходност коришћења сигурносних појасева  на предњем и  
задњем седишту аутомобила и увек их користи као путник  
- повеже место седења у аутомобилу са узрастом ученика 
- одговорно се понаша као путник у возилу  
- показује поштовање према другим учесницима у саобраћају 
- анализира симулирану саобраћајну незгоду на рачунару и идентификује 
ризично понашањепешака и возача бицикла 

ТЕХНИЧКА И 
ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

16 - самостално црта скицом и техничким цртежом једноставан предмет 
- правилно чита технички цртеж 
- преноси податке између ИКТ уређаја 
- примењује основне поступке обраде дигиталне слике на рачунару 
- користи програм за обраду текста за креирање документа са графичким 
елементима 
- користи Интернет сервисе за претрагу и приступање online ресурсима 
- преузима одговорност за рад 
- представи идеје и планове за акције које предузима користећи савремену 
информационо-комуникациону технологију и софтвер 
 

РЕСУРСИ И 
ПРОИЗВОДЊА 

20 - повезује својства природних материјала са применом 
- објасни технологије прераде и обраде дрвета, производњу папира, текстила и 
коже 
- сече, спаја и врши заштиту папира, текстила, коже и дрвета 
- правилно и безбедно користи алате и прибор за ручну механичку обраду 
(маказе, моделарска тестера, брусни папир, стега) 
- направи план израде једноставног производа и план управљања отпадом 
- самостално израђује једноставан модел  
 

КОНСТРУКТОРСКО 
МОДЕЛОВАЊЕ 

16 - самостално проналази информације потребне за израду предмета/модела 
користећи ИКТ и Интернет сервисе 

- одабира материјале и алате за израду предмета/модела 

- мери и обележава предмет/модел 

- ручно израђује једноставан предмет/модел користећи папир и/или дрво, 
текстил, кожу и одговарајуће технике, поступке и алате 

- користи програм за обраду текста за креирање документа реализованог 
решења 

- самостално представља пројектну идеју, поступак израде и решење/производ 

- показује иницијативу и јасну оријентацију ка остваривању циљева и 
постизању успеха 

- планира активности које доводе до остваривања циљева укључујући оквирну 
процену трошкова 

- активно учествује у раду пара или мале групе у складу са улогом и показује 
поштовање према сарадницима  
- пружи помоћ у раду другим ученицима   
- процењује остварен резултат и развија предлог унапређења 
 

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
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Циљ: jе да подстиче и развиjа учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 
демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.     
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ИСХОДИ 

РИТАМ 10 – опише ритам који уочава у природи, окружењу и 
уметничким делима 
– гради правилан, неправилан и слободан визуелни ритам, 
спонтано или с одређеном намером; 
-користи различите врсте материјала 
-ради самостално и у групи ( зависно од задатака) 
– искаже своје мишљење о томе зашто људи стварају 
уметност; 
-уме да објасни свој рад и искаже мишљење о њему 
-уме да препозна различите врсте ритмова у окружењу и на 
уметничким делима 

ЛИНИЈА 20 – опише линије које уочава у природи, окружењу и 
уметничким делима; 
-црта/слика различите врсте линија на различитим цртачким 
подлогама и материјалима,  
-уме да објасни шта је линија, врсте линија, како се разликују 
линије по карактеру,дужини... 
– користи одабране садржаје као подстицај за стварање 
оригиналних цртежа 
-зна да направи линеарни цртеж 
-уме да објасни свој рад 
-ствара различите текстуре линијом 
– искаже своје мишљење о томе како је развој цивилизације 
утицао на развој уметности 

ОБЛИК 38  -пореди облике из природе, окружења и уметничких дела 
према задатим условима 
-гради апстрактне и/или фантастичне облике користећи 
одабране садржаје као подстицај за стваралачки рад;  
-израђује дводимензионалне и тродимензионалне радове и 
користи различите материјале 
-израђује презентације на задату тему ( корелација са 
информатиком ) 
– комбинује ритам, линије и облике стварајући оригиналан 
орнамент за одређену намену;  
-обликује препознатљиве тродимензионалне облике 
одабраним материјалом и поступком; 
-објасни зашто је дизајн важан и ко дизајнира одређене 
производе; 
– искаже своје мишљење о томе зашто је уметничко наслеђе 
важно;  

ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ 4 – пореди различите начине комуницирања од праисторије до 
данас 
– обликује убедљиву поруку примењујући знања о ритму, 
линији, облику и материјалу 
-изрази исту поруку писаном, вербалном, невербалном и 
визуелном комуникацијом; 
-уме да објасни шта је визуелна комуникација, шта је знак, 
симбол... 
-развија машту, креира различите симболе и знакове 
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– објасни зашто је наслеђе културе важно 

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
Циљ: jе развиjање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традициjе и културе 
свога и других народа 
Годишњи фонд часова: 72 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА Бр. 
часова 

ИСХОДИ 

ЧОВЕК И МУЗИКА 5 – наведе начине и средства музичког изражавања у праисторији 
и античком добу; 
– објасни како друштвени развој утиче на начине и облике 
музичког изражавања; 
– искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу 
човека; 
– реконструише у сарадњи са другима начин комуникације кроз 
музику у смислу ритуалног понашања и пантеизма; 
– идентификује утицај ритуалног понашања у музици 
савременог доба (музички елементи, наступ и сл.); 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 5 – класификује инструменте по начину настанка звука; 
– опише основне карактеристике удараљки; 
– препозна везу између избора врсте инструмента и догађаја, 
односно прилике када се музика изводи; 
– користи могућности ИКТ-а у примени знања о музичким 
инструментима (коришћење доступних апликација); 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 24 – изражава се покретима за време слушања музике; 
– вербализује свој доживљај музике; 
– идeнтификуje ефекте којима 
различити елементи музичке изражајности (мeлoдиjа, ритам, 
тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и осећања; 
– анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 
инструменте; 
– 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; 

ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 

Певање  23 – пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 
– примењује правилну технику певања (правилно дисање, 
држање тела, артикулација); 
– кроз свирање и покрет развија сопствену координацију и 
моторику; 
– користи различита средства изражајног певања и свирања у 
зависности од врсте, намене и карактера композиције; 
 

Свирање 11 – искаже своја осећања у току извођења музике; 
– примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 
заједничком музицирању; 
– учeствуje у шкoлским прирeдбама и мaнифeстaциjaма; 
– користи могућности ИКТ-а у извођењу музике (коришћење 
матрица, караоке програма, аудио снимака...); 

МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 

 4 – користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина 
кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 
– изражава своје емоције осмишљавањем мањих музичких 
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целина; 
– комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине 
глaсoм, инструмeнтом или пoкрeтом; 
– учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и 
пројеката; 
– користи могућности ИКТ-а за музичко стваралаштво. 

 
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 
Циљ: jе да ученик унапређуjе физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке 
и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у 
савременим условима живота и рада 
Годишњи фонд часова: 72 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА Бр. 
часова 

ИСХОДИ 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 10 – примени jедноставнe комплексе простих и општеприпремних 
вежби  
– изведе вежбе (разноврсна природна и изведена кретања) и 
користи их у спорту, рекреациjи и различитим животним 
ситуациjама  
– упореди резултате тестирања са вредностима за своj узраст и 
сагледа сопствени моторички напредак  

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ, СПОРТ И 
СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Атлетика 18 – комбинуjе и користи достигнути ниво усвоjене технике 
кретања у спорту и свакодневном животу  
– доводи у везу развоj физичких способности са атлетским 
дисциплинама  

Спортска 
гимнастика 

18 – одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим 
кретањима, изводи ротациjе тела  
– користи елементе гимнастике у свакодневним животним 
ситуациjама и игри  
– процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици  

Основе 
гимнастичких 
и спортских 
игара 

 
18 

 – користи елементе технике у игри  
– примењуjе основна правила рукомета у игри  
– учествуjе на унутародељенским такмичењима  

Плес и 
ритмика 

8 – изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу  
– игра народно коло  
– изведе кретања у различитом ритму  
– изведе основне кораке плеса из народне традициjе других 
култура  

Пливање 
Рукомет 

 
18 

– контролише и одржава тело у води  
– преплива 25 m слободном техником  
– скочи у воду на ноге  
– поштуjе правила понашања у и око водене средине  

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 
КУЛТУРА 
(Реализује се кроз све 
наставне области и теме 
уз практичан рад) 

Физичко 
вежбање и 
спорт 

 

– обjасни своjим речима сврху и значаj вежбања  
– користи основну терминологиjу вежбања  
– поштуjе правила понашања у и на просторима за вежбање у 
школи и ван ње, као и на спортским манифестациjама  
– примени мере безбедности током вежбања  
– одговорно се односи према обjектима, справама и 
реквизитима у просторима за вежбање  
– примени и поштуjе правила тимске и спортске игре у складу 
са етичким нормама  
– навиjа и бодри учеснике на такмичењима и решава конфликте 
на социjално прихватљив начин  
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– користи различите изворе информациjа за упознавање са 
разноврсним облицима физичких и спортско-рекреативних 
активности  
– прихвати сопствену победу и пораз у складу са „ферплеjом”  
– примењуjе научено у физичком и здравственом васпитању у 
ванредним ситуациjама  
– препозна лепоту покрета и кретања у физичком вежбању и 
спорту  
– направи план дневних активности  

Здравствено 
васпитање 

 

– наведе примере утицаjа физичког вежбања на здравље  
– разликуjе здравe и нездравe начине исхране  
– направи недељни jеловник уравнотежене исхране уз помоћ 
наставника.  
– примењуjе здравствено-хигиjенске мере пре, у току и након 
вежбања  
– препозна врсту повреде  
– правилно реагуjе у случаjу повреде  
– чува животну средину током вежбања  

 
Физичко васпитање - 72 часа; ОФА - 54 часа (18 часова фудбал и 36 часова одбојка) 
 
Садржај и Начин остваривања програма се налази у  "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", 
бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 – др. правилник, 3/2011, 1/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017, 9/2017.  

 

 
 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

 
Циљ: jе да ученици овладаjу основним законитостима српског књижевног jезика на коjем ће се 
усмено и писмено правилно изражавати, да упознаjу, доживе и оспособе се да тумаче одабрана 
књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине 
Годишњи фонд часова: 144 

 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ЈЕЗИК – граматика, 
правопис, ортоепија 

55 - увођење ученика у грађење речи; 
- упознавање гласовних алтернација; 
- утврђивање знања о значењу и функцији придевских заменица; 
- грађење и значење глаголских облика; 
- писање имена васионских тела и глаголских облика 
- развијање способности за уочавање и тумачење узрочно-последичних веза, 
мотива, емоција и књижевних поступака у делу; 
- оспособљавање за исказивање властитих судова и закључака приликом 
анализе текста. 
- уочавање структуре приче грађене ретроспективно; 
- стваралачко препричавање текста са променом гледишта 
- обједињавање приповедања и описивања. 

КЊИЖЕВНОСТ  69 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 20 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ: развиjање сазнаjних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, 
моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим jезицима и културама, као и 
према сопственом jезику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникациjи, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег jезика. 
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

SHOOL (Школа)   18 Способност давања личних података 
Поздрављање и представљање (у усменој и писменој комуникацији) 
Детаљније упознавање ученика са фонетским писмом 
Разумевање грађења речи 
Школе у иностранству 
Националности и језици 
Успешно владање и примена нових речи у комуникацији 
Амерички и британски енглески 
Напредније писање и сигурније читање 
Спортови у Америци 
Рад на писању у циљу побољшања 
Усвајање и примена новог вокабулара 
О споменицима и музејима 
Конверзација у ресторану 
Максимално коришћење стеченог знања и у писаној и у усменој форми 
Традиционални празници и обичаји 

FAMILY (Породица) 18 

CELEBRATIONS 
(Прославе) 

18 

OBLIGATIONS 
(Обавезе) 

18 

 
 
ИСТОРИЈА 
 
Циљ: jе културни развоj и хуманистичко образовање ученика. Циљ наставе историjе jе и да 
допринесе разумевању историjског простора и времена, историjских процеса и токова, као и 
развиjању националног и европског идентитета и духа толеранциjе код ученика.  

Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

УВОД 3  

ЕВРОПА И 
СРЕДОЗЕМЉЕ У 
РАНОМ СРЕДЊЕМ 
ВЕКУ  

 
10 

Разумевање појма средњи век и стицање знања основних одлика тог 
историјског периода, распознаје писане и матерјалне историјске изворе 
Разумевање узрока и последица сеобе народа и судара цивилизације и 
варварства стицање знања о најзначајнијим државама догађајима и 
историјским личностима 
Разумевање улоге религије у средњем веку. Развијање духа толеранције.  

СРБИ И ЊИХОВО 
ОКРУЖЕЊЕ У РАНОМ 
СРЕДЊЕМ ВЕКУ  

 
10 

Стицање знања о Словенима – узроцима сеобе  
Јужни Словени, досељавање на Балканско полуострво, оснивање држава, 
значај покрштавања за развој ране културе и личностима које су обележиле тај 
период 

ЕВРОПА У ПОЗНОМ 
СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

11 Упознавање културних и техничких достигнућа средњовековне Европе, развој 
и структура феудалних држава разумевање улоге религије. 
Значај развоја градова, градске привреде и робноновчане привреде за промене 
у развоју феудалног друштва. Стварање средњовековног грађанског сталежа и 



                
 
                                                                                                 Школски програм 2018 – 2022.  
_______________________________________________________________________________________ 
 

49 
 

његов посебан положај. Развијање духа толеранције. 

СРБИ И ЊИХОВО 
ОКРУЖЕЊЕ У 
ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ 
ВЕКУ  

 
23 

Стицање знања о Српским земљама у средњем веку издвајање кључних 
догађаја и историјских личности које су својом улогом мењале тај период, 
упознавање културног наслеђа Срба, коришћење историјских карата 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И 
ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ 
У ДОБА 
ОСМАНЛИЈСКИХ 
ОСВАЈАЊА  

 
 

15 

Стицање знања о Српским земљама и њиховом положљју продором 
Османлија последице освајања, издвајање кључних догађаја и историјских 
личности које су својом улогом мењале тај период,  развијање критичког 
односа према историјским изворима, Коришћење карте 

 
ГЕОГРАФИЈА 
 
Циљ: географиjе jе усваjање знања о природногеографским и друштвеногеографским обjектима, 
поjавама и процесима и њиховим међусобним везама и односима у геопростору. Настава географиjе 
треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о свету као целини и месту и улози наше 
државе у свету.  
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

УВОД 1 упознавање са предметом, поделом и методама рада 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

8 Усвајање и стицање знања о процесима и феноменима у хидросфери, 
географски размештај објеката и њихове одлике. Значај вода за живот на 
земљи. Усвајање и стицање знања о биљном и животињском свету. Схватање 
неопходности очувања и унапређења животне средине. 

СТАНОВНИШТВО И 
НАСЕЉА НА ЗЕМЉИ 

5 Усвајање и стицање знања о појмовима из географије становништва и насеља, 
и утицаја природних и друштвених фактора 

ГЕОГРАФСКА 
СРЕДИНА И ЉУДСКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

 
3 

Усвајање знања о појму природне и географске средине и појму географске 
регије. Усвајање и стицање знања о привреди, њеној подели и факторима 
развоја 

РЕГИОНАЛНА 
ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 

52 Стицање знања о основним географским одликама Европе. Упознавање улоге 
и значаја међународних организација за решавање економских и социјалних 
проблема у свету. Стицање основних одлика Европских регија, картографско 
описмењавање. 

ГОДИШЊА 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 
ГРАДИВА  

 
3 

 

 
БИОЛОГИЈА 
 
Циљ: jе да ученици усваjањем образовно-васпитних садржаjа стекну основна знања о животном 
простору, начину живота, основноj грађи, разноврсности и значаjу животињског света 
Годишњи фонд часова: 72 
.  

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

УВОД 
3 Да ученици уоче потребу за класификовањем живог света;уоче сличности и 

разлике између гљива,биљака и животиња 

ПРАЖИВОТИЊЕ  9 Да ученици упознају и науче основне појмове о праживотињама 
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ЦАРСТВО 
ЖИВОТИЊА 

48 Да ученици упознају начин живота,грађу, 
разноврсност и значај бескичмењака и кичмењака и схвате њихову улогу у 
природи;Упознају болести које преносе животиње и превенцију;Схвате значај 
бриге о потомству птица и сисара;Схвате значај одговорног односа према 
животињама.      

УГРОЖЕНОСТ И 
ЗАШТИТА 
ЖИВОТИЊА 

 
6 Да ученици схвате значај одговорног модноса према животињама 

УВОД У ЕВОЛУЦИЈУ 
ЖИВОГ СВЕТА 

6 Да ученици разумеју еволуцију живог света и схвате њен значај у формирању 
савременог биолошког мишљења 

 

МАТЕМАТИКА 

Циљ: jе да ученици усвоjе елементарна математичка знања коjа су потребна за схватање поjава и 
законитости у природи и друштву; да оспособи ученике за примену усвоjених математичких знања у 
решавању разноврсних задатака из животне праксе, да представља основу за успешно настављање 
математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развиjању менталних 
способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.  
Годишњи фонд часова: 144 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 24 -појам негативног броја  
-скуп целих бројева Z 
-цели бројеви на бројевној правој 
-супротан број 
-апсолутна вредност целог броја 
-упоређивање целих бројева 
-основне рачунске операције са целим бројевима и њихова својства 

РАЦИОНАЛНИ 
БРОЈЕВИ 

45 -скуп рационалних бројева Q  
-приказивање рационалних бројева на бројевној правој 
-уређеност скупа Q  
-рачунске операције у скупу Q и њихова својства 
-изрази са рационалним бројевима  
-једначине и неједначине упознатих облика-решавање и примена 
-проценат и примене 

ТРОУГАО 30 -троугао; однос страница,врсте троуглова према страницама. 
-углови троугла,збир углова,врсте троуглова према угловима 
-однос између страница и углова троугла 
-конструкције неких углова (60˚ , 120˚ , 30˚ , 45˚ , 75˚ , 135˚ ) 
-подударност троуглова ( интерпретација) 
-основна правила о подударности троуглова; закључивање о једнакости 
аналогних елемената 
-основне конструкције троуглова 
-описана кружна линија око троугла и уписана у њега, висина и тежишна дуж 
-четири значајне тачке у троуглу и њихова конструкција 

ЧЕТВОРОУГАО 20 -четвороугао; врсте четвороугла (квадрат, правоугаоник, паралелограм, ромб, 
трапез, делтоид); 
-углови четвороугла 
-паралелограм, својства; појам централне симетрије 
-врсте паралелограма; правоугли паралелограми 
-конструкције паралелограма  
-трапез, својства, средња линија 
-врсте трапеза, једнакокраки трапез -основне конструкције трапеза 
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ПОВРШИНА 
ЧЕТВОРОУГЛА И 
ТРОУГЛА 

 
17 

-појам површине фигуре-површина правоугаоника 
-једнакост површина фигура 
-површина паралелограма, троугла, трапеза - -површина четвороугла с 
нормалним дијагоналама 

 
ФИЗИКА 
 
Циљ: jе да ученици упознаjу природне поjаве и основне природне законе, да стекну основну научну 
писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких поjава у свакодневном животу и за 
активно стицање знања о физичким поjавама кроз истраживање, оформе основу научног метода и да 
се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду.  
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

УВОД 
2 -стекне појам о начину како физика истражује природу 

-зна да разликује појмове физичких тела одсупстанција од којих се састоје 
тела 

КРЕТАЊЕ 

14 -усвоји основне представе о механичком кретању 
-упозна величине које карактеришу равномерно праволинијско кретање(пут, 
временски интервал и брзину) 
-користи јединицу за брзину у SI систему: m/s 
-уме да измери и израчуна сталну брзину 

СИЛА 

14 -на основу појма узајамног деловања тела (одбијања, привлачења, 
деформација, промене кретања) схвати силу као меру узајамног деловања 
тела, која се мери динамометром 
-уме да измери силу динамометром 
-користи јединицу силе у SI систему :N 
-знају да је сила векторска величина 

МЕРЕЊЕ 

15 -овладају мерењем следећих физичких величина: дужине, времена и 
запремине 
-уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких 
величина лењиром, мерном траком, нониусом, хронометром, мензуром 
-користи једиинице SI система набројаних физичких величина (m,s...) 
-разликује временски тренутак од временског интерв. 

МАСА И ГУСТИНА 

15 -добије представу о маси као карактеристици физичког тела при узајамном 
деловању тела, да зна да се маса тела мери вагом и да је адитивна величина 
-уме помоћу дефиниционих формула да израчуна бројне вредности густине 
-уме да одреди густину чврстих тела и течности мерењем масе и запремине 
-зна јединице масе и густине у SI систему:kg, kg/m 

ПРИТИСАК 

12 -одреди притисак чврстих тела мерењем и израчунав. 
-користи јединицу притиска у SI систему: Pa 
-схвати преношење притиска у течностима игасовима  
-разуме Паскалов закон 
-разуме атмосверски притисак  
-уме да користи барометар 

 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 
Циљ: jе оспособљавање ученика за управљање информациjама, безбедну комуникациjу у 
дигиталном окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачинарских програма за решавање 
различитих проблема у друштву коjе се развоjем дигиталних технологиjа брзо мења.   
Годишњи фонд часова: 36 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 
Бр.  

часова 
 

ИСХОДИ 
ИНФОРМАЦИОНО-
КОМУНИКАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ 

10 – правилно користи ИКТ уређаjе; 
– креира, уређуjе и структурира дигиталне садржаjе коjи садрже табеле у 
програму за рад са текстом и програму за рад са мултимедиjалним 
презентациjама; 
– креира и обрађуjе дигиталну слику; 
– самостално снима и врши основну обраду аудио и видео записа; 
– уређуjе мултимедиjалну презентациjу коjа садржи видео и аудио садржаjе; 
– чува и организуjе податке локално и у облаку; 
– одговорно и правилно користи ИКТ уређаjе у мрежном окружењу; 
– разликуjе основне интернет сервисе; 
– примењуjе поступке и правила за безбедно понашање и представљање на 
мрежи; 
– приступа Интернету, самостално претражуjе, проналази и процењуjе 
информациjе и преузима их на своj уређаj поштуjући ауторска права; 
– обjасни поступак заштите дигиталног производа/садржаjа одговараjућом CC 
лиценцом;  
– обjасни поступак прикупљања података путем онлаjн упитника; 
– креира jедноставан програм у текстуалном програмском jезику; 
– користи математичке изразе за израчунавања у jедноставним програмима; 
– обjасни и примени одговараjућу програмску структуру (наредбе доделе, 
гранања, петље); 
– користи у оквиру програма нумеричке, текстуалне и jеднодимензионе 
низовске вредности; 
– разложи сложени проблем на jедноставниjе функционалне целине 
(потпрограме); 
– проналази и отклања грешке у програму; 
– сарађуjе са осталим члановима групе у одабиру теме, прикупљању и обради 
материjала, представљању проjектних резултата и закључака; 
– користи могућности коjе пружаjу рачунарске мреже у сфери комуникациjе и 
сарадње; 
– креира, обjављуjе и представља дигиталне садржаjе користећи расположиве 
алате; 
– вреднуjе процес и резултате проjектних активности.  

ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

4 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
ИЗ ОБЛАСТИ ИКТ И 
ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

4 

РАЧУНАРСТВО 15 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
ИЗ ОБЛАСТИ 
РАЧУНАРСТВО 

3 

 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
 
Циљ: jе да ученик развиjе техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду 
и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне 
бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и инициjативно.   
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ИСХОДИ 

ЖИВОТНО И РАДНО  
ОКРУЖЕЊЕ   

6 – повеже развоj грађевинарства и значаj урбанизма у побољшању услова 
живљења; 
– анализира карактеристике савремене културе становања; 
– класификуjе кућне инсталациjе на основу њихове намене; 
– класификуjе врсте саобраћаjних обjеката према намени; 
– повезуjе неопходност изградње прописне инфраструктуре са безбедношћу 
учесника у саобраћаjу; 
– повезуjе коришћење информационих технологиjа у саобраћаjним обjектима 

САОБРАЋАЈ 8 

ТЕХНИЧКА И 
ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

18 
 

РЕСУРСИ И 
ПРОИЗВОДЊА 

20 
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КОНСТРУКТОРСКО 
МОДЕЛОВАЊЕ 

20 са управљањем и безбедношћу путника и робе; 
– демонстрира правилно и безбедно понашање и кретање пешака и возача 
бицикла на саобраћаjном полигону и/или уз помоћ рачунарске симулациjе; 
– скицира просторни изглед грађевинског обjекта; 
– чита и црта грађевински технички цртеж уважаваjући фазе изградње 
грађевинског обjекта уз примену одговараjућих правила и симбола; 
– користи рачунарске апликациjе за техничко цртање, 3D приказ грађевинског 
обjекта и унутрашње уређење стана уважаваjући потребе савремене културе 
становања; 
– самостално креира дигиталну презентациjу и представља jе; 
– класификуjе грађевинске материjале према врсти и своjствима и процењуjе 
могућности њихове примене; 
– повезуjе коришћење грађевинских материjала са утицаjем на животну 
средину; 
– повезуjе алате и машине са врстама грађевинских и пољопривредних радова; 
– реализуjе активност коjа указуjе на важност рециклаже; 
– образложи на примеру коришћење обновљивих извора енергиjе и начине 
њиховог претварања у корисне облике енергиjе; 
– правилно и безбедно користи уређаjе за загревање и климатизациjу 
простора; 
– повезуjе значаj извођења топлотне изолациjе са уштедом енергиjе; 
– повезуjе гране пољопривреде са одређеном врстом производње хране; 
– описуjе занимања у области грађевинарства, пољопривреде, производње и 
прераде хране; 
– изради модел грађевинске машине или пољопривредне машине уз примену 
мера заштите на раду; 
– самостално/тимски врши избор макете/модела грађевинског обjекта и 
образлажи избор; 
– самостално проналази информациjе о условима, потребама и начину 
реализациjе макете/модела користећи ИКТ; 
– креира планску документациjу (листу материjала, редослед операциjа, 
процену трошкова) користећи програм за обраду текста; 
– припрема и организуjе радно окружење одређуjући одговараjуће алате, 
машине и опрему у складу са захтевима посла и материjалом коjи се обрађуjе; 
– израђуjе макету/модел поштуjући принципе економичног искоришћења 
материjала и рационалног одабира алата и машина примењуjући процедуре у 
складу са принципима безбедности на раду; 
– учествуjе у успостављању критериjума за вредновање, процењуjе своj рад и 
рад других и предлаже унапређења постоjеће макете/модела; 
– одреди реалну вредност израђене макете/модела укључуjући и оквирну 
процену трошкова.  

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 
Циљ: jе да подстиче и развиjа учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 
демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.   
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

СЛОБОДНО 
РИТМИЧКО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
БОЈЕНИМ МРЉАМА, 
ЛИНИЈАМА 
СВЕТЛИНАМА, 

4 -развијају ликовно- естетски сензибилитет (осетљивост ) за спонтани ритам 
бојених мрља, линија, текстуру, светлину, боју и чулну осетљивост и 
осећајност за визуелно споразумевање и свет уобразиље у ликовним делима 
- развијају способност за креативно и апстрактно мишљење 
-естетски доживљај дела ликовне уметности 
-покажу интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и 
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ОБЛИЦИМА И 
ВОЛУМЕНИМА 

законитости 
- подстиче креативност, 
  -развија стваралачко мишљење,  
- развијају индивидуално истраживање односа ликовних елемената 
-оспособљавање решавања задатака у непознатим ситуацијама 
-базична језичка и уметничка писменост 
-ликовна писменост 
-сазнање о значају боја 
- покажу интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и  
законитости света облика: светло- тамно, облик- боја, простор, композиција; 
- развијају индивидуално истраживање односа ликовних елемената на 
примерима националног и светског ликовног уметничког наслеђа 

ВИЗУЕЛНО 
СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

3 

ТЕКСТУРА 6 

СВЕТЛИНА 8 

БОЈА 12 

СВЕТ УОБРАЗИЉЕ У 
ДЕЛИМА ЛИКОВНЕ 
УМЕТНОСТИ 

 
3 

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
Циљ: развиjање интересовања за музичку културу; развиjање музикалности и креативности;  
неговање смисла за заjедничко музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са 
ученицима; упознавање музичке традициjе и културе свога и других народа.   
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 18 - неговање способности извођења музике певањем и свирањем 
- неговање смисла за колективно музицирање (певање и свирањe ) 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 10 - стицање навике за слушање музичког дела 
- развијање способности за доживљај музичког дела 
- развијање способности за разумевање музичког дела 
- развијање критичког мишљења 

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 8 - подстицање стваралачког ангажовања ученика 
- развијање музичке креативности 
- развијање способности за импровизацију мелодије 

 
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  
 
Циљ: jе да ученик унапређуjе физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке 
и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у 
савременим условима живота и рада.  
Годишњи фонд часова: 72 часа + 54 часа обавезних физичких активности  
 

ОБЛАСТ/ТЕМА Бр. 
часова 

ИСХОДИ 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 4 – примени комплексе простих и општеприпремних вежби у 
већем обиму и интензитету у самосталном вежбању; 
– користи научене вежбе у спорту, рекреациjи и различитим 
животним ситуациjама; 
– упоређуjе резултате тестирања са вредностима за своj узраст; 
– примени досегнути ниво усвоjене технике кретања у игри, 
спорту и свакодневном животу; 
– разликуjе атлетске дисциплине; 
– развиjа своjе моторичке способности применом вежбања из 
атлетике; 
– одржава равнотежу у различитим кретањима, изводи ротациjе 

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ, СПОРТ И 
СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Атлетика 18 

Спортска 
гимнастика 

18 

Основе 
тимских и 
спортских 
игара 

18 

Плес и 
ритмика 

8 
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Пливање 
 

/ тела; 
– схвати вредност спортске гимнастике за сопствени развоj; 
– изведе елементе кошаркашке технике; 
– примени основна правила кошарке; 
– користи елементе кошарке у игри; 
– примени основне елементе тактике у одбрани и нападу; 
– учествуjе на унутар одељенским такмичењима; 
– изведе кретања у различитом ритму; 
– игра народно коло; 
– изведе основне кораке плеса из народне традициjе других 
култура; 
– изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку пратњу; 
– контролише покрете и одржава тело у води; 
– преплива 25 m техником краула и леђног краула; 
– процени своjе способности и вештине у води; 
– скочи у воду на главу; 
– поштуjе правила понашања у води, и око водене средине; 
– обjасни своjим речима значаj примењених вежби; 
– процени ниво сопствене дневне физичке активности; 
– препозна начине за побољшање своjих физичких способности; 
– препозна могуће последице недовољне физичке активности; 
– правилно се понаша на вежбалиштима као и на спортским 
манифестациjама; 
– примени мере безбедности у вежбању у школи и ван ње; 
– одговорно се односи према обjектима, справама и 
реквизитима; 
– примени и поштуjе правила игара у складу са етичким 
нормама; 
– примерено се понаша као посматрач на такмичењима; 
– решава конфликте на друштвено прихватљив начин; 
– пронађе и користи различите изворе информациjа за 
упознавање са разноврсним облицима физичких и спортско-
рекреативних активности; 
– прихвати победу и пораз; 
– вреднуjе спортове без обзира на лично интересовање; 
– примени усвоjене моторичке вештине у ванредним 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 
КУЛТУРА 
 

Физичко 
вежбање и 
спорт 

54 

Здравствено 
васпитање 

 

Напомена: Здравствено васпитање је у оквиру свих часова Физичког и здравственог васпитања 
 
Садржај и Начин остваривања програма се налази у  "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", 
бр. 5/2008, 3/2011, 1/2013, 5/2014, 5/2014, 11/2016, 11/2016, 3/2018.  

СЕДМИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК  
 
Циљ: је да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и 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 
основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно 
изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, 
филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.  
Годишњи фонд часова: 144 
 

 Бр.   
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ОБЛАСТ/ТЕМА часова ЦИЉЕВИ И ЗАДЦИ 
ЈЕЗИК – граматика, 
правопис, ортоепија 

56 Ситематизација и проширивање знања о врстама речи и граматичким 
категоријама променљивих речи о значењу и употреби падежа,о врстама 
глагола.Систематизација и проширивање знања реченичним 
члановима.Напоредни односи међу реченичним члановима.Појам синтагме и 
састав именичке синтагме.Појам актива и пасива.Систем независних 
предикатских реченица.Напоредни односи мешу независним предикатским 
реченицама.Комуникативне реченице.Конгруенција.Основни појмови о 
старословенском језику. 
Описмењавање ученика на темељима ортографских стандарда српског 
књижевног језика.Поступно и систематично упознавање граматике и 
правописа српског језика. 
Разликовање кратких акцената и реченични акценат. Описмењавање ученика 
на темељима ортографских стандарда српског књижевног језика. 

КЊИЖЕВНОСТ 67 Оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и 
вредновање књижевноуметничких дела.Развијање патриотизма и васпитавање 
у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.Осамостаљивање за 
анализу лирских дела 
Развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и 
унапређује. Развијање потребе за књигом, способности да се њоме ученици 
самостално служе као извором сазнања.Рад на књижевном 
тексту.Упознавање,развијање,чување и поштовање властитог националног и 
културног идентитета на делима српске књижевности. Осамостаљивање за 
анализу епских дела. 
Поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и 
вредновање сценских остварења. Осамостаљивање за анализу драмских дела. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 21 Упознавање,читање и тумачење популарних и информативних текстова из 
илустрованих енциклопедија и часописа за децу.Информативно читање и 
упућивање ученика у читање „с оловком у руци“. 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ: 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 
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ПОНОВО ЈЕ 
СЕПТЕМБАР - IT’S 
SEPTEMBER AGAIN 

8 -писање већих целина на основу  
датих елемената; 
-ступа у дијалог у оквиру 8 до 10  
реплика; 
-разуме песме везане за обрађену тематику; 
-монолошки, без претходне припреме представља себе и друге. 
-даље усавршава изговор гласова; 
-користи нове граматичке целине уз  
нови вокабулар; 
-пише кратка неформална писма разноврсног  
садржаја, 
-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 
речи; 

СПОРТСКИ ЖИВОТ - 
A SPORTING LIFE 

9 

ХРАНА ЗА 
РАЗМИШЉАЊЕ - 
FOOD FOR THOUGHT 

9 

ПРОСЛАВЉАЊА - 
CELEBRATIONS 

11 

ДОМЕ СЛАТКИ ДОМЕ 
- HOME SWEET HOME 

8 
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СЛИКЕ И ЗВУКОВИ - 
PICTURES AND 
SOUNDS 

8 -пише нови текст слушањем истог; 
-правилно користи врсте речи у монолозима и 
дијалозима; 
-упознаје основна правила фонетике  
и морфологије; 
-правилно казује реченице у  
зависности од времена дешавања; 
-препричава познати текст у краћој  
Форми, 
-користи корелацију са другим  
предметима и ради краћу презента- 
цију. 

МЕСТА ЗА ПОСЕТИТИ 
- GOING PLACES 

11 

ЛУДА МОДА - 
FASHION CRAZY 

8 

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 
Циљ: 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 подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 
демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

АРАБЕСКА 4 - базична језичка и уметничка-ликовна писменост 
сликовни стваралачки рад, 
-доживљавање ликовних уметничких дела у оквиру културне баштине, за 
препознавање савремених кретања у уметности свог и других народа 

ПРОПОРЦИЈЕ 4 -развијање способности за уочавање и разликовање складних – хармоничних  
и нехармоничних односа  

КОМПОЗИЦИЈА И 
ПРОСТОР 

20 -да се ученици оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 
ситуацијама; да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима 
- визуелну перцепцију и аперцепцију 
оплемењивање животног и радног простора 

ОБЈЕДИЊАВАЊЕ 
ПОКРЕТА, ИГРЕ И 
ЗВУКА 

 
6 

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

ФОТОГРАФИЈА 2 -да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост 
и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних 
постигнућа; 
- усвајање естетских критеријума за креативно мишљење 
-критичко мишљење 
- активно стваралачко деловање у културном и уметничком животу средине 

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
Циљ: је 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 
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музикалност и креативност 
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 3 усвојеност знања о жанровској припадности музичких композиција;  
оспособљеност ученика за вокалну интерпретацију; схватање обрађених 
тоналитета; разумевање тонских родова дура и мола; примена знања из 
области муз. писмености 

ОСНОВИ МУЗИЧКЕ 
ПИСМЕНОСТИ 

4 уочавање структуре извођача – индивидуално, камерно, оркестарско, као и 
величина композиција 

МУЗИЧКЕ ЕПОХЕ 24 упознавање ученика са пореклом, настанком и развојем музике; упознавање 
ученика са утицајем културно-историјског развоја на музику и обрнуто 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 2 упознавање дела и усвојеност појмова хорска и духовна мизика; усвојеност 
појма инструментална музика; уочавање принципа класификације музичких 
инструмената по начину добијања тона; усвајање знања о карактеристикама 
појединих инструменталних група; уочавање врсте оркестра и упознавање 
жанрова: концерт, свита, симфонија, варијације, камерна музика (гудачки 
квартет, гудачки квинтет, клавирски квинтет) 

МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 

3 оспособљеност ученика за импровизацију мелодије на задани текст; 
оспособљеност ученика за импровизацију мелодије на дечјим инструментима 

 
ИСТОРИЈА 
 
Циљ: је 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 
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

УСПОН ЕВРОПЕ 13 -усвајање појма «нови век» и стицање знања о основним одликама тог 
историјског периода 
-стицању знања о историји најзначајнијих европских држава у новом веку  
-упознавање културних и научно технолошких достигнућа Европе и света у 
новом веку 
-коришћење историјских карата за период новог века  
-стицање знања о заменитим личностима новог века 
-развијање истраживачке радозналости и критичког односа према историјским 
изворима 

СРПСКИ НАРОД ПОД 
СТРАНОМ ВЛАШЋУ 
ОД XVI ДО XVIII ВЕКА 

 
16 

-стицање основних знања о турском друштву и држави од 16. до 18.века и 
стицање знања о положају српског народа под Турском, Хабзбуршком и 
млетачком влашћу 
-упознавање са облицима отпора турској власти 
-упознавање са верским и културним установама Срба у том периоду 
-стицање знања о знаменитим личностима новог века 
-коришћење историјских карата 
-развијање истраживачке радозналости и критичког односа према историјским 
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изворима 
-стицање знања о развоју грађанских слобода и права током новог века 

ДОБА РЕВОЛУЦИЈА 17 -упознавање са привредним и друштвеним променама у Европи крајем 18.века 
и у првој половини 19. 
-разумевање појмова индустријска револуција, грађанска револуција 
-стицање знања о основним карактеристикама појединачних револуција у 
Европи и свету 
-стицање знања о знаменитим личнистима новог века 
-коришћење историјских карата 
-развијање истраживачке радозналости и критичког односа према историјским 
изворима 
-стицање знања о развоју грађанских слобода и права током новог века 

НОВОВЕКОВНЕ 
СРПСКЕ ДРЖАВЕ 
СРБИЈА И ЦРНА ГОРА 

 
21 

-стицање знања о настанку и развоју модерних српских држава до 
међународног признања независности 1878. године 
-стицање основних знања о српској револуцији 
-упознавање културних и научно технолошких достигнућа Срба у новом веку 
-стицање знања о знаменитим личностима новог века 
-коришћење историјских карата 
-развијање истраживачке радозналости и критичког односа према историјским 
изворима 
-стицање знања о развоју грађанских слобода и права током новог века 

СРПСКИ НАРОД ПОД 
СТРАНОМ ВЛАШЋУ 
ОД КРАЈА XVIII ВЕКА 
ДО СЕДАМДЕСЕТИХ 
ГОДИНА XIX ВЕКА 

5 -стицање знања о знаменитим личностима новог века 
-стицање знања о положају српског народа под хабзбуршком и турском 
влашћу 
-развијање истраживачке радозналости и критичког односа према историјским 
изворима 
-стицање знања о развоју грађанских слобода и права током новог века 
-коришћење историјских карата 
-стицање знања о нациналном покрету Срба у Јужној Угарској (Војводини) 

 
ГЕОГРАФИЈА 
 
Циљ: је да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и 
задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 
другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају 
и разумеју географске објекте, појаве, процесе и законитости у простору, њихове узрочно-
последичне везе и односе, развију географску писменост и географски начин мишљења, свести и 
одговорног односа према свом завичају, држави, континенту и свету као целини и толерантног става 
према различитим народима, њиховим културама и начину живота 
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

УВОД 1 Усвајање знања о природногеографским одликама  ваневропских континената, 
њихових регија и појединих држава, 
Стекну знања о друштвеноекономским одликама, упознају еконпмско 
географске карактеристике,  
Оспособе се за праћење економских и друштвених активности и промена у 
савременом свету као и њихов допринос у општем развоју човечанства, 
Да се оспособе за коришћење  географске литературе и различитог 
илустративног материјала у сврху лакшег савлађивања наставног градива и 
оспособљавања за самосталан рад и примену својих знања у другим наставним 
предметима и програмима, 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 
ОДЛИКЕ АЗИЈЕ 

21 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 
ОДЛИКЕ АФРИКЕ 

14 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 
ОДЛИКЕ СЕВЕРНЕ 
АМЕРИКЕ 

 
12 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ  
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ОДЛИКЕ СРЕДЊЕ 
АМЕРИКЕ 

3 Развијање духа солидарности и толеранције према другим народима у свету 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 
ОДЛИКЕ ЈУЖНЕ 
АМЕРИКЕ 

 
9 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 
ОДЛИКЕ 
АУСТРАЛИЈЕ И 
ОКЕАНИЈЕ 

 
6 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 
ОДЛИКЕ АРКТИКА 

2 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 
ОДЛИКЕ 
АНТАРКТИКА 

 
2 

СВЕТ КАО ЦЕЛИНА 2 

 
ФИЗИКА 
 
Циљ: је 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 
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 25 Уме да примени график зависности брзине и пута од времена, зна 
Њутнове законе и зна да их примени разуме како односи сила утичу 
на врсту кретања, уме да користи и интерпретира табеларни и 
графички приказ зависности физичких величина 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД 
ДЕЈСТВОМ СИЛЕ 
ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА 

12 Стиче знања о гравитацији, разликује силу од тежине,схвата 
бестежинско стање, разуме шта је трење, како утиче на кретање 

РАВНОТЕЖА ТЕЛА 11 Уме да примени стечено знање о полузи као простој машини, схвата 
значај полуге, смисао равнотеже и начина слагања сила 

МЕХАНИЧКИ РАД И 
ЕНЕРГИЈА. СНАГА 

15 Разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене 
користи трансформацију енергије у рад и обрнуто, на нивоу примене 
користи законе одржања (масе, енергије) 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 9 Прави разлику између топлоте и температуре; Разуме појам 
специфичног топлотног капацитета супстанце и његов утицај на 
појаве у природи 

 
МАТЕМАТИКА 
 
Циљ: је да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и математичку 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 
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мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне 
садржаје, као и да усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 
законитости у природи и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у 
решавању разноврсних задатака из животне праксе, 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 
Годишњи фонд часова: 144 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 16 формирање појмова квадратног корена и аритметичког квадратног корена 
упознавање и поимање ирационалног броја 
извођење рацунских операција са реалним бројевима 
схвати приказивање реалних бројева на 
бројевној правој 

ПИТАГОРИНА 
ТЕОРЕМА 

16 знају Питагорину теорему и умеју да је примене код свих геометријских 
фигура 
знају њене важније примене  
оспособљавање за конструктивно одређивање тачака бројевне праве које 
одговарају бројевима √2; √3; √5 

ЦЕЛИ И 
РАЦИОНАЛНИ 
АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

46 степен чији је изложилац природан број; операције са степенима; степен 
производа, количника и степена 
алгебарски изрази, полиноми и операције (мономи, сређени облик, збир, 
разлика, производ полинома) 
операције са полиномима (трансформације збира, разлике и производа 
полинома у сређени облик полинома) 
квадрат бинома и разлика квадрата и примене 
растављање полинома на чиниоце 

МНОГОУГАО  13 формирање појма многоугла и врсте 
збир углова многоугла и број дијагонала у многоуглу  
правилни многоуглови (појам, својства, конструкције) 
обим и површина многоугла 

ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ 
И ЊИХОВО 
ГРАФИЧКО 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

20 правоугли  координатни сyстем у равни 
пропорција 
примена у пракси директне и обрнуте пропорционалности (пропорционална 
подела,проценти и друго) 

КРУГ 15 упознавање нових геометријских појмова (централни,периферијски угао круга, 
исечак) 
одређивање обима и површине круга  
упоређивање површине исечка и кружног лука 
упознавање са појмом  броја  π  

СЛИЧНОСТИ 10 појам размере и пропорционалности 
Талесова терома 
сличност троуглова,коефицијент сличности 
примена сличности код једноставних конструктивних задатака 
однос површина сличних троуглова 

 
БИОЛОГИЈА 
 
Циљ: је 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 
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усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о грађи и функционисању човечијег 
организма, развијају здравствену културу, хигијенске навике и схвате значај репродуктивног 
здравља. 
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ 
ЉУДСКЕ ВРСТЕ 

4 Ученици треба да: 
-науче основне податке о развоју људске врсте, етапе у развоју савременог 
човека и еволутивни положај човека данас. 

ГРАЂА ЧОВЕЧИЈЕГ 
ТЕЛА  

59 Ученици трба да: 
-стекну знања о грађи ћелија и ткива и повезаности органа и органских 
система у организам као целину; 
-упознају основну грађу и улогу коже; 
костију и мишића, нервног система и чула, 
жлезда са унутрашњим лучењем и њихову повезаност са нервним системом; 
система органа за варење; система органа за дисање; 
система органа за циркулацију; система органа за излучивање и њихов значај 
за промет материја; система органа за размножавање, фазе у полном сазревању 
човека и биолошку регулацију процеса везаних за пол; 
-упознају најчешћа обољења и повреде органских система човека; 
-науче основна правила пружања прве помоћи; 
-развију неопходне хигијенске навике. 

РЕПРОДУКТИВНО 
ЗДРАВЉЕ 

9 Ученици треба да: 
-схвате значај здравствене културе и репродуктивног здравља; 
-схвате значај и улогу породице у развоју, опстанку, напретку људског 
друштва као и последице њеног нарушавања. 

 
ХЕМИЈА 
 
Циљ: је 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  

Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ХЕМИЈА И ЊЕН 
ЗНАЧАЈ 

3 -разуме шта је предмет  изучавања хемије и како се у хемији долази до 
сазнања 
-схвата да је хемија једна од природних наука која објашњавa промене у 
природи 
-овлада основним операцијама лабораторијске технике, мерама опрезности, 
заштите и прве помоћи 
-организује радно место, припрема и одлаже прибор и други материјал за рад 

ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ 
ПОЈМОВИ 

14 -разуме разлику између супстанце и физичког тела и  супстанце и физичког 
поља 
-разуме разлику између физичких ихемијских својстава супстанце 
-разуме разлику између  физичке и хемијске промене  супстанце 
-разуме разлику између  елемента и једињења и препознаје примере у 
окружењу 
-разуме разлику између чистих супстанци и смеша и  препознаје примере 
смеша у окружењу   
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-уме да изабере и примени  поступак за раздвајање састојака смеша на основу 
својстава супстанци  у смеши   

СТРУКТУРА 
СУПСТАНЦЕ 

31 -зна да је атом најмања честица и његову структуру 
-разуме квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола 
-умеју да користе податке у таблици периодног система елемената 
-зна масе и наеелектрисања честица које изграђују атом 
-схвата разлику између јонске и ковалентне везе 
-знају шта је валенца и умеју да је користе 
-умеју да израчунају релативну молекулску масу 

ХОМОГЕНЕ СМЕШЕ - 
РАСТВОРИ 

9 -разуме појам раствора и растворљивости 
-разуме изражавање квантитативног састава раствора преко процентне 
концентрације 
-уме да израчуна процентну концентрацију раствора 
-уме да направи раствор одређене процентне концентрације 
-разуме да је вода растварач за супстанце са јонском и поларном ковалентном 
везом 
-зна да је вода за пиће драгоцена и да  је чува од загађења 
-разликује воду као чисту супстанцу 
  - једињење од воде у природи која је смеша (изворска, морска,минерална) 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ 
И ИЗРАЧУНАВАЊА 

17 -разуме квалитативно и квантитативно  
значење симбола, формула и једначина хемијских реакција 
-примењује знање о закону одржања масе при писању једначина 
-разликује два најопштија типа хемијских промена: реакција, анализа и синтеза 
-разуме однос масе и количине супстанце 
-зна да хемијским једначинама прикаже једноставне реакције 
-зна да на основу формула израчуна моларну масу 
-зна да изводи једноствана стихиометријска израчунавања 
-зна да су све промене супстанци праћене променом енергије 

 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Циљ: је да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку, техничку 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 упознају са техничко-технолошки развијеним окружењем, развију техничко 
мишљење, техничку културу, радне вештине и културу рада 

Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

УВОД У МАШИНСКУ 
ТЕХНИКУ 

2 - упознају се са појмовима  машина и механизам, као и начинима 
трансформације материје и енергије и преноса оптерећњеа и кретања 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 
У МАШИНСТВУ 

8 - да науче представљање у ортогоналној пројекцији и просторно 
приказивање предмета 

ИНФОРМАТИЧКЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ 

14 - да науче да користе основне програмске пакете за цртање и израду 
презентација и упознају се са начинима комуникације рачунара са 
околином 

МАТЕРИЈАЛИ 2 - упознају специфична техничко-технолошка својтва појединиx метала и 
легура 

МЕРЕЊЕ И 
КОНТРОЛА 

2 - умеју да рукују инструментима за мерење; 
- повежу знања о мерењу из физике шестог разреда; 

ТЕХНОЛОГИЈА  - упознају специфичности, сличности и разлике обраде метала и других 
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ОБРАДЕ 
МАТЕРИЈАЛА 

4 материјала 

МАШИНЕ И 
МЕХАНИЗМИ 

16 -упознају основне појмове и принципе рада машина,  механизама и њихових 
појединих елемента; проширују знања из  области саобраћајних средстава 
и  машина за транспорт,  која су стечена у претходним  разредима 

РОБОТИКА 2 - упознају тенденцију роботизације у разним сферама живота и рада људи; 
 

ЕНЕРГЕТИКА 6 - стичу знања о преображајницима енергије; 
- стичу навике за рационално коришћење и штедњу енергије; 

КОНСТРУКТОРСКО 
МОДЕЛОВАЊЕ-
МОДУЛИ 

 
16 

-да науче да раде самосталано на сопственом пројекту и дају решења за 
поједине компоненте(целине) модула-конструкције; да се оспособе да 
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама 

 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 
Циљ: је да разноврсним и систематским моторичким активностима, повезаним са осталим васпитно - 
образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, 
афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 
моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима 
живота и рада 
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

АТЛЕТИКА 20 Правилиним коришћењем средстава телесних вежби атлетских дисциплина, 

развијају се одређене навике из области спортско-техничких знања, повећава 

ниво моторичких и функционалних способности, стичу хигијенске навике, 

развијају вољне, моралне и естетске особине личности. 

ВЕЖБЕ НА 
СПРАВАМА И ТЛУ 

24 Гимнастика има велики значај за здравље. Правилним коришћењем вежби 
развијају се моторичке способности, стичу хигијенске навике, правилно 
држање тела, моралне и естецке особине личности 

СПОРТСКЕ ИГРЕ 
 - ОДБОЈКА 

20 Основна специфичност кошарке је у томе што непосредно служи јачању и 
унапређењу здравља, усвајању моторике, развијању физичких и 
функционалних способности,да допринесе васпитању ученика и потврђивању 
његових вредности и колективног духа. 

РИТМИЧКА 
ГИМНАСТИКА, ПЛЕС 
И НАРОДНЕ ИГРЕ 
 

8  

 

Садржај и Начин остваривања програма се налази у  "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", 
бр. 3/2011, 8/2013, 11/2016. 

ОСМИ РАЗРЕД 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ: је да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и 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 
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основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно 
изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче књижевна дела, позоришна, филмска и 
друга уметничка остварења из српске и светске баштине и савремене уметности 
Годишњи фонд часова: 136 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ЈЕЗИК 51 - Развијање љубави према матерњем језику 
- Упознавање граљматике и правописа српског језика 
- Упознавање језичких појава и појмова 
- Примена стеченог знања 

КЊИЖЕВНОСТ 65 - Оспособљавање ученика за читање, доживљавање и тумачење и вредновање 
књ.дела 
- Развијање епитетских осећања и вредности 
- Развијање смисла за усмено и писмено  
- Богаћење речника 
- Развијање потребе за књигом 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 20 - Развој говорне и писане језичке културе 
- Оспособљавање за читање и казивање одређених садржаја  
- Развијање љубави према говорној и писаној култури  
- Богаћење и коришћење лексике уз примену стечених знања из граматике и 
правописа 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ: је 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 предметне садржаје, као и да овладају 
комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика 
Годишњи фонд часова: 68 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

НАШЕ ТИНЕЈЏЕРСКЕ 
ГОДИНЕ - OUR 
TEENAGE YEARS 

8 -писање већих целина на основу датих елемената; 
-ступа у дијалог у оквиру 8 до 10 реплика; 
-правилно користи идиоматске изразе; 
-користи правилно предлоге у изразима и  после придева и глагола 
-даље усавршава изговор гласова; 
-користи нове граматичке целине уз нови вокабулар; истражује самостално; 
-пише кратка неформална писма разноврсног  садржаја. 
-разуме нови текст са мањим бројем непознатих речи; 
-пише нови текст слушањем истог; 
-од једне врсте речи прави другу са приложеним додацима. 
-представља припремљен рад на компјутеру; 
-правилно казује реченице у зависности од времена дешавања; 
-ради краћи научни рад; 
-поставља пиатња 
-правилно користи врсте речи у монолозима и  дијалозима; 
-упознаје основна правила фонетике и морфологије; 
-правилно казује реченице у зависности од времена  дешавања; 
-ради краћи научни рад. 

ИСТРАЖИВАЊЕ 
СВЕТА - EXPLORING 
THE WORLD 

7 

ТРАДИЦИОНАЛНИ 
ФЕСТИВАЛИ - 
TRADITIONAL 
FESTIVALS 

10 

ЗАМИСЛИТЕ СВЕТ 
БЕЗ ТОГА - IMAGINE A 
WORLD WITHOUT IT 

8 

СВЕТ ЖИВОТИЊА - 
THE ANIMAL WORLD 

8 

ГРАДСКИ ЖИВОТ - 
CITY LIFE 

8 
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ИСТОРИЈА И 
ЛЕГЕНДЕ - HISTORY 
AND LEGENDS 

11 -прави корелацију са другим предметима (користи музички инструмент као помоћ
при презентацији); 
-користи управни говор и наводи друге на дијалог и конверзацију, 
-разуме рекламе, радио и ТВ емисије блиске интересовањима ученика и 
значајне за младе, као и о темама  образовног карактера из области науке. 
-користи мимику и покрете (глума)као помоћно средство да иницира тему; 
-употребљава енглеске архаизме; 
-користи фотографију као подсетник на тражени термин. 
-употребљава придеве и прилоге у компаративним реченицама, 
-увиђа сличности и разлике са матичном и  осталим културама. 
-поштује основна правила смисленог  повезивања реченица у шире целине; 
-тражи значење у речнику; 
-употребљава синониме; 
-разуме и користи све врсте речи  рецептивно и продуктивно; 
-правилно користи интензификаторе у реченици; 
-зна да користи врсте речи; 

ДОЛАЗИ ЛЕТО - 
SUMMER’S COMING 

8 

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 
Циљ: је да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују 
ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају 
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и 
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као 
и да подстиче и развија ученичко стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским 
опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета 
Годишњи фонд часова: 34 
 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

СЛОБОДНО 
КОМПОНОВАЊЕ 

5 -познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених 
медија,техника и материјала визуелне уметности 
-одабира адекватна средства за изражавање своје идеје 
-изводи радове са одређеном намером 
-зна начине повезивања ликовних елемената у композицији 
-уочава њихову међусобну повезаност 
-организује радни простор,припрема и одлаже прибор за рад 

ВИЗУЕЛНА 
МЕТАФОРИКА И 
СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

7 -схватају улогу масовне комуникације у свакодневном животу 
-разумеју појмове-амблем,знак,пиктограм,хералдика,стилизација 
-познају карактеристике савремене комуникације и технологије 
-изводе радове са одређеном намером у различитим ликовним техникама и 
материјалима 

КОНТРАСТ, 
ЈЕДИНСТВО И 
ДОМИНАНТА У 
ПРОСТОРУ 

16 -зна начине повезивања ликовних елемената у композицији 
-изводе радове са одређеном намером у различитим ликовним техникама 
-умеју да истакну доминантан мотив,боју,служе се контрастом да постигну 
јединство и равнитежу композиције 
-умеју да врше естетску процену радова са аспекта ликовних принципа уз 
коришћење стручне терминологије 

СЛОБОДНО 
КОМПОНОВАЊЕ И 
ФАНТАСТИКА 

6 -користе различите изражајне могућности савремених и класичних 
медија,материјала и техника 
-умеју да одаберу адекватнасредств а за изражавање својих идеја 
-повезују ликовне елементе у композицији 
-схватају појам надреалног 
-умеју да врше естетску процену радова и изнесу свој став 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
Циљ: је да се осигура да сви ученици стекну базичну 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 
Годишњи фонд часова: 34 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 4 - упознају музичке културе са музиком различитих епоха и жанрова 
- развијање музикалности и креативности 
- неговање смисла за колективно и индивидуално музицирање 
- развијање навика за слушање музике 
- подстицање доживљаја 
- оспособљавање за разумевање музике 
- подстицање стваралачког ангажовања ученика 
- развијање музичке креативности 
- развијање способности за импровизацију мелодије 

МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 28 

МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 
 

2 

 
ИСТОРИЈА 
 
Циљ: је 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 развијање 
историјске свести и хуманистичко образовање ученика, да допринесе разумевању историјског 
простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и 
европског идентитета и духа толеранције код ученика. 
 
Годишњи фонд часова: 68 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

СВЕТ У ДРУГОЈ 
ПОЛОВИНИ XIX И 
ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА 

4 Разумевање основних одлика историјског периода од кр.19. до 
кр.20века,разумевање основних одлика истог историј.периода на српском и 
југослов. простору, разумевање најзначајнијих политичких идеја у том 
периоду,  стицање знања о личностима које су  обележиле тај период, 
упознавање  културних и научних достигнућа у Европи и код Срба као и 
коришћење историј. карата за  период савременог   доба. 
Разумевање основних одлика савременог доба Срба и др. народа на југослов. 
простору, разумевање најважнијих политичких идеја, упознавање културних и 
научних достигнућа, стицање знања о личностима у националној историји, 
коришћење историј.  карата за тај историј. период. 
Разумевање основних одлика Првог  светског рата у Европи, свету и на 
југослов. простору (узрок-повод-ток-последице), стицање знања о личностима 
тога доба, о политичким приликама  у Русији уочи и у току Првог св. рата, о 
Октобарској револуцији и њеном  утицају на прилике у Европи као и о   
најзначајнијим биткама Првог  свет. рата, разумевање најзначајнијих 
политичких идеја у периоду од кр.19.  до кр. 20.века, коришћење историј. 

СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И 
СРБИ У 
ХАБЗБУРШКОМ И 
ОСМАНСКОМ 
ЦАРСТВУ ОД 
БЕРЛИНСКОГ 
КОНГРЕСА ДО ПРВОГ 
СВЕТСКОГ РАТА 

10 

САВРЕМЕНО ДОБА - 
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И 
РЕВОЛУЦИЈЕ У 
РУСИЈИ И ЕВРОПИ 

6 

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА 7 
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У ПРВОМ СВЕТСКОМ 
РАТУ 

карата за овај период. 
Разумевање политичких прилика у  свету након Првог св. рата, разумевање 
идеолошких, политичких и државних система у Европи између два  светска 
рата, упознавае културних,  економских и друштвених прилика у међуратној 
Европи, стицање знања о  
личностима које су обележиле овај историјски период, коришћење историј . 
карата.. 
Разумевање основних одлика  конституисања Југословенске краљевинеи 
њених органа власти,упознавање културних, економских и 
 друштвених карактеристика Краљевине Југослсвије,  стицање знања о 
личностима које су  обележиле овај  период, коришћење  
истријских карата 
Разумевање основних одлика Другог  светског рата у Европи, свету и на  
југословенском простору, (узрок-повод-ток-последице), стицање знања о 
личностима које су обележиле тај период, коришћење историјских карата  за 
тај период упознавање политичких,  културних и друштвених прилика у  
Европи, свету и на југословенском  простору. 
Основне одлике тог периода, разумевање политичких, економских  прилика у 
Европи и  свету после Другог  светског ратакао и последице које је  рат 
оставио, упознавање културних  и научних достигнућа тог периода  стицање 
знања о личностима које су  обележиле тај период, коришћење  историјских 
карата 
Упознавање политичких, економских  и друштвених прилика на 
југословенском простору после Другог светског   рата стицање знања о 
личностима које  су обележиле овај период, разумевање 
 најзначајнијих политичких идеја  тог периода, упознавање културних   
и научних достигнућа Срба тога доба, коришћење истуријских карата. 

СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ 
И ДРУГОГ СВЕТСКОГ 
РАТА 

6 

ЈУГОСЛОВЕНСКА 
КРАЉЕВИНА 

9 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 
- ТОТАЛНИ РАТ 

7 

ЈУГОСЛАВИЈА У 
ДРУГОМ СВЕТСКОМ 
РАТУ 

9 

СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ 
СВЕТСКОГ РАТА 

5 

ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ 
ДРУГОГ СВЕТСКОГ 
РАТА 

5 

 
 
 
ГЕОГРАФИЈА 
 
Циљ: је 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 
ученицима пружи знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима 
на територији Републике Србије. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика, 
настава географије ће им омогућити разумевање основних физичко-географских одлика наше земље 
и упознавање сложених друштвено-економских процеса и промена, како у нашој држави, тако и на 
Балканском полуострву, Европи и свету као целини 
Годишњи фонд часова: 68 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

УВОД У ПРОГРАМСКЕ 
САДРЖАЈЕ 

1 Упознавање са садржајем програма и начином остваривања 
Постизање бољих резултата, сопственим интензитетом, 
Квалитетније разумевање броја,   густине, структуре становништва, миграције 
и насеља 
Разумевање развоја привреде, учвршћивање и примена стечених знања 
Квалитетније упознавање свог краја и разумевање основних појмова, а све у 
циљу постизања бољег општег успеха 
Стицање знања о животу и раду , привређивању,о начину живљења и односа 

ГЕОГРАФСКИ 
ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ 
И ВЕЛИЧИНА СРБИЈЕ 

2 

ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

26 

СТАНОВНИШТВО И 9 
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НАСЕЉА СРБИЈЕ са земљом Матицом        
Знање и разумевање места и улуге Србије усавременом свету     
Евалуација наученог и сазнање колико носим са собом 

ПРИВРЕДА СРБИЈЕ 13 

ЗАВИЧАЈНА 
ГЕОГРАФИЈА 

6 

СРБИ ВАН ГРАНИЦА 
СРБИЈЕ 

6 

СРБИЈА У 
САВРЕМЕНИМ 
ИНТЕГРАЦИЈСКИМ 
ПРОЦЕСИМА 

3 

ГОДИШЊА 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 
НАСТАВНОГ 
ГРАДИВА 

2 
 

 
ФИЗИКА 
  
Циљ: је 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 
природне појаве и основне законе природе, 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, да оформе основу научног метода и да се усмере према 
примени физичких закона у свакодневном животу и раду 
Годишњи фонд часова: 68 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ОСЦИЛАТОРНО И 
ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ 

8 Ученик треба да разуме појам осцилаторног кратања и његов значај и примену 
у свету који нас окружује , почев од свакодневног живота преко примене у 
техници, грађевинарству, саобраћају. 
-да усвоји и разуме физичке величине које карактеришу осцилаторно кретање 
-да усвоји појмове , физ. Величине и примену таласног кретања (фрекфенција, 
брзина, таласна дужина) 
-да разуме појмове звука, карактеристика звука извучне резонанце. 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 15 Ученик треба да зна законе праволиниског кретања светлости, одбијања и 
преламања светлости као и једноставне геометриске конструкције ликова код 
сферних огледала и сочива; зна да је брзина светлости у вакуму највећа 
позната брзина у природи; зна да је индекс преламања светлости за две 
средине једнак односу брзина светлости у тим срединама;уме  да израчуна 
линеарно увећање сабирног сочива као и да се користи оптичким 
инструментима (лупа, микроскоп). 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 10 Ученик треба да упозна појаве наелектрисања тела и њихово узајамно 
деловање;објасни наелектрисавање на основу структуре атома; зна да постоје 
две врсте наелектрисања;да се упозна са појмом електричног поља и рад у 
пољу; да упозна количину наелектрисања и напон,њихове мерне јединице и да 
уме да користи волтметар 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 19 Ученик треба да објасни појаву електричне струје и одговарајућих закона са 
становишта електронске теорије и закона електричног поља;уме да повеже све 
потребне елементе у струјно коло; упозна следеће физичке величине: јачину 
струје, електрични отпор,рад и снагу електричне струје и њихове мерне 
јединице;на нивоу примене користи Омов закон, закон елекричног отпора и 
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Џулов закон и уме да рукује инструментима за мерање.   

МАГНЕТНО ПОЉЕ 6 Ученик треба да разуме да се магнетна својства испољавају кроз интеракцију 
магнета и неких других објеката посредством магнетног поља (тела од гвожђа, 
проводник са струјом и магнетно поље Земље);уочи еквивалентност магнетног 
поља електричне струје и сталног магнета,да се упозна са научним 
достигнућима Николе Тесле и Михајла Пупина 

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ 
И НУКЛЕАРНЕ 
ФИЗИКЕ 

8 
Ученик треба да упозна једноставан модел структуре атома; стекне појам о 
нуклеарним силама, радиоактивности, нуклеарној енергији и њеној примени. 

ФИЗИКА И 
САВРЕМЕНИ СВЕТ 

2 Ученик треба да зна утицај физике на развој других природних наука, 
медицине и технологије. 

 
МАТЕМАТИКА 
 
Циљ: је да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и математичку писменост и да 
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, као и да: 
- оспособи ученике да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; 
- оспособи ученике да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима; 
- развије мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје; 
- осигура да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 
законитости у природи и друштву; 
- оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из 
животне праксе; 
- представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; 
- доприноси развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном 
развитку личности ученика 
Годишњи фонд часова: 136 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

СЛИЧНОСТ 
ТРОУГЛОВА 

8 Поновити да је сличност троуглова уведена преко једнакости углова. Талесова 
теорема без доказа. Поређење троуглова по сличности – коефицијент 
сличности. Применити сличност на правоугли троугао и на тај начин извести 
Питагорину теорему 

ТАЧКА, ПРАВА И 
РАВАН 

12 однос тачке и праве,тачке и равни и одредјености праве и равни однос 
правих,мимоилазне праве однос праве и равни,нормала на раван,растојање 
тачке од равни однос две равни,диедар,ортагонална пројекција на 
раван,рогаљ,полиедар 

ЛИНЕАРНЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ И 
НЕЈЕДНАЧИНЕ С 
ЈЕДНОМ 
НЕПОЗНАТОМ 

18 
основна својства једнакости,Еквивалентност једначине ресавање линеарних 
једначина с’једном непознатом основна својства неједнакости. 
Еквивалентност неједначине 
ресавање линеарних неједначина с’једном непознатом пример и примене 

ПРИЗМА 14 призма,појам,врста,елементи мреза призме. Површина призме мерење 
запремине. Запремина призме,маса тела 

ПИРАМИДА 16 пирамида,појам,врсте и елементи мрежа пирамиде. Поврсина пирамиде 
запремина пирамиде 

ЛИНЕАРНА 
ФУНКЦИЈА 

12 функција и њен график 
функција дата једнацином y=аx+б 
цртање и цитање графика 
графичко приказивање података 

ГРАФИЧКО 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

8 Представљање зависних величина табеларно и у координатном систему. 
Графичко представљање статистичких података у облику 
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СТАТИСТИЧКИХ 
ПОДАТАКА 

дијаграма(стубичастих, кружних...). Рачунање средње вреднсти и медијане. 
Поређење вредности узорка са средњом вредношћу 

СИСТЕМИ 
ЛИНЕАРНИХ 
ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ 
НЕПОЗНАТЕ 

12 линеарне једначине са две непознате и њена решења 
појам система од две и више линеарне једначине са две непознате 
еквалентност система линеарних једначина 
методи решавања система линеарних једначина 
примена система линеарних једначина 

ВАЉАК 10 ваљак,настанак,елементи и врсте 
мрежа ваљака 
површине и запремине ваљка 

КУПА 12 купа настанак и елементи 
мреза купе 
површина и запремина купа 

ЛОПТА 6 сфера и лопта:пресеци лопте 
површина и запремина лопте 

 
БИОЛОГИЈА 
 
Циљ: је да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и 
задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 
другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да 
усвајањем образовно-васпитних садржаја развијају знања, вештине и умења из области екологије и 
заштите животне средине, уз примену концепта одрживог развоја 
Годишњи фонд часова: 68 
 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

УВОД 6 -упознавање еколошких појмова 
-развијање вештина и умења из области екологије 

ЕКОЛОГИЈА И 
ЖИВОТНА СРЕДИНА 

12 -упознавање еколошких појмова 
-развијање вештина и умења из области екологије 
-образовање за заштиту животне средине 
-развијање потребе и могућности личног абгажовања у заштити животне 
средине 
-усвајање и примена принципа одрживости 

УГРОЖАВАЊЕ, 
ЗАШТИТА И 
УНАПРЕЂИВАЊЕ 
ЕКОСИСТЕМА - 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

24 -упознавање еколошких појмова 
-развијање вештина и умења из области екологије 
-образовање за заштиту животне средине 
-развијање потребе и могућности личног ангажовања у заштити животне 
средине 
-усвајање и примена принципа одрживости 

ГЛОБАЛНЕ 
ПОСЛЕДИЦЕ 
ЗАГАЂИВАЊА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

10 -упознавање еколошких појмова 
-развијање вештина и умења из области екологије 
-образовање за заштиту животне средине 
-развијање потребе и могућности личног ангажовања у заштити животне 
средине 
-усвајање и примена принципа одрживости 

ЖИВОТНА СРЕДИНА 
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

7 -упознавање еколошких појмова 
-развијање вештина и умења из области екологије 
-образовање за заштиту животне средине 
-развијање потребе и могућности личног ангажовања у заштити животне 
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средине 
-усвајање и примена принципа одрживости 

ЖИВОТНА СРЕДИНА, 
ЗДРАВЉЕ И КУЛТУРА 
ЖИВЉЕЊА 

5 -упознавање еколошких појмова 
-развијање вештина и умења из области екологије 
-образовање за заштиту животне средине 
-развијање потребе и могућности личног ангажовања у заштити животне 
средине 
-усвајање и примена принципа одрживости 

 
ХЕМИЈА 
 
Циљ: је 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 развијање 
функционалне хемијске писмености;  разумевање промена и појава у природи на основу стечених 
знања о хемијским појмовима, теоријама, моделима и законима; оспособљавање ученика за 
комуницирање 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, апстрактног и критичког мишљења; 
осамостаљивање ученика за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима 
(уџбеник, научнопопуларни чланци, Интернет); развијање свести о важности одговорног односа 
према животној средини, одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци 
у свакодневном животу; подстицање ученичке радозналости, потребе за сазнавањем о својствима 
супстанци у окружењу и позитивног односа према учењу хемије; развијање свести о сопственим 
знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији 
Годишњи фонд часова: 68 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ 
НЕМЕТАЛА И 
КИСЕЛИНЕ 

13 -знају о заступљености неметала у природи у елементарном виду и у 
једињењима 
-знају физичка и хемијска својства важнијих неметала 
-повезују својства неметала са њиховим положајем у периодном систему 
-знају да оксиди неметала који реагују са водом са њом граде киселине 
-знају да се киселине могу доказати помоћу индикатора 

МЕТАЛИ, ОКСИДИ 
МЕТАЛА И 
ХИДРОКСИДИ (БАЗЕ) 

8 -знају основна физичка и хемијска својства метала 
-повезују својства метала са њиховим положајем у периодном систему 
-знају која својства метала одређују њихову примену 
-знају да оксиди неметала који реагују са водом  граде хидроксиде 
-знају да се хидроксиди могу доказати помоћу индикатора 

СОЛИ 5 -разликују својства оксида неметала и метала и повезују киселине и 
хидроксиде са одговарајућим      формулама 
-разумеју електролитичку дисоцијацију 
-знају шта су соли и шта је неутрализација 
-уочавају везу између оксида, киселина и хидроксида и соли  и да зна 
пртактичну примену основних класа неорганских једињења 

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА 
ДИСОЦИЈАЦИЈА 
КИСЕЛИНА, 
ХИДРОКСИДА И 
СОЛИ 

3 -знају шта су органска једињења 
-знају да су угљеникови атоми четворовалентни 
-разумеју да се угљеникови атоми у органским једињењима могу повезивати у 
отворене и затворене низове 
-разумеју да се угљеникови атоми могу везивати са атомима других елемената 
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у зависности од њихове валенце 

УВОД У ОРГАНСКУ 
ХЕМИЈУ 

2 - знају шта су органска једињења 
- знају да су угљеникови атоми у органским једињењима  четворовалентни 
- разуме да се угљеникови атоми везују у отворене и затворене низове 
једноструким, двоструким и троструким везама 

УГЉОВОДОНИЦИ 12 -разумеју разлику између засићених, незасићених и ароматичних 
угљоводоника 
-разликулу алкане, алкене и алкине на основу молекулске и структурне 
формуле и назива 
-знају основна физичка и хемијска својства угљоводоника 
-разумеју структуру изометрије 
-знају главне природне изворе угљоводоникових једињења идеривате нафте 

ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА СА 
КИСЕОНИКОМ 

9 -знају функционалну групу алкохола и како се именују 
-разумеју како хидроксилна група одређује физичка и хемијска својства 
алкохола 
-знају добијање, физичка и хемијска својства етанола 
-знају практичну примену и штетна дејства алкохола 
-знају генетску везу измењу алкохола и органских киселина 

БИОЛОШКИ ВАЖНА 
ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА 

12 -знају шта су масти и уља 
-разумеју основна хемијска својства масти и уља 
-знају улогу масти и уља у живим системима 
-знају шта су угљени хидрати 
-разликују моносахарине 
-знају разлику између сахарозе и шећера 
-знају улогу протеина у живим бићима 

ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

4 - ученици треба да знају да примене стечена знања о заштити животне средине 
- треба да знају да уоче како се загађује животна средина  
- треба да знају како да искористе секундарне сировине и смање загађење 
животне средине 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Циљ: је да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку, техничку 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 упознају са техничко-технолошки развијеним окружењем, стекну 
основну техничку и информатичку писменост, развију техничко мишљење, техничку културу рада 
Годишњи фонд часова: 68 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ИНФОРМАТИЧКЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ 

16 - Да ученици овладају практичном применом рачунара у решавању 

различитих задатака: обрадом текста, података, табела, графике. 

-да користе интернет 

- да упознају симболе који се користе при изради цртежа и електричних шема, 

као најосновније цртеже и шеме електричних струјних кола 
- упознати учрнике са могућностима употребе једноставнијих софтвера за 
израду техничких цртежа и шема 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 
МАТЕРИЈАЛИ И 
ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
10 

- Упознавање електроинсталационог материјала и прибора (проводници, 
суперпроводници, изолатори, прекидачи, утикачи, сијалична грла, осигурачи, 
електрично бројило, уклопни сат). 
- Упознати ученике са могућим нежељеним последицама дејства струје, 
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начином заштите од струјног удара и пружање прве помоћи. 

ЕЛЕКТРИЧНЕ 
МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ 

14 -Упознавање електротермичких апарата и уређаја у домаћинству ( решо, 
пегла, грејалице, штедњак, пећ, бојлер. 
- Упознавање и примена релеја и електромагнета И и у другим уређајима који 
раде на сличном принципу)  
- Упознавање електричних машина (генератор, електромотор) и њихове 
примене 
-  Упознати основне делове и принципе рада електромеханичких (вентилатор, 
бушилица ..) и електротермичко-механичких уређаја у домаћинству (фен за 
косу, калорифер, клима уређај...) 

ДИГИТАЛНА 
ЕЛЕКТРОНИКА 

12 - упознати ученике са начинима функционисања аналогних и дигиталних 

телекомуникација и објаснити којес су предности дигиталне технологије над 

аналогном  

-  Представити основне делове рачунара: матична плоча, процесор, меморија, 

интерфејс, модем. 
-Телекомуникације и аудиовизуелна средства (радио и ТВ), мобилна 
телефонија, ГПС системи, интернет и кабловска телевизија 

ОД ИДЕЈЕ ДО 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ - 
МОДУЛИ 

 
16 

- Практична израда електричних кола - експеримент - истраживање, од 
конструкторског материјала и симулација коришћењем рачунарског софтвера 

 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 
Циљ: је да разноврсним и систематским моторичким активностима, повезаним са осталим васпитно-
образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, 
афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 
моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима 
живота и рада 
Годишњи фонд часова: 68 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

АТЛЕТИКА 14 -разликује правилно од неправилног држања тела 
-развијање и усавршавање моторичких способности 
-изводи покрете у задатом смеру 
-вешто изводи једноставне форме природног кретања 

ВЕЖБЕ НА 
СПРАВАМА И ТЛУ 

22 -вешто изводи задате вежбе са реквизитима 
-уочава своје моторичке способности и особине,сличности и разлике међу 
вршњацима 

СПОРТСКЕ ИГРЕ 32 -познаје правила спортске игре и придржава их се 
-стварање услова за социјално прилагођавање ученика за колективни живот и 
рад 

 

Садржај и Начин остваривања програма се налази у  "Сл. гласнику РС - Просветном гласнику", 
бр. 2/2010, 3/2011, 8/2013, 5/2014, 11/2016, 7/2017. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА 

          
         У свим етапама наставног процеса примењују се следеће НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:  
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- вербалне методе: монолошка (усмено излагање – предавање, описивање, објашњавање; дијалошка 
(уобичајена вербална комуникација са ученицима, дискусија, расправа, постављање питања) 
- рад на тексту, писани и графички радови (коришћење уџбеника и шире литературе, текстова; 
илустрације – цртежи, дијаграми, графици, шеме;  
монолошка, дијалошка, стваралачка, разговор, графички радови, текстуална, метода читања, метода 
писања, самостални писани радови ученика); 
- демонстративна (приказивање модела, шема, скица, филмова, разне пројекције); 
- практични рад и радионица (лабораторијски, експериментални, различите врсте практичних 
вежби и радионица); 
- игровне активности (стваралачке, уметничке, драмске) 
- истраживачки рад ученика (увођење ученика у поступак научног истраживања на сопственом 
истраживачком пројекту). 
         Избором и комбинацијом метода обезбеђује се најекономичнији пут остваривања постављених 
васпитно-образовних циљева.  
         Наставне методе се непосредно ослањају на психолошке законитости учења. Оне мотивишу, 
обезбеђују позитивни доживљај вредности учења, а у корелацији са одређеним садржајима и 
средствима ангажују позитивне емоције и стваралачке способности ученика. Сваком наставном 
методом постижу се неки задаци, и у одређеним наставним ситуацијама свака метода постиже свој 
оптимум онда када највише одговара природи градива.  
 
У циљу остварења укупних задатака и унапређивања квалитета, па самим тим и ефеката наставе, 
примењују се следећи ОБЛИЦИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА: 
- фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима, комбиновани (индивидуални и у паровима, 
индивидуални и групни), диференцирана настава, индивидуализована настава   
         Сваки наставник у оквиру постојећих услова за наставу предмета који предаје и у сарадњи са 
члановима радних тимова трага за таквом стратегијом наставе и учења које ће бити оптимална за 
различите категорије ученика (према њиховим индивидуалним разликама). При том је годишња 
припрема наставника одлучујућа, јер у тој почетној етапи рада опредељује се шта ће бити обрађено 
путем предавања и фронталним радом са ученицима, шта индивидуализованом наставом, шта 
диференцираном наставом по нивоима, шта проблемском наставом (индивидуално и у групи) и сл. 
Тиме се превазилази слабости предавачко-испитивачке наставе, кампањског учења, нездравог 
такмичења и индивидуализма и омогућава рационално осамостаљивање ученика у мишљењу и раду.  
 

3. 2. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

ПРВИ РАЗРЕД 

 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 
Циљ: је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и правима других, 
отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, 
уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског друштва 
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр. 
часова 

 

ИСХОДИ 
по завршетку 1. разреда ученик ће бити у 

стању да: 
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ЉУДСКА ПРАВА – Ја и други у одељењу 17 – наведе у чему jе успешан и у чему жели да 
напредуjе;  
– уочава међусобне разлике и сличности са другим 
ученицима у одељењу;  
– понаша се на начин коjи не угрожава потребе, 
права и осећања других;  
– препозна код себе и других основна осећања;  
– препознаjе примере поштовања и кршења права 
детета у свом окружењу, причама, филмовима;  
– преиспитуjе своjе поступке и прихвата да не мора 
увек да буде у праву;  
– тражи помоћ у ситуациjама кршења своjих и 
туђих права;  
– разликуjе добру и лошу комуникациjу у 
сопственом искуству, ближем окружењу, 
књижевним делима, филмовима;  
– комуницира слушаjући саговорника и тражи 
обjашњење онога што не разуме;  
– слободно износи мишљење, образлаже идеjе, даjе 
предлоге и прихвата да други могу имати 
другачиjе мишљење;  
– сарађуjе и преузима различите улоге у 
групи/тиму;  
– договара се и одлучуjе у доношењу одељењских 
правила и да се понаша у складу са њима;  
– своjим речима образложи неопходност правила 
коjа регулишу живот у заjедници;  
– препозна добре стране свог одељења и оно што 
би требало променити/побољшати;  
– заjедно са вршњацима и наставником учествуjе у 
решавању проблема у одељењу;  
– учествуjе у изради плана jедноставне акциjе;  
– са другим ученицима изводи и документуjе 
jедноставну акциjу;  
– доприноси промоциjи акциjе;  
– на jедноставан начин вреднуjе изведену акциjу.  

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО – Одељење/група као 
заједница 

8 

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ – 
Комуникација и сарадња 

7 

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ – Акција 
одељења/групе 

4 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 
Циљ: је подстицање сазнања, умења, способности и вредности неопходних за формирање аутономне, 
компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује и себе и 
друге. 
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ПОДСТИЦАЊЕ ГРУПНОГ РАДА, 
ДОГОВАРАЊА И САРАДЊЕ СА 
ВРШЊАЦИМА И ОДРАСЛИМА 

2 Подстицање групног рада и сарадња са вршњацима и 
одраслима 
Активно учествовање у процесу развијања 
 

ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА 
САМОСВЕСТИ, САМОПОШТОВАЊА И 
УВАЖАВАЊА ДРУГИХ 

3 Подстицање самосвести, самопоштовања самопоуздања и 
уважавање других 
Учење кроз игру интервјуисања  и упознавање квалитета 
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којима се одликују њихови другови и да о њима говоре са 
уважавањем 
Развијање креативног изражавања 
Развијање и неговање основних људских вредности 

ПРЕПОЗНАВАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 
СОПСТВЕНИХ ОСЕЋАЊА И ПОТРЕБА 
И ДА ИХ ШТИТЕ НА НАЧИН КОЈИ НЕ 
УГРОЖАВА ДРУГЕ 

7 Оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена 
осећања и потребу,њихову повезаност 
Да штитеи остверују своје потребе а да не угрожавају друге 
Развијање креативног изражавања 

РАЗВИЈАЊЕ КОМУНИКАТИВНЕ 
СПОСОБНОСТИ (НЕВЕРБАЛНЕ И 
ВЕРБАЛНЕ И НЕНАСИЛНЕ 
КОМУНИКАЦИЈЕ) 

4 
Развијање комуникативне способности невербалне 
комуникације,вештина ненасилне комуникације 

ПРИМЕНА ВЕШТИНА НЕНАСИЛНЕ 
КОМУНИКАЦИЈЕ У РЕШАВАЊУ 
СУКОБА И ВРШЊАЧКОМ 
ПОСРЕДОВАЊУ 

4 
Оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне 
комуникације у решавању сукоба и вршњачком посредовању 

УПОЗНАВАЊЕ СА НЕПОСРЕДНИМ 
ДРУШТВЕНИМ ОКРУЖЕЊЕМ И 
СОПСТВЕНИМ МЕСТОМ У ЊЕМУ 

4 Оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено 
окружење и сопствено место у њему 
Да активно доприносе развоју школе по мери детета 

УПОЗНАВАЊЕ И УВАЖАВАЊЕ 
ДЕЧЈИХ ПРАВА И АКТИВНО 
УЧЕСТВОВАЊЕ У ЊИХОВОМ 
ОСТВАРИВАЊУ 

6 
Оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права 
и да буду способни да активно учествују у њиховом 
остваривању  

РАЗВИЈАЊЕ И НЕГОВАЊЕ 
ОСНОВНИХ ЉУДСКИХ ВРЕДНОСТИ 

4 
Развијање и неговање основних људских вредности 

ЕВАЛУАЦИЈА 
 

2 Развијати способности процењивања и критичког мишљења о 
свом раду  
Упознати родитеље са резултатима рада 

 
 
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  
 
Циљ: Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне 
средине, усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на 
очувану животну средину. 
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ЖИВОТНА СРЕДИНА 4 Знати појам средина и њене елементе 

ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПРОМЕНЕ У 
ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

4 Препознавање и описивање најуочљивијих појава и промена у 
животној средини 

ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 12 Стицање знања о појавама које угрожавају животну средину 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ЗАШТИТА ЗДРАВЉА 

16 Формирање навика и развијање одговорног односа према себи 
и животној средини 
Развијање радозналости,креативности и истраживачких 
способности 
Развијање основних елемената логичког и критичког мишљења 

 
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА  
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Циљ: Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз 
непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем 
и ширем окружењу. 
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

БИЉКЕ 13 - познавање разлике између отвореног и затвореног 
простора (ливада - кућа); 
- познавање разлике између настањивог и ненастањивог 
простора (шта је најмањи услов да се нешто сматра 
домом); 
- познавање различитих облика становања (пећина, кућа, 
село, варош, град); 
- елементарно познавање структуре традиционалне куће. 

КУЋА 23 

 
РУКА У ТЕСТУ - ОТКРИВАЊЕ СВЕТA  
 
Циљ: Развијање основних појмова, радозналости и истраживачких способности, логичког и 
критичког мишљења у оквиру природних наука. Подстицање усменог и писмног изражавања кроз 
дискусије и записе о изведеним огледима.  
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

КРЕТАЊЕ 9 - формирање елементарних научних појмова из природних 
наука; 
- подстицање дечијих интересовања и интелектуалне 
активности; 
- подстицање дечијих питања, истраживања и дискусије; 
- препознавање неких критеријума за класификацију 
материјала и њихово коришћење; 
- постављање хипотеза и исказивање претпоставки за 
решавање проблема; 
- предлагање, самостално постављање и извођење 
једноставних огледа на основу упутства; 
- развијање критичког промишљања кроз посматрање и 
експеримент; 
- уочавање узрочно-последичних веза између појава и 
процеса у окружењу и изведеним огледима; 
- решавање једноставних проблем-ситуација, самостално и 
у тиму; 
- развијање критичког односа према информацијама које 
се добијају чулима; 
- препознавање опасности и услова за безбедан рад. 
 

МАТЕРИЈАЛИ 15 

ЗВУК 8 

ЕЛЕКТРИЦИТЕТ 4 

 
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 
 
Циљ:  
− Навикавање ученика на  примену алгоритамског начина мишљења  
− Оспособљавање за правилно коришћење  дигиталног правописа, штампање и скенирање 
докумената  
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− Развијање креативности кроз коришћење различитих софтвера за цртање и израду честитке, 
позивнице, календара, слагалице  
− Оспособљавање за коришћење едукативних материјала и софтвера као помоћ у учењу  
− Навикавање ученика на поштовање правила безбедног понашања на интернету 
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 
МИШЉЕЊА 

16 - решава једноставне логичке задатке  
- објасни редослед корака у решавању логичких задатака  
- анализира једноставне логичке задатке 
- исправља грешке у корацима једноставних логичких 
задатака  
- препознаје  и решава једноставне логичке задатке са 
понављањем 

ИКТ 16 - правилно користи дигитални правопис, и тастатуру водећи 
рачуна о великом и малом слову, размаку и 
интерпункцијским знацима  
- уме да сачува креирани документ  
- уме да отвори постојећи документ  
користи различите софтвере за цртање 
- упореди предности и недостатке различитих софтвера за 
цртање креира позивницу, честитку, календар, слагалицу 
користећи одговарајуће софтвере одштампа документ 
(честитку, календар, позивницу)  
- скенира цртеж помоћу рачунарског софтвера или 
апликације за мобилни телефон или таблет самостално 
и/или уз помоћ 

БЕЗБЕДНОСТ 4 - разликује позитивне и негативне аспекте коришћења 
технологије  
- повеже слање увредљивих порука (СМС, чет...) са 
електронским насиљем објасни трајност карактера 
информација које се нађу на интернету  
- објасни шта је вирус, а шта антивирус  
процени да ли сме да открива личне податке при игрању 
игара са непознатим особама 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  
 
Циљ: је подстицање развоја личности и социјалног сазнања 
Годишњи фонд часова: 36 

 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ПОДСТИЦАЊЕ ГРУПНОГ РАДА, 
ДОГОВАРАЊА И САРАДЊЕ СА 
ВРШЊАЦИМА И ОДРАСЛИМА 

 
2 

- подстицање групног рада,договарања и сарадње  са 
вршњацима и одраслима 
- активно учествовање у процесу васпитања 

УВАЖАВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ И 
ОСОБЕНОСТИ; УОЧАВАЊЕ И 
ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТЕРЕОТИПА 

 
 
9 

- подстицање самосвести,самопоштовања и уважавања 
других 
- развијати самопоштовање и самопоуздање 
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ВАЗАНИХ ЗА ПОЛ, УЗРАСТ, ИЗГЛЕД, 
ПОНАШАЊЕ, ПОРЕКЛО 

- уважавати разлике међу половима 

ПРИЈАТЕЉСТВО И МОРАЛНЕ 
ДИЛЕМЕ У ВЕЗИ СА ТИМ; 
РАЗВИЈАЊЕ ПОЈМА 
ПРИЈАТЕЉСТВА И МОРАЛНОГ 
РАСУЂИВАЊА (крађа, лаж) 

 
 
5 

- оспособљавање ученика да препознају и разумеју 
сопствена осећања и потребе и њихову међусобну 
повезаност,да штите и остварују своје  потребе на начин 
који не угрожава друге 

ПОЈЕДИНАЦ И ЗАЈЕДНИЦА; 
ПРАВИЛА КОЈА РЕГУЛИШУ ЖИВОТ 
У ЗАЈЕДНИЦИ; ПРАВА И 
ОДГОВОРНОСТИ; ДОГОВАРАЊЕ 

 
9 - развијање комуникативне способности,невербалне и 

вербалне комуникације,вештина ненасилне комуникације 

ЗАШТИТА ОД НАСИЉА: 
НЕНАСИЛНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА 

3 - оспособљавање ученика за примену вештина  ненасилне 
комуникације у решавању сукоба и   вршњачком 
поседовању 

РАЗВИЈАЊЕ МОРАЛНОГ 
РАСУЂИВАЊА 

4 - развијање креативног изражавања 
- оспособљавање ученика да упознају непосредно   
друштвено окружење и сопствено место у њему   и да 
активно доприносе развоју школе по мери 
  детета 

РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ; 
БРИГА О ЖИВОТИЊАМА И 
БИЉКАМА 

3 - оспособљавање ученика да буду способни  да   активно 
учествују у остваривању еколошке   свести, бриге о 
животињама и биљкама 

ЕВАЛУАЦИЈА 1 - развијати способност процењивања и критичког   
мишљења о свом раду 
- упознати родитеље са резултатима оствареног   програма 

 
 
 
 
 
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  
 

Циљ: разумевање појава везаних за непосредну животну средину 
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ЖИВОТНА СРЕДИНА  10 -Очување животне средине 
-Развијање свести о очувању окружења 

ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПРОМЕНЕ У 
ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ  

10 -Праћење и уочавање промена и појава у животној средини и 
њихов утицај на живи свет 
-Уочавање и бележење последица промена и појава у 
животној средини 

ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 6 -Упознавање примарних загађивача 
-Уочавање начина загађивања 
-Развијање свести о последицама загађивања 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 10 -Осмишљавање начина заштите животне средине 
-Развијање свести о значају заштите животне средине 
-Уређење школског животног простора 

 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА  
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Циљ: Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз 
непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем 
и ширем окружењу.  
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ПИТАЈ СВОЈУ БАКУ 6 - стицање елементарног знања о разлици између градског и 
сеоског живота 

- упознати традиционалну културу народа у ужем и 
ширем окружењу 

- упознати основне и опште празнике 
- упознати основне елементе дечјег фолклора 

развијати општу културу 
- стицати основно знање о хлебу и његовој многострукој 

намени 
- стицати основно занње о значају биљака и њиховој 

лековитости 
- упознати ученике са начином прављења хлеба у покари 

развијати стваралаштво и креативност 

РАДОВИ И ПРАЗНИЦИ 6 

ЗИМСКИ ХЛЕБОВИ И ПРОЛЕЋНО 
БИЉЕ 

2 

БИЉКЕ И КУЋА 5 

ТРАДИЦИОНАЛНИ ЗАНАТИ 17 

 
РУКА У ТЕСТУ - ОТКРИВАЊЕ СВЕТA  
 
Циљ: развијање основних појмова, радозналости и истраживачких способности, логичког и 
критичког мишљења у оквиру природних наука. Подстицање усменог и писмног изражавања кроз 
дискусије и записе о изведеним огледима 
Годишњи фонд часова: 36 
 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ОСОБИНЕ ТЕЛА 4 - развијање основних појмова из природних наука и њихово 
повезивање; 
- развијање радозналости и истраживачких способности; 
- развијање основних елемената логичког и критичког 
мишљења; 
- подстицање усменог и писменог изражавања кроз дискусије и 
записе о изведеним огледима. 
- развијање дечијих интересовања и интелектуалне активности; 
- уочавање узрочно-последичних веза између појава и процеса 
у окружењу и изведеним огледима; 
- решавање једноставних проблем-ситуација, самостално и у 
тиму; 
- коришћење научног речника, примереног узрасту, за 
описивање промена својстава материјала, појава и процеса; 
- подстицање усменог и писменог изражавања кроз дискусије и 
вођење експерименталне свеске; 
- развијање критичког односа према информацијама које се 
добијају чулима; 
- препознавање опасности и услова за безбедан рад.  

СИЛА 2 
ПРИТИСАК 6 
ТОПЛОТА 3 
ЕЛЕКТРИЦИТЕТ 6 
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 2 
СВЕТЛОСТ 6 
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ 2 
ПРОМЕНЕ 5 

 
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 
Циљ:  
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− Оспособљавање ученика за алгоритамски начин мишљења  
− Оспособљавање ученика за креирање и уређивање дигиталних фотографија  
− Развијање креативности кроз креирање видео-записа од низа фотографија  
− Развијање навике за  правилно коришћење електронске поште и система за текстуалну, аудио и  
видео комуникацију, уз поштовање дигиталног правописа  
− Оспособљавање ученика за одговорно понашање и безбедну и правилну комуникацију на 
интернету 
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ИСХОДИ 

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 
МИШЉЕЊА 

16 - решава једноставне логичке задатке  
- објасни редослед корака у решавању анализира и процењује 
тачност постављених корака у једноставним логичким 
задацима  
- препознаје грешке у корацима једноставних логичких 
задатака  
- препознаје  и решава једноставне логичке задатке уз 
коришћење одређеног услова  

ИКТ 16 - преузме слику са интернета у изворној величини и сачува је 
у одговарајућој фасцикли 
- креира дигиталне фотографије и уреди их у једноставном 
програму и/или у програму/ апликацији за креирање  
- фотографисања за израду видео-записа објасни начин 
функционисања електронске поште  
- користи електронску пошту (пошаље и прочита поруку, 
придода прилог поруци и преузме прилог)  
- правилно користи системе за текстуалну, аудио и видео 
комуникацију 

БЕЗБЕДНОСТ 4 - објасни шта је “јака” шифра и зашто је важно имати је  
- процени коме сме да повери своју лозинку  
- процени са ким сме да комуницира камером   
- објасни шта је “спам”  
- објасни значај одговорног понашања на мрежи  
- објасни важност поседовања и примене алтернативног мејла  
- препозна електронско насиље и пријави га родитељу или 
наставнику објасни потребу заштите дигиталних уређаја  
- опише здравствене ризике повезане са коришћењем 
технологије  
- опише и поштује правила нетикете  
- објасни последице неовлашћеног преузимања фотографија 
са интернета 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 
 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 
Циљ: је подстицање сазнања, умења, способности и вредности неопходних за формирање аутономне, 
компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује и себе и 
друге.  
Годишњи фонд часова: 36 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 
Бр.  

часова 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
ПОДСТИЦАЊЕ ГРУПНОГ РАДА, 
ДОГОВАРАЊА И САРАДЊЕ СА 
ВРШЊАЦИМА И ОДРАСЛИМА 

2 Подстицање групног рада и сарадња са вршњацима и 
одраслима 
Активно учествовање у процесу развијања 

ДЕЧЈА ПРАВА СУ УНИВЕРЗАЛНА,  
ЈЕДНАКА ЗА СВЕ    

 Подстицање само свести,самопоштовања самопоуздања и 
уважавање других 
Учење кроз игру инте рвјуисања  и упозна вање квалитета 
којима се одликују њихови другови и да о њима говоре са 
уважавањем 
Развијање креативног изражавања   

ЗАЈЕДНО СТВАРАМО ДЕМОКРАТСКУ 
АТМОСФЕРУ  У НАШЕМ РАЗРЕДУ, 
ШКОЛИ     

 Оспособљавање ученика да препознају и разумеју 
сопствена осећања и потребу,њихову повезаност 
Да штитеи остверују своје потребе а да не угрожавају 
друге 
Развијање креативног изражавања 

ЖИВИМ ДЕМОКРАТИЈУ, 
ДЕМОКРАТСКА АКЦИЈА     

 Развијање комуникативне способности невербалне 
комуникације,вештина ненасилне комуникације 

ЉУДСКО  БИЋЕ ЈЕ ДЕО ЦЕЛОГ 
СВЕТА, РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ 
СВЕСТИ      

 Оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне 
комуникације у решавању сукоба и вршњачком 
посредовању 

ЕВАЛУАЦИЈА  Развијати способности процењивања и критичког 
мишљења о свом раду  
Упознати родитеље са резултатима рада 

 
 

 

 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 
 
Циљ: увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно упознавање 
материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу 
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

ПИТАЈ СВОЈУ БАКУ 6 - продубљивање знања о фолклорним празницима, 
биљкама, кући, занатима; 
- стицање елементарних знања о традиционалним 
облицима транспорта и транспортним средствима и 
њиховом значају за живот људи на селу и у граду; 
- упознавање различитих народних музичких 
инструмената и њихове улоге у традицијској култури; 
- упознавање са носиоцима народне традиције (усменим, 
писаним и материјалним); 
- схватање важности чувања и неговања народне традиције 

РАДОВИ И ПРАЗНИЦИ 6 

ЗИМСКИ ХЛЕБОВИ И ПРОЛЕЋНО 
БИЉЕ 

2 

БИЉКЕ И КУЋА 5 

ТРАДИЦИОНАЛНИ ЗАНАТИ 17 

 
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  
 
Циљ: је оспособљавање ученика за активно упознавање стања животне средине и начина заштите.  
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Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ЖИВОТНА СРЕДИНА  8 -Очување животне средине 
-Развијање свести о очувању окружења 
-Праћење и уочавање промена и појава у животној средини и 
њихов утицај на живи свет 
-Уочавање и бележење последица промена и појава у 
животној средини 
-Упознавање примарних загађивача 
-Уочавање начина загађивања 
-Развијање свести о последицама загађивања 
-Осмишљавање начина заштите животне средине 
-Развијање свести о значају заштите животне средине 
-Уређење школског животног простора 

ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПРОМЕНЕ У 
ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ  

8 

ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 6 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 14 

 
РУКА У ТЕСТУ - ОТКРИВАЊЕ СВЕТA  
 
Циљ: развијање основних појмова, радозналости и истраживачких способности, логичког и 
критичког мишљења у оквиру природних наука. Подстицање усменог и писмног изражавања кроз 
дискусије и записе о изведеним огледима 
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ОСОБИНЕ ТЕЛА 4  - формирање и развијање основних појмова из природних 
наука и њихово повезивање; 
- развијање способности за активно стицање знања о 
природним појавама кроз истраживање; 
- развијање дечјих интересовања и интелектуалне активности; 
- развијање способности запажања основних својстава објеката 
(материјала), појава и процеса и уочавање њихове повезаности; 
- формулисање питања, постављање хипотеза и исказивање 
претпоставки за решавање проблема; 
- развијање критичког мишљења кроз посматрање и 
експеримент; 
- истраживање и уочавање узрочно-последичних веза појава и 
процеса окружењу и у изведеним огледима, издвајање 
параметара и уочавање њиховог односа; 
- решавање једноставних проблем-ситуација, самостално и у 
тиму; 
- коришћење научног речника, примереног узрасту, за 
описивање промена својстава материјала, појава и процеса и 
поступака и корака у истраживању; 
- подстицање усменог и писменог изражавања кроз дискусије и 
вођење експерименталне свеске; 
-  развијање критичког односа према информацијама које се 
добијају чулима; 
- препознавање опасности и услова за безбедан рад 

СИЛА 2 
ПРИТИСАК 6 
ТОПЛОТА 3 
ЕЛЕКТРИЦИТЕТ 6 
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 2 
СВЕТЛОСТ 6 
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ 2 
ПРОМЕНЕ 5 

 
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 
 
Циљ:  
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− Оспособљавање ученика за алгоритамски начин размишљања кроз употребу софтвера за израду 
програма  
− Оспособљавање ученика за рад у софтверу за обраду текста и рад са документима  
− Оспособљавање ученика за сараднички рад и комуникацију у онлајн окружењу  
− Комбиновање стечених знања кроз креативно изражавање током рада на плакату и одељењском 
пројекту  
− Оспособљавање ученика за критичко анализирање садржаја на интернету и поштовање ауторских 
права  
− Упознавање ученика са појмом електронског насиља, мерама заштите и процедуром пријаве 
насиља 
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
Бр.  

часова 

 
ИСХОДИ 

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 
МИШЉЕЊА 

16 - користи радно окружење апликације за израду програма са 
визуелним окружењем који је прилагођен за децу  
- самостално израђује једноставне програме у апликацији  
- израђује програме у којима се користе улазне вредности,  
низ команди, петље и услови.   

ИКТ 16 - користи софтвер за обраду текста (поравнање, центрирање, 
врста, величина и облик фонта, уношење слике)  
- сачува документ у одговарајућем фолдеру, пронађе га, 
преименује  и поново сачува креира одговарајући фолдер  
- креира плакат комбинујући текст, цртеж, фотографије, уз 
помоћ одговарајућег софтвера  
- користи одговарајуће сарадничке алате током рада на 
заједничком пројекту   

БЕЗБЕДНОСТ 4 - објасни појам електронског насиља  
- наведе облике електронског насиља  
- објасни процедуру пријављивања електронског насиља 
примени пријављивање и блокирање особе која врши 
електронко насиље   
- наведе могуће ризике код укључивања геолокатора  
- правилно користи технологију како би избегао здравствене 
проблеме  
- анализира и процени изворе информација са интернета 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 
Циљ: jе оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заjеднице, 
проширивањем знања о демократиjи, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање 
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
Бр.  

часова 

 
ИСХОДИ 

ЉУДСКА ПРАВА 
Права детета 

9 – разликује жеље од потреба и наведе примере везе између потреба и људских 
права; 
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– препозна своје потребе, као и потребе других и да их уважава; 
– штити своја права на начин који не угрожава друге и њихова права; 
– учествује у доношењу правила рада групе и поштује их; 
– аргументује потребу посебне заштите права детета; 
– на примеру препозна уграђеност права деце у основним документима која 
уређују рад школе; 
– наводи примере и показатеље остварености и кршења дечијих права; 
– наводи чиниоце који утичу на остварење дечијих права; 
– поштује права и потребе ученика који су у инклузији у његовом 
одељењу/школи; 
– препозна ситуације кршења својих права и права других; 
– идентификује кршење људских права на примеру неког историјског 
догађаја; 

ДЕМОКРАТСКО 
ДРУШТВО 
Школа као заједница 

8 – поштује правила одељенске заједнице и правила на нивоу школе; 
– поступа у складу са моралним вредностима грађанског друштва; 
– искаже свој став о значају правила у функционисању заједнице; 
– понаша се у складу са правилима и дужностима у школи; 
– наводи начине демократског одлучивања; 
– препозна одговорност одраслих у заштити права деце; 
– објасни улогу појединца и група у заштити дечијих права; 
– реално процени сопствену одговорност у ситуацији кршења нечијих права и 
зна коме да се обрати за помоћ; 

ПРОЦЕСИ У 
САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 
Сукоби и насиље 

9 – препозна и анализира сличности и разлике између ученика у групи; 
– прихвата друге ученике и уважава њихову различитост; 
– проналази примере моралних поступака у књижевним делима које чита, у 
медијима и у свакодневном животу; 
– наводи примере из свакодневног живота предрасуда, стереотипа, 
дискриминације, нетолеранције по различитим основама; 
– проналази примере нетолеранције и дискриминације у књижевним делима 
која чита; 
– у медијима проналази примере предрасуда, стереотипа, дискриминације, 
нетолеранције по различитим основама и критички их анализира; 
– препозна и објасни врсте насиља; 
– прави разлику између безбедног и небезбедног понашања на друштвеним 
мрежама; 
– заштити од дигиталног насиља; 
– анализира сукоб из различитих углова (препознаје потребе учесника сукоба) 
и налази конструктивна решења прихватљива за све стране у сукобу; 
– аргументује предности конструктивног начина решавања сукоба; 

ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ 

10 – препознаје примере грађанског активизма у својој школи и исказује 
позитиван став према томе; 
– идентификује проблеме у својој школи; 
– прикупља податке о проблему користећи различите изворе и технике; 
– осмишљава акције, процењује њихову изводљивост и предвиђа могуће 
ефекте; 
– активно учествује у тиму, поштујући правила тимског рада (у групној 
дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на 
аргументима, комуницира на неугрожавајући начин); 
– учествује у доношењу одлука у тиму/групи поштујући договорене процедуре 
и правила; 
– учествује у извођењу акције; 
– процењује ефекте спроведене акције и идентификује пропусте и грешке; 
– презентује, образлаже и аргументује изабрану акцију и добијене резултате за 
унапређивање живота у школи. 

 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
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Циљ: 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. 
Годишњи фонд часова: 72 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА Бр.  
часова 

ИСХОДИ 
 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 3 – поздрави и отпоздрави, примењујући 
најједноставнија језичка средства; 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ; ДАВАЊЕ 
ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; ДАВАЊЕ И 
ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О 
ДРУГИМА 

3 – представи себе и другог; 
– разуме јасно постављена једноставна питања личне 
природе и одговара на њих; 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ 

3 – разуме позив и реагује на њега; 
– упути позив на заједничку активност; 

ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ БИЋА, ПРЕДМЕТА, 
МЕСТА И ПОЈАВА 

9 – разуме једноставан опис живих бића, предмета, 
места и појава; 
– опише жива бића, предмете и места и појаве 
једноставним језичким средствима; 

ЧЕСТИТАЊЕ 3 – разуме једноставно исказане честитке и одговара 
на њих; 
– упути једноставне честитке; 

ОПИСИВАЊЕ УОБИЧАЈЕНИХ И ТРЕНУТНИХ 
АКТИВНОСТИ, ПЛАНОВА И СПОСОБНОСТИ 

6 – разуме једноставне исказе о уобичајеним и 
тренутним активностима и способностима и реагује 
на њих; 
– опише и планира уобичајене и тренутнe активности 
кратким једноставним језичким средствима; 
– опише шта уме/не уме да (у)ради; 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 7 – разуме свакодневне исказе у вези с непосредним 
потребама, осетима и осећањима и реагује на њих; 
– изрази основне потребе, осете и осећања кратким и 
једноставним језичким средствима; 

ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ ОДНОСА И 
ВЕЛИЧИНА 

9 – разуме једноставна обавештења о простору и 
оријентацији у простору и реагује на њих; 
– тражи и пружи кратка и једноставна обавештења о 
оријентацији у простору; 
– опише непосредни простор у којем се креће; 

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА (хронолошког и 
метеоролошког) 

7 – разуме једноставна обавештења о 
хронолошком/метеоролошком времену и реагује на 
њих; 
– тражи и даје кратка и једноставна обавештења о 
хронолошком/метеоролошком времену; 

ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВАЊА 

4 – разуме једноставне исказе којима се изражава 
припадање/неприпадање, поседовање/непоседовање 
и реагује на њих; 
– тражи и да једноставне исказе којима се изражава 
припадање/неприпадање, поседовање/непоседовање; 

ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА 4 – разуме једноставне исказе за изражавање 
допадања/недопадања, слагања/неслагања и реагује 
на њих; 
– тражи мишљење и изражава допадање/недопадање 
једноставним језичким средствима; 

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ И БРОЈЕВА 5 – разуме једноставне изразе који се односе на 
количину (број особа, животиња и предмета 
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количина приликом куповине и сл.) и реагује на њих; 
– тражи и пружи основне информације у вези са 
количинама и бројевима; 
– изрази присуство и одсуство некога или нечега; 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, ЗАХТЕВА И 
ЗАХВАЛНОСТИ 

3 – разуме кратке и једноставне молбе и захтеве и 
реагује на њих; 
– упути кратке и једноставне молбе и захтеве; 
– искаже и прихвати захвалност на једноставан 
начин; 

ИСКАЗИВАЊЕ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 3 – разуме једноставна и пажљиво исказана правила 
понашања (сугестије, препоруке, забране) и реагује 
на њих, уз визуелну подршку (знакови, симболи и 
слично) и без ње; 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ ЈЕДНОСТАВНИХ 
УПУТСТАВА И НАЛОГА 

3 – разуме упутства и налоге и реагује на њих; 

 
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ: : 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 
Годишњи фонд часова: 72 
 
 
 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
Бр. 

часова 
 

 
ИСХОДИ 

 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 4 – поздрави и отпоздрави, примењујући 
најједноставнија језичка средства; 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ; ДАВАЊЕ 
ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; ДАВАЊЕ 
И ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О 
ДРУГИМА  

5 – представи себе и другог; 
– разуме јасно постављена једноставна питања 
личне природе и одговара на њих; 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ ЈЕДНОСТАВНИХ 
УПУТСТАВА И НАЛОГА 

4 – разуме упутства и налоге и реагује на њих; 

ИСКАЗИВАЊЕ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 5 – разуме једноставна и пажљиво исказана правила 
понашања (сугестије, препоруке, забране) и реагује 
на њих, уз визуелну подршку (знакови, симболи и 
слично) и без ње; 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ  

5 – разуме позив и реагује на њега; 
– упути позив на заједничку активност; 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, ЗАХТЕВА И 
ЗАХВАЛНОСТИ  

5 – разуме кратке и једноставне молбе и захтеве и 
реагује на њих; 
– упути кратке и једноставне молбе и захтеве; 
– искаже и прихвати захвалност на једноставан 
начин; 

ЧЕСТИТАЊЕ  4 – разуме једноставно исказане честитке и одговара 
на њих; 
– упутиједноставнечеститке; 

ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ БИЋА, ПРЕДМЕТА, 5 – разуме једноставан опис живих бића, предмета, 
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МЕСТА И ПОЈАВА  места и појава; 
– опише жива бића, предмете и места и појаве 
једноставним језичким средствима; 

ОПИСИВАЊЕ УОБИЧАЈЕНИХ И ТРЕНУТНИХ 
АКТИВНОСТИ, ПЛАНОВА И СПОСОБНОСТИ  

5 – разуме једноставне исказе о уобичајеним и 
тренутним активностима и способностима и 
реагује на њих; 
– опише и планира уобичајене и тренутнe 
активности кратким једноставним језичким 
средствима; 
– опише шта уме/не уме да (у)ради; 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА И ОСЕЋАЊА  5 – разуме свакодневне исказе у вези с непосредним 
потребама, осетима и осећањима и реагује на њих; 
– изрази основне потребе, осете и осећања кратким 
и једноставним језичким средствима; 

ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ ОДНОСА И 
ВЕЛИЧИНА  

5 – разуме једноставна обавештења о простору и 
оријентацији у простору и реагује на њих; 
– тражи и пружи кратка и једноставна обавештења 
о оријентацији у простору; 
– опише непосредни простор у којем се креће; 

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА (хронолошког и 
метеоролошког) 

5 – разуме једноставна обавештења о 
хронолошком/метеоролошком времену и реагује 
на њих; 
– тражи и даје кратка и једноставна обавештења о 
хронолошком/метеоролошком времену; 

ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊА 
И ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВАЊА  

5 – разуме једноставне исказе којима се изражава 
припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање и реагује на њих; 
– тражи и да једноставне исказе којима се 
изражава припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање; 

ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА  5 – разуме једноставне исказе за изражавање 
допадања/недопадања, слагања/неслагања и 
реагује на њих; 
– тражи мишљење и изражава 
допадање/недопадање једноставним језичким 
средствима; 

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ И БРОЈЕВА  5 – разуме једноставне изразе који се односе на 
количину (број особа, животиња и предмета 
количина приликом куповине и сл.) и реагује на 
њих; 
– тражи и пружи основне информације у вези са 
количинама и бројевима; 
– изрази присуство и одсуство некога или нечега; 

 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ: : 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 
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
Бр. 

часова 

 
ИСХОДИ 
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ПОЗДРАВЉАЊЕ  4 – поздрави и отпоздрави, примењујући 
најједноставнија језичка средства; 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ; ДАВАЊЕ 
ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; ДАВАЊЕ 
И ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О 
ДРУГИМА  

5 – представи себе и другог; 
– разуме јасно постављена једноставна питања 
личне природе и одговара на њих; 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ ЈЕДНОСТАВНИХ 
УПУТСТАВА И НАЛОГА  

4 – разуме упутства и налоге и реагује на њих; 

ИСКАЗИВАЊЕ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА  5 – разуме једноставна и пажљиво исказана правила 
понашања (сугестије, препоруке, забране) и реагује 
на њих, уз визуелну подршку (знакови, симболи и 
слично) и без ње; 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ  

5 – разуме позив и реагује на њега; 
– упути позив на заједничку активност; 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, ЗАХТЕВА И 
ЗАХВАЛНОСТИ  

5 – разуме кратке и једноставне молбе и захтеве и 
реагује на њих; 
– упути кратке и једноставне молбе и захтеве; 
– искаже и прихвати захвалност на једноставан 
начин; 

ЧЕСТИТАЊЕ  4 – разуме једноставно исказане честитке и одговара 
на њих; 
– упутиједноставнечеститке; 

ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ БИЋА, ПРЕДМЕТА, 
МЕСТА И ПОЈАВА  

5 – разуме једноставан опис живих бића, предмета, 
места и појава; 
– опише жива бића, предмете и места и појаве 
једноставним језичким средствима; 

ОПИСИВАЊЕ УОБИЧАЈЕНИХ И ТРЕНУТНИХ 
АКТИВНОСТИ, ПЛАНОВА И СПОСОБНОСТИ  

5 – разуме једноставне исказе о уобичајеним и 
тренутним активностима и способностима и 
реагује на њих; 
– опише и планира уобичајене и тренутнe 
активности кратким једноставним језичким 
средствима; 
– опише шта уме/не уме да (у)ради; 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА И ОСЕЋАЊА  5 – разуме свакодневне исказе у вези с непосредним 
потребама, осетима и осећањима и реагује на њих; 
– изрази основне потребе, осете и осећања кратким 
и једноставним језичким средствима; 

ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ ОДНОСА И 
ВЕЛИЧИНА  

5 – разуме једноставна обавештења о простору и 
оријентацији у простору и реагује на њих; 
– тражи и пружи кратка и једноставна обавештења 
о оријентацији у простору; 
– опише непосредни простор у којем се креће; 

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА (хронолошког и 
метеоролошког) 

5 – разуме једноставна обавештења о 
хронолошком/метеоролошком времену и реагује 
на њих; 
– тражи и даје кратка и једноставна обавештења о 
хронолошком/метеоролошком времену; 

ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊА 
И ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВАЊА  

5 – разуме једноставне исказе којима се изражава 
припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање и реагује на њих; 
– тражи и да једноставне исказе којима се 
изражава припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање; 
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ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА  5 – разуме једноставне исказе за изражавање 
допадања/недопадања, слагања/неслагања и 
реагује на њих; 
– тражи мишљење и изражава 
допадање/недопадање једноставним језичким 
средствима; 

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ И БРОЈЕВА  5 – разуме једноставне изразе који се односе на 
количину (број особа, животиња и предмета 
количина приликом куповине и сл.) и реагује на 
њих; 
– тражи и пружи основне информације у вези са 
количинама и бројевима; 
– изрази присуство и одсуство некога или нечега; 

 
РУСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ:  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 
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр. 
часова 

 
ИСХОДИ 

ПРИВЕТ РОССИЯ! 9 препознаје разлику између језика;правилно 
изговара гласове;представља се 
. 

КАФЕ „ПЛАНЕТА“ 10 користи формалне и неформалне поздраве; 
поставља питање и одговара 
 

ШКОЛА НОМЕР 3 11 изражава своје мишљење; 
поставља питање и одговара 
 

СЕМЬЯ ИРИНЫ 9 представља се пуним именом;укратко прича 
о себи 
 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 9 учествује у заједничким 
активностима;разговара о слободном 
времену 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МОСКВУ! 13 разговара о превозу и о граду;  
учествује у заједничким активностима; 

ПРАЗДНИКИ 11 препознаје празнике, разговара о њима и 
честита 
 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
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Циљ наставе грађанског васпитања јесте да ученици стекну сазнања, формирају ставове, развију 
вештине и усвоје вредности које су претпоставка за компетентан, одговоран и ангажован живот у 
демократском друштву. 
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр. 
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

УПОЗНАВАЊЕ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНАТА 
ПРОГРАМА 

6 -упознати ученика са најзначајнијим појмовима 
везаним за пројекат грађанин, 
-обучавање ученика за тимски рад , 
-оспособљавање за активно учешће у животу и 
раду локалне заједнице 

ПРВИ КОРАК - УОЧАВАЊЕ ПРОБЛЕМА У 
ЗАЈЕДНИЦИ 

4 -слободно размишљање и изношење размишљања 
о отвореним питањима и проблемима које су сами 
идентификовали у локалној средини као значајне, 
-упознавање  права и одговорности грађана на 
нивоу локалне заједнице, 
-разумевање функционисања нивоа и органа 
власти, 
-упознавање мера власти 

ДРУГИ КОРАК - ИЗБОР ПРОБЛЕМА 1 -Слободно, демократско изражавање сопствених 
идеја, 
-учење преузимања одговорности за сопствене 
одлуке 

ТРЕЋИ КОРАК - САКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА 
О ИЗАБРАНОМ 
ПРОБЛЕМУ 

8 -унапређење комуникацијских вештина у 
различитим социјалним ситуацијама- са 
представницима јавних институција, организација 
и другим учесницима  у животу локане заједнице, 
-развијање способности критичког мишљења, 
аргументовања и залагања за сопствене ставове 

ЧЕТВРТИ КОРАК - ИЗРАДА СТУДИЈЕ 12 -обучавање за рад у групи и тиму, 
-  да науче не шта да мисле-раде, него како мисле-
раде, 
-да самостално и активно учествују у свим 
активностима и преузетим одговорностима 

ПЕТИ КОРАК - ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
СТУДИЈЕ 

1 -боље разумевање нових и непознатих ситуација  
и ублажавање страха  од непознатог  као 
ометајућег фактора  у различитим приликама јаног 
наступа, 
-упознавање свих структура: школе, родитеља, 
представника локалне заједнице, са оствареним 
резултатима програма 

ШЕСТИ КОРАК - ОСВРТ НА НАУЧЕНО 4 Оспособљавање да самостално процене,  искуства  
и вештине које су стекли  током програма 

 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ: се заснива на потребама ученика коjе се остваруjу овладавањем комуникативних вештина и 
развиjањем способности и метода учења страног jезика 
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
Бр. 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
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часова 

Представљање и упознавање 
Sich vorstellen – sich kennen lernen 

4 

- разумевање излагања наставе 
- усвајање новог вокабулара током часа 
- писање краћих реченица 
- спонтано ступање ученика у разговор у оквиру 
краћих реченица 
- читање 
- постављање питања и давање одговора 
- склапање једноставних реченица 
- писање реченица на основу слика 
-конверзација путем кратких реченица и писање 
кратких састава на неку од тема из пређеног 
градива 

Породица и ближе окружење      
Familie und die nähere Umgebung   

8 

Становање                  
Wohnen 

14 

Животиње  
Tiere   

6 

Овде живим             
Hier wohne ich 

7 

Храна и пиће         
Essen und trinken 

5 

Школа                  
Schule 

19 

Годишња доба, месеци        
Jahreszeiten, Monate 

9 

 
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ се заснива на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина и 
развијањем способности и метода учења страног језика. 
Годишњи фонд часова: 72 
 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр. 
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Уводни час – понављање из петог разреда 1 - разумевање излагања наставе 
- усвајање новог вокабулара током часа 
- писање краћих реченица 
- спонтано ступање ученика у разговор у оквиру 
краћих реченица 
- читање 
- постављање питања и давање одговора 
- склапање једноставних реченица 
- писање реченица на основу слика 
-конверзација путем кратких реченица и писање 
кратких састава на неку од тема из пређеног 
градива 

PrimaUnità: Inboccaallupo, ragazzi!  
(школа, школски простор и прибор, заједничке 
активности у школи и ван ње) 

8 

Seconda Unità: Andiamo al cinema tridimensionale! 
(место и улица где станујем, важне установе у 
окружењу, редни бројеви до 5 

9 

Terza Unità: Sono arrivati i nuovi vicini!  
(ужаиширапородица, суседиипријатељи, 
кућниљубимцииобавезепремањима) 

11 

Quarta Unità: А Carnevale ogni scherzo vale!  
(празници и обичаји, одевни предмети, прикладно 
одевање, редни бројеви од 5 до 10) 

8 

Quinta Unità: Voglio un gelato! 
(куповина, учтиве форме обраћања, оброци ван 
куће, омиљена храна, здрава храна) 

9 

Sesta Unità: Facciamo le decorazioni di Pasqua! 
(Ускрс, навике у исхрани, заједничке активности и 
интересовања) 

8 

Settima Unità: Sul campo da tennis  
(спорт, спортски дан, дневне обавезе у кући, 
устајање, оброци, исказивање времена) 

11 

УOttava Unità: Quanto è bella l’estate!  
(излети, годишња доба, месеци, дани у недељи, 

7 
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делови дана, активности и обавезе) 

 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
 
Циљ се заснива на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина и 
развијањем способности и метода учења страног језика. 
Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

  
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Les vacances… La rentrée ( школа, распуст, спорт, 
Француска, Париз-знаменитости) 

10 - разумевање излагања наставе 
- усвајање новог вокабулара током часа 
- писање краћих реченица 
- спонтано ступање ученика у разговор у оквиру 
краћих реченица 
- читање 
- постављање питања и давање одговора 
- склапање једноставних реченица 
- писање реченица на основу слика 
-конверзација путем кратких реченица и писање 
кратких састава на неку од тема из пређеног 
градива 

Un frère… Une soeur (пријатељи, друштвене игре, 
куповина ) 

11 

Mes parents…Mes grands-parents (ужа и шира 
породица, славља, исхрана ) 

10 

Moi….Autres ( ja и други, свет, животиње ) 10 

A la maison…A l`école ( мој дом, школа-предмети) 10 

Je vends…J`achète ( исхрана, мој град) 11 

Le soleil… La pluie ( моје окружење, временске 
прилике, животиње) 

10 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 
Циљ наставе грађанског васпитања јесте да ученици стекну сазнања, формирају ставове, развију 
вештине и усвоје вредности које су претпоставка за компетентан, одговоран и ангажован живот у 
демократском друштву. 
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
Бр.  

часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

УВОД 2 -подсећање ученика на права и одговорности на нивоу 
школе и локалне заједнице и на спроведене активности из 
ГВ у 5. и 6. Азреду 
-Упознавање са програмом и активно учешће ученика у 
осмишљавању и планирању активности 

ГРАЂАНИН 19 Разумевање значења појма грађанин 
Схватање историјског развоја грађанских права и слобода 
Упознавање са карактеристикама одговорног и активног 
грађанина 
Разумевање улоге детета као грађанина у друштву 
Разумевање односа између грађанских права, појединца и 
општег добра 
Упознавање са развијањем грађанске одговорности 
Разумевање волонтерских акција 
Оспособљавање за осмишљавање и реализацију 
волонтерских акција 
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ДРЖАВА И ВЛАСТ 7 Разумевање појма државе и основних облика државних 
уређења 
Разумевање неопходности постојања власти 
Упознавање са концептом ограничене власти 

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ И 
ИНИЦИЈАТИВА 

5 Упознавање са институцијом Ђачког парламента 
Оснивање Ђачког парламента 
Подстицање ученика да се ангажују у различитијм 
иницијативама и акцијама 
Разумевање значаја инициативе за постизање промена у 
друштвеној заједници 
Оспособљавање ученика за јавни наступ 

ЗАВРШНИ ДЕО 3 Овладавање кључним појмовима из области политике и 
друштва 
Евалуација о садржају и начину рада из предмета 
Грађанско васпитање за 7. Разред 
Оспособљавање ученика за јавни наступ 

 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
 
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. 

Годишњи фонд часова: 72 
 

 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
Бр.  

часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Familie 
(Породица и блиско окружење, 
детињство, биографија) 

16 -правилно користи врсте речи у монолозима и 
дијалозима; 
-упознаје основна правила фонетике и морфологије; 
-правилно казује реченице у зависности од времена 
дешавања; 
-правилно спелује; 
-зна да користи врсте речи; 
-добро се служи синтаксом; 
-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 
речи; 
-пише нови текст слушањем истог; 
-даље усавршава изговор гласова 
 

Gesundheit 
(Здравље, делови тела, здрав живот, 
здрава храна) 

14 

Freundschaft 
(Пријатељство, описивање изгледа и 
карактера, хороскопски знаци) 

10 

Pläne für die Zukunft 
(Планови и прогнозе за будућност, 
занимања) 

13 

Кinder und Eltern 
(Породица, однос родитеља и деце, 
проблеми  код куће и у школи) 

13 

Landeskunde – Deutschland 
(СР Немачка – географски подаци, 
познате личности) 

2 

Lektüre -Лектира 4 

 
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 
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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. 

Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
Бр.  

часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Prima Unità:Siamo tornati dalle vacanze! 
(одмор, спорт, забавни парк „Гардаланд“, 
прошло време, главни бројеви, Италија и 
итал.летовалишта) 

10 

-правилно користи врсте речи у монолозима и 
дијалозима; 
-упознаје основна правила фонетике и морфологије; 
-правилно казује реченице у зависности од времена 
дешавања; 
-правилно спелује; 
-зна да користи врсте речи; 
-добро се служи синтаксом; 
-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 
речи; 
-пише нови текст слушањем истог; 
-даље усавршава изговор гласова; 
 

Seconda Unità: Voglio andare a vivere in 
campagna! 
(сеоска и градска средина, становање, 
кондиционал глагола volere и potere, 
глагол piacerе,Тоскана: природне лепоте и 
производи) 

10 

Terza Unità: E tu, cosa farai da grande? 
(познати уметници из Тоскане, професије, 
дневник, будуће време, ненаглашене 
личне заменице у ф-ји датива 
pronomiindiretti, стрип) 

11 

Quarta Unità: Feste, feste…ma anche 
solidarietà! 
(италијански празници, хуманитарне 
акције, волонтерски рад, датуми и године, 
партитивна зам. ne, пословице, Фиренца и 
њене знаменитости) 

10 

Quinta Unità: Viva lo sport e la vita sana! 
(здравственазаштита, деловитела, 
здравживот, физичкетегобе, императив, 
предлозиa, da, di, 
славниспортистиизТоскане, стрипА.Форд) 

10 

Sesta Unità: Che fame, ragazzi! 
(здрава храна и италијанска кухиња, 
предлозиcon, su, per, tra/fra,in, Сијена и 
њене знаменитости) 

11 

Settima Unità: Tutti in viaggio! 
(путовања, превозна средства, тест, 
одређени члан – употреба, Пиза и њене 
знаменитости) 

10 

 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
 
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. 

Годишњи фонд часова: 72 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
Бр.  

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 



                
 
                                                                                                 Школски програм 2018 – 2022.  
_______________________________________________________________________________________ 
 

97 
 

часова 
Les vacances, c`est la forme ! (raspust, 
nautički sportovi ) i kultura drugih zemalja) 

10 -правилно користи врсте речи у монолозима и 
дијалозима; 
-упознаје основна правила фонетике и морфологије; 
-правилно казује реченице у зависности од времена 
дешавања; 
-правилно спелује; 
-зна да користи врсте речи; 
-добро се служи синтаксом; 
-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 
речи; 
-пише нови текст слушањем истог; 
-даље усавршава изговор гласова; 
 

Voyager, c`est apprendre (francuska kultura, 
putovanja, dvorci Loare, porodica) 

10 

La fin de la semaine, c`est relaxant(razvijanje 
pozitivnog odnosa prema zivotnoj sredini i 
drugim zivim bicima, zajednicke aktivnosti i 
interesovanja u skoli i van nje) 

10 

La porte, s`il vous plaît(grad u kome zivim, 
stanovanje, prevozna sredstva) 

10 

La mode, ça compte pout vous (porodica, 
dnevne obaveze, moda, oblačenje, 
tradicijaznamenitosti Pariza) 

10 

Le respect, c`est la valeur à partager 
(slobodne aktivnosti, ponasanje u skoli, 
kultura, nasilje i i postovanje) 

11 

Internet, c`est l`espace (internet, informatički 
termini, elektronska posta, znamenitosti 
Pariza) 

11 

 
РУСКИ ЈЕЗИК 
 
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. 

Годишњи фонд часова: 72 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Российские просторы 8 -правилно користи врсте речи у монолозима и 
дијалозима; 
-упознаје основна правила фонетике и морфологије; 
-правилно казује реченице у зависности од времена 
дешавања; 
-правилно спелује; 
-зна да користи врсте речи; 
-добро се служи синтаксом; 
-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 
речи; 
-пише нови текст слушањем истог; 
-даље усавршава изговор гласова 

В здоровом теле- здоровый дух 8 

Ах, эта мода! 10 

Молодость всегда в пути 8 

Делу время-потехе час 9 

Семья всему начало 9 

Экран и сцена-окно в мир 10 

Земля ждёт твоей помощи 10 

 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ 
 
Циљ обавезног изборног предмета физичко васпитање - изабрани спорт је да ученици задовоље своја 
интересовања, потребе, за стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом 
физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за 
бављење спортом и учешћем на такмичењима). 
Годишњи фонд часова: 36 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
Бр.  

часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Уводни час-упознавање 2 -познаје правила спортске игре и придржава их се 
-стварање услова за социјално прилагођавање ученика за 
колективни живот и рад 
-развијање основних моторичких активности 
-развијање такмичарског духа 

Одбојка 34 

 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 
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 
Годишњи фонд часова: 36 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ИНТЕРНЕТ 6 -Упознавање са Интернетом као глобалном рачунарском мрежом и 
начином функционисања 
-Тражење података на Интернету 
-Коришћење претражиача: 
Google,Yahoo 
-Заштита на Интернету 
-креирање и пријем електронске поште 

ОБРАДА ЗВУКА 4 - Израда и обрада звука  
-Промена формата звука 

ОБРАДА ВИДЕО ЗАПИСА 6 -Израда видео записа 
-Промена формата, резолуције, и димензије вдео записа 
-Обрада видео записа 

ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 10 -Израда једноставнијих презентација на задату тему уз употребу 
одговарајућих програма за презентацију 

ИЗБОРНИ МОДУЛ 10 -Коришћење програма из области презентација и мултимедија 

 
ДОМАЋИНСТВО 
 
Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања о улози породице у 
формирању културе понашања, становања, исхране, одевања и рада, као и да интегришу и унапреде 
претходно стечена знања и вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези с важним 
активностима у свакодневном животу. 
Годишњи фонд часова: 36 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА Бр. 
часова 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

САВРЕМЕНО 
ДОМАЋИНСТВО И 
ПОРОДИЦА 

5 Стицање знања о домаћинству,породици,  
односу породице и друштва, и  
о потребама савремене породице 
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КУЛТУРА 
СТАНОВАЊА 

10 Стицање знања о уређењу стамбеног простора, хигијенско 
одржавање стана, примена трхничких уређаја у стану,  
заштита животне околине.  
Оспособљавање ученика за културно становање. 

КУЛТУРА ОДЕВАЊА 15 Стицање знања о култури савременог одевања  одеће, обуће, 
својства материјала. Оспособљавање ученика за савремено и 
културно одевање и одржавање обуће и одеће и њихово правилно 
коришћење 

КУЛТУРА 
ПОНАШАЊА -
куповина, путовање, 
комуникација 

6 
 

Оспособљавање ученика  за изражавање информисање и 
коришћење савремених  
средстава за комуникацију, куповину, путовање. 

ОСМИ РАЗРЕД 

 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 
Циљ је да ученици стекну знања, формирају ставове, развију вештине и усвоје вредности које су 
претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву 
Годишњи фонд часова: 34 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
Бр.  

часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

УВОД 2 Поглед уназад, подсећање на научено и сазнање о новом 

ДЕЦА У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 18 Стварање слике осопственом местуи улози због 
унапређења положаја детета, самим тим развијање 
квалитетније демократске личности 

МЕДИЈИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ 11 Разумевање улпге и значаја медија у друштву, стварање 
квалитетније слике дететс кроз и у медијима 

ЗАВРШНИ ДЕО 3 Развиајње демократске мисли и личности 

 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
 
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. 

Годишњи фонд часова: 68 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
Бр.  

часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Berufe  
Занимања, професионална оријентација 

7 -разумевање излагања наставе усвајањем новог вокабулара 
током часа 
-спонтано ступање ученика у разговор у оквиру обрађене 
тематике 
-писање краћих реченица 
-читање и развијање комуникативних функција  
-читање и писање краћих реченица уз коришћење наученог 
реченичког фонда 
- конверзација путем кратких реченица и писање кратких 

Sprachreisen 
Путовања, учење страних језика у 
иностранству 

7 

Мärchen der Brüder Grimm 
Бајке браће Грим 

15 

Schülerzeitung 
Школске новине – процес настанка, 

9 
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писање чланака, реклама, прављење 
интервјуа 

састава на  задату тему 
-разумевање прочитаног и слушаног 
-писање и говор 
-превођење и речник 
-правилно користи врсте речи у монолозима и 
дијалозима; 
-упознаје основна правила фонетике и морфологије; 
-правилно казује реченице у зависности од времена 
дешавања; 
-зна да користи врсте речи; 
-добро се служи синтаксом; 
-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 
речи; 
-пише нови текст слушањем истог; 
-даље усавршава изговор гласова; 
 

Umweltschutz 
Загађеност и заштита животне средине, 
органска храна, алтернативни извори 
енергије 

8 

Soziales Engagement 
Друштвено ангажовање, волонтирање, 
помоћ особама са инвалидитетом и 
другим угроженим лицима 

12 

Landeskunde:  
Österreich, die Schweiz 
Аустрија, Швајцарска: географске 
одлике, традиција, обичаји, културне и 
др. знаменитости 

4 

Lektüre 
Лектира 

6 

 
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 
 
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. 

Годишњи фонд часова: 68 
 
 
 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
Бр.  

часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Unità introduttiva: Bentornati! 
(понављање) 

9 -разумевање прочитаног и слушаног 
-писање и говор 
-превођење и речник 
-правилно користи врсте речи у монолозима и 
дијалозима; 
-упознаје основна правила фонетике и морфологије; 
-правилно казује реченице у зависности од времена 
дешавања; 
-зна да користи врсте речи; 
-добро се служи синтаксом; 
-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 
речи; 
-пише нови текст слушањем истог; 
-даље усавршава изговор гласова; 
 

Prima unità: Come eravamo da bambini... 
(детињство, имперфект) 

9 

Seconda unità: Facciamo il detective! 
(крими роман, плусквамперфект) 

12 

Terzaunità: Chefacciamodopolascuola? 
(слободно време, кондиционал, 
конјунктив) 

9 

Quartaunità: Quantomipiacefareshopping! 
(куповина, заменице) 

9 

Quintaunità: Tuttiingita! (сналажење у 
граду, времена) 

11 

Sesta unità: Andiamo in Italia... per 
studiare! (школе језика у Италији, 
чланови, бројеви, футур) 

9 

 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
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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. 

Годишњи фонд часова: 68 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
Бр.  

часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Les vacances, c`est la forme ! (raspust, 
nautički sportovi ) i kultura drugih zemalja) 

10 
-разумевање прочитаног и слушаног 
-писање и говор 
-превођење и речник 
-правилно користи врсте речи у монолозима и 
дијалозима; 
-упознаје основна правила фонетике и морфологије; 
-правилно казује реченице у зависности од времена 
дешавања; 
-правилно спелује; 
-зна да користи врсте речи; 
-добро се служи синтаксом; 
-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 
речи; 
-пише нови текст слушањем истог; 
-даље усавршава изговор гласова; 
 

Voyager, c`est apprendre (francuska 
kultura, putovanja, dvorci Loare, porodica) 

10 

La fin de la semaine, c`est 
relaxant(razvijanje pozitivnog odnosa 
prema zivotnoj sredini i drugim zivim 
bicima, zajednicke aktivnosti i 
interesovanja u skoli i van nje) 

10 

La porte, s`il vous plaît(grad u kome zivim, 
stanovanje, prevozna sredstva) 

10 

La mode, ça compte pout vous (porodica, 
dnevne obaveze, moda, oblačenje, 
tradicijaznamenitosti Pariza) 

10 

Le respect, c`est la valeur à partager 
(slobodne aktivnosti, ponasanje u skoli, 
kultura, nasilje i i postovanje) 

11 

Internet, c`est l`espace (internet, 
informatički termini, elektronska posta, 
znamenitosti Pariza) 

11 

 
РУСКИ ЈЕЗИК 
 
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. 

Годишњи фонд часова: 68 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
Бр.  

часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Прощайте каникулы 9 -разумевање прочитаног и слушаног 
-писање и говор 
-превођење и речник 
-правилно користи врсте речи у монолозима и 
дијалозима; 
-упознаје основна правила фонетике и морфологије; 
-правилно казује реченице у зависности од времена 
дешавања; 
-зна да користи врсте речи; 
-добро се служи синтаксом; 
-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 
речи; 
-пише нови текст слушањем истог; 

Не позволяй душе лениться 10 

Родительский дом-начало начал 11 

Зимушка-зима 9 

Кто в Москве не бывал, красоты не 
видал 

11 

Занятие по душе, да профессия по плечу 11 

Едем на экскурсию 11 
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-даље усавршава изговор гласова 

 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ 
 
Циљ обавезног изборног предмета физичко васпитање - изабрани спорт је да ученици задовоље своја 
интересовања, потребе, за стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом 
физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за 
бављење спортом и учешћем на такмичењима). 
Годишњи фонд часова: 34 

 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
Бр.  

часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Уводни час-упознавање 2 -познаје правила спортске игре и придржава их се 
-стварање услова за социјално прилагођавање ученика за 
колективни живот и рад 
-развијање основних моторичких активности 
-развијање такмичарског духа 

Одбојка 34 

 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 
Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се ученици оспособе за коришћење рачунара и 
стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу 
Годишњи фонд часова: 34 

 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

Бр.  
часова 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ТАБЕЛАРНИ 
ПРОРАЧУНИ 

10 -објаснити који се типови података могу уносити у ћелију. Вежбати 
унос текстуалних, бројчаних и датумских података, њихово брисање, 
измену, копирање и премештање 
- да ученици науче да форматирају податке у ћелији, врсти или 
колони 
-да ученици науче боје, позадину и оквире ћелије 
-да ученици науче појам формуле, начин њеног уноса, концепт 
повезивања ћелија унутар формула преко адреса ћелија.  
-да ученици науче шта је функције и начин њеног уноса ( сабирање, 
просек, минимум и максимум); могућност "паметног" копирања 
формула 
-да ученици науче да раде са  са графичким објектима: користе  
готове графичке објекте, врше њихово уметање на радни лист и 
форматирање (слике, дијаграми, готови облици, оквири за текст, 
украсна слова, симболи и други објекти). 
-да науче да  праве графиконе на основу својих података; показати и 
препоручити одређене типове графикона 
-да науче да форматирају податке на већ израђеном графикону 
-да науче да користе радне листове и да копирају са  једног на други  
-да науче да штампају: бирају формат папира, бирају страну која се 
штампа, задају број копија, виде изглед пре штампе, бирају одређени 
штампач и сл 

ИЗБОРНИ МОДУЛИ 10 -да ученици науче да  праве презентације на мрежи употребом 
ХТМЛ језика 
- да упознају основне елементе ХТМЛ језика (појам тагова са 
примерима основног костура програма, концепт креирања стране, 
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поглед из веб читача).  
-  да користе боју и слику за позадину  
- да науче да форматирају текст  
- да знају да „раде“ са сликама   
- да знају да употребљавају хиперлинк (текст, слика, Е-маил).  
- да знају да креирају табелу и да је обрађују 
 -да се ученици упознају у са још неким специјализованим 
програмима за израду презентација на мрежи 

ИЗРАДА САМОСТАЛНОГ 
ПРОЈЕКТА 

14 -да ученици изаберу тему на којој ће радити 
 -да одреде: изворе информација, начине коришћења туђих 
дигиталних  материјала и слања својих 
-да израде план рада на пројекту: фазе рада, одређивање задатка 
пројекта, циљне групе којој је намењен и да у том циљу врше 
истраживање, прикупљање података и избор најквалитетнијих 
-да ученици изврше  тестирање функционалности пројекта и 
представљање пројекта циљној групи, а након тога изврше 
вредновање пројекта 
-да изврше избор средстава за реализацију пројекта:  сачинити избор 
потребних програма и алата за израду пројекта 

 
ДОМАЋИНСТВО 
 
Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања о улози породице у 
формирању културе понашања, становања, исхране, одевања и рада, као и да интегришу и унапреде 
претходно стечена знања и вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези с важним 
активностима у свакодневном животу. 
Годишњи фонд часова: 34 
 
 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА Бр. 
часова 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

СРЕДСТВА ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ 
ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ И 
ХИГИЈЕНЕ СТАНА 

13 Стицање знања о коришћењу воде у домаћинству, о хемијској и 
микро биолошкој исправности воде, разликама између техничке и 
пијаће воде, као и тврде и меке. Познавање опасности загађења 
животне средине и предлаже како да се спрече штетне последице 
загађења. Развијање еколошке свести, као и свести о сопственим 
знањима и умењима 

ИСХРАНА ЧОВЕКА 21 Стицање знања о значају правилне исхране и да се исхраном уноси 
шест главних врста супстанци битних за функционисање људског 
организма, као и њихову заступљеност. Препознавање еколошку и 
генетски модификовану храну. Стиче знања о припреми и чувању 
намирница ( конзервисању), планирању дневних оброка и 
састављању јеловника. Формирање практичних знања и вештина за 
послуживање хране, културних навика приликом узимања хране, 
као и неговање културе исране и живота уопште 

 
 

4. ПРОГРАМИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
 

4.1. ДОПУНСКА НАСТАВА 
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         Допунска настава је организована за ученике који имају тешкоће у савладавању програма 
наставе. Организује се према потреби, а колико ће трајати и који ће ученици бити укључени варира 
током године. Ученик може бити укључен у допунску наставу једнократно, кроз дужи временски 
период или повремено. 
         Допунска настава се организује по предметима са једним часом недељно. За реализацију 
допунске наставе наставник припрема наставни материјал: наставне листиће, полупрограмиране или 
програмиране наставне садржаје за поједине ученике.  
         Као садржај рада допунске наставе наставник ће одабрати оне садржаје из наставног програма 
које поједини ученици нису усвојили у редовној настави. 
         Основни задатак допунске наставе је прилагођавање (индивидуализација) наставних садржаја 
одређеног предмета ученицима који из било којих разлога имају тешкоћа у свладавању програма 
како би им се омогућило усвајање програма и развој њихових способности. 
 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 

• Програм редовне наставе уједно је и програм допунске.  
• - Уколико постоји више ученика с истим проблемима потребно је поново објаснити дати 

садржај.  
• - Примери у којима се примењују учени садржаји морају бити пажљиво одабрани.  
• - Што више користити очигледна средства и помагала, као и објективну реалност.  
• - Ако је потребно, тумачити и градиво претходних разреда.  
• - Осигурати довољно времена за вежбање и понављање.  
• - Сваки час допунске наставе мора бити максимално организован, што значи да за сваког 

ученика (или групу ученика) треба одредити циљеве и задатке, садржај по етапама, одабрати 
одговарајуће методе и облике рада, наставна средства и слично.  

• - Главни облик рада у допунској настави је индивидуални рад са учеником, што не значи да се 
по потреби неће користити и други облици рада.  

 
4.2. ДОДАТНА НАСТАВА 

 
         Додатна настава се организује за даровите ученике према њиховим склоностима, способностима 
и интересовањима.  
         Реализацији претходи препознавање даровитих ученика и њихових склоности за поједина 
подручја, избор садржаја, планирање и организација додатне наставе. У том процесу учествују 
наставници, психолог, родитељи, стручњаци ван школе.  
         Садржаје додатне наставе треба заснивати на садржајима редовне наставе, што значи да ће 
ученици проширити и продубити садржаје наставних предмета или области. Таква настава ће 
омогућити даровитим ученицима брже и темељитије увођење у свет науке. То ће се постићи ако 
наставник пажљиво одабере садржаје рада и предложи их ученицима. Само садржаји које ученици 
прихвате подстакнуће их на активност.  
 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
 

• - обогаћивање наставних садржаја  
• - диференцијација наставних садржаја и прилагођавање ученику  
• - менторска настава где ће сам ученик моћи да предлаже садржаје на којима ће радити  
• - упућивање и укључивање у рад других институција, универзитета, стручних друштава, 

центара, истраживачких станица и сл.  
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• - стварање што више могућности за учениково истраживање и откривање са циљем 
задовољења учениковог мотива за сазнавањем и успехом  

• - пружити могућност даровитим ученицима да што чешће решавају сложене проблеме и 
притом доживе успех и радост у раду  

• - поучавање и учење уз помоћ медија, међу којима значајно место заузима компјутеризована 
настава  

• - изванучионична настава и рад на пројектима, огледи, демонстрације, рад на терену  
• - интегрисана настава – рад на истом садржају кроз више наставних предмета (кординисано 

деловање и сарадња више наставника)  
• - проблемски задаци у којима ученици сами бирају начин решавања и сложеност  
• - подршка оригиналним решењима  

 
5. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 
Циљ: јачање културне и васпитне улоге школе као центра образовних и културних активности; 
стварање позитивне атмосфере у школи, промовисање ученичких, слободних активности. 
         Културне активности обухватају: прославу дана школе, почетка и краја школске године и 
завршетка основношколског образовања и васпитања, прославе школских и државних празника, 
приредбе, представе, изложбе, концерте, такмичења и смотре, посете установама културе, заједничке 
активности школе и јединице локалне самоуправе и друге активности које доприносе проширењу 
утицаја школе на васпитање ученика и културном развоју окружења школе.  
 

САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
- Приредба поводом пријема првака 
- Обележавање међународног дана 
писмености (8. септембар) 

рецитатори, соло певачи, инструменталисти, драмска секција и хор 
пригодним програмом дочекују ученике 1.разреда; 
изложба у холу школе 

- Дечја недеља пријем првака у Дечји савез;  
бесплатан упис ученика првог разреда у мрежу градских библиотека; 
учешће у "Ревији дечјег стваралаштва" у организацији "Пријатеља 
деце" Новог Београда-представљање школе у фоајеу Сава центра и 
учешће драмске секције и хора на сцени;  изложба ликовних радова у 
школи  
наступ хора на некој од манифестација "Пријатеља деце"Београда 

- Прослава Дана школе културно уметнички програм; спортске активности; изложба ликовних 
радова; литерарни конкурс 

- „Октобар – месец књиге“   илустровање омиљене књиге; изложба у библиотеци школе; књижевни 
сусрети; посета Сајму књига 

- Солидарност са старима изложба у холу школе; приредба за баке и деке 

- "Свети Сава-школска слава" изложба у холу школе; приредба – учешће рецитатора, соло певача, 
инструменталиста и хора 

- Дани науке радови ученика (презентације, извођење огледа,...) на задату тему 

- Међународни дан толеранције (16. 
новембар) 

литерарни и ликовни конкурс 

- „Представљамо вам занимања“ изложба ликовних радова ученика млађих разреда 

- учешће на конкурсима који подстичу 
креативност ученика: литерарним, 
ликовним, музичким, и другим конкурсима 

израда задатих радова на одређене теме и учествовање на конкурсима 

- Такмичење за Читалачку значку 
- „Лукићеви дани“ 

читање књижевних дела према Програму за Читалачку значку;  
вођење дневника читања; предаја дневника читања и прегледање;  
такмичење за Читалачку значку; одабир песничких радова ученика 
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- учешће у различитим активностима у 
организацији "Пријатеља деце" НБГ 
- културне манифестације и радионице за 
ученике у организацији општине Нови 
Београд (Дан НБ) 
- учешће у активностима Регионалног 
центра за таленте 

такмичење соло певача, дуета и терцета такмичење хора или група 
певача; учешће драмске секције, солиста и хора у манифестацијама 

 
6. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

 
Циљ: да разноврсним и систематским моторичким активностима, допринесе интегралном развоју 
личности ученика, развоју моторичких способности, стицању усавршавању и примени моторичких 
умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и 
рада. 
         Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика у спортским дисциплинама 
прилагођеним узрасту и могућностима ученика.  
           

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Школски турнири (мали фудбал, одбојка, кошарка, 
“између две ватре”) 

међуодељењске утакмице по изабраним спортовима 
утакмица победничке екипе и родитеља 

Промоција спорта, такмичења и фер-плеја израда паноа о појединим спортовима  
израда паноа о актуелним спортским такмичењима 
(Олимпијске игре, светска/европска првенства) с 
информацијама, рекордима, сликама... 
израда паноа о спортистима изузетних квалитета 

Превенција деформитета предавање за ученике 
израда паноа о деформитетима тела и последицама физичке 
неактивности 
предавања/панои с упутствима за правилно вежбање 
корективна гимнастика за ученике у продуженом боравку 

Недеља школског спорта час одељењске заједнице о значају спорта и физичке 
активности 
спортска такмичења (мали фудбал, одбојка, кошарка, рукомет, 
између две ватре...) 
„Игре без граница“ 
утакмице ученика и родитеља, ученика и наставника 
крос РТС-а 
гостовање истакнутих спортиста 
јавни час физичког васпитања 
израда паноа и материјала за сајт школе о одржаним 
такмичењима и победницима 

 
7. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, ПРОГРАМ 

СПРЕЧАВАЊА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА 
РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 
         У складу са међународним документом Конвенцијa о правима детета и документима које је 
усвојила Влада Републике Србије: - Национални план акције за децу; - Општи протокол за заштиту 
деце од злостављања и занемаривања. Министарство просвете Републике Србије је објавило: - 
Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-
васпитним установама, којим је прецизирана улога свих који су укључени у живот и рад школе. На 



                
 
                                                                                                 Школски програм 2018 – 2022.  
_______________________________________________________________________________________ 
 

107 
 

основу овог Протокола школа је формирала Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања који је израдио овај програм рада.  
         Овај програм урађен уз коришћење најновијих научних сазнања и искуства из ове области, пре 
свега из УНИЦЕФ-овог пројекта „Школа без насиља“, у који је школа  била укључена према 
Школском развојном плану.   Програм се реализује у сарадњи са одељенским старешинама и свим 
запосленима у школи.  
         Школа има школског полицајца за рад у нашој школи, тако да он значајно доприноси 
превенцији малолетничке деликвенције. Школа ће и ове даље имати школског полицајца који ће 
водити рачуна о безбедности деце и решавати евентуалне проблеме из делокруга послова које 
обавља. 
         Циљ програма: Остваривање и развој безбедног и подстицајног окружења у образовно-
васпитим установама чиме се остварује право сваког детета да буде заштићено од свих облика 
насиља. 
 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Увођење у праксу Посебног протокола за заштиту 
деце и ученика од  дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања у образовно 
васпитним установама. 

Истицање основне идеје Протокола, подсећање на кораке у 
поступању, шематски прикази на огласној табли и на видним 
местима у школи 

Обезбеђење простора у којима бораве ученици 
унутар школе и у њеном непосредном окружењу 
Унапређивање нивоа безбедности физичке средине  
( прилази, дворишта, сала за физичко, спортски 
терени, осветљење) 

Уклањање потенцијално опасних физичких препрека 
Дежурство наставника, 
Дежурство ученика 

Анализа стања и увид у присутност насиља у 
установи. 
Израда акционог плана 
Обележавање дечје недеље 

Анкета,  
Разговор, 
Радионице 
 

Смањивање познатих и потенцијалних ризика 
(маркирање ризичних периода у години, у дану, 
периодично) и различитих активности са повећаним 
ризиком - екскурзије турнири, такмичења 
одржавање матуре, празници... 

Планирање, предвиђање, спровођење заштитних мера 

Упознати ученике да препознају и пријаве 
конфликтне ситуације, запослени да превентивно 
делују, а родитељи адекватно реагују. 

Организовање обуке у свим ОЗ и на нивоу школе 

Донети школска правила уз партиципацију свих 
актера: у свим ОЗ и на нивоу школе, јавна 
промоција школских правила. 

Организовање обуке у свим ОЗ и на нивоу школе 

Обезбеђивање партиципације ученика у превенцији 
насиља. Формирати вршњачке тимове за заштиту и 
вршњачку подршку. Увести координатора за рад са 
вршњачким тимовима обуком за вршњачку 
медијацију. 

Обука 

Укључити различите садржаје образовно васпитног 
процеса за превенцију и заштиту ученика кроз 
наставне и ваннаставне активности: организовати 
заједничке акције у школи за промоцију школе као 
безбедног места.  

Разговор, договор, трибине, радионице, предавања 

Обезбедити превентивну и заштитну улогу 
школског спорта и спортских активности у заштити 
ученика. 

Увођење етичког кодекса у спорт и спортске активности, 
Увођење фер - плеј турнира и такмичења у школски спорт 
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ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА КОД УЧЕНИКА – БОЛЕСТИ 
ЗАВИСНОСТИ, РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ И ДЕЛИНКВЕНТНО ПОНАШАЊЕ 

 
         Циљ програма је да омогући ученицима и свим заинтересованим субјектима усвајање знања о 
штетним утицајима дрога, али и осталих психоактивних супстанци на телесно, душевно и социјално 
здравље, као и да подстакне развој специфичних животних вештина, које су протективни фактори за 
болести зависности (примарна превенција).  
Програм се заснива на основним принципима превентивног образовања: развојно прилагођен, развија 
животне вештине, примена техника и метода активног учења и наставе, обухватност, 
континуираност, холистички приступ и комплементарност. Он обухвата низ усклађених и међусобно 
повезаних мера и активности које се предузимају са циљем да се спречи настанак болести зависности 
и осталих поремећаја у понашању. Делинквентно понашање је поремећај понашања којим се 
директно крше моралне и правне норме друштвене заједнице. Асоцијално понашање је поремећај у 
понашању који се манифестује непостојањем интересовања за друштвени живот, суженим кругом 
пријатеља, лошим квалитетом интерперсоналних комуникација и односа, и уопште пасивношћу и 
незаинтересованошћу индивидуе за свет који је окружује. Асоцијална особа за разлику од 
делинквентне не чини противдруштвене радње, већ се дистанцира од друштва. Осетљиво 
самопоуздање адолесцената може бити окидач за појаву склоности ка једном од наведених ризичних 
понашања.  
         Циљ програма превенције ризичног понашања јесте да се кроз усвајање одређених знања, 
метода и техника, усвоје здрави обрасци понашања и ојача самопоуздање код ученика. Важан фактор 
деловања је укључивање родитеља ученика, установа од значаја, локалне средине и шире друштвене 
заједнице. 
 
 
 
 
 

ОБЛАСТ ПРЕВЕНЦИЈЕ 
/активности 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 
Активности које се односе на здраво одрастање 
Предавања стручних лица 
Вршњачка едукација 
Активности у оквиру ЧОС-а, Ученичког парламента 
Предавања за родитеље 

Радионице,  презентације, трибине, предавања, 
дискусије 

РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ/ Промене у 
пубертету – физичке и психичке, Хигијена у 
пубертету , Односи међу половима и репродуктивно 
здравље 

Радионице,  презентације, трибине, предавања, 
дискусије 

АСОЦИЈАЛНО И ДЕЛИНКВЕНТНО 
ПОНАШАЊЕ/ Како се понашамо и како нас други 
виде и сл.теме 
Вршњачко насиље – предавање стручних лица 
Хуманитарне, волонтерске, алтруистичке 
активности 
Предавање за родитеље о превенцији ризичног 
понашања 

Предавања, разговори, презентације, радионичарски рад, 
различита акције 

 

8. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
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         Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и 
интересовања, садржајног и целисходног коришћења слободног времена, као и ради богаћења 
друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства, школа 
реализује ваннаставне активности ученика у области науке, технике, културе, уметности, медија и 
спорта, и то на принципима:  
- слободног и добровољног опредељења ученика,  
- активног учешћа ученика у организовању рада  
- активног учешћа ученика у програмирању садржаја и метода рада,  
- активног учешћа ученика у анализи остварених резултата,  
- диференцираног приступа ученицима.  
         Школа ће посебну пажњу посветити формирању и раду музичке и драмске групе ученика, 
школског листа.   
         Свака секција ради по утврђеном плану и програму, а евиденција о раду води се у посебним 
дневницима. Распоред слободних активности јасно се ставља на увид ученицима. По правилу, 
слободне активности се остварују једном недељно. 
 
         Циљ слободних активности је подстицање и проширивање интересовања ученика за одређену 
област, као и развој њихових склоности и способности у функцији професионалног опредељивања. 
         Теме које се обрађују у оквиру слободних активности могу да буду преузете из програма 
додатне наставе, уз могућност корекције у складу са наставниковом проценом и на основу ученичких 
интересовања.  
         Облици рада у оквиру слободних активности могу да буду разноврсни: израда и презентација 
ученичких пројеката, обрада интересантих тема у виду предавања и презентације наставника или 
предавача по позиву, заједнички рад ученика у поступку обраде актуелних тема, организоване кратке 
стручне екскурзије, неформална мини-такмичења кроз квизове знања, израда једноставних модела и 
уређаја, самостални експерименти, изложбе, представе и сл. 
 

 
ПРВИ – ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 
 

РЕЧИ И СЛОВА 

Циљ: 
је оспособљавање ученика за лепо писање и развој сензибилитета за препознавање писма упоредо са 
развојем   моторичких способности,  као и усвајање читког и уредног писања и  изражајног читања и 
казивања 

АКТИВНОСТ 
1. ПИСАЊЕ И ЧИТАЊЕ 

2. ОБЛИЦИ И ЊИХОВИ КВАЛИТЕТИ 

3. ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ 

4. КОНТРАСТ 

5.  РАЗНЕ ВРСТЕ ЗНАКОВА И СИМБОЛА 

 
УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА – читање, рецитовање, певање, цртање, глума 

Циљ: 
је подстицање развоја креативне личности код ученика основне школе. Кроз овај вид наставно-
образовног рада ученику се пружа могућност да развијају своју креативност кроз различите облике 
усменог, писменог или ликовног изражавања 
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АКТИВНОСТ 
1. ОВО САМ ЈА 

2. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ И КАЗИВАЊЕ 

3. ПЕВАЊЕ И РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСАМА 

4. ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

5.  ДРАМАТИЗАЦИЈА 

 
МИНИ РУКОМЕТ 

Циљ: 
је да ученици задовоље своја интересовања и потребе за стицањем спортских знања, способности за 
бављење спортом  као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у 
животу и стварају трајне навике за бављење спортом и учешће на такмичењима 

АКТИВНОСТ 
1. ИНДИВИДУАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИКЕ СА ЛОПТОМ 

2. ГРУПНИ ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИКЕ СА ЛОПТОМ 

3. КОЛЕКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИКЕ СА ЛОПТОМ 

4. КОЛЕКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИКЕ И ТАКТИКЕ ИГРЕ 

 
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

Циљ: 
је рзвијање љубави према ликовном стваралаштву и овладавање визуелним вештинама кроз цртање, 
сликање, вајање 

АКТИВНОСТ 
1. ЛИКОВНИ МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ 

2. ЛИНИЈА, ПОВРШИНА, ВОЛУМЕН, БОЈА, ПРОСТОР 

 

МАЛА ШКОЛА ИНСТРУМЕНАТА 

Циљ: 
је развијање интересовања за музичку уметност;  упознавање музичке традиције и културе свог народа; 
неговање способности изражајног извођења музике и заједничког музицирања; развијање моторике, 
осећаја за ритам; развијање осећања припадности колективу – тимски рад 

АКТИВНОСТ 
1. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ И ОСНОВИ МУЗИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ 

2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

3. СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

 

УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА 

Циљ: 
је подстицање развоја креативне личности код ученика.Кроз овај вид наставно-образовног рада ученику 
се пружа могућност да развијају своју креативност кроз различите облике усменог, писменог или 
ликовног изражавања 

АКТИВНОСТ 
1. У СВЕТУ СЛОВА И РЕЧИ 

2. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ  

3. ПЕВАЊЕ И РЕЦИТОВАЊЕ ПЕСАМА 
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4. ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

5.  МИ КАО ГЛУМЦИ 

6. У СВЕТУ ОБЛИКА И БРОЈЕВА 

 

МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ 

Циљ: 
је  мотивисање ученика да се баве математиком, да развијају математичко мишљење и да уоче употребу 
математике у свакодневном животу 

АКТИВНОСТ 
1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ 

2. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМСКИХ ЗАДАТАКА 

3. КВАДРАТ И ПРАВОУГАОНИК 

4. КОЦКА И КВАДАР 

5.  ЛОГИЧКИ И КОМБИНАТОРНИ ЗАДАЦИ 

6. ПРОБЛЕМИ ТЕШКИХ СИТУАЦИЈА 

7. МАТЕМАТИЧКА РЕКРЕАЦИЈА 

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

Циљ: 
је развијање љубави према позоришту, драми и осталим облицима уметничког изражавања 

АКТИВНОСТ 
1. ОРТОЕПИЈА 

2. ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ 

3. ИЗРАЖАЈНО КАЗИВАЊЕ 

4. РЕЦИТОВАЊЕ 

5.  ДРАМАТИЗАЦИЈА 

 

ШАХОВСКА СЕКЦИЈА       
 

Циљ: 

- кроз шах овладати вештинама које ће их пратити кроз живот, као што су креативност, стрпљење и 
стратешко размишљање; 
- да подстиче успех и у другим школским предметима и доприноси развоју емоционалне интелигенције, 
овладавању писаним текстом, знаковима и симболима, развитку пажње и самоконтроле;  
- да развија независно размишљање и тежњу за усавршавањем, као и уважавање туђег мишљења и 
правила фер-плеја; 
- да ученици стекну мануелну спретност;  
- да подстиче сарадњу у припремању и поспремању неопходних реквизита пре и после часа;  
- да ученици вежбају концентрацију; 
- да ученици буду мирни и да не ометају друге;  
- да се похвале или пожале, али и да дечјим језиком пренесу осталима своју стратегију 

АКТИВНОСТ 
1. ОСНОВЕ ШАХА 

2. ШАХОВСКА ИГРА И ПРАВИЛА 

3. ПРИМЕРИ ЗАВРШЕТКА ПАРТИЈЕ 

4. ОТВАРАЊА 

5.  СРЕДИШЊИЦЕ 
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6. ЗАВРШНИЦЕ 

 
ПЕТИ – ОСМИ РАЗРЕД 

 

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 

Циљ: 
је развој културе писаног изражавања, неговање љубави према писаној речи и подстицање интересовања 
за књижевност. Литерарна секција непосредније активира даровите ученике и оспособљава их за јасно и 
сликовито писано изражавање, развија њихову машту и подстиче их на стваралачки рад 

АКТИВНОСТ 
1. СТВАРАЛАШТВО УЧЕНИКА 

2. АНАЛИЗА ЛИТЕРАРНИХ РАДОВА УЧЕНИКА 

3. ТУМАЧЕЊЕ КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА 

4. ИСТРАЖИВАЊА 

5.  ПОСЕТЕ 

 
РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

Циљ: 
је развијање уметности говора, кроз креативно испољавање и развијање ученичке маште, мисли, осећања, 
воље, карактера и других позитивних особина 

АКТИВНОСТ 
1. ЧИНИОЦИ ИЗРАЖАЈНОГ КАЗИВАЊА: АРТИКУЛАЦИЈА, ДИКЦИЈА, АКЦЕНАТ, 

ИНТОНАЦИЈА, ИНТЕЗИТЕТ ГЛАСА 

2. ВЕЖБЕ ТЕМПА, РИТМА 

3. ОБРАДА ИЗАБРАНИХ ПЕСАМА 

4. ПАУЗЕ У РЕЦИТОВАЊУ, ПОНАВЉАЊА, РЕФРЕНИ 

5.  ВИЗУЕЛНИ КОНТАКТ, МИМИКА, ГЕСТИКУЛАЦИЈА 

6. СЛУШАЊЕ СНИМАКА РАДИО ДРАМА И ПОЗНАТИХ АУДИО ЗАПИСА 

7. УВЕЖБАВАЊЕ САДРЖАЈА И ПРОГРАМА ЗА: ДАН ШКОЛЕ, НОВУ ГОДИНУ, СВЕТОГ 
САВУ, ШКОЛСКЕ ТЕМАТСКЕ ПРИРЕДБЕ 

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

Циљ: 
је подстицање стваралачког рада ученика и развијање њихових креативних способности 

АКТИВНОСТ 
1. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ДРАМСКОГ ИЗРАЖАВАЊА 

2. РАД НА ТЕКСТУ И ПРОБЕ 

3. РАЗЛИЧИТЕ ВЕЖБЕ 

4. ПОСЕТЕ 

5.  УЧЕСТВОВАЊЕ У ПРИРЕДБАМА 

6. ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЕ И УЧЕСТВОВАЊА НА ТАКМИЧЕЊУ 

 
МЛАДИ ИСТОРИЧАРИ 

Циљ: 
је проширивање знања о историјским личностима и појавама 
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АКТИВНОСТ 
1. ИЗРАДА ПАНОА - ПЕРИОДИЗАЦИЈА 

2. РИМСКИ ГРАДОВИ И ПАЛАТЕ У СРБИЈИ 

3. ПОСЕТА МУЗЕЈУ 

4. СВЕТСКА ЧУДА СТАРОГ ВЕКА 

5.  МАНАСТИРИ СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРБИЈЕ 

6. СВЕТСКА ЧУДА НОВОГ ВЕКА 

7. НАЈВЕЋЕ ВОЈСКОВОЂЕ – ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА 

8. СРПСКЕ ДИНАСТИЈЕ 

9. ВЛАДАРСКИ ДВОРОВИ – ВЕРСАЈ, ЛУВР, ШЕНБРУН, ХОФБУРГ, ПЕТЕРХОФ, САНСУСИ 

10. ТЕМЕ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА 

 

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА – „ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ?“ 

Циљ: 
је да ученици савладају правила саобраћаја, правила пешака у саобраћају, бицикла и саобраћајне знакове 
са којима се свакодневно сусрећемо 

АКТИВНОСТ 
1. ПЕШАК У САОБРАЋАЈУ 

2. ПРЕЛАЗАК И КРЕТАЊЕ ПЕШАКА КОЛОВОЗОМ 

3. САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ 

4. САОБРАЋАЈНА КУЛТУРА. РАСКРСНИЦЕ. БЕЗБЕДНОСТ 

5.  САОБРАЋАЈНИ ПОЛИГОН СПРЕТНОСТИ „ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ?“ 

6. ПОЛИГОН ПРАКТИЧНОГ ПОНАШАЊА У САОБРАЋАЈУ 

7. ПРАКТИЧНЕ ВЕЖНЕ НА ПОЛИГОНИМА 

8. „САОБРАЋАЈНА ПАТРОЛА“ 

9. ШКОЛСКО ТАЛМИЧЕЊЕ „ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ?“ 

 
ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

Циљ: 
је да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном 
животу.  
Подстицање креативног рада на рачунару 

АКТИВНОСТ 
1. EXCEL,Почетак рада са EXCELOM 

2. EXCEL,Рад са подацима,функцијама и формулама 

3. EXCEL,Прављење дијаграма,графикона,табела са подацима и изведеним табелама 

4. Почетак рада у POWERPOINT-U 

5.  Израда презентација у POWERPOINT-U 

6. Додавање прелаза,анимација и видео записа 

7. Прегледање и излагање презентације 

8. Рад у програму Windows Mowie Maker 

 
MЛАДИ ГОРАНИ 

Циљ: 
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је да уређује и оплемењује школско двориште и школски простор и зелене површине око  
школе 

АКТИВНОСТ 
1. - Сређивање школског дворишта – чишћење парковских површина од корова и других наноса 

- Неговање цвећа у школи 

2. - Припрема школског парка за пролећне радове 
- Куповина и садња саксијског цвећа 

3. - Плевњење траве 
- Обележавање дана планете земље – израда паноа 

4. - 5.јун – Светски дан заштите животне средине - обележавање 

 
 

ЕКОЛОГИЈА И РЕЦИКЛАЖА 

Циљ: 
       Циљеви који се желе остварити ваннаставном активношћу у еколошкој секцији 
су мултидисциплинарни.  
      Пре свега жели се постићи циљ да деца еколошким образовањем изграде бољи однос према природи и 
 животној средини. 
      Основни циљ рада еколошке секције је рад на формирању еколошке свести. Сматра се да еколошку 
свест карактеришу одређена еколошка знања, еколошки ставови, еколошке вредности и еколошко понашање. 
Усвајањем еколошког знања формирају се еколошки ставови који воде еколошком понашању. Зато је важан 
циљ рада секције стицање еколошких знања.    

АКТИВНОСТ 
 

1. Доношење програма рада, формирање чланова, договор о раду 

2. Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихово 
повезивање у систем, 

3. Интеграција чулних утисака стечених током истраживачких активности ради постизања правилног 
искуственог сазнања 

4. Систематизација, корекција, проширивање и повезивање искустава и знања са новим знањима о 
природи 

5.  Изграђивање основе научног погледа на свет, уз омогућавање ученицима да схвате повезаност, 
зависност и условљеност развоја природе 

6. Навикавање на одржавање личне и опште хигијене 

7. Развијање способности системског размишљања, флексибилности приликом одлучивања 

8. Развијање грађанске партиципације и активности 

 
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

Циљ: 
је да се додатно подстиче развој практичних и теоријских знања ученика која су важна за њихово слободно, 
спонтано и креативно комбиновање ликовних елемената, а у циљу развоја стваралачког мишљења 

АКТИВНОСТ 
1. ЦРТАЊЕ – ЦРТАЧКЕ ТЕХНИКЕ 

2. СЛИКАЊЕ – СЛИКАРСКЕ ТЕХНИКЕ 

3. ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ – ТКАЊЕ, ПАПИР МАШЕ, ГРНЧАРСТВО, ШТАМПАЊЕ 

4. ПОСЕТА МУЗЕЈИМА 

5.  УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 
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ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА 

Циљ: 
омогућити ученицима да кроз игру науче и истраже нешто више о планети Земљи, екологији и очувању 
животне средине   

АКТИВНОСТ 
1. ЗЕМЉА И СВЕМИР 

2. ВАЗДУШНИ ОМОТАЧ ЗЕМЉЕ 

3. ВОДЕ НА ЗЕМЉИ – радови на тему загађивања вода 

4. ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ – радови ученика на тему „Глобалне климатске промене“ 

5.  СТАНОВНИШТВО НА ЗЕМЉИ 

 
МЛАДИ ФИЗИЧАРИ 

Циљ: 
омогућити ученицима проширивање знања, развијање способности и умећа у решавању сложенијих 
рачунских задатака, развијати критичко мишљење. 

АКТИВНОСТ 
1. Рад на припреми учила за кабинет 

2. Експерименти из механике и кинематике 
Припрема за Дан науке, избор експермената, као и чланова секције који ће у томе учествовати 

3. Експерименти из оптике 

4. Експерименти из електрична енергија и мерења 

5.  Вежбе и задаци 

 
ПРВА ПОМОЋ 

Циљ: 
спасавање живота,спречавање даљег погоршања стања повређених или оболелих,спречавање настанка 
трајних последица,скраћивање трајања лечења и опоравка 

АКТИВНОСТ 
1. ОСНОВЕ ПРВЕ ПОМОЋИ 

2. ПОСТУПАК НА МЕСТУ НЕСЕРЕЋЕ 

3. СРЕДСТВА ПРВЕ ПОМОЋИ 

4. МЕРЕ ЗА СПАСАВАЊЕ ЖИВОТА 

5.  КРВАРЕЊА И РАНЕ 

6. ПОВРЕДЕ КОШТАНО-ЗГЛОБНОГ СИСТЕМА 

7. НАГЛО НАСТАЛЕ БОЛЕСТИ И СТАЊА 

 

ВЕРСКА СЕКЦИЈА 

Циљ: 
развијање љубави према хорском певању, рецитовању и глуми у школским приредбама и јавним наступима 

АКТИВНОСТ 
1. БОЖИЋНЕ ПЕСМЕ: „БОЖИЋ, БОЖИЋ МИЛИ ДАНЕ“, БАДЊЕ ВЕЧЕ“ и др. 

2. СВЕТОСАВСКИ РЕЦИТАЛ 

3. ВАСКРШЊЕ ПЕСМЕ: „УСКРШЊЕ ЈУТРО“, „ВАСКРШЊА ПЕСМА“ и др. 

4. ПЛАКАТ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦРКВЕ КОЈОЈ ПРИПАДА НАША ШКОЛА 
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ХОР 
 
ПРВИ РАЗРЕД 

 
         Наставник формира хор на основу провере слуха и гласовних могућности ученика, дикциjе и 
осећаjа за ритам. Код сваког ученика наставник треба да пронађе његов природни певачки регистар и 
опсег на основу чега врши поделу на певачке гласове (први и други, односно горњи и доњи) за 
извођење двогласних композициjа.  
         На часовима хора, наставник треба да укаже на важност држања тела, дисања и правилног 
изговора гласова. Услов правилног дисања jе правилно држање тела. Краjњи циљ jе природно и 
синхронизовано певање и уjедначен звук хора.  

 

Циљ: 
Образовни циљ обухвата развиjање музичког укуса, стваралачких способности, спонтаног изражавања, 
музичког слуха и ритма, развиjање гласовних могућности и учвршћивање интонациjе, способност за фино 
ниjансирање и изражаjно певање применом елемената музичке изражаjности (темпо, динамика...). Учешће у 
хору развиjа дечjи глас, правилно држање, дисање, интонациjу, изговор и артикулациjу.  
Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву – тимски рад, развиjање тoлeрaнциje, 
дисциплине, пoштoвaњa рaзличитoсти и прaвилa пoнaшaњa, рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти поjединца за успех 
целе групе, стицање самопоуздања, савладавање треме и пружање помоћи у смислу вршњачког учења и 
сарадње. Упознавање разноврсних дела домаћих и страних аутора доприноси развоjу опште културе, 
међусобном разумевању, уважавању и поштовању.  

АКТИВНОСТ 
1. ВЕЖБЕ ДИСАЊА 

2. ВЕЖБЕ РАСПЕВАВАЊА 

3. ОБРАДА ПЕСМЕ 

 
Репертоар школских хорова обухвата одговараjућа дела домаћих и страних аутора разних епоха, као 
и народне, пригодне, песме савремених дечjих композитора и композициjе са фестивала дечjег 
стваралаштва. У току школске године потребно jе са хором извести наjмање десет jедногласних и 
двогласних композициjа, a cappella или уз инструменталну пратњу. При избору песама наставник 
треба да пође од узраста ученика, процене гласовних могућности и примереног литерарног садржаjа.  

 
ПЕТИ РАЗРЕД 

 
Циљ наставе изборног предмета хор је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање 
музичке традиције и културе свога и других народа. 
Годишњи фонд часова: 36 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА Бр. 
часова 

ИСХОДИ 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 
 
 

64 -препозна елементе музичке писмености 
-пева једноставне дечије, народне или популарне 
композиције 
-изводи једноставне дечије, народне или популарне 
композиције на бар једном инструменту 
-анализира повезаност музичких елемената и 
карактеристика музичких инструмената са 
музичком изражајношћу 
-зна функцију елемената музичке писмености и 



                
 
                                                                                                 Школски програм 2018 – 2022.  
_______________________________________________________________________________________ 
 

117 
 

извођачких састава у оквиру музичког дела 
-изведе разноврсни музички репертоар певањем или 
свирањем као солиста 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
 

4 -именује музичке изражајне елементе 
-именије извођачки састав 
-именује српски музички фолклор 
-опише и анализира карактеристике звучног 
примера кроз садејство опажених музичких 
елемената 
-анализира слушни пример и открије везу опажених 
карактеристика са структуралном и драматуршком 
димензијом звучног примера 

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 
 

4 -направи музичке инструменте користећи предмете 
из окружења 
-осмисли мање музиче целине на основу понуђених 
модела 
-изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке 
деонице на направљеним музичким инструментима 
-осмишљава пратеће аранжмане за Орфов 
инструментаријум и друге задате музичке 
инструменте 
-импровизује и/или компонује мање музичке целине 
(ритмичке и мелодијске) у оквиру различитих 
жанрова и стилова 

 
 

9. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 

         Циљ: оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 
сопственог развоја и будућег живота. 
         Професионална оријентација подразумева укључивање и међусобно повезивање свих актера 
који имају пресудну улогу и утицај на развој личности ученика и на процес доношења одлука при 
њиховом избору занимања и остваривању професионалног развоја: родитељи, наставници, стручни 
сарадници, лекари, стручњаци при Националној служби за запошљавање и други.  
         Носиоци активности и реализације програмских задатака професионалне оријентације су: 
школски педагог, одељењске старешине и предметни наставници.  
         Реализација програмских задатака из области професионалне оријетације остварује се у оквиру 
садржаја редовне наставе, додатне наставе, ваннаставних активности. 
         Сви задаци из овог подручја биће уграђени у планове рада наставничког, одељенског и 
стручних већа, савета родитеља, школског одбора и ученичког парламента.  
         Редовне активности односе се на информисање ученика завршног разреда о систему 
средњошколског образовања, анкетирање њихових интересовања, анализа резултата и процена 
колико су ученички избори зрели и утемељени на реалности.  
         За ученике који из разних разлога не могу да одлуче у коју ће се средњу школу уписати, 
организује се тестирање способности, особина личности и професионалних интересовања при 
Националној служби запошљавања. 

 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Упознавање ученика са подручијима рада, 
образовним профилима и средњим школама 

Анкета о избору занимања 
Израда паноа за ученике 
Писмени и ликовни радови на тему будуће занимање 
Организовање презентација средњих школа 
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Формирање Кутка за професионалну оријентацију 
Формирање збирке промотивног и информативног материјала средњих 
школа 

Упознавање ученика са занимањима и 
светом рада 

Презентација занимања родитеља ученика 
Организовање посета радним организацијама и установама 
Израда паноа са занимањима родитеља 
Организовање посета сајмовима занимања и образовања 

Саветодавни рад с ученицима осмог разреда Индивидуални саветодавни рад с ученицима 
Индивидуални саветодавни рад с родитељима 
Сарадња са НСЗ 
Предавања/радионице за ученике о избору занимања 
Саветодавни рад с ученицима којима је потребна додатна подршка и 
сарадња с релевантним службама 

Информисање о упису и средњу школу Предавања за ученике осмог разреда о избору и упису у средњу школу 
и факторима који утичу на избор занимања 
Предавање за родитеље ученика осмог разреда о избору и упису у 
средњу школу 

 
10. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Циљеви: Подстицање развоја и практиковања здравог начина живота, свести о важностисопственог 
здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичкихспособности; подстицање развоја и 
формирања здравствених и естетских ставова и навика код ученика, као и разумевање личног ангажовања  
Програми су конципирани на два нивоа: за ученике млађих разреда и ученике старијих разреда. Планира се и 
сарадња са заводом за болести зависности у циљу едуковања ученика, наставника и родитеља у борби против 
болести зависности.  
Програм који смо конципирали представља јединствену васпитно-образовну област чији се задаци не могу 
остваривати у оквиру само једног предмета или активности. Успешном остваривању овог програма 
допринећеи активно укључивање ученика и родитеља у избор тема и активности. 

 

САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Сарадња са Домом здравља  
Усвајање здравих стилова живота 

Редовни системстски прегледи ученика  
Предавања у Дому здравља 

Сарадња са зубном амбулантом  
Интервенције у зубној ординацији у 
сарадњи са родитељима  
Хигијена зуба и усне дупље 

Систематски преглед зуба у оквиру стоматолошке амбуланте у школ  
Предавање ученицима 

Обављање систематских прегледа ученика 
осмих разреда 

Преглед ученика осмих разреда (офталмологија, лабораторија, 
физијатрија....) 

Сарадња са МУП-ом  
Вршњачко насиље  
Поремећаји понашања  
Превенција непожељног понашања 

Предавања за ученике четвртих и шестих разреда у сарадњи са МУП-
ом,  
седми разреди – педагог школе и разредне старешине, по потреби 
психолог школе индивидуално саветовање 

Промене у пубертету - ученице VI разреда Предавачи ван школе 

Одржавање личне хигијене I-VIII Рад у оквиру одељењских заједница и у сарадњи са родитељима 

Одржавање хигијене у школи и школском 
дворишту I - VIII 

Рад у оквиру одељењских заједница и у сарадњи са родитељима 

 
11. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Циљ програма сарадња Центра за социјални рад и школе у пружању социјалне заштите ученика  
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пружање помоћи ученицима с поремећајима у понашању, те ученицима с евидентираним 
прекршајима – примена психолошких тестова, саветодавни рад, предлог мера - пружање помоћи 
васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који долазе из дефицијентних породица 
или породица с проблематичним односима прављењем плана заштите ученика - упознавање и 
праћење социјалних прилика ученика - утврђивање социоекономског статуса родитеља - упућивање 
родитеља на начине остварења права - упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза. 

 
 

САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Сакупљање података и формирање  
Базе података социјално угожене  
деце-породица (на основу пријаве 
родитеља, запажања одељенског старешине, 
информација од надлежних институција). 
Детектовање социјалних проблема 
независно од тога да ли је повезан с 
понашањем ученика и/или чланова његове 
породице.  

Подаци из упитника за радоитеље ученика првог разреда, разговор са 
родитељима, подаци Центра за социјални рад (ЦСР), разговор са 
ученицима, ОС, наставницима 
 
 

Размена информација и и заједничко 
планирање мера подршке – помоћ око 
набавке школског прибора, предлагање 
ученика за коришћење гратиса на излетима, 
екскурзијама и рекреативној настави. 

Сарадња са тимом за рад са породицама, члановима Савета родитеља и 
са појединцима и организацијама који желе да помогну у наведеним 
планираним акцијама 

Организовање хуманитарних акција Договор са родитељима, ученицима и наставницима 

Праћење резултата спроведених мера и 
поступака, повратна информација Центра за 
социјални рад школи  

Анализа, разговор, дискусија 
 

 
 
 

12. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

         Заштита и унапређење животне средине има за циљ стицање знања о друштвеним, природним, 
привредним и техничким појавама и токовима који преображавају, обогаћују или угрожавају животну 
средину. 
 

САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Реализација тема на ЧОС-у:  
„Дан животиња“, „Дан вода и пролећа“, 
„Природа се чува и воли“, „Наше дружење 
на екскурзији“, „Уређујемо учионицу“,“ 
„Наши трагови по клупама, зидовима“ 
Израда еколошких јелки од рециклираног 
материјала 

Часови одељенског старешине, изложбе, литерарни радови, 
презентације 

Сакупљење секундарних сировина  
-акција сакупљања старог папира  
-одлагање потрошених батерија  
-одлагање отпада у школи у посебним 
контејнерима 

Редовно сакупљање и одлагање отпада и секундарних сировина, 
такмичења одељења 

Постављање жардињера са цвежем у 
школској згради и дворишту и уређење 
учионица 

Редовно одржавање и неговање зеленила и школског простора 
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Обележавање значајних датума везаних за 
заштиту животне средине 

Изложбе, панои, трибине 

 
13. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 
         Циљ: Коришћење локалних капацитета за подршку развоја и учења и укључивање у активности 
у заједници.       
         Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно са 
њеним представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи 
развитак школе. 
 

САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Дечја недеља: сарадња са "Пријатељима 
деце" Србије, Београда и Новог Београда 

бесплатан упис ученика првог разреда у мрежу градских библиотека  
-учешће у "Ревији дечјег стваралаштва" у организацији "Пријатеља 
деце" Новог Београда-представљање школе у фоајеу Сава центра и 
учешће драмске секције и хора на сцени  
-изложба ликовних радова у школи  
наступ хора на некој од манифестација "Пријатеља деце"Београда и 
Србије 

Учешће у конкурсима дечијих часописа и 
других институција које подстичу и 
награђују дечије стваралаштво у свим 
доменима  
"Свети Сава-школска слава"  
позивање гостију из локалне самоуправе, 
просветних, спортских и друштвених 
организација 

изложба у библиотеци школе  
припрема дечјих литерарних и ликовних радова за конкурс, учешће 
хора  
изложба у холу школе  
приредба холу школе - учешће рецитатора, драмске секције, соло 
певача, инструменталиста, хора и оркестра и фолклора 

Сарадња са другим основним и средњим 
школама 
Сарадња са специјалном школом Нови 
Београд  
Сарадња са пу „11.април“, Нови Београд 

заједничке образовне и културне манифестације, радионице и приредбе 
поводом сарадње и заједничких акција ђачких парламената, 
професионалне оријентације, сајма образобвања,  
активности заједничке подршке инклузивном образовању ученика  
заједничке активности припреме деце за полазак у школу и лакшу 
адаптацију на школске услове  

Сарадња са Атлетским савезом Новог 
Београда и Атлетским савезом Србије 

такмичење ученика - полигонска такмичења у атлетским дисциплинама 
- на нивоу општине Нови Београд 

Сарадња са Црвеним крстом Новог 
Београда 

организовање обуке екипа прве помоћи и такмичење ученика 

Такмичење за Читалачку значку читање књижевних дела према Програму за Читалачку значку,  
вођење дневника читања  
предаја дневника читања и прегледање  
такмичење за Читалачку значку 

Учешће у општинским и градским 
такмичењима рецитаторских, музичких 
секција , драмских , ликовних и других 
секција у организацији "Пријатеља деце" 
НБГ и " Дечјег културног центра" БГ 

такмичење соло певача, дуета и терцета  
такмичење хора или група певача  
такмичење оркестара  
учешће драмске секције, солиста, хора и ученика љубитеља музике у 
манифестацијама  
 

Сарадња са одељењем друштвених 
делатности општине  
Интересорна комисија 

сарадња у вези деце која се школују по посебном програму или 
посебним условима 

Подстицање ученика на укључивање у 
различите програме у организацији Града и 
општине: бесплатне школе спорта, школе за 

укључивање наших ученика у различите програме у организацији 
Града и општине: бесплатну школу пливања, тениса, атлетике... 
укључивање ученика у припрему за завршни испит на нивоу општине 
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таленте –Земун,организовање припремне 
наставе из српског и математике 

Сарадња са општином- Награђивање 
успешних ученика 

организовање бенифиција за успешне ученике из основних школа и 
додела награда ученицима добитницима диплома „Вук Караџић“, 
ученику генерације и спортисти генерације 

 
14. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 
Циљ: Укључивање родитеља у систематски рад школе, као и праћење и подстицање развоја њихове 
деце и усклађивање педагошког деловања.Подизање на виши ниво партнерство родитељи – школа, 
као и пружање подршке и помоћи родитељима. 
 

САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Дан отворених врата за будуће прваке и 
њихове родитеље  
Дани отворених врата школе за све 
родитеље – индивидуални разговори 
Реализација родитељских састанака 
Редовно ажурирање паноа за ученике и 
родитеље, сајта школе  

израда флајера и поклона за будуће ученике, 
упознавање будућих првака и њихових родитеља са школом, начином 
рада и особљем школе  
индивидуална размена информација о напретку ученика 
обрaдa aктуeлних тeмa, на школском сajту вeзaних зa oднoс рoдитeљ-
дeтe, полазак у први разред, професионалну оријентацију,... 

Праћење образовних постигнућа ученика и 
понашања у колективу,  

презентација успеха и владања на састанцима Савета родитеља 
(класификациони периоди) 

Учествовање родитеља у припреми и 
реализацији ШРП-а и самовредновања  
( по плану Тима за самовредновање ) 

предлози и сугестије 
састанци Тимова 

Учешће родитеља у уређењу школског 
простора, реализацији излета, посета 
установама културе 

учешће и помоћ родитеља  

 
 
 

15. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
 

         Циљ екскурзија: упознавање културно-историјских споменика, физичко-географских, 
привредних, фолклорних и друштвених карактеристика предела наше земље, коришћење ескурзија за 
ситуационо учење и повезивање школског градива са животним ситуацијама.  
         Циљ наставе у природи: очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања 
ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја; стварање основа за усвајање 
активног, здравог и креативног начина живота и организовања и коришћења слободног времена; 
проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и 
друштвеном окружењу; развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни 
ангажман у заштити природе; социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз 
развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 
развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима. 
         Школа планира и организује излете, екскурзије и наставу уприроди у складу са Упутством 
Министарства просвете о начину и реализацији екскурзија ученика. 
         Екскурзија и излет се организују и изводе уз претходну писмену сагласност родитеља, за 
најмање 2/3 ученика истог разреда и ако су обезбеђени одговарајући услови за остваривање циљева и 
задатака екскурзије и излета. 
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         Организовање екскурзије и излета за ученике истог разреда организује се истовремено и са 
истим садржајем. 
         За ученике 5, 6, и 7. разреда екскурзија може да траје до два дана а за ученике 8. разреда до три 
дана. 
         Настава у природи ће се организовати на предлог одељењских учитеља, уз писмену сагласност 
родитеља за најмање две трећине ученика одељења. 
         Савет родитеља даје сагласност на програм и организовање екскурзија, излета и наставе у 
природи и разматра извештај о њиховом остваривању. 
         Извештај о извођењу екскурзија, излета и наставе у природи разматра и Наставничко веће и 
Школски одбор 

 

16. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

         Циљ: побољшање читалачке писмености ученика и развој стваралачких способности, 
креативности, естетске перцепције и укуса. 
         Једна од најважнијих функција школске библиотеке је развијање потреба ученика за читањем. 
Улога школске библиотеке и библиотекара је значајна у смислу промоције књиге и књижевне 
културе и реализује се кроз области: 

- образовно-васпитну делатност 
- библиотечко-информативну делатност 
- културну и јавну делатност 

 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Упознавање ученика са књижним фондом и 
правилима рада у библиотеци  
Развијање читалачких способности ученика  
Одржавање часова у библиотеци 
Упознавање наставника са књижним фондом и новим 
књигама  
Помоћ наставницима за одржавање часова  
Планирање набавке нових наслова  
Сарадња са свим активима наставника 

Непосредан рад са ученицима - обучавање ученика за 
самостално коришћење различитих извора сазнања и свих 
врста информација, пружање помоћи ученицима у припреми 
и обради задате теме 
Радионице  
Књижевни сусрети  
Подршка у реализацији (огледног) наставног часа  
Такмичење одељења у читању, избор појединца – нај читаоца  
Реализација акције Поклони књигу 

Праћење издавачке делатности и планирање набавке 
књига у договору са ученицима и наставницима  
Обрада књижног фонда  
Ревизија књижног фонда  
Израда дневне, месечне и годишње статистике  
Приказ нових књига  
Праћење читаности књига 
Информисање о значајним именима и датумима у 
вези са књигама 

Уређење тематских паноа 
Такмичење одељења у читању и представљање нај – одељења 
по броју читаности књига  

Анимирање ученика за коришћење књижног фонда  
Презентација нових књига  
Организовање књижевних сусрета и вечери  
Учешће у културним програмима  
школе  
Песничка штафета  
Вођење летописа школе  

Активности у оквиру припрема школских приредби  
Израда зидних новина, уређење тематских паноа 

 
17. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА КОЈИ УТИЧУ НА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 
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17.1. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

         Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима 
омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и 
учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. 
 
ЦИЉЕВИ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

• Подстицање демократизације односа у школи и развијање демократских процедура; 
• Развијање критичког односа према појавама и догађајима у школи и шире;  
• Усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима; 
• Развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање истинске солидарности; 
• Развијање свести о равнотежи између права и одговорности; 
• Активно учешће у образовно-васпитним активностима школе; 
• Иницирање и реализација сопствених акција у области науке, културе, спорта и другим 

делатностима од интереса за ученике школе; 
• Развијање сарадње са наставничким већем, школским одбором, саветом родитеља и 

руководством школе; 
  
ЗАДАЦИ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

• Активно учествовање у процесу самовредновања рада школе, као и реализацији и 
унапређивању Развојног плана школе; 

• Унапређивање рада школских секција, друштава, клубова и других облика организовања 
ученика; 

• Организовање разних облика научног, културног, спортског и другог исказивања ученика; 
• Успостављање сарадње са другим школама и организацијама сличног карактера; 
• Сарадња са управом школе, Наставничким већем и другим органима школе; 
• Изјашњавање о најважнијим питањима везаним за Програм рада школе;  
• Организовање добротворних и хуманитарних акција; 
• Организовање других активности које доприносе модернизацији и демократизацији школе. 

 
17.2. ВРШЊАЧКИ ТИМ 

 
         Циљеви: ширење асертивног начина комуникације, толеранције, хуманих вредности, 
превенција насиља, као и развијање другарства, поштовања и емпатије, тимског духа, осећања 
заједништва, али и јачање критичности и супротстављање пошастима данашњице. 
         Циљ рада Вршњачког тима је активно учешће ученика у активностима, радионицама, задацима 
кроз које стичу знања, искуства и вештине неопходне за иницирање и активно учешће у смањењу 
насиља у сколи. Кроз учешће у тиму, ученици су мотивисани да се баве горућим питањем-насиљем у 
школи. Дугорочно, корист је вишеструка јер ученик осећа да је важна и корисна карика заједнице, да 
својим залагењем мења ствари на боље, доприноси колективу, слободно и креативно се развија. 
         Задатак Вршњачког тима је да се кроз низ активности током школске године залаже за 
промоцију, вредновање и усвајање животних вредности – другарства, пожртвовања, толеранције, 
ненасилних облика комуникације, хуманости.  

 
17.3. ШКОЛСКИ САЈТ 
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  Циљ:  представљање школе на глобалној мрежи, размена информација са другим школама и 
образовним институцијама, боља сарадња са родитељима и ученицима, доступност и размена 
података и информација, упознавање шире јавности о раду школе, успеима, резултатима и 
постигнућима... 
 Задатак школског сајта је да се омогући боља комуникација и укључивање у савремене 
образовне системе. Модерна презентација школе омогућава перманентну  доступност и размену 
података што доприноси не само бољој и квалитетнијој настави, него и популаризацији школе као 
васпитно-образовне институције битне за ширу друштвену заједницу. Задатак школског сајта јесте да 
буде у функцији ученика, њихових родитеља и наставника. 

 
18. ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ 

 

         Ученици којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у 
учењу, ризика од раног напуштања школовања потребна додатна подршка у образовању и 
васпитању, школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека, прилагођавање 
начина остваривања школског програма и израду, доношење и остваривање индивидуалног 
образовног плана.  
         Активности у оквиру програма подршке ученицима су: 

• евидентирање ученика 
• упознавање са процедуром у изради ИОП-а 
• прикупљање сагласности родитеља за израду ИОП-а 
• посматрање, праћење и евидентирање ученика првог разреда и израда ИОП-а по потреби 
• процена предметних наставника и родитеља за израду ИОП-а за талентоване ученике 
• рад са децом по индивидуализованом програмом у ситуацијама када родитељи нису потписали 

сагласност, а школски тим процењује да је потребан ИОП 
         Индивидуални образовни планови ученика који се образују по ИОП-у чине прилог школског 
програма. 
          

 
 
 

19. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

         Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља и 
локалне самоуправе, усмерене на развој свести  за спровођење и унапређивање безбедности и 
здравља на раду. 
         У оквиру Програма безбедности и здравља на раду, орган управљања у школи је у складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања,  донео два општа правна акта која уређују 
тематику везану за безбедност и здравље на раду запослених и ученика. То су Правилник о 
безбедности и здрављу на раду и Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности 
ученика за време боравка у школи. 
         У циљу подизања свести о безбедности и здравља на раду, школа, родитељи и локална 
самоуправа деловаће следећим активностима:  
- Предавања и разговори о очувању здравља и безбедности од стране предавача из школе, дома 
здравља, МУП-а и ђачких родитеља;  
- Развијање свести код радника школе, ученика и њихових родитеља да не долазе болесни на посао 
како не би заразили друге;  
- Промена стилова живота: У начину исхране (здрава исхрана прилагођена потребама организма);  
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У провођењу слободог времена (боравак у природи и бављење спортом): Превентивно деловање на 
здравље (редовни лекарски прегледи, хигијенске навике);  
- Очување здраве животне средине (одлагање и разврставање комуналног отпада на за то предвиђена 
места);  
- Безбедан боравак у школи (правила понашања у лабораторијама, кабинетима, фискултурној сали, 
спортским теренима).  

 
 


