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I СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ 
 

СВРХА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 

 
- Квалитетно  образовање  и  васпитање,  које  омогућава  стицање  језичке,  математичке,  

научне,  уметничке,  културне,  здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне 

за живот у савременом и сложеном друштву. 

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно 

задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује 

друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у 

- економском, друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и 

културном развоју друштва. 
 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА СУ: 

 

- стицање знања о језику, књижевности, и медијима релевантним за будуће образовање и 

професионални развој; 

- оспособљавање ученика да користи стандардни матерњи језик, ефикасно комуницира у 

усменом и писаном облику у различите сврхе; 

- оспособљавање ученика да комуницира у усменом и писаном облику на теме из свакодневног 

живота на страном језику; 

- развијање свести о значају вишејезичности у савременој вишекултурној заједници; 

- разумевање повезаности различитих научних дисциплина; 

- разумевање и сналажење у садашњости и повезаности друштвених појава и процеса у простору 

и времену (Србија, Европа, свет); 

- прихватање и уважавање другог/друге без обзира  на националну, верску, родну и друге 

разлике; 

- разумевање појава, процеса и односа у природи на основу знања физичких, хемијских, и 

биолошких закона, модела и теорија ; 

- правилно формирање математичких појмова и стицање основних математичких знања и 

вештина; 

- стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 

- овладавање информационо-комуникационим технологијама; 

- развијање вештина и техника уметничког изражавања; 

- познавање различитих техника, стилова и медија уметничког изражавања; 

- познавање вредности сопственог културног наслеђа и повезаности са другим културама и 

традицијама; 

- развијање одговорног односа према сопственом здрављу и здрављу других . 
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II НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

 
 

Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

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

1. Српски језик    

језик
1
 

5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Српски језик
2
 2 72 2 72 3 108 3 108 

3. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

5. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

6. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

7. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

8. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

9. Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

УКУПНО: А 19-21* 684-756* 20-22* 720-792* 20-23* 720-828* 20-23* 720-828* 

Ред. 

број 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ

3
 

        

1. Верска настава/грађанско 
васпитање

1
 

 

1 
 

36 
 

1 
 

36 
 

1 
 

36 
 

1 
 

36 

2. Народна традиција 1 36 1 36 1 36 1 36 

 
 
 

1 
Ученик бира један од понуђених обавезних наставних предмета изучава га до краја првог циклуса.
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3. Рука у тесту - Откривање 

света 

 

1 
 

36 
 

1 
 

36 
 

1 
 

36 
 

1 
 

36 

4. Чувари природе 1 36 1 36 1 36 1 36 

5. Лепо писање 1 36 1 36 1 36 1 36 

6. Од играчке до рачунара 1 36 1 36 1 36 1 36 

7. Матерњи језик/говор са 

елементима националне 

културе 

 

 

2 

 

 

72 

 

 

2 

 

 

72 

 

 

2 

 

 

72 

 

 

2 

 

 

72 

8. Шах 1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О : Б 2-3* 72-108* 2-3* 72-108* 2-3* 72-108* 2-3* 72-108* 

У К У П Н О :  А + Б 21-24* 756-864* 22-25* 792-900* 23-26* 828-936* 23-26* 828-936* 

 

1 
Назив језика националне мањине када се настава реализује у школама на том матерњем језику. 

2 
Реализује се у школама где се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 

3  
Школа је дужна да са листе изборних наставних предмета, поред обавезних изборних наставних предмета, понуди још три изборна, 

од којих ученик бира један предмет према својим склоностима. 
4 

Ученик бира један од понуђених обавезних изборних наставих предмета и изучава га до краја првог циклуса. 
* Број часова за ученике припаднике националних мањина.
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III ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО 

РАЗРЕДИМА 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ 1. РАЗРЕДА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе 

се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и 

светске баштине. 

 

Оперативни задаци: 

- усвајање правилног изговарања гласова, гласовних скупова, речи и реченица 

- савладавање технике читања и писања на ћириличном писму 

- навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању 

- формирање навике за читко, уредно и лепо писање 

- поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова 

- уочавање врста књижевних дела 

- усвајање основних књижевнотеоријских и функционалних појмова 

- оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање 

 
Р. Бр. 

теме 

 

Наставна тема 

Број часова Активности ученика у образовно – 

васпитном раду 

 

Резултати учења 

 

1. 

Припремни 

период за читање 

и писање 

 

18 

Посматра,   уочава,   повезује,   слуша,       

открива, 

разликује,    упоређује,    вежба    

изговор,    вежба моторику руке 

Правилно  изговара  и  разликује  

гласове, 

правилно држи оловку, уредно 

пише 

 

 

 

2. 

 

 

 

Почетно читање 

и писање 

 

 

 

56 

Увежбава   графички   правилно   и   

естетски   лепо 

писање, увежбава и  усавршава гласно 

читање  и читање у себи, посматра, 

уочава, повезује, слуша, открива, 

разликује, упоређује, вежба изговор, 

пише и преписује, усавршава моторику 

руке, развија вештину коришћења 

радног материјала, усваја знање 

коришћења знакова интерпункције 

Правилно,     читко     и     

уредно     пише, 

самостално и течно чита, 

правилно користи радни 

материјал, правилно 

употребљава знакове 

интерпункције 

 

 

3. 

 

 

Језичка култура 

изражавања 

 

 

52 

Увежбава правилно усмену и писмену 

комуникацију, 

усваја граматичке норме и језичка 

правила, слуша, говори, уочава, 

повезује, записује, разликује, упоређује 

Усмено     и     писмено     се     

правилно 

граматички изражава 

4. Књижевност 54 Чита,   доживљава,   описује,   

препричава,   тумачи, 

закључује, прича 

Чита,    разуме    прочитано,    

усмено    и 

писмено препричава књижевно 

дело 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном 

језику комуницира на основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог непосредног 

окружења. У исто време настава треба да: 

- подстакне потребу за даљим учењем енглеског језика; 

- подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика; 

- олакша разумевање других и различитих култура и традиција 

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

 

Општи стандарди 

Кроз наставу енглеског језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог 

језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки 

дух и отвореност према комуникацији са говорницима енглеског језика. Поред тога, ученик уочава значај 

личног залагања  у процесу учења страног језика. 

 

Посебни стандарди 

- Разумевање говора: ученик разуме и реагује на краћа упутства и једноставна питања у вези са 

познатим темама. 

- Усмено изражавање: ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темема самостално или 

уз помоћ наставника. 

- Интеракција: ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у 

вези са познатим темама. 

- Знања о језику: Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције 

уочавајући значај личног залагања у процесу учења. 

 

Задаци на нивоу језичких вештина 

- Разумевање говора-ученик треба да: 

- разликује језик који учи од других језика; 

- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и 

интонацију; 

- разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 

- разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-визуелних 

записа; 

- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.); 

- развија способност и навику слушања са разумевањем. 

 

Усмено изражавање-ученик треба да: 

- разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, акцентује речи, поштује ритам и интонацију; 

- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ; 

- описује кратким и једноставним језичким структурама себе и друге у познатим ситуацијама; 

- именује ствари из непосредног окружења у вези са темама које се обрађују; 

- репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице. 

Интеракција-ученик треба да: 

- реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања о познатим темама; 

- поставља једноставна питања; 

- изражава допадање и недопадање; 

- учествује у игри и комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.). 

- Знања о језику 

-ученик треба да: 

- препознаје шта је ново научио; 

- препознаје, на елементарном нивоу, гласовну структуру језика који учи и уочава разлику у односу 

на матерњи језик; 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости); 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

 

Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1. Welcome to Happy House  9 3 6 

2. Pens and pencils  9 3 6 

3. Come and play  9 3 6 

4. Dressing up  9 3 6 
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5. Happy birthday  9 3 6 

6. Bathtime  9 3 6 

7. Animal friends  9 3 6 

8. Festivals (Christmas, Easter)  4 2 2 

9. Culture (Me and my family, Party time, Pets)  5 3 2 

укупно: 72 26 46 

 

МАТЕМАТИКА 
 

Циљ наставе математике јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања која су 

потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених 

математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање 

математичког образовања и за самообразовање; као и да допринесе развијању менталних   способности, 

формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 
 

Ученици треба да: 

 

- препознају, разликују и исправно именују о блике предмета, површи и линија 

- посматрањем и цтрањем упознају тачку и дуж и стекну умешност у руковању лењиром 

- на једноставнијим, конкретним примерима из своје околине уочавају односе између предмета по 

облику, боји и величини 

- успешно одређују положај премета према себи и предмета према предмету 

- уочавају разне примера скупова, припадање елемената скупу и користе речи: „скуп“ и „елемент“, 

усвајајући значење везивањем за примере из природног окружења 

- да науче да броје, читају, записују и упоређују бројеве до 100, као и да исправно употребљавају 

знаке једнакости и неједнакости 

- савладају сабирање и одузимање до 100 (без прелаза преко десетице), разумеју поступке на којима 

се заснивају ове операције, схвате појам нуле и уочавају њено својство у сабирању и одузим ању, 

упознају термине 

 

Р.бр. 

темe 
Наставна тема 

Број 

часова 

Активности ученика у образовно 

– 

васпитном раду 

Резултати учења 

1. 

Предмети у 

простору и 

односи међу њима и 

класификација 

према 

својствима 

18 
Посматра,    уочава,    открива,    

разликује, упоређује, препознаје 

Препознаје,   разликује   и   именује   

облике   предмета, 

разликује односе између предмета према 

облику, боји и величини,  одређује  

положај  предмета  према  себи  и 

предмета према предмету. 

2. Линија и област 18 

Упознаје   и      црта   линију,   

тачку   и   дуж, увежбава   

правилно   коришћење   лењира, 

уочава разне примере скупова, 

припадање елемената скупу и 

упоређује скупове 

Усваја основне чињенице о скуповима, 

релацијама и 

пресликавањима, правилно користи 

лењир 

3. 

Природни бројеви 

до 

100 

136 

Броји,  чита,  записује,  

упоређује, сабира  и 

одузима, закључује, уочава 

Самостално и тачно броји, чита, записује 

и упоређује бројеве   до   100,   користи   

закон   комутативности   и 

асоцијативности, решава текстуалне 

задатке 

4. Мерење и мере 8 

Посматра,    уочава,    открива,    

разликује, упоређује, препознаје, 

мери, записује, црта 

Правилно користи и  примењује јединице 

мере-метар, дециметар, центиметар, 

динар, пара 
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СВЕТ ОКО НАС 
 

Циљ наставе Свет око нас интегрисаног наставног предмета Свет око нас јесте да деца упознају 

себе, своје окружење и развију способности за одговоран живот у њему. 
 

Циљеви и задаци: 

- развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова; 

- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и 

уочавање њихове повезаности; 

- развијање основних елемената логичког мишљења; 

- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; 

- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; 

- интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и 

друштва; 

- стицање елементарне  научне писмености  и стварање основа за даље учење; 

- усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења и 

дограђивања; 

- развијање еколошке свести. 

 
Р. Бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно – васпитном 

раду 

Резултати учења 

1. Ја и други 9 Запажа,     посматра,     

уочава, 

препознаје, именује, 

закључује 

Задовољава своје потребе и осећања уважавајући 

потребе и осећања 

других, зна да припада групи, сналази се у простору и 

окружењу 

2. Жива и нежива 

природа 

 

 

 

42 

Запажа,     посматра,     

уочава, 

препознаје, именује, 

закључује, 

негује, изводи огледе 

Зна разлику и везу између живе и неживе природе, 

зна карактеристичне 

биљке  и  животиње  у  окружењу  као  и  њихов  

значај,  зна  особине  и 

својства воде, ваздуха и земље, зна облике рељефа 

локалне средине, зна особине материјала, њихова 

својства и понашање материјала под разним 

утицајима, зна значај и улогу Сунца за живи свет, зна 

позитивни и негативни утицај човека на живи свет 

3. Оријентација у 

простору и 

времену 

10 Запажа,     посматра,     

уочава, препознаје, 

именује, закључује 

Зна да се оријентише у простору и времену, зна 

облике и елементе 

кретања 

4. Култура 

живљења 

 

11 

Запажа,     посматра,     

уочава, 

препознаје, именује, 

закључује, 

упоређује 

Зна значај одржавања личне хигијене и хигијене 

простора и примењује 

их, зна основне елементе екологије, зна основна 

правила понашања у 

саобраћају 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Циљ је да подстиче и развија стваралачко мишљење и деловање  у складу са демократским 

определењем друштва  и карактером овог наставног предмета. 

 

Оперативни задаци: 

- оспособљавати ученика да се служи средствима и техникама ликовно -визуелног изражавања који 

су доступни њиховом узрасту 

- стварати услове за креативно опажање и тумачење предвиђених садржаја у првом разреду (облике и 

њихове квалитете.односе у видном пољу,светло и сенку, тактилност, цртани филм и стрип, 

разликовање појединих средина, дизајн, перформанс, преобликовање материјала или предмета 

њиховим спајањем) 

- мотивисати ученика да се слободно ликовно-визуелно изражава, својствено узрасту и 

индивидуалној способности и да маштовито представљају свет око себе. 
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Р. 

Бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно – 

васпитном раду 

Резултати учења 

1. Облици и њихови 

квалитети 

6 Посматра,    уочава,    

открива,    разликује, 

упоређује, препознаје, црта, 

боји 

Препознаје различите облике, зна шта је 

цело-део, велико-мало, 

уско-широко, светло-тамно, обојено-

безбојно, меко-тврдо, глатко- 

храпаво, обло-рогљасто 

2. Односи у видном 

пољу 

8 Посматра, уочава, 

открива,разликује, 

упоређује, препознаје, црта, 

боји 

Зна да се орјентише у простору и уочава 

лево-десно, горе-доле, 

испред-иза, више-ниже, између, усправно-

положено, косо, испод, у, на, дубоко-плитко, 

пуно-празно, отворено-затворено 

3. Временски и 

просторни 

низови 

4 Посматра,  уочава,  

упоређује,  препознаје, 

црта,боји 

Зна да цртежом у низу прикаже садржај 

приче везане за лични 

доживљај 

4. Светло и сенка 6 Опажа,     посматра,    уочава,    

упоређује, 

препознаје, сенчи, боји 

Зна одакле долази извор светлости, уочава 

сенку и уме да  је 

прикаже цртежом 

5. Тактилност 4 Додирује,      уочава,      

разликује,      гледа, 

закључује, комбинује, спаја, 

лепи 

Додиром препознаје и разликује 

карактеристике материјала 

6. Изглед употребних 

предмета 

4 Креира, сече, лепи, црта, 

шије, боји 

Зна  да  креира  употребни  предмет  

коришћењем  различитих 

материјала и техника 

7. Предмети као 

подстицај за 

рад 

2 Говори,     доживљава,     

бележи,     ствара 

ситуацију,      имитира,      

реагује,      радњу приказује 

покретом, фотографише, 

снима 

Зна  да  прикаже  одређену  ситуацију  

покретом,  зна  да  сваки 

материјал може да буде повод за стварање 

неког садржаја 

8. Преобликовање 

материјала, предмета 

њиховим спајањем 

2 Опажа, ваја, преобликује, 

лепи, истражује, 

креира 

Зна   да   лепљење,   шивење,   ткање,   

зидање,   закопчавање, 

шнирање... су облици везивања које човек 

користи у непосредној 

околини 

 

MУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Циљ наставе музичке културе је развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 

оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; развијање осетљивости за музичке 

вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа. 
 

Оперативни задаци: 

- неговање способности извођења музике (певања и свирања); 

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких 

порука; 

- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, 

истраживање и стварање зв ука); 

- упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа; 

- развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша); 

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности. 

 
Р. Бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно – васпитном 

раду 

Резултати учења 

1. Извођење 

музике 

20 Слуша, пева, понавља, 

игра, свира, 

препознаје, прави 

инструменте 

Зна да пева песме по слуху, разликује звук од тона, 

зна бројалице, 

дечје песме, игре с певањем, зна разлику: дубок-

висок тон, дужи-краћи тон, гласно-тихо, брзо-споро, 

користи ритмичке инструменте, прати певање 

одговарајућим покретима тела 
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2. Слушање 

музике 

8 Слуша,    доживљава,    

игра,    црта, 

препознаје 

Зна да изрази ликовним путем и покретом слушану 

музику, зна да 

препозна песму на основу карактеристичног 

одломка мелодије 3. Стварање 

музике 

8 Опонаша,    импровизује,    

креира, 

пева, прави 

Зна да креира једноставне пратње за бројалице, 

песме, музичке игре, 

зна да осмисли малу ритмичку целину помоћу 

различитих извора звука, зна да осмисли малу 

музичку игру уз покрет 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у 

повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима  допринесе  интегралном  развоју  личности  

ученика  (когнитивном,  афективном,  моторичком),  развоју  моторичких  способности, стицању, 

усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и 

специфичним условима живота и рада. 

 

Оперативни задаци: 

- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 

- стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у различитим 

условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; 

- упознавање са кретним могућностима и ограничењима споственог тела; 

- стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика; 

- формирање и овладавање елементарним облицима кретања – „моторичко описмењавање”; 

- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективни живот и рад. 

 
Р. 

Бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно – васпитном 

раду 

Резултати учења 

1. Ходање и трчање 20 Хода, трчи, вежба Правилно држи тело, хода уз правилно држање 

тела и са радом руку, 

креће се у кратким и дугим корацима и у 

различитом ритму, правилно поставља стопала, 

трчи уз правилно постављање стопала и уз 

правилан рад руку, трчи са подизањем колена, са 

забацивањем потколенице, са укрштањем ногу, 

трчи уназад, брзо трчи до 20м из различитих 

стартних позиција 2. Скакање и 

прескакање 

20 Хода, трчи, скаче, 

прескаче, 

вежба, 

Зна да изводи поскоке у месту, у кретању, зна да 

изводи скок удаљ, 

скок увис, зна да прескаче кратку и дугу вијачу, 

учествује у играма у којима се користе различити 

облици скакања и прескакања 

3. Бацање и хватање 15 Хода, трчи, скаче, 

прескаче, баца, 

хвата, вежба 

Зна да баца лоптице из места и у циљ, зна да баца 

лоптицу увис и да је 

хвата, зна да води лопту у месту, учествује у 

играма у којима се користе различити облици 

бацања и хватања 
4. Вишења, упори и 

пењања 

15 Хода, трчи, пење се, 

провлачи се, виси, колут 

напред и назад, свећа, 

поваљка на леђима и на 

стомаку 

Изводи различите врсте пењања, упора и 

виса,изводи поваљку на 

леђима и стомаку, изводи колут напред,изводи став 

о лопатицама 

5. Вежбе упором 

рукама 

8 Хода, трчи, скаче, 

прескаче 

Изводи суножним одскоком наскок и прескок 

шведске клупе 

6. Вежбе равнотеже 5 Хода, трчи, вежба Хода уз правилно држање тела са правилно 

постављеним стопалима и 

са различитим положајем руку, учествује у играма 

у којима се користи 

комбинација ходања и трчања на шведској клупи 
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7. Вежбе реквизитима 15 Хода, трчи, скаче, 

прескаче, баца, 

хвата, диже,носи,вежба 

Користи палицу, вијачу, обруч у вежбама 

обликовања, прескаче 

кратку и дугачку вијачу, избацује и хвата обруч, 

провлачи се кроз обруч, учествује у елементарним 

играма са коришћењем реквизита 

8. Ритмичке вежбе и 

народни плесови 

10 Хода, трчи, скаче,вежба Изводи ритмичке вежбе уз музичку пратњу, изводи 

галоп напред и 

странце и дечји поскок, изводи ритмичке вежбе са 

вијачом 

 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљеви и задаци: 

- Развијање психички и физички здраве личности, одговорне према сопственом здрављу; 

- стварање позитавног односа и мотивације за здрав начин живљења; 

- васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини; 

- стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља; 

- промовисање позитивних социјалних интеракција у циљ уочувања здравља,  

- подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима; 

- развијање психичких и моторних способности у складу са индивидуалним карактеристикама; 

- мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља; 

- развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине; 

- развијање истраживачких способности, критичког мишљења и креативности; 

- проширивање знања о јединству и свеопштој повезаности процеса у природи; 

- развијање одговорног односа према себи и другима; 

- укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог начина живота; 

- развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности, једнакости и 

отворене комуникације; 

- усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних за очување 

здравља; 

- упознавање са најосновнијим елементима здравог начина живота; 

- упознавање са протективним факторима за здравље, каошто су: физичка активност и боравак у 

природи.  

- усвајање основних информација о здрављу; 

- формирање у ученику жеље да упозна своје тело; 

- усвајање основних знања о улози и значају физичке активности; 

- упознавање са потребом усклађивања времена за игру, ради одмор; 

- упознавање са најчешћим ситуацијама у којима дете можеда се повреди; 

- стицање знања и вештина из области одржавања личне и колективне хигијене; 

- упознавање са основним појмовима правилне исхране; 

- упознавање са штетним ефектима појединих супстанци, са акцентом на штетне ефекте дувана и 

алкохола; 

- прихватање оних које се од мене разликују; 

- стицање основних појмова о начину самозаштите и заштите.  

-  

Ред. 

број 
Тема Број часова 

1 Ово сам ја 8 

2 Шта знам о здрављу 8 

3 Дневни ритам 4 

4 Хигијена 10 

5 Исхрана и њен значај за здрав живот 6 

 36 
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Садржаји из програма се могу реализовати кроз: 

- обавезне наставне и изборне предмете 

- изборне и факултативне предмете 

- часове одељењског старешине 

- додатни рад, секције и слободне активности 

- сарадњу са родитељима 

- рад стручних сарадника  

- сарадњу са локалном заједницом. 

 
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) 

 

Циљ  наставе  православног  катихизиса  (веронауке)  у  првом  циклусу  основног  образовања  и  

васпитања  јесте  да  пружи  целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: 

историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију 

идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, 

литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања 

света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се 

настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) 

обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном 

плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са 

светом, с другим људима и са собом). 

 

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као другој о другачијој личности у односу на нас, као и 

отвотеност и однос према другом човеку као укони Божијој, личности такође, другачијој у односу 

на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

- развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, 

људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу са природом која нас окружује и 

друго, каои одгова рање на ова питања у светлу православне хришћанске вере и искустава Цркве; 

- узгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона 

и падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се 

остварује комплементарност с другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота с другима, успостављањенм равнотеже 

између властите личности и заједнице, у оств арењу сусрета са светом (с људима различитих 

култура, религија и погле да на свет, с друштвом, с природом) и С Богом; 

- изгради уверење да су свет и све што је у њему створени за вечност, да су сви створени да буду 

причасници вечног живота, али да се то може остварити само ако човек своју слободу као дар 

Божији изражава као заједништво са Богом и другим људима, те да из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом 

човеку као непоновљивом бићу и икони Божијој и према творевини Божијој и изгради спремност 

на покајање. 
 

Ученик треба да: 

- Уочи да се кроз слободни однос љубави према некоме или нечему тај неко или нешто конкретизује, 

односно да постаје за нас јединствено и непоновљиво биће 

- Уочи да љубав човекова према другим људима и природи њима даје непоновљиву вредност и 

постојање; 

- Уочи да од онога кога заволима зависи и наше постојање; 

- Науче да је човек икона Божија управо због тога што друга бића може да чини непоновљивим 

 
Р.бр. 

теме 

 

Наставна тема 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно – васпитном раду 

 

Резултати учења 

1. Увод 1 одговара на питања, логички 

закључује, 

износи своја размишљања, 

Упознаје садржај наставног програма 

и начин рада 
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2. Бог је заједница личности 

Оца, 

Сина и Светог Духа (биће 

као заједница, као љубав). 

5 одговара на питања, логички 

закључује, 

износи своја размишљања, 

црта, пише, 

ради у групама 

Упознаје појмове и изграђује свест у 

вези са 

личношћу Божијом (Отац, Син и 

Свети Дух) 

3. Црква је заједница свих 

људи 

и целе природе кроз 

Христа са 

Богом 

7 одговара на питања, логички 

закључује,износи своја 

размишљања, црта, пише, ради 

у групама 

Упознаје и изграђује свест о појму 

Цркве и Христа 

4. Исус Христос је 

посредник 

између Бога и створене 

природе 

3 одговара на питања, логички 

закључује,износи своја 

размишљања, црта, 

пише, ради у групама 

Упознаје се о изграђује свест о значају 

Христа као 

посредника између Бога и људи 

5. Бог је из љубави створио 

свет 

заједно са Сином и Духом 

6 одговара на питања, логички 

закључује,износи своја 

размишљања, црта, 

пише ради у групама 

Упознаје о схвата значај љубави у 

контексту стварања 

света 

6. Човек као биће заједнице 4 одговара на питања, логички 

закључује,износи своја 

размишљања, црта, пише, ради 

у групама 

Схвата да је човек биће заједнице 

7. Човек је икона Божија 5 одговара на питања, логички 

закључује,износи своја 

размишљања, црта, пише, ради 

у групама 

Изграђује свест о томе да је човек 

сличан Богу, тј. да 

је икона Божија 

8. Православна 

иконографија 

показује свет и човека у 

заједници са Богом 

5 чита, пише, одговара на 

питања, логички 

закључује,износи своја 

размишљања,ради у 

групама 

Упознаје се са појмом православне 

иконографије 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА 
 

Циљ   наставе "Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима" јесте подстицање развоја 

личности и социјалног сазнања код ученика основне  школе.  Овај  наставни  предмет  треба  да  пружи  

могућност  ученицима  да  постану  активни  учесници  у  процесу  образовања  и васпитања, и да изграде 

сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компонентне, одговорне и 

креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе и друге. 
 

Задаци: 

- олакшавање  процеса  адаптације  на  школску  средину  и  подс тицање  социјалне  интеграције  -  

успостављање  и  развијање  односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима; 

- подстицање развоја сазнања о себи, сопственим осећањима и потребама, свести о личном 

идентитету и особености, самопоштовања и самопоуздања; 

- проширивање знања и умења за решавање индивидуалних проблема, учење техника за 

превладавање непријатних емоционалних стања; учење видова самопотврђивања без агресивности 

и уз уважавање других; 

- подстицање социјалног сазнања, разумевања и прихватања међусобних раз лика; 

- подстицање групног рада, споразумевања и сарадње; 

- развијање креативног изражавања; 

- упознавање ученика са дечјим правима; 

- подстицање  и  оспособљавање  за  активну  партиципацију  у  животу  школе  при  чему  је  битно  

да  све  што  ученици  раде,  раде  из унутрашње, позитивне мотивације, а не због принуде и 

послушности засноване на страху. 
 

Р. бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно – васпитном 

раду 

Резултати учења 

1. Олакшавање процеса адаптације на 

школску средину и подстицање 

социјалне интеграције 

2 Разговара, слуша, 

закључује, осећа, 

црта 

Успоставља и развија 

однос  и сарадњу 

са вршњацима и 

одраслима 
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2. Подстицање развоја сазнања о себи, о 

сопственим осећањима и потребама, 

свести о личном идентитету и 

особености, 

самопоштовања и самопоуздања 

8 Разговара, слуша, 

закључује, осећа, 

црта 

Препознаје сопствена и 

туђа осећања и 

потребе ,    има    свест    о    

личном идентитету 

3. Изражавање и комуникација осећања; 10 Разговара, слуша, 

закључује, осећа, 

Поседује знања и умења за 

решавање 

 проширивање знања и умења за 

решавање индивидуалних проблема, 

учења техника за превладавање 

непријатних емоционалних стања 

 црта индивидуалних      

проблема,зна      да 

препозна негативне 

емоције и познаје технике    

за    превладавање    таквих 

стања 

4. Подстицање групног рада,договарања 

и 

сарадње 

2 Разговара, слуша, 

закључује, осећа, 

сарађује, црта 

Договара  се  око  рада  и  

сарађује  у 

групи 

5. Подстицање социјалног 

сазнања,разумевање и прихватање 

међусобних разлика;учење видова 

самопотврђивања без агресивности и 

уз уважавање других 

3 Разговара, слуша,        

закључује, осећа,сарађује, 

договара се, црта 

Прихвата и уважава 

различите ставове 

и мишљења без 

агресивности 

6. Развијање комуникативне 

способности,констуктивног 

разрешавања сукоба са вршњацима и 

одраслима 

5 Разговара,        слуша,        

закључује, 

осећа,сарађује, договара се, 

црта 

Прихвата и уважава 

различите ставове 

и мишљења без 

агресивности, разрешава 

сукобе са вршњацима и 

одраслима мирним путем 

 

7. 

Упознавање ученика са дечјим 

правима и 

подстицање и оспособљавање ученика 

за активну партиципацију у животу 

школе 

 

4 

Разговара,       слуша,       

закључује, 

осећа,сарађује, договара се, 

црта 

Зна  основна  дечја  права,  

изражава 

своју визију школе по 

мери деце, зна да осмисли 

своје слободно време 

 

8. 

Евалуација 2 Разговара,       слуша,       

закључује, 

сарађује, договара се, црта 

Процењује    програм    

кроз    који    је 

прошао     и     процењује     

сопствено 

напредовање 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
 

Циљ: 

Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и 

примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

 

Задаци: 

- упознавање појма и основних елемената животне средине; 

- уочавање и описивање основних појава и промена у животној средини; 

- уочавање и описивање појава које угрожавају животну средину; 

- развијање одговорног односа према себи и према животној средини; 

- развијање навика за рационално коришћење природних богатстава; 

- развијање радозналости, креативности и истраживачких способности; 

- развијање основних елемената логичног и критичког мишљења 
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-  
Р.Бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у образовно – 

васпитном раду 

Резултати учења 

1. Животна средина 8 Запажа,    посматра,    уочава,    

препознаје, 

именује, закључује, негује 

Зна разлику и везу између живе 

и неживе 

природе, зна карактеристичне 

биљке и животиње у  окружењу 

као  и  њихов  значај, зна   

особине  и   својства  воде,  

ваздуха  и земље, зна значај и 

улогу Сунца за живи свет, зна 

позитивни и негативни утицај 

човека на живи свет 

2. Жриродне појаве и 

промене у животној 

средини 

12 Запажа,    посматра,    уочава,    

препознаје, 

именује, закључује, негује 

Зна   сезонске   промене   на   

биљкама   и животињама, 

3. Загађивање животне 

средине 

11 Запажа,    посматра,    уочава,    

препознаје, 

именује, закључује, негује 

Познаје  изворе  загађења  воде,  

ваздуха  и земљишта, зна које су 

последице загађења животне 

средине 

4. Заштита животне 

средине и заштита 

здравља 

5 Запажа,    посматра,    уочава,    

препознаје, 

именује, закључује, негује 

Води  бригу  о  биљкама  и   

животињама  у непосредној 

околини, зна угрожене биљне и 

животињске врсте, зна поступак 

рециклаже, 

зна основне принципе здравог 

живота 

 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 
 

Циљ: 

Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно 

упознавање материјалне и духовне трдицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем 

окружењу.Овладавање декоративним елементима главних фолклорних празника везаних за годишњи 

циклус. 

 

Задаци: 

- упознавање основних елемената дечијег фолклора; 

- стицање елементарних знања о носећим наставним мотивима(хлеб и биљке); 

- основних разлика између градског и сеоског начина живота; 

- основних сезонски радова; 

- основних обичајно-обредних радњи везаних за те радове; 

- основних и општих празника; 

- обичајно-обредних радњи везаних за те празнике 

 
Р. Бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у образовно 

– васпитном раду 

Резултати учења 

1. Питај своју баку 12 Истражује, сазнаје, закључује, 

упоређује, 

црта, слика, боји 

Познаје игре, песме и приче из 

прошлости, 

начин одевања и услове живота 

2. Радови и празници 13 Истражује, сазнаје, закључује, 

упоређује, 

црта, слика, боји 

Зна старе обичаје и разуме њихова 

значења 

3. Зимски хлебови и 

пролећно биље 

11 Истражује, сазнаје, закључује, 

упоређује, 

црта, слика, боји 

Има елементарна знања о 

прављењу хлеба и о 

лековитим својствима биљака 
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ЛЕПО ПИСАЊЕ 
 

Циљ: 

Оспособљавање ученика за лепо писање и развој сензибилитета за препознавање писма упоредо са 

развојем моторичких способности, као и усвајање читког и уредног писања. 

 

Задаци: 

- усвајање правилног повлачења уских и широких, косих, усправних и положених линија 

- развијање способности за обједињавање линија у слова 

- развијање способности повезивања слова у речи и реченице 

- упућивање ученика у коришћење различитих материјала и подлога за писање 

- оспособљавање ученика за припремање материјала за писање 

- развијање моторичких способности у процесу лепог писања 

 
 

Р.бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у образовно – 

васпитном раду 

Резултати учења 

1. Писање 9 Посматра,     уочава,     повезује,     

слуша,     открива, 

разликује, упоређује, вежба моторику 

руке, увежбава 

графички правилно и естетски лепо 

писање 

Правилно држи оловку,уредно 

пише правилно 

користи радни материјал 

2. Облици и њихови 

квалитети 

7 Посматра,   уочава,   повезује,   открива,   

разликује, 

упоређује,  пише  и  преписује,  

усавршава  моторику 

руке 

Препознаје различите облике, зна 

шта је цело-део, 

велико-мало, уско-широко, 

светло-тамно, обојено- 

безбојно, меко-тврдо, глатко-

храпаво, обло- рогљасто 

3. Односи у видном 

пољу 

6 Посматра,   уочава,   повезује,   

записује,   разликује, 

упоређује 

Зна да се орјентише у простору и 

уочава лево- 

десно, горе-доле, испред-иза, 

више-ниже, између, 

усправно-положено, косо, испод, 

у, на, дубоко- 

плитко, пуно-празно, отворено-

затворено 

4. Контраст 6 Уочава, упоређује, разликује, закључује Препознаје и уочава односе 

испупчен-удубљен, 

прав-крив, једноставан-сложен 

5. Разне врсте 

знакова 

и симбола 

8 Увежбава графички правилно и 

естетски лепо писање 

симбола,посматра,уочава,повезује, 

слуша, открива 

Графички правилно и естетски 

лепо пише, користи 

папире различитог формата. 

 

РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
 

Циљ наставе ромског језика је да ученици савладају основне законитости ромског, као матерњег 

језика, да на њему комуницирају, да упознају књижевност  свог народа, других народа и националних 

мањина у Србији и Црној Гори; да упознају светску књиţевност, изграђују свест о друштвено-историјској 

и културној улози језика и књиţевности у повезивању народа  и  националних  мањина  и  њихових  

култура;  да  се  упознају  са  варијантним особеностима ромског језика и развијају језичке толеранције 

према другим језицима. 

Настава ромског језика, такође, има за циљ да оспособи ученике за: 

- слушање и разумевање говора; 

- усмено изражавање; 

- читање и разумевање текста; 

- писмено израţавање на основу одређене тематике.  

 

Задаци наставе ромског језика јесу да: 

- оспособи ученике за компетентно комуницирање и израţавање на ромском језику; 
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- оспособи ученике у почетној фази да усвајају основне карактеристике фонолошког 

- система језика, изговора гласова, ритам и карактеристичну интонацију; 

- да оспособи ученике да усвајају основне законитости ромског језика; 

- да  ученици  усвајају  графички  систем  и  основне  знакове  из  правописа  у  оквиру усвојеног 

градива; 

- да се ученици васпитавају у духу толеранције према варијантама и карактеристикама ромског 

језика; 

- да се упознају са елементима традиције, историје и културе Рома; 

- да развијају и негују позитиван став према језицима и културној баштини народа и националним 

мањинама у Србији и Црној Гори и јачају свест о потреби сарадње и заједничког ţивота; 

- да се оспособе за самостално читање и писање; 

- да развијају потребу за књигом и да самостално развијају способност писаних састава; 

- да се навикавају да редовно и критички прате штампу, радио и телевизију, електронску пошту и 

интернет. 

 

Оперативни задаци: 

- да  ученици  усвоје  лексички  фонд  од  150  до  200  речи  кőје  су  непходне  за разумевање 

наставних јединица; 

- да ученици разумеју у усменом говору пет до шест реченица; 

- разумевање дијалога на релацијама: наставник - ученик; ученик - ученик; 

- постављање питања и давање одговора на постављена питања; 

- излагање наставних садрţаја уз помоћ наставника (препричавање); 

- излагање наставног садржаја на оба језика (српски и ромски) уз помоћ наставника; 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Кратке, народне умотворине на ромском језику. 

Преведене песме, рецитације и игре које се уче у првом разреду. 

Сва тематика предвиђена програмом треба да се реализује помоћу погодних сликовница. 

Уџбеници: 

Ромска писменица 

Традиционална ромска књижевност 

Сликовнице 

Радна свеска 

 

Оријентациони распоред годишњег фонда часова (72 часа годишње) 

1. Рад на сликовници (говорне вежбе) - 10 

2. Рад на „Писменици" - 38 

3. Слободно изражавање - 10 

4. Учење песама, прича игара... - 8 

5. Учење традиционалних песама - 4 

6. Систематизација - 2 

 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ 2. РАЗРЕДА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе 

се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и 

светске баштине. 

 

Задаци: 
- уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије; препознавање и разумевање главних 

реченичних делова; 

- упознавање са фонетским и морфолошким појмовима према захтевима програма; 

- савладавање нових  програмских захтева из правописа; 

- овладавање техником читања и писања латиницом; 

- мотивисање, подстицање и усмерење на читање лектире; 
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- увежбавање читања наглас; усавршавање читања у себи у функцији тумачења текста; 

- уочавање и тумачење битних чинилаца текста према захтевима програма; 

- симултано усвајање књижевних и функционалних појмова; 

- овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и неговање језичке 

културе; 

- систематско и доследно реализовање програмираних и њима сличних вежбања у говору и писању. 

 
Р. бр. 

теме 

Наставна област Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно – васпитном раду 

Резултати учења 

1. Књижевност 71 Читање,    разумевање    

прочитаног, 

уочавање ликова,  места  и  

времена 

дешавања, уочавање теме, 

мотива, поступака, поука, 

богаћење речника, 

препричавање, проширивање 

- разликује, препознаје, именује различите 

књижевне форме 

2. Језик 66 Уочава, препознаје, именује, 

разликује, употребљава, 

раставља, усваја, пише, чита 

-    уме да препозна и разликује главне делове 

реченици субјекат и 

предикат 

- уме да препозна и разликује врсте речи 

(именице, придеве и глаголе) 

-    уме да препозна  и разликује реченице по 

облику 

-    уме да чита и пише друго писмо – латиница 

- правилно употребљава велико слово – у 

вишечланим географским именима 

-    уме правилно да чита и пише скраћенице 

-    уме правилно да раставља речи на слогове 

3. Језичка култура 43 препричава, прича, описује, 

правилно изговара, увежбава, 

рецитује, критички 

процењује, 

проширује, учи да се служи 

речником 

-    уме да самостално препричава садржине 

краћих текстова 

-    уме да самостално прича о догађајима и 

доживљајима 

- савладао вештину самосталног 

описивања ликова, појава и предмета 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 
Посебни стандарди 

Разумевање говора: ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама. 

Усмено изражавање: ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темема самостално или уз 

помоћ наставника. 

Интеракција: ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези са 

познатим темама. 

Знања о језику: препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући 

значај личног залагања у процесу учења страног језика. 

 

Задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора-ученик треба да: 

- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и 

интонацију; 

- разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 

- разуме говор наставника, кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са 

аудио-визуелних записа; 

- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.). 

Усмено изражавање-ученик треба да: 

- разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, поштује ритам и интонацију; 

- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ; 

-  
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- описује кратким и једноставном језичким структурама себе и друге у познатим ситуацијама; 

- репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице. 

 Интеракција-ученик треба да: 

- реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања; 

- поставља једноставна питања; 

- изражава допадање и недопадање; 

- учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.); 

- препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења. 

 Знања о језику-ученик треба да: 

- препознаје шта је ново научио; 

- схвата значај познавања језика, матерњег и страног у међуљудској комуникацији. 

 

Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова 

1. Hello again  3 1 2 

2. Playroom safari  9 3 6 

3. School time  9 3 6 

4. I’m hungry!  9 3 6 

5. Happy faces  9 3 6 

6. Мy house  9 3 6 

7. Summertime  9 3 6 

8. Playtime  9 3 6 

9. Festivals (Christmas, Easter)  4 2 2 

укупно: 72 24 48 

 

МАТЕМАТИКА 
 

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка 

знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за 

примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно 

настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних 

способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

 

Ученици треба да: 

- савладају сабирање и одузимање до 100; 

- схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе термине и знак множења; 

- упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења; 

- упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност рачунских операција (без употребе ових 

назива); 

- уочавају својства нуле као сабирка, чиниоца и дељеника, а јединице као чиниоца и делиоца; 

- савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења (до 

аутоматизма); 

- савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију заграде и редослед извођења 

рачунских операција; 

- умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и количник, као и да знају да 

одреде вредност израза са две операције; 

- упознају употребу слова као ознаку за непознати број (односно, као замену за неки број) у 

најједноставнијим примерима сабирања и одузимања; 

- умеју да решавају текстуалне задатке с једном и две рачунске операције, као и једначине с једном 

операцијом (на основу веза између компонената операције); 
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- схвате појам половине; 

- уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих и изломљених 

линија; 

- уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи; 

- упознају и примењују мере за дужину (м, дм, цм) и време (час, минут, дан, седмица, месец). 

 
Р. бр. 

теме 

 

Наставна област 

Број 

часова 

Активности ученика у образовно 

– васпитном раду 

 

Резултати учења 

1. Природни 

бројеви 

до сто 

154 броји,   сабира,   одузима,   

множи,   дели, 

орјентише се, упоређује, 

открива, решава, анализира,         

примењује,         графички 

представља 

-  зна  да  сабира,  одузима,  множи  и  дели  

у  оквиру 

бројева до сто 

- зна редослед рачунских операција 

-   зна  да  решава  текстуалне  задатке  

постављањем 

израза са више рачунских операција 

-  уме  да  решава  једноставне  логичко-  

комбиноване 

проблеме 

2. Геометријски 

облици 

10 уочава,  препознаје,  разликује,  

именује, 

цтра, обележава, мери, моделује, 

пребројава, упоређује, графички 

представља 

- зна да црта дуж, полуправу, права 

- уме да црта и обележава правоугаоник и 

квадрат у квадратној мрежи 

3. Мерење и мере 16 мери,      упоређује      бележи,      

графички 

представља, процењује, 

примењује 

-  зна јединице за  мерење дужине метар, 

дециметар, 

центиметар) и време (час, минут, дан, 

седмица, месец) 

- уме да примењује мере за дужину (метар, 

дециметар, центиметар) и време (час, 

минут, дан, седмица, месец 

 

СВЕТ ОКО НАС 
 

Циљ наставе Свет око нас интегрисаног наставног предмета Свет око нас јесте да деца упознају 

себе, своје окружење и развију способности за одговоран живот у њему. 

 

Циљеви и задаци: 

- развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова; 

- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и 

уочавање њихове повезаности; 

- развијање основних елемената логичког мишљења; 

- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; 

- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; 

- интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и 

друштва; 

- стицање елементарне  научне писмености  и стварање основа за даље учење; 

- усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења и 

дограђивања; 

- развијање еколошке свести. 

 
Р. бр. 

теме 

Наставна област Број 

часова 

Активности ученика у образовно – 

васпитном 

раду 

Резултати учења 

1. Жива и нежива 

природа 

28 посматра,   описује,   разликује,   

процењује,   групише, 

прати, бележи, истражује, сакупља 

- уме да разликује живу и 

неживу 

природу по карактеристикама 

2. Где живи човек 19 посматра, учава, описује, разликује, 

процењује, 

групише, прати, бележи, истражује, 

сакупља 

- зна да разликује типове 

насеља по 

основним карактеристикама 
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3. Људска делатност и 

материјали 

13 посматра,    учава,    описује,    разликује,    

процењује, 

групише, прати, бележи, истражује, 

сакупља 

- зна да разликује занимања 

људи у 

односу на типове насеља и 

услова за рад 

4. Кретање у простору 

и времену 

12 посматра, учава, описује, разликује, 

процењује, 

групише, прати, бележи, истражује, 

сакупља 

- уме да се орјентише у насељу 

- зна одреднице за простор и 

време 

 

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. 

 

Ученици треба да: 

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

имагинације; 

- опажају, сећају се, објашњавају и реконструишу појаве или ситуације; 

- стекну искуства о: оплемењивању животног и радног простора, контрасту облика, карактеру 

облика, коришћењу материјала за рад, визуелним знаковима, опажањима облика у кретању, 

компоновању, рекомпоновању, дејству светлости на карактер облика; 

- развију навику лепог писања; 

- развију осетљивост за лепо писање (ћириличка и латиничка палеографија). 

 
Р. бр. 

теме 

Наставна област Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно – 

васпитном раду 

Резултати учења 

1. Кретање у простору 6 посматра, уочава, прикупља, 

слика, црта, гради, сече, лепи 

може да опажа облике у кретању и 

способан је да помоћу разноврсног 

материјала спаја више облика у 

целину која се покреће у простору 

2. Дејство светлости на 

карактер облика 

(светлост) 

4 посматра, уочава, црта, 

упоређује, сенчи, боји 

Зна одакле долази извор светлости, 

уочава сенку и уме да је прикаже 

цртежом 

3. Једнобојна композиција 

употребних предмета 

6 посматра, уочава, прикупља, 

слика, црта, 

гради, сече, лепи 

Зна да креира употребни предмет 

коришћењем различитих материјала и 

техника 

4. Преобликовање 

материјала 

или предмета њиховим 

спајањем 

6 Опажа, ваја, преобликује, лепи, 

истражује, креира, конструише 

Зна да лепљење, шивење, ткање, 

зидање, закопчавање, шнирање... су 

облици везивања које 

човек користи у непосредној околини 

5. Знаци и симболи 4 посматра, уочава, прикупља, 

слика, црта, гради, сече, лепи 

Уме да се служи знаковима за 

визуелно 

споразумевање у свакодневном 

животу 

6. Замишљања 6 посматра, уочава, прикупља, 

слика, црта, 

гради, сече, лепи 

Зна да своју замисао на што 

маштовитији начин 

ликовно изрази 

7. Контраст 12 посматра, уочава, слика, црта Уме да уклапа поједине облике у 

композицију коју сам 

гради користећи различите 

материјале 8. Индивидуално 

коришћење 

различитих материјала 

за рад 

6 посматра, уочава, прикупља, 

гради, сече, 

лепи, просипа и прска 

Уме да користи различите материјале 

за рад и да 

применом комбинаторике дође до 

маштовитих решења 

9. Лепо писање са 

калиграфијом 

16 посматра, уочава, прикупља, 

слика, црта, 

гради, сече, лепи 

Зна да примењује основна 

калиграфска правила у 

писању ћириличних и латиничних 

слова као и знакова 



Основна школа „Љубомир Аћимовић“ 

Школски програм 2017-2021.  26 

10. Амбијент – сценски 

простор 

6 посматра, уочава, прикупља, 

слика, црта, 

гради, сече, лепи 

Зна да се ликовно изрази приликом 

прављења маски 

и костима за сценско извођење 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Циљ и задаци: 

- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 

- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и 

других народа. Ученици треба да: 

- певају песме по слуху; 

- слушају вредна дела уметничке и народне музике; 

- свирају на дечјим музичким инструментима; 

- изводе дечје, народне и уметничке музичке игре. 

-  
 

Р. бр. 

теме 

Наставна област Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно – васпитном 

раду 

Резултати учења 

1. Извођење музике 27 Слуша, пева, понавља, 

игра, 

свира,    препознаје,    

прави инструменте 

Зна да пева песме по слуху, разликује звук од 

тона, зна 

бројалице, дечје песме, игре с певањем, зна 

разлику: дубок- висок тон, дужи-краћи тон, 

гласно-тихо, брзо-споро, користи ритмичке 

инструменте, прати певање одговарајућим 

покретима тела 

2. Слушање музике 6 Слуша,    доживљава,    

игра, 

црта,     препознаје 

Зна да изрази ликовним путем и покретом 

слушану музику, зна 

да препозна песму на основу карактеристичног 

одломка мелодије 

3. Стварање музике 3 Опонаша, импровизује, 

креира, пева, прави 

Зна да креира једноставне пратње за бројалице, 

песме, 

музичке игре, зна да осмисли малу ритмичку 

целину помоћу различитих извора звука, зна да 

осмисли малу музичку игру уз покрет 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у 

повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности 

ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, 

усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и 

специфичним условима живота и рада. 

 

Оперативни задаци: 

- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 

- стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у различитим 

условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; упознавање са 

кретним могућностима и ограничењима сопственог тела; 

- стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика; 

- формирање и овладавање елементарним облицима кретања – "моторичко описмењавање"; 

- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 
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Р. 

бр. 

теме 

 

Наставна област 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно 

– васпитном раду 

 

Резултати учења 

1. Ходање и трчање 23 Хода, трчи, вежба Правилно држи тело, хода уз правилно 

држање тела и са радом 

руку, креће се у кратким и дугим корацима 

и у различитом 

ритму, правилно поставља стопала, трчи уз 

правилно постављање стопала и уз правилан 

рад руку, трчи са подизањем колена, са 

забацивањем потколенице, са укрштањем 

ногу, трчи уназад, брзо трчи до 20м из 

различитих стартних позиција, учествује у 

играма у којима се користе различити 

облици ходања и трчања 

2. Скакање и 

прескакање 

27 Хода, трчи, скаче, прескаче, 

вежба, 

Зна да изводи поскоке у месту, у кретању, 

зна да изводи скок 

удаљ, скок увис, зна да прескаче кратку и 

дугу вијачу, учествује у играма у којима се 

користе различити облици скакања и 

прескакања 

3. Бацање и  хватање 9 Хода, трчи, скаче, прескаче, 

баца, 

хвата, вежба 

Зна да баца лоптице из места и у циљ, зна да 

баца лоптицу увис 

и да је хвата, зна да води лопту у месту, 

учествује у играма у 

којима се користе различити облици бацања 

и хватања 

4. Вишења и пењања 3 Хода, трчи, пење се, 

провлачи се, виси, 

колут напред и назад, свећа, 

поваљка на леђима и на 

стомаку, вежба 

Изводи различите врсте пењања, упора и 

виса,изводи поваљку 

на леђима и стомаку,изводи колут 

напред,изводи став о лопатицама 

5. Вежбе на тлу 19 Хода, трчи, колут напред и 

назад, „свећа“, поваљка на 

леђима и стомаку, вежба 

Зна да изводи колут напред и назад, зна да 

направи „свећу“ 

6. Вежбе равнотеже 7 Хода, трчи, вежба Хода  уз  правилно  држање  тела  са  

правилно  постављеним 

стопалима и са различитим положајем руку, 

учествује у играма 

у којима се користи комбинација ходања и 

трчања на шведској клупи 

7. Вежбе реквизитима 9 Хода, трчи, скаче, прескаче, 

баца, 

хвата, диже,носи,вежба 

Користи палицу, вијачу,обруч у вежбама 

обликовања,прескаче 

кратку и дугачку вијачу,избацује и хвата 

обруч,провлачи се 

кроз обруч,учествује у елементарним играма 

са коришћењем реквизита 

8. Ритмичке вежбе и 

народни плесови 

11 Хода, трчи, скаче,вежба Изводи ритмичке вежбе уз музичку 

пратњу,изводи галоп напред 

и странце и дечји поскок, изводи ритмичке 

вежбе са вијачом 

 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљеви и задаци: 

- Да ученици овладају основним знањима, вештинама, ставовима и вредностима из области 

здравственог васпитања, кроз учење засновано на искуставу.  

- превођење онога што знамо о здрављу у жељени начин понашања, уз препознавање правих 

животних вредности и подстицање оптималног развоја личности.  

- развијање психички и физички здраве личности, одговорне према сопственом здрављу; 
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- стварање позитавног односа и мотивације за здрав начин живљења; 

- васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини; 

- стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувањаи унапређивања здравља; 

- промовисање позитивних социјалних интеракција у циљу очувања здравља,  

- подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима; 

- развијање психичких и моторних способности у складу са индивидуалним карактеристикама; 

- мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља; 

- развијање навика код ученика за очување и неговање својеоколине; 

- развијање истраживачких способности, критичког мишљења и креативности; 

- проширивање знања о јединству и свеопштој повезаности процеса у природи; 

- развијање одговорног односа према себи и другима; 

- укључивање породице на плану промовисања здравља иусвајања здравог начина живота; 

- развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности, једнакости и отво-

рене комуникације; 

- усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних за очување 

здравља; 

- упознавање са најосновнијим елементима здравог начина живота; 

- упознавање са протективним факторима за здравље, каошто су: физичка активност и боравак у 

природи.  

- усвајање информација и формирање представе о здрављу инајважнијим факторима који доприносе 

очувању и унапређивањуздравља; 

- формирање културе обедовања и упознавање са последицама неправилне исхране; 

- усвојена знања одржавања личне хигијене преточити упрактична умења, стално применљива; 

- формирање ставова о значају физичке активности и боравка у природи; 

- развијање свести о потреби да има усклађен дневни ритам:одмора, спавања, учења и игре примерен 

узрасту уз асистенцију одраслих; 

- уочавање ситуације у којима може да се повреди и избегавање истих; 

- развијање самопоштовања и самопоуздања у циљу лакшегприлагођавања и сналажења у непозна-

тим ситуацијама; 

- формирање жеље и спремности да помогну вршњацима усвакој ситуацији; 

- препознавање знакова умора и замора и потреба за њиховим отклањањем; 

- превенција употребе психоактивних супстанци: дувана и алкохола. 

 

Ред. број Наставна тема Број часова 

1 Шта се догађа у мом телу 6 

2 Ја и моје здравље 10 

3 Дневни ритам 4 

4 Лична хигијена 4 

5 Исхрана 6 

6 Превенција злоупотербе алкохола и дувана 4 

7 Занемаривање и злостављање деце 2 

 36 

 

-  Садржаји из програма се могу реализовати кроз: 

- обавезне наставне и изборне предмете 

- изборне и факултативне предмете 

- часове одељењског старешине 

- додатни рад, секције и слободне активности 

- сарадњу са родитељима 

- рад стручних сарадника  
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- сарадњу са локалном заједницом. 

 

ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) 
 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у првом циклусу основног образовања и 

васпитања јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: 

историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију 

идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, 

литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања 

света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се 

настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) 

обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном 

плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са 

светом, с другим људима и са собом). 

Ученик треба да: 

- Уочи да Литургија није обичан догађај; 

- Уочи да се на Литургији пројављује Бог као заједница личности: Оца, Сина – Христа и Светога 

Духа 

- Упозна структуру Литургије; 

- Разликује радње на Литургији; 

- Уочи да је Исус Христос, иако физички одсутан, присутан на Литургији као плод наше љубави 

према њему. 

 
Р. бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у образовно – 

васпитном раду 

Резултати учења 

1. Увод 1 одговара на питања, логички 

закључује,износи своја 

размишљања 

Упознаје садржај наставног 

програма и 

начин рада 

2. Бог је заједница личности 

Оца, Сина и Светога Духа 

5 одговара на питања, логички 

закључује,износи своја 

размишљања, 

црта, пише, ради у групама 

Изграђује свест о томе да је Бог- 

Отац, Син 

и Свети Дух 

3. Структура Литургије- 

Цркве 

6 одговара на питања, логички 

закључује,износи своја 

размишљања, 

црта, пише, ради у групама 

Изграђује свест о Литургији, 

упознаје и 

прихвата структуру Литургије- 

Цркве 

4. Литургија-откривање 

Бога 

(литургијско искуство 

Бога) 

6 одговара на питања, логички 

закључује,износи своја 

размишљања, црта, пише, ради у 

групама 

Упознаје се и изграђује свест о 

томе да се 

Бог открива људима кроз 

Литургију 

5. Литургија је и присуство 

Христово и ишчекивања 

3 одговара на питања, логички 

закључује,износи своја 

размишљања, пиче, црта, ради у 

групама 

Изграђује свест и разуме да је 

Христос 

присутан у Литургији кроз Свете 

дарове- 

хлеб и вино 

6. Постојање природе је 

израз љубави Бога и 

човека 

11 одговара на питања, логички 

закључује,износи своја 

размишљања, црта, пише, ради у 

групама 

Схвата, разуме и прихвата да је 

постојање 

природе израз љубави Бога и 

човека 

7. Бог је створио свет да са 

њим има вечну заједницу 

љубави преко човека 

4 одговара на питања, логички 

закључује,износи своја 

размишљања, црта, пише, ради у 

групама 

Изграђује свест и прихвата да је 

Бог 

створио свет да са њим има 

вечну заједницу љубави преко 

човека 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА 
 

Циљ наставе "Грађанско васпитање  – Сазнање о себи и другима" јесте подстицање развоја 

личности и социјалног сазнања код ученика основне  школе.  Овај  наставни  предмет  треба  да  пружи  

могућност  ученицима  да  постану активни  учесници  у  процесу  образовања  и васпитања,  и  да  

изграде  сазнања,  умења,  способности  и  вредности  неопходне  за формирање  аутономне,  

компонентне,  одговорне  и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе и 

друге. 

 

Задаци наставе: 

- подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима; 

- подстицање самосвести, самопоштовања и уважавања других; 

- оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе и њихову међусобну 

повезаност, да штите и остварују своје потребе на начин који не угрожава друге; 

- развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, вештина ненасилне 

комуникације; 

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

вршњачком посредовању; 

- развијање креативног изражавања; 

- оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено место у њему и 

да активно доприносе развоју школе по мери детета; 

- оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да активно 

учествују у њиховом остваривању; 

- развијање и неговање основних људских вредност 

 
Р. 

Бр. 

теме 

 

Наставна област 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно – 

васпитном раду 

 

Резултати учења 

1. Сарадња са 

вршњацима 

и одраслима 

2 Подстицање, договарање, 

сарадња 

-  зна да учествује у групном раду 

кроз договарање и 

сарадњу 

2. Самопоштовање и 

уважавање других 

3 Подстицање, самопоштовањ, 

уважавање 

- уме да уважава себе и друге 

3. Осећања и потреба 

њихове међусобне 

повезаности 

7 Препознавање, повезивање, 

разумевање 

- уме да препозна и разуме сопствена 

осећања и 

осећања других 

- зна да оствари своје потребе на 

начин који не угражава друге 

4. Комуникација 4 Уочавање, примењивање, 

посредовање 

-  уме да примени ненасилну 

комуникацију 
5. Решавање сукоба 4 Уочавање, посредовање, 

примењивање 

-  уме да примени ненасилну 

комуникацију у решавању 

сукоба са вршњацима 

6. Друштвено окружење 4 Упознавање, уважавање - уме да препозна друштвено 

окружење и сопствено место у њему 

7. Дечја права 6 Упознавање, читање, памћење, 

примењивање 

- уме да активно учествује у 

остваривању дечјих права 

8. Људске вредности 4 Упознавање, уочавање, 

разговарање 

- уме да препозна основне људске 

вредности и да их негује 

9. Евалуација 2 Примењивање - стекао сазнање о себи и другима 
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ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
 

Циљ:   

Развијање  свести  о  потреби  и  могућностима  личног  ангажовања  у  заштити  животне  средине,  

усвајање  и  примена  принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну 

средину. 

 

Задаци: 

- знати појам животна средина и њене елементе; 

- препознавање и описивање најуочљивијих појава и промена у животној средини; 

- стицање знања о појавама које угрожавају животну средину; 

- формирање навика и развијање одговорног односа према себи и животној средини; 

- развијање радозналости, креативности и истраживачких способности; 

- развијање основних елемената логичног и критичног мишљења. 

 
Р. бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у образовно 

– васпитном раду 

Резултати учења 

1. Животна средина 5 Запажа, посматра, уочава, 

препознаје, 

именује, закључује, негује 

Зна разлику и везу између живе и 

неживе 

природе, зна карактеристичне 

биљке и 

животиње у окружењу као и њихов 

значај, зна особине и својства воде, 

ваздуха и земље, зна значај и улогу 

Сунца за живи свет, зна позитивни 

и негативни утицај човека на живи 

свет 

2. Природне појаве и 

промене у животној 

средини 

6 Запажа, посматра, уочава, 

препознаје, 

именује, закључује, негује 

Зна сезонске промене на биљкама 

и 

животињама, зна ланац исхране 

3. Загађивање животне 

средине 

9 Запажа, посматра, уочава, 

препознаје, 

именује, закључује, негује 

Познаје изворе загађења воде, 

ваздуха и земљишта, зна које су 

последице загађења животне 

средине 

4. Заштита живодне средине 

и заштита здравља 

16 Запажа, посматра, уочава, 

препознаје, 

именује, закључује, негује 

Води бригу о биљкама и 

животињама у непосредној 

околини, зна угрожене биљне и 

животињске врсте, зна поступак 

рециклаже, зна основне принципе 

здравог живота 

 
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

 

Циљеви: 

- Усвајање знања о фолклорном празницима, биљкама и хлебовима кроз: 

- познавање разлике између отвореног и затвореног простора; 

- познавање разлике између настањивог и ненастањивог простора; 

- познавање различитих облика становања; 

- елементарно познавање структуре традиционалне куће. 

 

Задаци: 

- Продубљивање, проширивање и систематизовање знања која ученици понели од куће. 

 
Р. бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у образовно – 

васпитном раду 

Резултати учења 

1. Биљке 14 Уочавање, препознавање, памћење, 

именовање, неговање, чување, лепљење 

препознаје лековите биљке 

и њихову примену 
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2. Кућа- становање 22 Уочавање, препознавање, памћење, 

именовање, моделовање 

зна типове насеља и 

разликује начин живота у 

њима 

 

ЛЕПО ПИСАЊЕ 
 

Циљ: 

Оспособљавање ученика за лепо писање и развој сензибилитета за препознавање писма упоредо са 

развојем моторичких способности, као и усвајање читког и уредног писања. 

 

Задаци: 

- усвајање правилног повлачења уских и широких, косих, усправних и положених линија 

- развијање способности за обједињавање линија у слова 

- развијање способности повезивања слова у речи и реченице 

- упућивање ученика у коришћење различитих материјала и подлога за писање 

- оспособљавање ученика за припремање материјала за писање 

- развијање моторичких способности у процесу лепог писања 

 
 

Р.бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у образовно – 

васпитном раду 

Резултати учења 

1. Писање 9 Посматра,     уочава,     повезује,     

слуша,     открива, 

разликује, упоређује, вежба моторику 

руке, увежбава 

графички правилно и естетски лепо 

писање 

Правилно држи оловку,уредно 

пише правилно 

користи радни материјал 

2. Облици и њихови 

квалитети 

7 Посматра,   уочава,   повезује,   открива,   

разликује, 

упоређује,  пише  и  преписује,  

усавршава  моторику 

руке 

Препознаје различите облике, 

зна шта је цело-део, 

велико-мало, уско-широко, 

светло-тамно, обојено- 

безбојно, меко-тврдо, глатко-

храпаво, обло- 

рогљасто 

3. Односи у видном 

пољу 

6 Посматра,   уочава,   повезује,   записује,   

разликује, 

упоређује 

Зна да се орјентише у простору и 

уочава лево- 

десно, горе-доле, испред-иза, 

више-ниже, између, 

усправно-положено, косо, испод, 

у, на, дубоко- 

плитко, пуно-празно, отворено-

затворено 

4. Контраст 6 Уочава, упоређује, разликује, закључује Препознаје и уочава односе 

испупчен-удубљен, 

прав-крив, једноставан-сложен 

5. Разне врсте 

знакова 

и симбола 

8 Увежбава графички правилно и естетски 

лепо писање 

симбола,посматра,уочава,повезује, 

слуша, открива 

Графички правилно и естетски 

лепо пише, користи 

папире различитог формата. 

 

РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
 

Оперативни задаци: 

- да ученици усвоје предвиђену језичку структуру као и 250 до 300 нових речи и израза; 

- да савладају правилан изговор нових лексичких јединица као и осталих елемената изговора везаних 

за нове морфолошке категорије; 

- да ученици воде дијалог, да одговарају на постављена питања и да сами постављају питања. 

-  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 

Тематика 
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Породица:  породична  кућа  или  стан,  просторије,  намештај,  апарати  за  домаћинство, прибор, 

одржавање  чистоће и стана окућнице, стана и просторије, улога појединих чланова породице у томе. 

Школа: предмети, екскурзије, полугодишњи и годишњи распуст. 

Непосредна околина: дом културе, биоскопска сала, позориште, пошта, дом здравља, болница, робна 

кућа, музеј, итд. и њихова намена. Норме понашања на јавним местима. 

Природа: реке, језера, рељеф непосредне околине. Излет у природу. Шетња по парку.  

Време: година, месец, дан, сат, минут, секунд. Бројеви: од сто до хиљаду. 

Материја из језика: 

Правилно изговарање гласова ромског језика. Правилно изговарање речи, група речи и реченица; 

нагласак и интонација. 

Аспекте наведене у програму за  1. разред вежбати  и у 2. разреду, те допуњавати садашњим, прошлим и 

будућим глаголским временом и разним облицима помоћних глагола. 

Упознавање ученика са личним заменицама. 

Усвајање обавештајних, заповедних и упитних реченица путем интонације. 

Говорне вежбе (говорне форме) 

Континуирани рад на Сликовници и Писменици. 

Усвајање новог лексичког материјала, нове форме из употребе говорних вежби  из 

првог разреда. 

Тражити више одговора на једно питање. 

Радити на интонацији. 

Коришћење дијалога о свим темама. 

Самостално изражавање на дате теме, од 6 до 10 реченица. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Писана књижевност на ромском језику за овај узраст (проза, поезија), традиционална и уметничка. 

Превођење на ромски језик потребне литературе (књижевност)  коју су деца учила у овом разреду, 

нарочито песме, приче, дечије игре. 

Уџбеници: 

Писменица 

Традиционална књижевност 

Радне свеске 

Читанка 

 

Оријентациони распоред годишњег фонда часова 

(72 часа годишње) 

1. Рад на сликовници - 6 

2. Рад на писменици - 20 

3. Говорне вежбе — 20 

4. Језичке вежбе - 10 

5. Дечије игре - 4 

6. Рецитације и приче — 6 

7. Упознавање историје ромског језика - 4 

8. Систематизација – 2 

 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ 3. РАЗРЕДА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно  изражавати,  да  упознају,  доживе  и  

оспособе  се  да  тумаче  одабрана  књижевна  дела,  позоришна,  филмска  и  друга  уметничка остварења 

из српске и светске баштине. 

 

Оперативни задаци: 

- овладавање техником читања и писања на оба писма; 

- савладавање просте реченице (појам, главни делови); 

- стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима; 
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- постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, догађаји, радње, 

ликови, поруке, језичко-стилскекарактеристике); 

- овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма (препричавање, 

причање,описивање, извештавање); 

- постепено упознавање методологије израде писменог састава 

 
Р. бр. 

области 

Наставна 

област 

Број 

часова 

Активности ученика у образовно – 

васпитном раду 

Резултати учења 

1. Језик 

(граматика 

и правопис) 

40 Асоцијација, илустрација,              

графичко представљање, записивање, 

уочавање, 

разликовање, препознавање, 

запажање, употребљавање и 

примењивање, усвајање, обнављање, 

систематизација 

Уме  да  препозна  и  именује  врсте  

речи:именице,глаголе  и 

придеве,Зна  да  препозна  и  уочи  управни  

говор  у  тексту,  да 

примени правописна правила у писању: 

датума, бројева словима, скраћеница,назива 

улица,великог слова,речце НЕ, ЛИ, 

сугласника Ј Зна да одреди делове 

реченице: субјекат, предикат, прилошке 

одредбе за   место, време и начин, Зна да 

одреди реченице по облику,саставу и 

значењу 
2. Књижевнос

т 

80 Уочава, открива, истражује, 

процењује, закључује, 

чита, тумачи, образлаже, саопштава, 

запажа, усваја, Асоцијације, 

графичко обликовање текста, 

драмске игре, рецитовање 

Зна  да  препозна  различите  књижевне  

форме  и  тумачи  их, 

Препознаје осећања, уочава догађаје и 

ликове, Уме да формулише поруке 

књижевног дела, Уме да примењује 

језичко- стилске карактеристике 

3. Језичка 

култура 

60 Препричавање,  причање,           

описивање, посматрање,  издвајање  

детаља,  извештавање, 

писање по диктату, слушање, 

играње, презентација, закључује, 

открива, истражује, богаћење 

речника, говорне и писане вежбе 

Зна правилно да чита и пише на оба писма, 

Зна усмено и писмено да искаже своје 

мисли и осећања, 

Уме да примени форму писаног 

изражавања 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

Задаци на нивоу језичких вештина 

 Разумевање говора-ученик треба да: 

- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и 

интонацију; 

- разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 

- разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-визуелних 

записа. 

 Разумевање писаног текста-ученик треба да: 

- препознаје слова, написане речи и реченице у вези са познатим појмовима; 

- поштује правописне знаке приликом читања; 

-  разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама. 

 Усмено изражавање-ученик треба да: 

- разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при спонтаном говору и 

читању; 

- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ; 

- описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама; 

- репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице.  

 Интеракција-ученик треба да: 

- реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања; 

-  поставља једноставна питања; 

- изражава допадање и недопадање; 

- учествује у заједничким активностима на часу (у пару, у групи, итд.); 

-  поставља питања и тражи разјашњења када нешто не разуме. 

 Писмено изражавање-ученик треба да: 
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- поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у вези са познатим 

писаним текстом или визуелним подстицајем; 

- пише личне податке (име, презиме и адресу); 

- допуњава честитку. 

 Знања о језику-ученик треба да: 

- препознаје шта је ново научио; 

-  схвата значај познавања језика; 

-  користи језик у  складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости); 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

 

Посебни стандарди: 

- Разумевање говора: ученик разуме и реагује на кратак усмени текст у вези са познатим темама.  

- Разумевање писаног текст: ученик чита са разумевањем кратке (највише до 50 речи) писане и 

илустроване текстове у вези са познатим темама. 

- Усмено изражавање: ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама, самостално 

или уз помоћ наставника. 

- Писмено изражавање: ученик у писаној форми изражава кратке поруке (до 30 речи) према 

познатом  узору, поштујући правила писаног кода.  

- Интеракција: ученик  остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације 

у вези са познатим темама. 

- Знања о језику: препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције. 

 

Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова 

1. Alphabet  5 5 0 

2. Introduction  4 3 1 

3. This Is Nora  5 3 2 

4. House  4 3 1 

5. Happy Birthday  4 3 1 

6. We Are Pirates  5 3 2 

7. Where Are The Stars?  5 3 2 

8. I Can Fly  5 3 2 

9. He'S Got Two Legs  5 2 3 

10. There Are Lots Of Flowers  4 2 2 

11. The Tiger Is Having A Bath  4 2 2 

12. What Are You Wearing?  5 1 4 

13. I Like Pizza  6 3 3 

14. Rob Has A Bath  5 2 3 

15. We'Re Going To Go  6 2 4 

укупно: 72 40 32 
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МАТЕМАТИКА 
 

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка 

знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за 

примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно 

настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних 

способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

 

Ученици треба да: 

- савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000; 

- упознају римске цифре (I, V, X, L, C, D, М) и принцип читања и  писања бројева помоћу њих; 

- успешно обављају све четири рачунске операције до 1000; 

- упозната својства операција користе за рационалније (лакше) рачунање; 

- упознају зависност резултата од компонената операције; 

- знају да израчунају вредност бројевног израза са највише три операције; 

- умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција; 

- знају да одреде вредност израза са словима из дате вредности слова; 

- знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000; 

- упознају и правилно записују разломке чији је бројилац 1, а именилац мањи или једнак 10; 

- успешно решавају текстуалне задатке; 

- формирају представе о правој и полуправој; 

- уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао; 

- знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и кружницу (помоћу 

лењира, троугаоника и шестара); 

- стичу представе о подударности фигура (преко модела и цртања); 

- знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла; 

- упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време (година, век). 

 
Р. бр. 

теме 

 

Наставна тема 

Број 

часова 

Активности ученика у образовно – 

васпитном раду 

 

Резултати учења 

1. Блок бројева 

до 1000 

138 записивање,  читање,  процењивање  

упоређивање, 

писање,сабирање   одузимање,   

множење,   дељење, 

класификовање, груписање,          

уочавање, примењивање, графичко 

представљање, рачунање, пребројавање 

Зна да  чита, пише и  упореди бројеве до 

1000  и  Римске 

бројеве, зна да сабира, одузима, множи и 

дели бројеве у 

оквиру блока до 1000, уме да примени 

редослед рачунских операција   при   

решавању   задатака,   зна   да   израчуна 

непознат број, уме да запише 

неједначину и  одреди скуп решења 

2. Геометријске 

фигуре и 

њихови 

међусобни 

односи 

32 уочавање,     именовање,     цртање,     

разликовање, 

упоређивање,   препознавање,   мерење,   

графичко надовезивање,   обликовање,   

сечење,   коришћење 

прибора за цртање 

Уме  да  разликује  и  црта  паралелне    

и  нормалне  праве 

коришћењем лењира  и  троугла,  уме  да  

разликује  и  црта углове  по  величини,  

зна  да  препозна,именује  и  нацрта 

правоугаоник, квадрат, круг и троугао, 

уме да израчуна обим 

квадрата, правоугаоника и троугла 

3. Мерење и мере 10 уочавање,   процењивање,   

упоређивање,   мерење, 

бележење,     графичко     приказивање,     

издвајање, израчунавање, закључивање 

Зна јединице мера дужине, масе, 

запремине течности и 

времена (година,век), уме да користи 

јединице мера при израчунавању 

дужине, масе тела,запремине течности и 

времена 

 
ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

Циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте упознавање себе, свог природног 

и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

Циљеви и задаци: 
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- развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова; 

- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и 

уочавање њихове повезаности; 

- развијање основних елемената логичког мишљења; 

- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; 

- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; 

- интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и 

друштва; 

- стицање елементарне  научне писмености  и стварање основа за даље учење; 

- усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења и 

дограђивања; 

- развијање еколошке свести. 

 
Р. бр. 

теме 

 

Наставна 

тема 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно – 

васпитном раду 

 

Резултати учења 

1. Природа- 

човек-

друштво 

27 Посматрање,     описивање,     

груписање, 

бележење,  практиковање, 

истраживање, сакупљање, 

систематизација 

Уме да примени стечена знања из природних и 

друштвених наука, 

Систематизују знања о животним заједницама, 

Зна да наведе животне заједнице у окружењу свога 

краја, 

Примењује одговорнији однос према себи, 

другима и окружењу-завичају 

2. Кретање у 

простору и 

времену 

20 Истраживање,             

експериментисање, 

огледи, праћење, 

процењивање, посматрање, 

описивање, бележење, 

симболичко представљање 

Зна да уочи појаве,процесе у окружењу и одреди 

њихову повезаност, 

Зна се сналази у простору и времену, 

Негује и чува сведоке ближе и даље прошлости, 

3. Наше наслеђе 6 Истраживање,  посматрање,  

описивање, 

графичко бележење, 

сакупљање, играње 

Уме да се одговорно понаша према себи,окружењу 

и културном наслеђу 

4. Материјали и 

њихова 

употреба 

12 Посматрање, описивање, 

процењивање, 

груписање,   бележење,   

практиковање, истраживање, 

систематизација 

Препознаје функционалну применљивост 

материјала, 

Зна о значају неопходности рециклаже 

5. Људска 

делатност 

7 Посматрање,    описивање,    

груписање, 

праћење, бележење, 

практиковање, сакупљање, 

стварање, играње, 

систематизација 

Препознаје и рзликује утицај човека у окружењу 

за здравље и живот, 

користи правила понашања која доприносе 

здравом животу, 

Користи различите социјалне вештине, знање и 

умења у непосредном окружењу 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Циљеви и задаци: 

- настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, 

светлина, боја, положаја облика у природи; 

- да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно 

мишљење; 

- стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 

- стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и 

средства ликовно-визуелног изражавања; 

- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 

- развијати ученикове потенцијале у области ликовности  и визуелности, те му помагати у 

самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава; 

- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 

- да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и чување културних 

добара; 
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- да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, ученици примењују у раду и 

животу; 

- развијати сензибилитет за лепо писање; 

- развијати моторичке способности ученика 

 

Оперативни задаци: 

- ликовно изражавање ученика у функцији развијања мишљења и визуелног ликовног естетског 

сензибилитета за медијуме, уз коришћење разних материјала за компоновање, покрет у 

композицији, орнаментику, простор, одабирање случајно добијених ликовних односа по личном 

избору, плакат и ликовне поруке као могућност споразумевања; 

- увођење ученика у различите могућности комуникација; 

- стварање услова за развијање свести о потреби чувања човекове природне и културне околине, те 

активног учествовања у квалитетном естетском и просторном уређењу животне околине. 

-  
Р. 

бр. 

теме 

 

Наставна тема 

Број 

часова 

Активности ученика у образовно – 

васпитном раду 

 

Резултати учења 

1. Коришћење  разних 

материјала за 

компоновање 

16 Посматрање, опажање, уочавање, 

примењивање, 

ликовно стварање 

Зна да препозна какав му је задатак 

постављен, 

Уме    да    доради    нешто    започето    

и    да    користи традиционалне технике, 

Уме да користи савремене материјале 

као и проширене медијуме 

2. Композиција и 

покрет 

у композицији 

16 Посматрање, опажање,  уочавање,  

разликовање, 

описивање, груписање, 

практиковање, стварање 

Зна   да   разликује   кретање   облика   у   

простору   и 

непосредном окружењу, Распознаје 

композицију, 

Користи медијуме и савремене 

материјале 3. Орнаментика 8 Посматрање, опажање, уочавање, 

разликовање,  груписање,  

практиковање, стварање, 

сакупљање, описивање, усвајање, 

истраживање, ликовно обликовање 

Умеју  да   направе  своју   

орнаменталну  форму  и   да 

примени ритам, 

Зна да ритам и орнамент поставе у 

односу на раван , 

Препознају ритам у облику розете и 

фриза 

4. Простор 

(повезивање разних 

облика у целину) 

8 Посматрање, опажање, емотивно 

доживљавање, 

прикупљање,             примењује,             

истражује, експериментише, 

стварање 

Зна да разликује техничку слику као 

илузију простора од 

реалности, 

Уме   да   забележи   своју   креативност   

предвиђеним ликовним техникама 

5. Одабирање 

случајно 

добијених ликовних 

односа по личном 

избору ученика 

8 Посматрање, опажање, емотивно 

доживљавање, 

истраживање,  експериментише,  

практиковање, 

стварање 

Зна да детаљ измести из целине 

/сечењем,цепањем/и 

створи нови ликовни рад 

6. Плакат, билборд, 

реклама 

12 Посматрање, опажање, груписање, 

бележење,             сакупљање,             

симболичко представљање, 

стварање 

Уме да препозна и протумачи визуелну 

комуникацију 

путем иконичних симбола, 

Зна да направе ликовно решење у виду 

плаката, 

Умеју да примене све ликовне технике 

7. Ликовне поруке као 

могућност 

споразумевања 

2 Посматрање, описивање, 

груписање, бележење, 

сакупљање,        процењивање,        

разликовање, графичко бележење, 

стварање 

Зна да препозна и декодира визуелну 

поруку везане за знања из разних 

области и социо-културног миљеа, 

Уме  да  одређеним  ликовним 

техникама  симболично изрази 

професију или карактеристику 

животиње, инсеката 
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8. Ликовна дела и 

споменици културе; 

дела савремених 

медијума 

2 Посматрање, описивање, 

груписање, бележење, разликовање, 

процењивање, обилажење музеја, 

галерија    и    изложби,    играње,    

прикупљање, примењивање у свом 

развоју личности 

Уме да повезује искуства из других 

области са средином 

која их окружује, 

Уме и зна да препозна нека уметничка 

дела,споменик културе или предмете 

етно-културе краја,средине у којој живе 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Циљеви и задаци: 

- 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. 

- неговање способности извођења музике (певање/свирање); 

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких 

порука; 

- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, 

истраживање и стварање музике); 

- упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа; 

- развијање критичког мишљења; 

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности. 

 

Оперативни задаци 

- певање песама по слуху; 

- слушање вредних дела уметничке и народне музике; 

- извођење дечје, народне и уметничке игре; 

- свирање на дечјим музичким инструментима; 

- усвајање основа музичке писмености. 

 
Р. 

бр. 

теме 

 

Наставна тема 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно – 

васпитном раду 

 

Резултати учења 

1. Извођење музике 

(певање и 

свирање) 

20 певање, слушање, свирање, 

записива, 

тактирање, играње, 

илустровање, препознавање, 

упоређивање, повезивање 

Уме да отпева песму по слуху и нотном 

запису 

2. Основи музичке 

писменост 

8 записивање, слушање, певање 

по моделу, 

свирање, тактирање 

Зна да запише, прочита и отпева ноте обима 

до-сол и паузе 

Уме да одсвира моделе и наменске песме 

3. Слушање музике 7 слушање, уочавање, 

упоређивање, препознав 

ање, разликовање, тумачење, 

анализирање 

Препознаје различите тонске боје, темпа, 

расположења, 

препознаје и разликује музичка дела 

уметничког и народног ствар 

4. Музичко 

стваралаштво 

1 слушање, извођење, 

истраживање, 

презентовање, играње, 

илустровање, драматизовање, 

измишљање,  импровизовање 

Уме да састави једноставну музичку форму 

 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Општи циљ физичког васпитања јесте 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. 
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Оперативни задаци: 

- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 

- стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у различитим 

условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; упознавање са 

кретним могућностима и ограничењима сопственог тела; 

- стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика; 

- формирање и овладавање елементарним облицима кретања - "моторичко описмењавање"; 

- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 

 
Р. бр. 

теме 

 

Наставна тема 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно – васпитном раду 

 

Резултати учења 

1. Атлетика 11 трчање,   скакање,   бацање,   

кретање, 

мерење, процењивање, 

такмичење 

Зна технике атлетских дисциплина 

Уме правилно да изводи технике атлетских 

дисциплина 

2. Вежбе на справама 

и тлу 

22 вежбање, осмишљавање, 

презентовање, такмичење 

Зна правилно да изведе вежбу на справама и 

тлу 

Уме да осмисли и изведе једноставну вежбу 

на справи и тлу 
3. Ритмичка 

гимнастика 

и народни плес 

51 трчање, скакање, 

окретовање, 

комбиновање елемената, 

повезивање елемената, 

играње, окретање, груписање 

Уме да изведе основне елементе ритмичке 

гимнастике 

Уме да изведе народне плесове 

4. Основи тимских 

игара 

12 вођење лопте,гађање,држање 

лопте 

додавање и хватање лопте 

Зна правила и технике тимских игара 

Уме да примени правила и технике тимских 

игара 

5. Спортске 

активности 

12 трчање,такмичење,штафетне 

игре 

Активно учествује у спортским активностима 

 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

Општи циљ здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима, вештинама, 

ставовима и вредностима из области здравственог васпитања, кроз учење засновано на искуству. 

Учење садржаја здравственог васпитања подразумева превођење онога што знамо о здрављу у жељени 

начин понашања, уз препознавање правих животних вредности и подстицање оптималног развоја 

личности. 

Остали циљеви и задаци здравственог васпитања су: 

- стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином 

живота и развојем хуманизације међу људима, 

- унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на 

здравље, 

- остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштити 

и унапређивању здравља, 

- подстицање родитеља на активности за унапређење здравља деце, 

- развијање мотивације ученика у односу на здравље и здраве стилове живота, 

- подстицање ваннаставних активности осмишљеним акцијама за унапређивање здравља на нивоу 

локалне заједнице, 

- стицање нових сазнања о рађању, репродукцији и полним разликама, 

- мотивисање ученика за акционо деловање у правцу развоја понашања које чува здравље, 

- пораст нивоа свести о ризичном понашању као „узрочнику" низа здравствених проблема. 

 

Ред. број Наставна тема Број часова 

1 ПУБЕРТЕТ 6 

2 СЕКСУАЛНО ВАСПИТАЊЕ 6 
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3 ХИГИЈЕНА И ЗДРАВЉЕ 6 

4 ИСХРАНА 5 

5 БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 7 

6 
ПОВРЕДЕ И СТАЊА У КОЈИМА ЈЕ МОГУЋЕ УКАЗАТИ 

ПРВУ ПОМОЋ 
6 

 36 

Садржаји из програма се могу реализовати кроз: 

- обавезне наставне и изборне предмете 

- изборне и факултативне предмете 

- часове одељењског старешине 

- додатни рад, секције и слободне активности 

- сарадњу са родитељима 

- рад стручних сарадника  

- сарадњу са локалном заједницом. 

 

ВЕРСКА НАСТАВА  (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) 
 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у првом циклусу основног образовања и 

васпитања јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: 

историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију 

идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, 

литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања 

света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се 

настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) 

обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном 

плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са 

светом, с другим људима и са собом). 

 

Ученик треба да: 

- Уочи да конкретни људи као личности нису постојали пре него што су се родили; 

- Спозна да је Бог из љубави створио свет за вечност; 

- Уочи да је Бог створио свет као скуп конкретних врста; 

- Запази да је Бог на крају свега створио човека као личност; 

- Уочи разлику узмеђу природе и личности код човека; 

- Уочи да се структура створеног света огледа у Литургији. 

-  
 

Р. 

бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у образовно – 

васпитном раду 

Резултати учења 

1. Увод 1 одговара на питања, логички 

закључује,износи 

своја размишљања, 

Упознаје садржај 

наставног 

програма и начин рада 

2. Бог је створио јединствени свет и 

то 

као многе конкретне врсте ни из 

чега 

9 чита, пише, одговара на питања, 

логички 

закључује,износи своја размишљања, 

црта, ради у групама 

Сазнаје да је Бог 

створио свет и 

човека ни из чега 

3. Последице створености по 

природу и 

њено постојање 

4 чита, пише, одговара на питања, 

логички 

закључује,износи своја размишљања, 

црта,ради у групама 

Сазнаје и прихвата које 

су последице 

по природу и њено 

постојање то што је 

створена 
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4. Стварање човека на крају свега 

створеног по „икони и подобију „ 

Божијем 

5 чита, пише, одговара на питања, 

логички 

закључује,износи своја размишљања, 

црта, ради у групама 

Узграђује свест о томе 

зашто је 

човек створен на крају 

свега по 

„икони и подобију“ 

Божијем 

5. Евхаристија као свет у малом 12 чита, пише, одговара на питања, 

логички 

закључује, износи своја размишљања, 

дискутује, ради у групама, ради 

домаћи задатак, решава тест 

Сазнаје, прихвата, 

разуме и 

изграђује свест о 

значају 

Евхаристије 

6. Стварање света и човека у 

православној иконографији 

6 чита, пише, одговара на питања, 

логички 

закључује,износи своја размишљања, 

дискутује, црта 

Упознаје и разуме 

православну 

иконографију; 

(стварање света и 

човека) 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Општи циљ предмета Сазнање о себи и другима  је подстицање развоја личности и социјалног 

сазнања код ученика трећег разреда основне школе. Овај предмет треба да пружи   могућност ученицима 

да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, 

способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне 

личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује и себе и друге. 

 

Задаци: 

У образовно-васпитном раду на реализацији овог предмета разликујемо неколико основних задатака: 

- подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима; 

- подстицање развоја самопоуздања и личне одговорности; 

- оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствене потребе и потребе других, и да штите и 

остварују своје потребе на начин који не угрожава друге; 

- развијање свести о потреби уважавања различитости и особености; уочавање и превазилажење 

стереотипа везаних за пол, узраст, изглед, понашање, порекло; оспособљавање ученика за 

ненасилно решавање сукоба; 

- развијање појма пријатељства; 

- оспособљавање  ученика  да  разумеју  неопходност  правила  која  регулишу  живот  у  заједници  и  

да  кроз  договарање  активно  доприносе поштовању или мењању правила сагласно са потребама; 

- оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да активно 

учествују у њиховом остваривању; 

- развијање и неговање еколошке свести; 

- развијање моралног расуђивања и неговање основних људских вредности; 

- оспособљавање ученика да  активно доприносе развоју школе по мери детета 

 
Р. 

Бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно – 

васпитном раду 

Резултати учења 

1. Подстицање групног рада, 

договарања 

и сарадње са вршњацима и 

одраслима 

11 прикупљање   информација,   

руковођење, 

тимски     рад     договарање,     

решавање 

проблема,            излагање,            

анализа, закључивање, цртање, 

певање, играње 

зна  улогу  појединца  у  

групи,  уме  да 

заступа      групу,      

поштује      правила 

заједнице 

2. Уважавање различитости и 

особености, 

уочавање и превазилажење 

стереотипа везаних за пол, узраст, 

изглед, понашање, порекло 

9 уочавање, прихватање, 

просуђивање, 

одлучивање,цртање,разумевањ

е,  игра  по улогама 

уме да поштује 

различитост и особеност 

сваког појединца 
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3. Пријатељство и моралне дилеме у 

вези 

са тим,развијање појма 

пријатељства и моралног 

расуђивања (крађа,лаж) 

10 Играње,      размењивање,      

поклањање, 

аналазирање,    закључивање,   

решавање проблема 

Зна  последице  лажи  и  

крађе,  уме  да 

негује пријатељство 

4. Заштита од насиља,ненасилно 

решавање сукоба 

3 Препознавњепроблема,     

информисање, 

цртање, игра по улогама, 

комуницирање 

Уме да препозна насиље, 

уме да реши 

сукоб ненасилним путем 

5. Развијање еколошке свести,брига о 

животињама и биљкама 

3 Истраживање,      договарање,      

цртање, 

посматрање,                          

закључивање,. 

анализирање, излагање 

Познаје међузависност 

природе и људи, 

зна своју улогу и 

одговорност 

 
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 

Циљеви и задаци 

- разумевање појава везаних за непосредну животну средину; 

- препознавање негативних појава у човековом односу према животној средини (квалитет воде, 

ваздуха, земљишта, хране, биљног и животињског света); 

- уочавање узрочно-последичних веза у животној средини; 

- уочавање узрочно-последичних веза у животној средини извођењем једноставних огледа; 

- васпитавање ученика да чува и уређује простор у коме живи и учи; 

- стицање навика одговорног понашања према животињама; 

- развијање интересовања и способности за активно упознавање и чување животне средине; 

- решавање једноставних проблем-ситуација -  самостално и у тиму; 

- развијање правилног става и критичког мишљења. 

 
Р. 

бр. 

теме 

 

Наставна тема 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно – васпитном 

раду 

 

Резултати учења 

1. Животна средина 4 Посматрање,  праћење,  

описивање, 

цртање,     графичко     

приказивање, повезивање 

Уме да повеже узрочно-последичне везе у 

животној средини, 

Зна  да  препозна  негативне  појаве  у  

човековом  односу  према животној средини( 

жива и нежива природа) 

2. Природне појаве и 

промене у животној 

средини 

6 Посматрање, праћање, 

описивање, 

графичко  приказивање,  

уочавање, примењивање 

Зна да препозна и повеже природне појаве и 

промене у животној 

средини 

3. Загађивање 

животне 

средине 

12 Посматрање,                         

праћење, 

истраживање,   

сакупљање,   акција, оглед, 

повезивање, примењивање 

Уме да препозна извор и последицу загађења 

животне средине, 

Примењује    заштиту    против    загађења    

животне    средине    у непосредној околини, 

Зна да преко огледа истражи неке узроке 

загађења у непосредној околини 

4. Заштита животне 

средине 

14 Посматрање,                       

праћење, 

истраживање, сакупљање, 

описивање, цртање, 

акција, повезивање, 

учествовање, 

примењивање 

самоиницијативе 

Активно   учествује   у   акцијама   за   заштиту   

животне   средине 

(непосредно окружење ), 

Уме да чува и уређује простор у коме живи и учи 

Стиче навике одговорног понашања према 

биљкама и животињама, 

Решава једноставне проблем-ситуације у тиму, 

Има развијен став и критичко мишљење, 

Учествује у чувању животне средине кроз разна 

друштва ОРКА,ЕКО-МУСКЕТАРИ, 

РЕЦИКЛАЖА ЛИМЕНКИ... 
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НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

 

 Циљ предмета јесте  остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције 

кроз непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем и 

ширем окружењу. 

 

 Задаци: 

Усвајање елементарних знања о: 

- разлици између фолклорног и актуелног окружења, и то кроз: 

- упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, песме, пословице); 

- упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке, успаванке, 

разбрајалице итд.); 

- усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима (различити за сваки разред у првом 

циклусу); 

- годишњем циклусу, и то кроз познавање: 

- основних разлика између градског и сеоског начина живота;  

- основних сезонских радова; 

- основних обичајно-обредних радњи везаних за те радове; 

- основних и општих празника; 

- обичајно-обредних радњи везаних за те празнике. 

 

Оперативни задаци 

 развијање знања о фолклорним празницима, биљкама, хлебовима и кући – дому, 

 познавање разлика између отвореног и затвореног простора (ливада – кућа),  

 упознавање различитих традиционалних заната у окружењу, 

 стицање елементарних знања о појединим традиционалним занатима, 

 упознавање са фолклорним веровањима као пратећим формама традиционалних заната, 

 упознавање карактеристичних обичајно-обредних облика понашања везаних за одређене 

традиционалне занате, 

 упознавање типичних традиционалних заната урбаних и руралних средина, 

 схватање значаја о чувању и неговању традиционалних заната. 

 

Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1. Кућа  7 2 5 

2. 
Фолклорни  текстови (бајке, легенде, приче, 

песме, пословице) 
 9 4 5 

3. Традиционални  занати  11 6 5 

4. Биљке  6 2 4 

5. Животиње  3 2 1 

Укупно: 36 16 20 

 
ЛЕПО ПИСАЊЕ 

 

Циљ: 

Оспособљавање ученика за лепо писање и развој сензибилитета за препознавање писма упоредо са 

развојем моторичких способности, као и усвајање читког и уредног писања. 

 

Задаци: 

- усвајање правилног повлачења уских и широких, косих, усправних и положених линија 

- развијање способности за обједињавање линија у слова 

- развијање способности повезивања слова у речи и реченице 
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- упућивање ученика у коришћење различитих материјала и подлога за писање 

- оспособљавање ученика за припремање материјала за писање 

- развијање моторичких способности у процесу лепог писања 

 
 

Р.бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у образовно – 

васпитном раду 

Резултати учења 

1. Писање 9 Посматра,     уочава,     повезује,     

слуша,     открива, 

разликује, упоређује, вежба моторику 

руке, увежбава 

графички правилно и естетски лепо 

писање 

Правилно држи оловку,уредно 

пише правилно 

користи радни материјал 

2. Облици и њихови 

квалитети 

7 Посматра,   уочава,   повезује,   

открива,   разликује, 

упоређује,  пише  и  преписује,  

усавршава  моторику 

руке 

Препознаје различите облике, зна 

шта је цело-део, 

велико-мало, уско-широко, 

светло-тамно, обојено- 

безбојно, меко-тврдо, глатко-

храпаво, обло- рогљасто 

3. Односи у видном 

пољу 

6 Посматра,   уочава,   повезује,   

записује,   разликује, 

упоређује 

Зна да се орјентише у простору и 

уочава лево- 

десно, горе-доле, испред-иза, 

више-ниже, између, 

усправно-положено, косо, испод, 

у, на, дубоко- 

плитко, пуно-празно, отворено-

затворено 

4. Контраст 6 Уочава, упоређује, разликује, закључује Препознаје и уочава односе 

испупчен-удубљен, 

прав-крив, једноставан-сложен 

5. Разне врсте 

знакова 

и симбола 

8 Увежбава графички правилно и 

естетски лепо писање 

симбола,посматра,уочава,повезује, 

слуша, открива 

Графички правилно и естетски 

лепо пише, користи 

папире различитог формата. 

 
РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 

 

Оперативни задаци 

Ученици увежбавају правилан изговор речи и реченични акценат. У  оквиру  одређених  тема  ученици  

треба  да  сачине  текст  од  десет  до  петнаест  реченица примењујући и дијалоге. 

Увежбавање   писања  и  уочавање  разлика  између  ромског  и  српског  алфабета.  Све  то реализовати 

на кратким пригодним текстовима који се налазе у Читанци и Писменици. 

До краја школске године, треба да примењују правила језика и правописа. 

Слободни  разговори,  самостално  изјашњавање  о  прочитаним  литерарним  делима и  њиховој 

функцији. 

Стицање основних знања за разумевање и разликовање ликова и за разумевање садржаја. 

 

ТЕМАТИКА 

Породица:  Позивање  гостију.  Примање  гостију.  У  гостима.  Породични  излет.  Одржавање 

хигијене и одевање породице. 

Школа: Обрада заједничких доживљаја, излета, школске приредбе, спортска такмичења. 

Непосредна  околина:  библиотека,  споменици,  спортски  објекти  и  њихова  намена.  Дивље животиње, 

домаће животиње, воће, поврће, цвеће, излетишта, заштита природе... 

Бројеви: Основни бројеви. Редни бројеви. Арапски и латински. 

 

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Усмено изражавање 

Увежбавање правилног изговора. 

На основу обрађених тематских и књижевних материјала даље развијати дијалоге.  
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Ученик треба да самостално прича о слици, филмским инсертима у вези са обрађеном тематиком. 

Једноставно описивање бића и предмета. Вежбе за измену и допуну реченица. Сакупљање речи и израза о 

задатој тематици. Склапање речи у реченици. Склапање реченица од сакупљених речи. 

Развијање способности ученика помоћу језичких игара. 

Писмено изражавање 

Процењивање, касније диктат, вежбе за склапање реченица. Прво усмено, затим писмено. Основни 

захтеви разумљиве реченице. Састављање више реченица о једном догађају или особи. Састав писан на 

приповедачки начин. Заједнички писмени састав о једној радњи (тема према 

годишњем добу). Понављање састава у писаној форми на основу сећања. 

Основни елементи композиције: избор битних вежби, рашчлањивање састава. 

Развијање основног појма о саставу: временски редослед догађаја. 

 

ПОЗНАВАЊЕ ЈЕЗИКА И ПРАВОПИСА 

Исказне, упитне и заповедне реченице. Правилна употреба правописних знакова. Гласови ромског језика. 

Правопис и правилан изговор. Двогласи у ромском језику. Слагање и разлагање речи на слогове. 

Именице и њихова подела. 

Властите именице, њихово писање, имена и презимена у породици, разреду, имена места... 

Заједничке именице, домаће и дивље животиње, воће, поврће... Једнина и множина заједничких именица. 

Формирање ромских гласова. Изговор. 

Читање 

Вежбање читања на ромском језику. Ромско писмо усвојити групном и појединачном обрадом слова. 

Обратити пажњу  на удвојени дифтонг Рр и пет аспированих сугласника. Вежбати  на кратким пригодним 

текстовима (ЧИТАНКА). 

Техника читања треба да буде приступачна ученицима. Обратити пажњу  на правилан изговор 

карактеристичних гласова ромског језика. 

Писање 

Усвајање технике писања треба започети писањем великих штампаних, а затим малих штампаних слова. 

Њихово везивање у речи и у реченици. 

Усвајање знакова интерпункције. 

Усвајање јасног, правилног и течног читања речи у реченици брзином која је приближна  брзини 

природног говора. Читати и писати према дидактичко-методичким упутствима. 

За вежбе читања користити часописе за децу на ромском језику. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Књиге домаћих и страних писаца на ромском језику. 

Преведене књиге на ромски језик из корпуса изабране српске књижевности. 

Уџбеници Читанка Радна свеска 

Писменица (латиница) Граматика  

 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАСПОРЕД ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА (72 часа годишње) 

7. Рад на тексту - 22 

8. Говорне вежбе - 18 

9. Језичке вежбе - 12 

10. Граматика - 10 

11. Историја ромског језика и културе - 8 

12. Систематизација - 2 

 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ 4. РАЗРЕДА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе 

се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и 

светске баштине. 

 

Оперативни задаци: 

- проширивање знања о простој реченици и њеним деловима; 
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- савладавање основних појмова о променљивим и непроменљивим речима; 

- оспособљавање за изражајно читање и казивање; 

- поступно оспособљавање ученика за самостално тумачење основне предметности књижевног 

текста и сценских дела (осећања, фабула, радња, ликови, поруке, стилогеност сценског израза); 

- навикавање на сажето и јасно усмено и писмено изражавање према захтевима програма; 

- савладавање основа методологије израде писмених састава. 

 
Р. бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у образовно – 

васпитном раду 

 

Резултати учења 

1. Књижевност 73 Препознаје,    разликује,    издваја,    

чита,    изражава, 

тумачи, образлаже, интерпретира, 

прави речник, упоређује, пише, 

прича, илуструје, игре улога, 

пантомима, игре покретом, играње, 

рецитује, осмишљава, описује 

Разликује књижевне родове (поезија, 

проза, драма) и врсте (песма, басна, 

бајка, кратке народне умотворине) 

Одређује  главни  догађај,  ликове,  

место  и  време  дешавања  радње  у 

књижевном делу 

Разликује приповедање, описивање и 

дијалог 

2. Језик 53 Препознаје,    разликује,    издваја,    

чита,    изражава, 

тумачи, образлаже, класификује, 

групише, уочава, именује, графички 

представља, интерпретира, прави 

речник,    упоређује, пише, илуструје, 

осмишљава, описује, употребљава, 

исправља 

Одређује  и  именује  врсте  речи:  

именице, заменице,  придеве,  глаголе 

и 

бројеве 

Зна глаголска времена (презент, 

перфекат, футур) 

Одређује и именује врсте реченица по 

значењу,облику и саставу 

Одређује   и   именује   реченичне   

чланове:   субјекат,   предикат,   

објекат, прилошке одредбе за 

време,место и начин 

Примењује правописну норму 

3. Језичка 

култура 

54 Препознаје,      разликује,      издваја,      

чита,      прича, 

препричава, изражава, тумачи, 

образлаже, интерпретира,  прави  

речник,  упоређује,  пише, илуструје, 

игре улога, пантомима, игре 

покретом, рецитује, осмишљава, 

описује, саставља, говорне игре 

Користи ћирилично и латинично 

писмо у читању у писању 

Уме да обликује мисао и изнесе је 

усмено и писано 

Уме да преприча текстове различитих 

форми, да тумачи текст и проналази 

информације у њему, да процењује 

садржај текста и износи мишљење о 

њему 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

Задаци на нивоу језичких вештина 

 Разумевање говора-ученик треба да: 

- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и 

интонацију; 

- разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 

- разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-визуелних 

записа. 

 Разумевање писаног текста-ученик треба да: 

- препознаје слова, написане речи и реченице у вези са познатим појмовима; 

- поштује правописне знаке приликом читања; 

- разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама. 

 Усмено изражавање-ученик треба да: 

- разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при спонтаном говору и 

читању; 

- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ; 

- описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама; 

- репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице.  

 Интеракција-ученик треба да: 
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- реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања; 

- поставља једноставна питања; 

- изражава допадање и недопадање; 

- учествује у заједничким активностима на часу (у пару, у групи, итд.); 

- поставља питања и тражи разјашњења када нешто не разуме. 

 Писмено изражавање-ученик треба да: 

- поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у вези са познатим 

писаним текстом или визуелним подстицајем; 

- пише личне податке (име, презиме и адресу); 

- допуњава честитку. 

 Знања о језику-ученик треба да: 

- препознаје шта је ново научио; 

- схвата значај познавања језика; 

- користи језик у  складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости); 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

-  

- Разумевање говора: ученик разуме и реагује на кратак усмени текст у вези са познатим темама.  

- Разумевање писаног текста: ученик чита са разумевањем кратке (највише до 50 речи) писане и 

илустроване текстове у вези са познатим темама. 

- Усмено изражавање: ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама, самостално или 

уз помоћ наставника. 

- Писмено изражавање: ученик у писаној форми изражава кратке поруке (до 30 речи) према познатом  

узору, поштујући правила писаног кода. 

- Интеракција: ученик остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у 

вези са познатим темама.  

- Знања о језику: препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције 

 

Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

остали

х 

типова  

1. Introduction   4 3 1 

2. Are They Reading?  4 3 1 

3. Otto Is ArabellažS Brother  6 4 2 

4. Have You Got Any Cake?  6 3 3 

5. Present Simple Tense  3 2 1 

6. Does Your Teacher Sing?  5 3 2 

7. Open The Door!  7 5 2 

8. IžM The Best Dancer!  5 2 3 

9. What Are We Going To Do?  5 3 2 

10. You Must Go Home!  5 2 3 

11. Talking About Past  5 4 1 

12. We Played A Good Trick!  6 3 3 

13. Did You See Arabella?  4 2 2 

14. We Will Win!  7 2 5 

укупно: 72 41 31 
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МАТЕМАТИКА 

 

Циљ наставе математике у четвртом разреду 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. 

 

Оперативни задаци 

- успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном систему; 

- упознају скуп природних бројева; 

- умеју да читају и записују помоћу слова основна својства рачунских операција; 

- примењују упозната својства рачунских операција при трансформисању израза и у случају 

рачунских олакшица; 

- знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција; 

- знају да решавају једноставније једначине и неједначине (упознатих облика) у скупу природних 

бројева; 

- успешно решавају задатке дате у текстуалној форми; 

- упознају разломке (наведене у програму), њихово читање, писање и значење, уз коришћење 

одговарајућих термина; 

- знају да цртају мреже и праве моделе коцке и квадра; 

- упознају јединице за површину и примењују их при израчунавању површине квадрата, 

правоугаоника, квадра и коцке. 

 

 
Р. бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у образовно – 

васпитном 

раду 

Резултати учења 

1. Скуп 

природних 

бројева 

138 Читање, записивање, упоређивање, 

придруживање,израчунавање, графичко 

представљање, 

закључивање, састављање задатака 

Зна да чита и пише природне бројеве у 

декадном систему и његова својства 

Уме да сабира,одузима, множи и дели 

бројеве у скупу природних бројева 

Користи симболе, изразе и формуле 

2. Мерење и 

мере 

42 Процењивање, мерење, упоређивање, 

цртање, 

графичко представљање, израчунавање, 

претварање, закључивање, обликовање, 

моделовање, савијање 

Зна јединице за мерење површине и 

њихове односе 

Уме да израчуна површину квадра и 

коцке 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 

Циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте упознавање себе, свог природног 

и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

 

Оперативни задаци: 

- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу - завичају и домовини; 

- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и 

уочавање њихове повезаности; 

- интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и 

друштва; 

- стицање елемента научне писмености и стварање основа за даље учење 

- развијање еколошке свести и навика здравог живљења. 

- оспособљавање за сналажење у простору и времену; 

- разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама; 

- развијање одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

-  
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Р. бр. 

теме 

 

Наставна тема 

Број 

часова 

Активности ученика у образовно – 

васпитном раду 

 

Резултати учења 

1. Моја 

домовина 

део света 

19 Посматрање,уочавање, оријентисање, 

истраживање, 

записивање, описивање, читање, 

цртање, извештавање, презентација, 

груписање, фотографисање, 

систематизација 

Зна географски положај,основне 

одреднице и  природно- 

географске одлике државе Србије, зна 

које групе људи постоје, њихове 

карактеристике и правила понашања у 

њима, уме да користи план и географску 

карту 

2. Сусрет са 

природом 

14 Посматрање,уочавање, истраживање, 

записивање, читање, цртање, 

акључивање, сакупљање, груписање, 

фотографисање, систематизација 

Познаје биљни  и животињски свет  

Србије, неке ретке и 

угрожене врсте 

Разуме повезаност услова живота и 

живих бића као и међусобну зависност 

живих бића у животној заједници 

3. Истражујемо 

природне 

појаве 

11 Посматрање,уочавање, истраживање, 

експериментисање, 

записивање, 

читање, цртање, закључивање, 

сакупљање, процењивање, 

груписање, праћење, систематизација 

Разуме појаве у природи које настају 

загревањем, хлађењем и 

кретањем воде и ваздуха, зна основна 

својства материјала и њихову примену у 

односу на њихова својства, разликује 

повратне и неповратне промене 

материјала; 

4. Рад, енергија, 

производња и 

потрошња 

12 Посматрање,уочавање, истраживање, 

записивање, читање, цртање, 

закључивање, процењивање, 

груписање, праћење, 

експериментисање, рециклирање, 

фотографисање, систематизација 

Разликује обновљиве и необновљиве 

природне ресурсе и 

разуме еколошку оправданост употребе 

обновљивих ресурса Разуме повезаност и 

међузависност различитих врста људских 

делатности 

5. Осврт уназад- 

прошлост 

16 Посматрање,уочавање, оријентисање, 

истраживање, 

записивање, 

читање, цртање, закључивање, 

сакупљање, груписање, 

фотографисање, систематизација 

Зна основна културна и друштвена 

обележја различитих 

историјских периода државе Србије 

(територија, владари, насеља, 

становништво, култура, делатности...), 

зна основне временске одреднице и како 

се људи оријентишу у времену Зна важне 

догађаје и личности из националне 

прошлости 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Циљ образовно-васпитног рада у настави ликовне културе је   подстицање и развијање 

учениковог ликовног изражавања   у складу са карактером овог наставног предмета. 

 

Оперативни задаци 

- разликују и повезују дводимензионалне и тродимензионалне облике; 

- граде искуства и критеријуме према захтевима програма, ликовних уметности и ликовних појава у 

живот; 

- усвоје знања о боји, ликовним техникама и креативно практично раде са односима боја; 

- ускладе ликовни рад са другим медијима (звуком, покретом, литерарним изразом и сценским 

амбијентима); 

- препознају ликовне технике. 
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-  
 

Р. 

Бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно – 

васпитном раду 

Резултати учења 

1. Материјали и 

технике 

42 Цртање, сликање, вајање Зна елементе ликовног изражавања: линија, 

површина, боја, 

волумен, зна основне и изведене боје, зна да 

примењује одговарајуће елементе за 

различите технике: акварел, пастел, креда, 

темпера, гваш 

2. Везивање облика, 

дводимензионално 

и 

тродимензионално 

20 Сечење, лепљење, слагање, 

савијање, 

комбиновање, доцртавање, 

досликавање, одлепљивање 

Користи и комбинује различите материјале у 

следећим 

техникама; колаж, фротаж, деколаж и 

асамблаж 

Препознаје савремене облике ликовног 

изражавања 

3. Амбијент – 

сценски 

простор 

10 Цртање, сечење, лепљење, 

склапање, 

спајање, распоређивање, 

шивење, бојење 

Уме да осмисли и изради маску и део сцене 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Циљ  наставног предмета Музичка култура је оспособљавање ученика у савладавању музичке 

писмености и развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 

 

Оперативни задаци 

- певање песме по слуху; 

- певање песме солмизацијом; 

- усвајање основе музичке писмености; 

- свирање на дечјим музичким инструментима; 

- извођење дечје, народне и уметничке игре; 

- импровизовање мелодија на задани текст; 

- слушање вредних дела уметничке и народне музике; 

 
Р. 

бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у образовно 

– васпитном раду 

Резултати учења 

1. Извођење 

музике 

24 Певање,         слушање,         

свирање, 

тактирање, записивање, играње 

Зна да пева песме по слуху и по нотном 

тексту 

Зна кораке неких дечјих, народних игара 

Зна да свира на Орфовом инструментаријуму 

2. Слушање 

музике 

10 Слушање, илустровање, анализа Препознаје и именује различите гласове и 

инструменте 

Уочава вредност и улогу музике у 

свакодневном животу 

3. Стварање 

музике 

2 Креирање, свирање, певање, 

играње 

Зна да креира једноставне тактове 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљ физичког васпитања јесте 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. 

Оперативни задаци: 

- усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације; 
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- усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког 

васпитања; 

- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.); 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл.; 

- естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 

 
 

Р. бр. 

теме 

 

Наставна тема 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно – васпитном 

раду 

 

Резултати учења 

1. Атлетика 15 Трчање, мерење, 

процењивање, 

скакање, бацање, 

такмичење 

Зна технике трчања у свим правцима кретања 

и на различите 

начине, скакања увис и удаљ, бацања 

2. Вежбе на справама и 

тлу 

47 Вежбање, осмишљавање, 

презентовање, такмичење 

Зна правилно извођење неких вежби на тлу и 

справама; Уме 

правилно да изведе вежбу на тлу и справама; 

3. Ритмичка гимнастика 

и 

народни плесови 

6 Трчање, скакање, бацање, 

хватање, 

окретање, играње 

Зна да изводи основне елементе ритмичке 

гимнастике; Зна да 

изводи неке народне плесове; 

4. Основи спортских 

игара 

22 Увежбавање, играње Зна правила и технике појединих спортских 

игара; 

5. Спортске активности 18 Трчање, пливање, 

такмичења, 

Активно учествује у спортским 

активностима 

 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

Општи циљ здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима, вештинама, 

ставовима и вредностима из области здравственог васпитања, кроз учење засновано на искуству. 

Учење садржаја здравственог васпитања подразумева превођење онога што знамо о здрављу у жељени 

начин понашања, уз препознавање правих животних вредности и подстицање оптималног развоја 

личности. 

Остали циљеви и задаци здравственог васпитања су: 

- стицање основних медицинских знања и њихово повезивање ради развијања психички и физички 

здраве личности, одговорне према сопственом здрављу, 

- стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења, 

- васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини, 

- стицање знања, умења, ставова и вредности ради очувања и унапређења здравља, 

- промовисање позитивних социјалних интеракција ради очувања здравља, 

- подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима, 

- мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља, 

- развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине, 

- развијање одговорног односа према себи и другима, 

- укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог начина живота, 

- развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности, једнакости и 

отворене комуникације, 

- усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних за очување 

здравља, 

- упознавање најосновнијих елемената здравог начина живота, 

- упознавање протективних фактора за здравље, као што су: физичка активност и боравак у природи, 

- стицање нових сазнања о рађању, репродукцији и полним разликама. 

 

Ред. број Наставна тема Број часова 

1 ИСХРАНА - ВРСТЕ ХРАНЉИВИХ МАТЕРИЈА 6 

2 ЗНАЧАЈ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА 6 
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3 ПУБЕРТЕТ 6 

4 БОЛЕСТИ ДЕЧЈЕГ ДОБА 5 

5 ПРВА ПОМОЋ 7 

6 БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 6 

 36 

 

Садржаји из програма се могу реализовати кроз: 

- обавезне наставне и изборне предмете 

- изборне и факултативне предмете 

- часове одељењског старешине 

- додатни рад, секције и слободне активности 

- сарадњу са родитељима 

- рад стручних сарадника  

- сарадњу са локалном заједницом. 

 

ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) 
 

Циљ верске наставе јесте да ученици стекну знање о томе да постојање света има свој циљ. Тај 

циљ је есхатолошка као литургијска заједница: јединство свих створених бића међу собом и на крају са 

Богом, преко Богочовека Исуса Христа. Циљ због којег је све створено и зашто је створено на овај начин, 

откривен нам је као Црква, односно као конкретна литургијска заједница. 

 

Ученик треба да: 

- Изгради свест о томе да Бог општи са светом кроз човека Христа; 

- Уочи да је Христос корпоративна личност 

- Запази да у Цркви нико не може да постоји сам за себе, без заједнице са свима; 

- Стекне појам о бићу као заједници; 

- Схвати да је извор сваког греха егоизам, индивидуализам. 

 
Р. 

Бр. 

теме 

 

Наставна тема 

Број 

часова 

Активности ученика у образовно 

– васпитном раду 

 

Резултати учења 

1. Увод 1 Одговара   на   питања,   логички   

закључује, 

износи своја размишљања 

Упознаје садржај наставног 

програма и 

начина рада 

2. Циљ због ког ја Бог створио 

свет (да 

свет постане Црква) 

2 Чита, пише, одговара на питања, 

логички 

закључује, износи своја 

размишљања, црта, 

ради у групама 

Схвата и прихвата да је циљ 

стварања света 

да постане Црква 

3. Црква је конкретна Литургијска 

заједница 

2 Чита, пише, одговара на питања, 

логички 

закључује, износи своја 

размишљања, црта, ради у 

групама 

Изграђује свест о томе да 

Црква није назив 

за грађевину већ за конкретну 

заједницу човека и природе 

са Богом (Литургија) 

4. Литургија је заједница многих 

људи 

и природе са Богом Оцем преко 

једнога човека- Христа 

6 Чита, пише, одговара на питања, 

логички 

закључује, износи своја 

размишљања, црта, 

ради у групама 

Узграђује свест о томе да се 

заједница са 

Богом Оцем остварује једино 

преко (кроз) 

Господа Исуса Христа 

5. Структура Литургије (епископ, 

свештеник, ђакон и народ) 

1 Чита, пише, одговара на питања, 

логички 

закључује, износи своја 

размишљања, црта, ради у 

групама 

Сазнаје, прихвата и схвата да 

у литургији 

учествују разне литургијске 

службе; епископ, 

свештеници, ђакони и народ 



Основна школа „Љубомир Аћимовић“ 

Школски програм 2017-2021.  54 

6. Црква као икона будућег века 1 Чита, пише, одговара на питања, 

логички 

закључује, износи своја 

размишљања, црта 

Узграђује свест о томе да је 

Црква и 

структура Литургије окона 

будућег века 

7. Одбијање првог човека Адама 

да 

сједини створену природу са 

Богом 

6 Чита, пише, одговара на питања, 

логички 

закључује, износи своја 

размишљања, црта, 

ради у групама 

Сазнаје и прихвата да је 

Адама одбио да 

сједини створену природу са 

Богом 

8. Црква у хришћанској 

архитектури 

4 Чита, пише, одговара на питања, 

логички 

закључује, износи своја 

размишљања, црта, 

ради у групама 

Сазнаје и прихвата појам 

архитектуре у 

хришћанству 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Општи 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. 

 

Оперативни задаци: 

- усвајање најважнијих  дечјих и људских права 

- усвајање и примена појмова у комуникацији 

- развијање критичког мишљења 

- јасно и разговетно исказивање личних ставова; 

- самостално доношење одлука и извођења закључака 

- критичка анализа и провера података 

- учествовање у тимском раду 

- ненасилно решавање сукоба 

- руковођење групом према критеријуму опште добробити; 

- учешће у процесу одлучивања од заједничког интереса. 

- усвајање принципа демократских начела и поступака 

- приврженост мирољубивом, партиципативном и конструктивном решавању проблема; 

- спремност на заступање и заштиту својих и туђих права; 

- спремност на преузимање јавне одговорности за своје поступке; 

- заинтересованост за свет око себе и отвореност према разликама; 

- спремност на супротстављање предрасудама, дискриминацији и неправди на свим нивоима. 

 
Р. бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у образовно – 

васпитном раду 

Резултати учења 

1. Дечија права су 

универзална, једнака 

за све 

10 Препознавање, разумевање, 

груписање, 

преиспитивање, бележење, цртање, 

просуђивање, тумачење, 

закључивање, комуницирање, 

прикупљање, анализирање, 

информисање 

Зна основна дечја права; 

Препознаје поједина људска права; 

Прихватање и поштовање 

различитости између 

појединаца и група људи; 

2. Заједно стварамо 

демократску 

атмосферу у нашем 

разреду, школи 

12 Истраживање, решавање проблема, 

тимски рад, 

преговарање, излагање, руковођење, 

одлучивање, анализирање, 

закључивање 

Познаје и примењује демократски 

начин договарања и 

одлучивања; 

3. Живим демократију, 

демократска акција 

10 Преговарање, излагање, решавање 

проблема, 

тимски рад, преговарање, излагање, 

руковођење, одлучивање, 

анализирање, закључивање 

Познаје правила и предности 

тимског рада; 

Активно учествује у тимском раду и 

залаже се за 

интересе појединца и групе; 
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4. Људско биће је део 

целог света, 

развијање еколошке 

свести 

4 Истраживање, решавање проблема, 

тимски 

рад, преговарање, излагање, 

руковођење, одлучивање, 

анализирање, закључивање 

Уочава међузависност природе и 

друштва у окружењу; 

Препознаје своје место, улогу, 

значај и одговорност у окружењу; 

 
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 

Циљ наставе изборног предмета Чувара природе је оспособљавање ученика за активно 

упознавање стања животне средине и начина заштите. 

 

Оперативни задаци: 

- подстицање одговорног односа према живом свету; 

- испитивање појава и промена у природи; 

- испитивање узрочно-последичних веза у животној средини извођењем једноставних огледа; 

- оспособљавање за решавање проблемских ситуација самостално/тимски; 

- подстицање одговорног односа за рационално коришћење природних богатстава; 

- оспособљавање за доношење правилног става и за критичко мишљење. 

 
Р. Бр. 

теме 

 

Наставна тема 

Број 

часова 

Активности ученика у образовно – 

васпитном раду 

 

Резултати учења 

1. Животна средина 12 Препознавање, означавање, цртање, 

бележење, 

читање, оријентисање, упоређивање, 

разврставање, 

практиковање, експериментисање, 

закључивање 

Уме да се оријентише у 

природи користећи 

знаке, путоказе, планове; 

Зна да препозна неке јестиве 

биљке у природи; Препознаје 

стање животне средине; 

2. Природне појаве и 

промене у 

животној средини 

12 Препознавање, означавање, цртање, 

бележење, 

читање, разврставање, истраживање, 

извештавање, 

презентација, израда мини пројеката 

Познаје значај разноврсности 

живог света и 

негативан утицај човека на 

животну средину; 

Зна неке угрожене биљке и 

животиње Србије; 

3. Заштита животне 

средине 

12 Упознавање, класификовање, штедња, 

рециклажа, 

озелењавање, практиковање, пропагирање, 

удруживање 

Осмишљава и учествује у 

акцијама штедње, рециклаже и 

озелењавања 

 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 
 

 Циљ предмета јесте  остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције 

кроз непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем и 

ширем окружењу. 

 

 Задаци: 

Усвајање елементарних знања о: 

- разлици између фолклорног и актуелног окружења, и то кроз: 

- упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, песме, пословице); 

- упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке, успаванке, 

разбрајалице итд.); 

- усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима (различити за сваки разред у првом 

циклусу); 

- годишњем циклусу, и то кроз познавање: 

- основних разлика између градског и сеоског начина живота;  

- основних сезонских радова; 

- основних обичајно-обредних радњи везаних за те радове; 

- основних и општих празника; 

- обичајно-обредних радњи везаних за те празнике. 
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Оперативни задаци 

- 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. 

 

Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1. 
Традиционални облици транспорта  и 

транспортна средства 
 20 15 5 

2. Народни музички инструменти  9 3 6 

3. Носиоци народне традиције    7 5 2 

укупно: 36 23 13 

 

ЛЕПО ПИСАЊЕ 
 

Циљ: 

Оспособљавање ученика за лепо писање и развој сензибилитета за препознавање писма упоредо са 

развојем моторичких способности, као и усвајање читког и уредног писања. 

 

Задаци: 

- усвајање правилног повлачења уских и широких, косих, усправних и положених линија 

- развијање способности за обједињавање линија у слова 

- развијање способности повезивања слова у речи и реченице 

- упућивање ученика у коришћење различитих материјала и подлога за писање 

- оспособљавање ученика за припремање материјала за писање 

- развијање моторичких способности у процесу лепог писања 

 
 

Р.бр. 

теме 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у образовно – 

васпитном раду 

Резултати учења 

1. Писање 9 Посматра,     уочава,     повезује,     

слуша,     открива, 

разликује, упоређује, вежба моторику 

руке, увежбава 

графички правилно и естетски лепо 

писање 

Правилно држи оловку,уредно 

пише правилно 

користи радни материјал 

2. Облици и 

њихови 

квалитети 

7 Посматра,   уочава,   повезује,   

открива,   разликује, 

упоређује,  пише  и  преписује,  

усавршава  моторику 

руке 

Препознаје различите облике, зна 

шта је цело-део, 

велико-мало, уско-широко, светло-

тамно, обојено- 

безбојно, меко-тврдо, глатко-

храпаво, обло- 

рогљасто 

3. Односи у 

видном 

пољу 

6 Посматра,   уочава,   повезује,   

записује,   разликује, 

упоређује 

Зна да се орјентише у простору и 

уочава лево- 

десно, горе-доле, испред-иза, више-

ниже, између, 

усправно-положено, косо, испод, у, 

на, дубоко- 

плитко, пуно-празно, отворено-

затворено 

4. Контраст 6 Уочава, упоређује, разликује, 

закључује 

Препознаје и уочава односе 

испупчен-удубљен, 

прав-крив, једноставан-сложен 
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5. Разне врсте 

знакова 

и симбола 

8 Увежбава графички правилно и 

естетски лепо писање 

симбола,посматра,уочава,повезује, 

слуша, открива 

Графички правилно и естетски лепо 

пише, користи 

папире различитог формата. 

 

РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
 

Оперативни задаци 
Ученици треба да савладају континуирано, разумљиво и изражајно читање текстова. 

Плански развијати говорне способности ученика. 

Градиво наведено у оквиру познавања језика ученици треба да савладају на нивоу препознавања и 

успешног коришћења. 

Плански развијати речник ученика, вежбати правилно формирање реченица. Ученици треба да науче да 

говоре повезано приликом препричавања својих догађаја и садржине читавог текста. 

Користити правописна правила наведена у наставном плану. Савладати ортографска правила. 

Савладати језичку структуру и око 250-400 нових речи и фраза. Усвајати граматичку терминологију 

ромског језика. 

Учити ученике како да користе речник. 

Усвајати и учити гласовне промене у ромском језику. Реченица и подела реченице по саставу. 

Главни чланови реченице (субјекат и предикат).  

 

ТЕМАТИКА 

Породица: Кућни ред у породици. Подела послова међу члановима породице. Изражавање поштовања и 

пажње према другима. Награђивање, кажњавање. 

Школа: Кућни ред у школи. Нови предмети. Наставници. Заједнички доживљаји, излет, школске 

манифестације, распуст. 

Непосредна околина, село и град дању и ноћу. Пољопривредни радови. Природа: Пољопривредни 

производи. Шума и шумске биљке, природне појаве. Бројеви: прост број, редни број, разломак. 

 

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Усмено изражавање  

Вежбање правилног изговора. 

Репродуковање садржине краћих дијафилмова и обрађених текстова поделом улога. 

Вежбање рецитовања и лепог говора (реторике).  

Самостална обрада (завршавање) почетног текста (приче). 

Посматрање предела и природних појава и догађаја (равница, ливада, ораница, планина, језера, река, 

атмосферских падавина) и усмено описивање истих. 

Посматрање и описивање животиња и људи. 

Одговор на питање (више одговора на једно питање). Језичке игре (постављање питања и давање 

одговора). 

У четвртом разреду поступати слично као и у трећем, користећи при том могућност коју пружају 

тематске јединице. Треба примењивати трансформацију текстова, настављати започете приче итд. 

 

Писмено изражавање 
Обнављање знања о писању састава.  

Писање састава на основу слике или низа 

слика.  

Рашчлањавање састава. Претходни догађаји, сам догађај и последица догађаја. 

Оспособљавање  за  описивање.  Усвајање  основних  појмова  описа (проналажење описних делова из 

уџбеника). Посматрање - запажање: да ли се опис односи на предео, предмет, особу или догађај. 

Заједничко запажање, заједничко формирање  реченица  (о  табли,  корпи  за  отпатке,  клупи  итд.)  и  

преписивање реченица с табле. 

Описивање: усмено, затим писмено; заједничко посматрање на излету, касније препричавање на часу. 

Речи: придеви, синоними, коришћење изрека којима се изражава поређење. 

Описивање: усмено, затим писмено; заједничко посматрање на излету, касније препричавање на часу. 

Речи: придеви, синоними, коришћење изрека којима се изражава поређење. 

Описивање карактеристичног предмета: претходно се врши заједничко посматрање. Писмено описивање 

код куће на основу заједничког посматрања (моја лутка, мој пас, моја омиљена играчка итд.). 
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Посматрање  и  описивање  људи:  изглед  и  понашање.  Карактеристика:  стас, лице, одећа; унутрашње 

карактеристике се одређују на основу понашања и деловања те особе. 

 

Познавање језика и правописа 

Упоредо усвајање знања из  језика  (језичка   структура   српског   језика). Указивање на сличности и 

разлике у односу српског и ромског језика. 

Реченица (главни делови реченице, именски и глаголски додаци). Именице (значај и подела). 

Придеви (значај и подела). Заменице (употреба личних). 

Бројеви (основна значења и подела). Глаголи (основна значења). 

Глаголска времена (презент, перфект и футур). 

Употреба и писање великог слова (властитих именица, имена држава, имена становника - припадност, 

наслови књига, листови, часописи...) 

У четвртом разреду продубљивати знања у вези са врстама реченице, те се прелази на обраду два главна 

дела реченице. О слагању субјекта и предикта у реченици  не  треба много  говорити,  већ  неговати 

исправан  говор  -  проширивати просте реченице. 

 

Читање - писање знакова интерпункције 
Ученик треба да чита гласно најлепше, најизражајније, најпоучније делове приповедака. Приликом 

читања треба да изговара чисто и правилно речи, синтагме и реченице. Вежбање лепог читања песама. 

Вежбање читања при подели улога. Читање у себи. Навикавање на самостално читање. 

Читање текстова у читанци и погодних чланака из дечјих листова. 

У четвртом разреду даље увежбавати течно читање, указивати на јединство речи које се често примењује 

у говору. Ученике треба навикавати на фонетски изговор. У овом разреду се могу читати штива по 

улогама. Корисно је слушати уметничка казивања записана на носачима звука. 

 

Уџбеници 
Читанка 

Граматика и правопис 

Народна и уметничка књижевност Рома у Србији 

Радна свеска 

Речник 

Оријентациони распоред годишњег броја часова 

Рад на тексту - 20 

Говорне вежбе - 8 

Језичке (писмене) вежбе - 12 

Граматика и правопис - 16 

Лектира - 10 

Историја ромског језика - 6 

Систематизација - 2 
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IV   ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА – ПРВИ 

ЦИКЛУС 

 

ПРВИ РАЗРЕД 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Наставна 

област 

Нивои постигнућа Стандарди 

Говорна 

култура 

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора; уме да започне разговор, учествује 

у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике; 

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања; 

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв.  

„певушења“ или „скандирања“; 

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни текст на основу претходне израде плана 

текста и издвајања значајних делова; 

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему; 

1СЈ. 0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју; 

Вештина 

читања и 

разумевања 

прочитаног 

Основни 

ниво 

1.СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличног текста; 

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, 

проналазећи информације експлицитно исказане у једној реченици, 

пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл.); 

1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, 

пасус, име аутора, садржај, речник); 

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста; 

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста; 

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да 

ли му се допада, да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између 

ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које   су му познате; 

издваја речи које су му непознате; 

 Средњи 

ниво 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, 

анализирајући и обједињујући информације исказане у различитим 

деловима текста (у различитим реченицама, пасусима, пољима табеле); 

1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену; 

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа 

даљи ток радње, објашњава расплет, уочава међусобну повезаност 

догађаја, на основу поступака јунака/актера, закључује о њиховим 

особинама, осећањима, намерама, и сл.); 

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се 

допада/не допада, због чега му је занимљив/не занимљив, да ли се 

слаже/не слаже са поступцима ликова; 

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни; 

1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; 

 Напредни 

ниво 

1.СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући 

информације из различитих делова дужег текста; 

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту 

(нпр. Објашњава зашто је лик поступио на одређен начин, или 

вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања 

текста, или износи свој став о догађајима из текста); 

Писано 

изражавање 

Основни ниво 1СЈ.1.3.1. пише штампаним и писаним словима ћирилице; 

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише; 

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је 

одговарајућим интерпункцијским знаком; 

1СЈ:1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, 

назива места (једночланих); 

1СЈ.1.3.5. пише кратким, потпуним реченицама једноставне структуре; 
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1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме; 

1СЈ.1.3.7. препричава кратак и једноставан текст; 

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст) и правилно 

их употребљава; 

1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан); 

Средњи 

ниво 

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања назива места 

(насеља); правилно пише гласове Ћ, Ч, Ђ,Џ; 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз 

(ред речи у реченици, типови  реченица, дужина реченица...); 

1СЈ. 2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији 

(формално/ неформално); 

1СЈ. 2.3.6. саставља кратак наративни текст; 

1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст; 

 Напредни 

ниво 

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

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст); 

Граматика и 

лексикологија 

Основни 

ниво 

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији 

(обавештајне, упитне, узвичне, заповедне); 

1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију; 

1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се 

употребљавају у свакодневној комуникацији ( у кући, школи и сл.); 

Средњи 

ниво 

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији 

(обавештајне, упитне, узвичне и заповедне); 

1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију; 

1СЈ.2.4. 9. Познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у 

школским текстовима ( у уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и 

правилно их употребљава; 

Напредни 

ниво 

1СЈ.3.4.4. одређује значење непознатих речи и фразеологизама на 

основу ситуације и текста/контекста у којем су употребљени;  

Књижевност Основни 

ниво 

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика 

поезије, прозе и драме; 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну); 

1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у 

књижевноуметничком тексту; 

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у 

књижевноуметничком тексту; 

Средњи 

ниво 

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине-

пословице, загонетке, брзалице); 

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми; 

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и 

поступке ликова; и односе међу ликовима у књижевноуметничком 

тексту; 

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја 

у књижевноуметничком тексту; 

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога; 

 

 

 

Напредни 

ниво 

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

на текст;  

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно - последичне везе међу догађајима у тексту. 

 

МАТЕМАТИКА 
 

Наставна 

област 

Нивои 

постигнућа 

Стандарди 

Предмети у 

простору и 

односи међу 

њима 

Основни ниво 1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе; 

 Средњи ниво 1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни; 

Напредни                  / 
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ниво 

Линија и  

област 

Основни 

ниво 

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни ( квадрат, 

круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и 

уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни ( 

паралелност, нормалност, припадност); 

Средњи 

ниво 

               / 

Напредни 

ниво 

            / 

Класификациј

а предмета 

према 

својствима 

Основни ниво 1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни ( квадрат, 

круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и 

уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни ( 

паралелност, нормалност, припадност); 

Средњи ниво 1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни; 

Напредни 

ниво 

 

               / 

Природни 

бројеви до 

100 

Основни ниво 1.МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве 

по величини и да прикаже број на датој бројевној полуправој; 

1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције 

сабирања и одузимања до 100; 

1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном 

рачунском операцијом; 

1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине; 

Средњи 

ниво 

1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, 

непаран, највећи, најмањи, претходни, следећи број)и разуме декадни 

бројни систем; 

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза; 

1МА.2.1.4. рачуна вредност израза са највише две операције; 

Напредни 

ниво 

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

проблемских задатака; 

1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их 

примени; 

1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у 

текстуалној форми;  

Мерење и  

мере 

Основни 

ниво 

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе; 

1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на 

слици, при чему је дата мерна јединица; 

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих 

апоена и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама; 

Средњи ниво 1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине; 

 

 

Напредни 

ниво 

1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих 

апоена и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама; 

 

СВЕТ ОКО НАС 
 

Наставна 

област 

Нивои 

постигнућа 

Стандарди 

Ја и други Основни 

ниво 

1ППД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови; 

1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и 

насељу; 

1ПД.1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу; 

1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот 
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људи и основне мере заштите 

Средњи ниво 1ПД.1.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових 

чланова; 

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

друштвеним групама; 

1ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских 

делатности; 

Напредни 

ниво 

1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и 

разлике међу њима; 

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

међусобно допуњују; 

Жива и 

нежива 

природа 

Основни 

ниво 

1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу; 

1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића; 

1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих 

критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и размножавања;  

1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића; 

1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта; 

1ПД.1.6.1. зна основне одлике рељефа и површинских вода; 

 Средњи ниво 1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним 

примерима; 

1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи; 

1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих 

бића; 

1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића; 

1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту; 

1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној 

заједници; 

1ПД.2.3.5. разликује повратне и неповратне промене материјала; 

Напредни 

ниво 

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

очигледним примерима; 

1ПД.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела 

живих бића; 

Оријентација 

у простору и  

времену 

Основни 

ниво 

1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и 

десна страна, карактеристични објекти; 

1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, 

деценија и век; 

1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и 

календара; 

Средњи ниво 1.ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, 

врсте подлоге и облика тела; 

Напредни 

ниво 

                   / 

Култура 

живљења 

Основни 

ниво 

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

очување природе; 

1ПД.1.5.5.  зна поступке за очување и унапређивање људског здравља; 

1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике; 

1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у 

прошлости;  

Средњи ниво 1ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као 

природних ресурса; 

1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она  

штити; 

1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и 

сад. 

 Напредни 

ниво 

                / 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Наставна 

област 

Нивои 

постигнућа 

Стандарди 

Говорна 

култура 

 1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне 

разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје 

саговорнике; 

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања; 

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, 

без тзв. „певушења“ или „скандирања“; 

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на 

задату тему: држи се теме, јасно структурира казивање ( уводни, 

средишњи и завршни део казивања); 

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју; 

Вештина 

читања и 

разумевања 

прочитаног 

Основни 

ниво 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличног и латиничног 

текста; 

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, 

проналазећи информације експлицитно исказане у једној реченици, 

пасусу или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико исл.); 

1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде 

исказана на различите начине (синонимија, парафраза) садржана у 

тексту; 

1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, 

пасус, име аутора, садржај, речник); 

1Сј.1.2.5. одређује основну тему текста; 

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста; 

1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста; 

1Сј.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да 

ли му се допада, да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између 

ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате; 

издваја речи које су му непознате; 

 Средњи 

ниво 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха;  

уме да одреди на ком месту у тексту је пауза; 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом; 

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след 

догађаја у тексту; 

1СЈ.2.2.4. одређује основни смисао текста и његову намену; 

1СЈ.2.2.5. препознаје фигуративно значење у тексту; 

1СЈ.2.2.6. изводи једноставне закључке на основу текста; 

1СЈ.2.2.7. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се 

допада/не допада, због чега му је занимљив/незанимљив; 

1СЈ.2.2.8. издваја делове текста који су му нејасни; 

 Напредни 

ниво 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући 

информације из различитих делова дужег текста; 

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим 

симболичким системима (нпр. текст, табела, графички приказ); 

1СЈ.3.2.3. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове 

текста који их поткрепљују; резимира наративни текст; 

1СЈ.3.2.4. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту 

(нпр. објашњава зашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује 

крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста, или 

износи свој став о догађајима из текста); 

Писано Основни ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ (ПРАВОПИС) 
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изражавање ниво 1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице и латинице; 

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише; 

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим 

интерпункцијским знаком; 

1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, 

назива места (једночланих), назива школе; 

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре; 

1СЈ1.3.6. издваја  наслов, углавном се држи теме; 

1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст ( до 200 речи); 

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи ( у односу на узраст); правилно их 

употребљава; 

1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку ( о томе куда иде, зашто касни, и сл.);  

1СЈ. 1.3.10. пише честитку ( за Нову годину, рођендан), позивницу ( за 

рођенданску прославу, забаву), разгледницу ( са летовања, зимовања, 

екскурзије); 

 Средњи 

ниво 

 ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ (ПРАВОПИС) 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу); 

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена места; 

правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник Ј у 

интервокалској позицији; употребљава запету при набрајању; 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички 

израњегову намену; 

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста 

коју поткрепљује одговарајућим детаљима; 

1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији ( 

формалној/неформалној); 

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст; 

1Сј.2.3.7. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме 

(нпр.  да избегне понављање) ; 

1СЈ. 2.3.8. пише писмо (приватно) и уме да га адресира; 

 Напредни 

ниво 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ (ПРАВОПИС) 

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

користи разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене; 

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст ( уводни, средишњи и завршни део 

текста); добро распоређује основну информацију и додатне 

информације унутар текста и пасуса;  

1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста; 

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи ( у односу на узраст); 

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе; 

Граматика и 

лексикологија 

Основни 

ниво 

ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице и глаголе); 

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и 

број заједничких именица); 

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији 

(обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности 

(потврдне и одричне); 

1СЈ.1.1.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају 

у свакодневној комуникацији (у кући, школи, и сл.);  

 Средњи 

ниво 

ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице и глаголе); 

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; 

основне и редне бројеве); 

1СЈ.2.4.3. препознаје субјекат и предикат; 

1СЈ.2.4.4. одређује врсте реченица по комуникативној функцији 

(обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности 

(потврдне и одричне); 

1СЈ.2.4.5. саставља реченице различите по комуникативној функцији и 

облику; 

1СЈ.2.4.6. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у 
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школским тестовима; 

 Напредни 

ниво 

1СЈ.3.4.1. именује врсте речи ( властите и заједничке и глаголе); 

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом 

критеријуму: заједничких именица према броју, а глагола према роду и 

броју; 

1СЈ.3.4.3. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на 

основу ситуације и текста/контекста у којем су употребљени; 

1СЈ.3.4.4. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном 

значењу; 

Књижевност Основни 

ниво 

КЊИЖЕВНОСТ 

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне врсте (бајку и басну); 

1СЈ.1.5.2. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у 

књижевноуметничком тексту;  

1СЈ.1.5.3. одређује време и место дешавања радње у 

књижевноуметничком тексту; 

 Средњи 

ниво 

КЊИЖЕВНОСТ 

1СЈ.2.5.1. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине – 

пословице, загонетке, брзалице); 

1СЈ.2.5.2. препознаје стих и строфу у лирској песми; 

1СЈ.2.5.3. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и 

поступке ликова у књижевноуметничком тексту; 

1СЈ.2.5.4. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја 

у књижевноуметничком тексту); 

1СЈ.2.5.5. разликује приповедање од описивања и дијалога; 

 Напредни 

ниво 

КЊИЖЕВНОСТ 

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

на текст; 

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту; 

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их 

позивајући се на текст; 

 

МАТЕМАТИКА 
 

Наставна 

област 

Нивои 

постигнућа 

Стандарди 

Природни 

бројеви и 

операције са 

њима 

Основни 

ниво 

1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве 

по величини и прикаже број на датој полуправој; 

1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције 

сабирања и одузимања у оквиру прве стотине, 

1МА.1.1.3. множи и дели без остатка у оквиру прве стотине; 

1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном 

рачунском операцијом; 

1МА.1.1.5. уме да одреди непознат чинилац, дељеник, делилац; 

Средњи 

ниво 

1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, 

највећи, најмањи, предходни, следећи број) и разуме декадни бројевни 

систем; 

1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу најближу датом броју; 

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза; 

1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције; 

1МА:2.1.5. уме да решава задатке са непознатим чиниоцем, дељеником 

или делиоцем; 

Напредни 

ниво 

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

проблемских задатака; 

1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их 

примени; 

1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција 

поштујући приоритет; 

1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у 
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текстуалној форми; 

Геометрија Основни 

ниво 

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске облике у равни (квадрат, круг, 

троугао, правоугаоник и тачка); 

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине (m, cm dm) и њихове односе; 

1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине линије приказане на 

слици; 

Средњи 

ниво 

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни; 

1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине (m, cm, dm); 

1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра; 

Напредни 

ниво 

1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење (m, cm, dm) из већих у мање; 

1МА.3.2.2. зна да нацрта мрежу коцке и квадра; 

Разломци Основни 

ниво 

1МА. 1.3.1. уме да израчуна половину и четвртину неке целине; 

Средњи 

ниво 

1МА.2.3.1. уме да израчуна половину и четвртину неке целине и 

обрнуто; 

Напредни 

ниво 

1МА.3.3.1. уме да израчуна половину и четвртину неке целине у 

сложенијим текстуалним задацима; 

Мерење и 

мере 

Основни 

ниво 

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена 

и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама; 

1МА.1.4.2. зна да решава једноставне задатке са применом m, cm, dm; 

1МА.1.4.3. уме да чита једноставније графиконе и табеле; 

Средњи 

ниво 

1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена 

и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама; 

1МА.2.4.2. зна јединице за време ( минут и сат) и пореди временске 

интервале у једноставним ситуацијама; 

1МА.2.4.3. уме да користи податке приказане графички или табеларно у 

решавању једноставнијих задатака; 

 Напредни 

ниво 

1МА.3.4.1. зна јединице за време ( минут и сат) и уме да пореди 

временске интервале у сложенијим ситуацијама. 

 

СВЕТ ОКО НАС 
 

Наставна 

област 

Нивои 

постигнућа 

Стандарди 

Жива и 

нежива 

природа 

Основни 

ниво 

1ПД.1.1.1. прави разлику између живе и неживе природе; 

1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу; 

1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића; 

1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих 

критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и размножавања; 

1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића; 

1ПД.1.1.6. разликује станишта према условима живота и живим бићима 

у њима; 

Средњи 

ниво 

1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним 

примерима; 

1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи; 

1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих 

бића; 

1ПД2.1.4. зна улогу основних делова живих бића; 

1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту;  

1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној 

заједници; 

Напредни 

ниво 

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

очигледним примерима; 

1ПД.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела 

живих бића; 

Екологија Основни 

ниво 

1ПД.1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе; 

1ПД.1.2.2. зна употребну вредност природних ресурса; 

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

Средњи 

ниво 

1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе; 

1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она 

штити; 

Напредни 

ниво 

               / 

Материјали Основни 

ниво 

1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта; 

1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од 

више материјала; 

1ПД.1.3.3. зна да својства материјала одређују њихову употребу и 

препознаје примере у свом окружењу; 

Средњи 

ниво 

1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и 

кретање; 

1ПД.2.3.2. зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта 

последица њиховог различитог састава; 

Напредни 

ниво 

1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на 

појаве у природи; 

1ПД.3.3.2. примењује знање о променама материјала за објашњење 

појава у свом окружењу; 

Кретање и 

оријентација 

У простору 

Основни 

ниво 

1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама; 

1Пд.1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна 

страна, стране света, адреса, карактеристични објекти; 

1ПД.1.4.3. уме да одреди стране света помоћу Сунца; 

1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година; 

1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника; 

Средњи 

ниво 

1ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте 

подлоге и облика тела; 

Напредни 

ниво 

1ПД.3.4.1. уме да примењује знања о странама света;   

Друштво Основни 

ниво 

1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови; 

1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и насељу; 

Средњи 

ниво 

1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових 

чланова; 

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

друштвеним групама; 

Напредни 

ниво 

1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и 

разлике међу њима; 

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

међусобно допуњују; 

Држава 

Србија и 

њена 

прошлост 

Основни 

ниво 

1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода; 

1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике; 

Средњи 

ниво 

1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у 

свом месту и у околини; 

1ПД.2.6.2. разуме повезаност природно-географских фактора – рељефа, 

вода, климе – и делатности људи; 

Напредни 

ниво 

1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних 

догађаја и појава. 

 



Основна школа „Љубомир Аћимовић“ 

Школски програм 2017-2021.  68 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Наставна 

област 

Нивои 

постигнућа 

Стандарди 

Говорна 

култура 

 1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне 

разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје 

саговорнике; 

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања; 

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, 

без тзв. „певушења“ или „скандирања“; 

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на 

задату тему: држи се теме, јасно структурира казивање (уводни, 

средишњи и завршни део казивања); добро распоређује основну 

информацију и додатне информације; 

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање; 

Вештина 

читања и  

Разумевања 

прочитаног 

Основни 

ниво 

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког 

текста; 

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, 

проналазећи информације експлицитно исказане у једној реченици, 

пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл.); 

1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, 

пасус, име аутора; садржај, речник); 

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста; 

Средњи 

ниво 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; 

уме да одреди на ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; 

који део текста треба прочитати брже, акоји спорије; 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући 

и обједињујући информације исказане у различитим деловима текста (у 

различитим реченицама, пасусима, пољима табеле); 

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација, одређује след 

догађаја у тексту; 

1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену; 

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста ( предвиђа 

даљи ток радње, објашњава расплет, уочава међусобну повезаност 

догађаја, на основу поступака јунака/актера закључује о њиховим 

особинама, осећањима, намерама и сл.); 

 Напредни 

ниво 

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим 

симболичким системима (нпр. текст, табела, графички приказ); 

Писано 

изражавање 

Основни 

ниво 

1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, 

назива места (једночланих), назива школе; 

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре; 

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме; 

1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст ( до 400 речи); 

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их 

употребљава; 

1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку ( о томе куда иде, зашто касни, и сл.); 
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Средњи 

ниво 

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и 

места и њихових становника; користи наводнике при навођењу туђих 

речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/-чки/-шки); 

правилно пише речцу ЛИ и речцу НЕ; употребљава запету при 

набрајању; 

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста 

коју поткрепљује одговарајућим детаљима; 

1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији ( 

формалној/неформалној); 

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст; 

1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст; 

1СЈ2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме 

(нпр. да избегне понављање); 

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст 

и исправља грешке); 

1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о 

себи (име, презиме, име родитеља, година рођења, адреса, телефон; 

школа, разред, одељење); 

 Напредни 

ниво 

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

користи разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене; 

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део 

текста); добро распоређује информацију и додатне информације унутар 

текста и пасуса; 

1СЈ.3.3.3.прилагођава језичко-стилски израз типу текста; 

1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст; 

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи ( у односу на узраст); 

Граматика и 

Лексикологија 

Основни 

ниво 

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и 

глаголе); 

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и 

број заједничких именица) и глаголско време (презент, перфекат и 

футур); 

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији 

(обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности 

(потврдне и одричне); 

1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију; 

1СЈ.1.4.5. познаје значење речи и фразеологизама који се употребљавају 

у свакодневној комуникацији ( у кући, школи и сл.); 

 Средњи 

ниво 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и 

глаголе); 

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; 

описне, присвојне и градивне придеве;  личне заменице; основне и 

редне бројеве); 

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији 

(обавештајне , упитне, узвичне, заповедне) и по 

потврдности/одричности (потврдне и одричне); 

1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију; 

Напредни 

ниво 

1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи ( властите и заједничке 

именице; описне, присвојне и градивне придеве; личне заменице; 

основне и редне бројеве; глаголе); 

1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на 

основу ситуације и текста/контекста у којем су употребљени;  

Књижевност Основни 

ниво 

1СЈ1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну); 

1СЈ1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у 

књижевноуметничком тексту; 

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у 

књижевноуметничком тексту; 

Средњи 

ниво 

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме; 

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине – 
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пословице, загонетке, брзалице); 

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми; 

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и 

поступке ликова; и односе међу ликовима у књижевноуметничком 

тексту; 

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима ( нпр. одређује редослед догађаја 

у  

књижевноуметничком тексту); 

 Напредни 

ниво 

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

на текст; 

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту. 

 

МАТЕМАТИКА 
 

Наставна 

област 

Нивои 

постигнућа 

Стандарди 

Природни 

бројеви и 

Операције са 

њима 

Основни 

ниво 

1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве 

по величини и да прикаже број на датој бројевној полуправој; 

1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције 

сабирања и одузимања у оквиру прве хиљаде; 

1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном 

рачунском операцијом; 

1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру првр хиљаде; 

Средњи 

ниво 

1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева ( паран, непаран, 

најмањи, највећи, претходни, следећи број) и разуме декадни бројни 

систем; 

1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом 

броју; 

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза;  

1МА.2.1.4. рачуна вредност израза са највише две операције; 

1MA.2.1.5. уме да решава једначине; 

Напредни 

ниво 

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

проблемских задатака; 

1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их 

примени; 

1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, 

поштујући приоритет; 

1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у 

текстуалној форми; 

1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом; 

Геометрија Основни 

ниво 

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, 

троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава 

међусобне односе два геометријска објекта у равни ( паралелност, 

нормалност, припадност); 

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе; 

1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на 

слици, при чему је дата мерна јединица; 

Средњи 

ниво 

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни; 

1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине; 

1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника 

када су подаци дати у истим мерним јединицама; 

Напредни 

ниво 

1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника; 

Разломци Основни 

ниво 

1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке 

целине; 

Средњи 

ниво 
1МА.2.3.1. уме да препозна разломак  (b  10, a b ) када је графички 

приказан на  фигури подељеној на b делова; 
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Напредни 

ниво 

                 / 

Мерење и 

мере 

Основни 

ниво 

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена 

и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама; 

1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате 

запремине течности (l, dl, ml); 

1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, 

kg t); 

1МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме; 

Средњи 

ниво 

1МА.2.4.1. . уме да изрази одређену суму новца преко различитих 

апоена и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама; 

 1.МА.2.4.2. зна јединице за време ( секунда, минут, сат, дан, месец, 

година) и уме да претвара веће у мање и пореди временске интервале у 

једноставним ситуацијама; 

1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у 

мање; 

1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање; 

1МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у 

решавању једноставних задатака и уме графички да представи дате 

податке; 

 Напредни 

ниво 

1МА.3.4.1. зна јединице за време ( секунда, минут, сат, дан, месец, 

година, век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди 

временске интервале у сложенијим ситуацијама; 

1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности; 

1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе. 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 

Наставна 

област 

Нивои 

постигнућа 

Стандарди 

Жива и 

нежива 

природа 

Основни 

ниво 

1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих 

критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и размножавања; 

1ПД.1.1.6. разликује станишта према условима живота и живим бићима 

у њима; 

Средњи 

ниво 

1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих 

бића; 

1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту; 

1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној 

заједници; 

Напредни 

ниво 

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

очигледним примерима; 

Екологија Основни 

ниво 

1ПД1.2.2. зна употребну вредност природних ресурса; 

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

природе; 

Средњи 

ниво 

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

природних ресурса; 

1ПД.2.2.4.зна шта је добробит животиња и поступке којима се она 

штити; 

Напредни 

ниво 

                 / 

Материјали Основни 

ниво 

1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, 

густина, растворљивост, провидност, намагнетисаност; 

1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и 

препознаје примере у свом окружењу; 

1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене 

темперетуре, услед механичког утицаја и деловања воде и ваздуха; 

Средњи 

ниво 

1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и 

кретање; 

1ПД.2.3.3. разликује материјале који су добри проводници топлоте и 
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електрицитета од оних који то нису; 

1ПД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала  

одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу; 

Напредни 

ниво 

1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на 

појаве у природи; 

Кретање и 

оријентација 

у  

простору 

Основни 

ниво 

1ПД.1.4.3. уме да одреди стране света помоћу Сунца; 

1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, 

деценија и век; 

1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и 

календара; 

 Средњи 

ниво 

1ПД.2.4.2. зна да се светлост креће праволинијски; 

1ПД.2.4.3. уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља; 

1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише тражене информације на ленти 

времена; 

 Напредни 

ниво 

1ПД.3.4.1. уме да чита географску карту примењујући знања о странама 

света и значењу картографских знакова; 

Друштво Основни 

ниво 

1ПД.1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу; 

1ПД.1.5.4. зна који су главни извори  

опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите; 

Средњи 

ниво 

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

друштвеним групама; 

1ПД.2.5.3.разуме повезаност и међуповезаност различитих људских 

делатности; 

Напредни 

ниво 

1ПД.3.5.1. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група 

међусобно допуњују; 

Држава 

Србија и 

њена 

прошлост 

Основни 

ниво 

1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода; 

1ПД.1.6.4. зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости; 

1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у 

прошлости; 

1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их; 

Средњи 

ниво 

1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у 

свом месту и у насељу; 

1ПД.2.6.3. разуме повезаност природно – географских фактора-рељефа, 

вода, климе и делатности људи; 

1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и 

сад; 

1ПД.2.6.7. препознаје основна културна и друштвена обележја 

различитих историјских периода; 

Напредни 

ниво 

1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних 

историјских догађаја и појава. 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Наставна 

област 

Нивои 

постигнућа 

Стандарди 

Говорна 

култура 

 1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на 

задату тему: држи се теме, јасно структурира казивање (уводни, 

средишњи и завршни део казивања), добро распоређује основну 

информацију и додатне информације; 

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став; 

Вештина 

читања и 

разумевање 

прочитаног 

Основни 

ниво 

1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста; 

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да 

ли му се допада, да ли му је занимљив, да ли постоји сличност између 

ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате; 

издваја речи које су му непознате; 
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Средњи 

ниво 

1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту; 

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се 

допада/не допада, због чега му је занимљив/незанимљив; да ли се 

слаже/не слаже са поступцима ликова; 

1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи 

разлоге за избор одређене илустрације; 

Напредни 

ниво 

1СЈ.3.2.3. разликује различита гледишта заступљена у информативном 

тексту (нпр. мишљење аутора текста vs. мишљење учесника у догађају); 

1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси 

податке из текста у дату табелу или дијаграм); 

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту 

(нпр. објашњава зашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује 

крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста, или 

износи свој став о догађајима из текста); 

Писано 

изражавање 

Основни 

ниво 

1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи); 

1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за 

рођенданску прославу, забаву), разгледницу (са летовања, зимовања, 

екскурзије); 

Средњи 

ниво 

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст; 

1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст; 

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме 

(нпр. да избегне повављање); 

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, исправља текст 

и исправља грешке); 

1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о 

себи (име, презиме, име родитеља, година рођења, адреса, телефон; 

школа, разред, одељење); 

Напредни 

ниво 

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

користи разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене; 

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст ( уводни, средишњи и завршни део 

текста); добро распоређује основну информацију и додатне 

информације унутар текста и пасуса; 

1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст; 

Граматика и 

Лексикологиј

а 

Основни 

ниво 

1.СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи ( род и 

број заједничких именица) и глаголско време (презент, перфекат и 

футур); 

Средњи 

ниво 

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; 

описне, присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне 

бројеве); 

1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и 

уме да пребаци глаголе из једног глаголског времена у друго; 

Напредни 

ниво 

1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке 

именице; описне, присвојне и градивне придеве; личне заменице; 

основне и редне бројеве; глаголе); 

1СЈ.3.4.4. одређује значење непознатих речи и фразеологизама на 

основу ситуације и текста/контекста у којем су употребљени; 

Књижевност Основни 

ниво 

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у 

књижевноуметничком тексту; 

 Средњи 

ниво 

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и диајлога; 

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком 

тексту; 

Напредни 

ниво 

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их 

позивајући се на текст. 

 

МАТЕМАТИКА 
 

Наставна 

област 

Нивои 

постигнућа 

Стандарди 

Природни Основни 1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве 
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бројеви и 

операције са 

њима 

ниво по величини и да прикаже број на датој бројевној полиправој; 

1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције 

сабирања и одузимања у оквиру прве хиљаде; 

1МА.1.1.3. множи и дели без остатка (троцифрене бројеве 

једноцифреним) у оквиру прве хиљаде; 

1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном 

рачунском операцијом; 

1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде; 

Средњи 

ниво 

1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, 

највећи, најмањи, претходни, следећи број) и разуме декадни бројни 

систем; 

1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и  хиљаду најближу датом 

броју; 

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза; 

1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције; 

1МА.2.1.5. уме да решава једначине; 

Напредни 

ниво 

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

проблемских задатака; 

1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их 

примени; 

1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, 

поштујући приоритет; 

1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у 

текстуалној форми; 

1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом; 

Геометрија Основни 

ниво 

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, 

троугао, правоугаоник, тачка, права, полуправа и угао) и уочава 

међусобне односе два геометријска објекта у равни ( паралелност, 

нормалност, припадност);  

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе; 

1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на 

слици, при чему је дата мерна јединица; 

1МА.1.2.4. користи поступак мерења површине објекта, приказаног на 

слици, при чему је дата мерна јединица; 

Средњи 

ниво 

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни; 

1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине; 

1МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и њихове односе; 

1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника 

када су подаци дати у истим мерним јединицама; 

1МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су 

подаци дати у истим мерним јединицама; 

1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и уме да израчуна њихову 

површину када су подаци дати у истим мерним јединицама; 

Напредни 

ниво 

1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање; 

1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника; 

1МА.3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника; 

1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и површину сложених фигура у равни 

када су подаци дати у истим мерним јединицама; 

1МА.3.2.5. уме да израчуна запремину коцке и квадра када су подаци 

дати у истим мерним јединицама; 

Разломци Основни 

ниво 
1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак    (  и 

препозна његов графички приказ; 

1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке 

целине; 

Средњи 

ниво 
1МА. 2.3.1. уме да препозна разломак   ( b b )када је 

графички приказан на фигури  b делова; 

1МА. 2.3.2. уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто, упоређује 

разломке облика  (n ; 
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Напредни 

ниво 

1MA.3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже 

разломак  

 ( b  

1МА.3.3.2. зна да израчуна део  

 (  

 

Мерење и 

мере 

Основни 

ниво 

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена 

и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама; 

1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате 

запремине течности ( l, dl, cl); 

1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, 

kg, t ); 

1MA.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме; 

Средњи 

ниво 

1МА.2.4.1.  уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена 

и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама; 

1МА.2.4.2. зна јединице за време ( секунда, минут, сат, дан, меец, 

година) и уме да претвара веће у мање и пореди временске интервале у 

једноставним ситуацијама; 

1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у 

мање; 

1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање; 

1.МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у 

решавању једноставних задатака и уме графички да представи дате 

податке; 

Напредни 

ниво 

1МА.3.4.1. зна јединице за време ( секунда, минут, сат, дан, меец, 

година, век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди 

временске интервале у сложенијим ситуацијама; 

1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности; 

1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе. 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 

Наставна 

област 

Нивои 

постигнућа 

Стандарди 

Жива и 

нежива 

природа 

Основни 

ниво 

1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића;  

1ПД. 2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним 

примерима; 

Средњи 

ниво 

1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи; 

1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих 

бића; 

1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића; 

1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту; 

1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној 

заједници; 

Напредни 

ниво 

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

очигледним примерима; 

1ПД.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела 

живих бића; 

Екологија Основни 

ниво 

1ПД.1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе; 

1ПД.1.2.2.зна употребну вредност природних ресурса; 

1ПД.1.2.3. разликује повољно и  

неповољно деловање човека по очување природе; 

Средњи 

ниво 

1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе; 

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

природних ресурса; 

1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она 

штити; 

 Напредни                    / 
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ниво 

Материјали Основни 

ниво 

1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од 

више материјала; 

1ПД.1.3.3. зна да различите животне намирнице садрже различите 

састојке; 

1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, 

густина, растворљивост, провидност, намагнетисаност; 

1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и 

препознаје примере у свом окружењу; 

1ПД.1.3..6. зна промене материјала које настају због промене 

температуре, услед механичког утицаја и деловања воде и ваздуха; 

 Средњи 

ниво 

1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и 

кретање; 

1ПД.2.3.2. зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта 

последица њиховог различитог састава; 

1ПД.2.3.3. разликује материјале који су добри проводници топлоте и 

електрицитета од оних који то нису; 

1ПД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала 

одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу; 

1ПД.2.3.5. разликује повратне и неповратне промене материјала; 

1ПД.2.3.6. разликује промене материјала при којима настају други 

материјали од оних промена материјала при коме не настају други 

материјали; 

 Напредни 

ниво 

1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на 

појаве у природи; 

1ПД.3.3.2. примењује знање о променама материјала за објашњење 

појава у свом окружењу; 

Кретање и 

оријентација 

у простору 

Основни 

ниво 

1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама; 

1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, 

деценија, век; 

Средњи 

ниво 

1ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте 

подлоге и облика тела; 

1ПД.2.4.2. зна да се светлост креће праволинијски; 

1ПД.2.4.4. уме да пронађе основне информације на географској карти 

Србије: највећа и најважнија насеља, облике рељефа и површинских 

вода; 

Напредни 

ниво 

1ПД.3.4.1. уме да чита географску карту примењујући знања о странама 

света и значењу картографских знакова; 

Друштво Основни 

ниво 

1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови; 

1ПД.1.5.2.зна основна правила понашања у породици, школи и насељу; 

1ПД.1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу; 

1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот 

људи и основне мере заштите; 

1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског здравља; 

Средњи 

ниво 

1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових 

чланова; 

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

групама; 

1ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских 

делатности; 

Напредни 

ниво 

1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и 

разлике међу њима; 

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

међусобно допуњују; 

Држава 

Србија и 

њена 

прошлост 

Основни 

ниво 

1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода; 

1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике; 

1ПД.1.6.3. зна географски положај и основне одреднице државе Србије: 

територија, границе, главни град, симболи, становништво; 

1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у 



Основна школа „Љубомир Аћимовић“ 

Школски програм 2017-2021.  77 

прошлости; 

1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их; 

 Средњи 

ниво 

1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у 

свом месту и околини; 

1ПД.2.6.2. зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији; 

1ПД.2.6.3. разуме повезаност природно-географских фактора – рељефа, 

вода, климе - и делатности људи; 

1ПД.2.6.4. зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји, 

појаве и личности; 

1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и 

сад; 

1ПД.2.6.6. препознаје основна културна и друштвена обележја 

различитих историјских периода; 

1ПД.2.6.7. препознаје на основу карактеристичних историјских извора о 

ком историјском периоду или личности је реч; 

Напредни 

ниво 

1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних 

историјских догађаја и појава. 

 

 

V ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВE 

 

ПРВИ РАЗРЕД 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљеви и задаци: 
- усвајање правилног изговорања гласова, гласовних скупова, речи иреченица; 

- савладавање технике читања и писања на ћириличком писму; 

- навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању; 

- формирање навике за читко, уредно и лепо писање; 

- поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова; 

- уочавање врста књижевних дела према захтевима програма; 

- усвајање основних књижевно теоријских и функционалних појмова према захтевима програма; 

- оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање према захтевима 

програма 

-  
Р. Бр. 

темe 

 

Наставна област 

 

Број часова 

Активности ученика у образовно– васпитном раду 

1. Књижевност 6 Асоцијација,  илустрација,  графичко  представљање,   

записивање,  уочавање,   разликовање, 

препознавање,    запажање,    употребљавање    и    

примењивање,    усвајање,    обнављање, 

систематизација 2. Језик 18 Уочава, открива, истражује, процењује, закључује,чита, 

тумачи, образлаже, саопштава, запажа, 

усваја,асоцијације, графичко обликовање текста, 

драмске игре,рецитовање 

3. Језичка култура 12 Препричавање, причање, описивање, посматрање, 

издвајање детаља, извештавање, писање по 

диктату,  слушање,  играње,  презентација,  закључује,  

открива,  истражује,  богаћење  речника, говорне и 

писане вежбе 

 Укупно: 36  

 

МАТЕМАТИКА 
Циљеви и задаци: 

- препознају, разликују и исправно именују облике предмета, површи и линија 

- посматрањем и цртањем упознају тачку и дуж и стекну умешност у руковању лењиром 
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- на једноставнијим, конкретним примерима из своје околине уочавају односе између предмета по 

облику, боји и величини 

- успешно одређују положај премета према себи и предмета према предмету 

- уочавају разне примера скупова, припадање елемената скупу и користе речи: „скуп“ и „елемент“, 

усвајајући значење везивањем за примере из природног окружења 

- да науче да броје, читају, записују и упоређују бројеве до 100, као и да исправно употребљавају 

знаке једнакости и неједнакости 

- савладају сабирање и одузимање до 100 (без прелаза преко десетице), разумеју поступке на којима 

се заснивају ове операције, схвате појам нуле и уочавају њено својство у сабирању и одузимању, 

упознају термине 
 

Редни број 

теме/области 

 

Наставна тема 

Број 

часова 

Активности ученика у образовно – 

васпитном раду 

1. Предмети у простору и односи 

међу њима 

4 уочава, препознаје, разликује, именује, 

црта, обележава, мери, 

моделује, пребројава, упоређује, 

графички представља 

2. Линија и област, скупови 6 уочава, препознаје, разликује, именује, 

црта, обележава, мери, 

моделује, пребројава, упоређује, 

графички представља 

3. Природни  бројеви  до 100 22 броји, сабира, одузима, множи, дели, 

орјентише се, упоређује, 

открива, решава, анализира, 

примењује, графички представља 

4. Мерење и мере 4 мери, упоређује, бележи, графички 

представља, процењује, 

примењује 

 Укупно: 36  

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљеви и задаци: 

- уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије; 

- препознавање и разумевање главних реченичних делова; 

- савладавање нових програмских захтева из правописа; 

- овладавање техником читања и писања латиницом; 

- овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и неговање језичке 

културе; 

- систематско и доследно реализовање програмираних и њима сличних вежбања у говору и писању. 
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Редни 

број теме 

 

Наставна област 

Број 

часова 

Активности ученика у образовно – васпитном 

раду 

1. Књижевност 10 Читање, разумевање прочитаног, уочавање 

ликова, места и 

времена  дешавања,  уочавање  теме,  мотива,  

поступака, поука, богаћење речника, 

препричавање, проширивање 

2. Језик 20 Уочава,   препознаје,   именује,   разликује,   

употребљава, 

раставља, усваја, пише, чита 

3. Језичка култура 6 препричава, прича, описује, правилно изговара, 

увежбава, 

рецитује, критички процењује, проширује,   учи 

да се служи речником 

 Укупно: 36  

 

МАТЕМАТИКА 
 

Циљеви и задаци су да ученици: 

- савладају сабирање и одузимање до 100; 

- савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења (до 

аутоматизма); 

- савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију заграде и редослед извођења 

рачунских операција; 

- умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и количник, као и да знају да 

одреде вредност израза са две операције; 

- упознају употребу слова као ознаку за непознати број (односно, као замену за неки број) у 

најједноставнијим примерима сабирања и одузимања; 

- уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих и изломљених 

линија; 

- уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи; 

- упознају и примењују мере за дужину (м, дм, цм) и време (час, минут, дан, седмица, месец). 

 
Редни 

број теме 

 

Наставна тема 

Број 

часова 

Активности ученика у образовно – васпитном 

раду 

1. Природни бројеви до 100 22 броји, сабира, одузима, множи, дели, орјентише 

се, упоређује, открива, решава, анализира, 

примењује, графички представља 

2. Геометријске фигуре и њихови 

међусобни односи 

6 уочава, препознаје, разликује, именује, црта, 

обележава, мери, моделује, пребројава, 

упоређује, графички представља 

3. Мерење и мере 8 мери, упоређује, бележи, графички представља, 

процењује, примењује 

 Укупно: 36  

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљеви и задаци: 

- уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије; 

- препознавање и разумевање главних реченичних делова; 

- савладавање нових програмских захтева из правописа; 

- овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и неговање језичке 

културе; 

- систематско и доследно реализовање програмираних и њима сличних вежбања у говору и писању. 
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Редни број 

теме/области 

 

Наставна област 

 

Број часова 

 

Активности ученика у образовно– васпитном раду 

1. Књижевност 8 Асоцијација, илустрација, графичко представљање, 

записивање, уочавање, 

разликовање, препознавање, запажање, 

употребљавање и примењивање, усвајање, 

обнављање, систематизација 

2. Језик 20 Уочава, открива, истражује, процењује, 

закључује,чита, тумачи, образлаже, 

саопштава, запажа, усваја,асоцијације,графичко 

обликовање текста, драмске игре,рецитовање 

3. Језичка култура 8 Препричавање, причање, описивање, посматрање, 

издвајање детаља, 

извештавање, писање по диктату, слушање, играње, 

презентација, закључује, открива, истражује, 

богаћење речника, говорне и писане вежбе 

 Укупно: 36  

 

МАТЕМАТИКА 
 

Циљеви и задаци: 

- савладају сабирање и одузимање до 1000; 

- савладају множење и дељење једноцифрених и двоцифрених бројева у оквиру 1000 , функцију 

заграде и редослед извођења рачунских операција; 

- умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и количник, као и да знају да 

одреде вредност израза са две и више операција; 

- користе слова као ознаку за непознати број (односно, као замену за неки број) у примерима 

сабирања,  одузимања, множења и дељења; 

- Уме да израчуна обим квадрата, правоугаоника и троугла 

- уочавају и стичу одређену спретност у цртању геометријских фигура; 

- Зна и уме да користи јединице мера при израчунавању дужине, масе тела, запремине течности и 

времена (година, век) 

 
Редни број 

теме/области 

Наставна тема Број 

часова 

Активности ученика у образовно – васпитном раду 

1. Природни  бројеви  до 1000 22 броји, сабира, одузима, множи, дели, орјентише се, 

упоређује, открива, решава, 

анализира, примењује, графички представља 

2. Геометријске фигуре и 

њихови 

међусобни односи 

6 уочава, препознаје, разликује, именује, црта, обележава, 

мери, моделује, 

пребројава, упоређује, графички представља 

3. Мерење и мере 8 мери, упоређује, бележи, графички представља, 

процењује, примењује 

 Укупно: 36  

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљеви и задаци: 

Помоћ ученицима који нису били успешни на редовној настави или су изостајали због болести или неког 

другог разлога; Уз помоћ наставника треба да стекне минимум основних знања из садржаја који предвиђа 

програм српског језика и то: 

- уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике 

- сабира и одузима, рачуна вредност израза 
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- уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу претходне израде 

плана текста и издвајања значајних делова или занимљивих детаља 

- уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему 

- уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју 

- уме да одбрани своју тврдњу или став 

- влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста 

- одређује основну тему текста 

- препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе) 

- препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) и глаголско 

време (презент, перфекат и футур) 

- препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) 

и по потврдности/одричности (потврдне и одричне) 

- одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту 

- одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту 

-  
Р. Бр. 

теме 

Наставна 

област 

Број 

часова 

Активности ученика у образовно – васпитном раду 

1. Књижевност 10 Читање, разумевање прочитаног, уочавање ликова, места и времена дешавања, 

уочавање теме, мотива, 

поступака, поука, богаћење речника, препричавање, проширивање 

2. Језик 20 Уочава, препознаје, именује, разликује, употребљава, раставља, усваја, пише, 

чита 

3. Језичка култура 6 препричава, прича, описује, правилно изговара, увежбава, рецитује, критички 

процењује, проширује, учи да 

се служи речником 

 Укупно: 36  

 

МАТЕМАТИКА 
 

Циљеви и задаци: 

Помоћ ученицима који нису били успешни на редовној настави или су изостајали због болести или неког 

другог разлога; Уз помоћ наставника треба да стекне минимум основних знања из садржаја који предвиђа 

програм математике; Усвајање знања о: 

- уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, претходни, следећи 

број) и разуме декадни бројни систем 

- сабира и одузима, рачуна вредност израза 

- множи и дели без остатка 

- рачуна вредност израза с највише две операције 

- уме да решава једначине 

- уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом 

- зна јединице за мерење дужине и њихове односе 

- користи поступак мерења површине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица 

- користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица 

- уме да прочита и формално запише разломак 1/n (n ≤ 10) и препозна његов графички приказ 

- уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине 

-  
  

Наставна тема 

Број 

часова 

 

Активности ученика у образовно – васпитном раду 

1. Сабирање, одузимање и множење 

природних бројева 

4 броји, сабира, одузима, множи, дели, орјентише се, 

упоређује, открива, 

решава, анализира, примењује, графички представља 

2. Проблемски задаци 4 броји, сабира, одузима, множи, дели, орјентише се, 

упоређује, открива, 

решава, анализира, примењује, графички представља и 

проналази сва могућа решења. 

3. Магични квадрат 2 упоређује, бележи, процењује, примењује, орјентише се, 

рачуна. 
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4. Пребројавање скупова тачака и 

бројевних скупова 

2 уочава, препознаје, разликује, именује, црта, обележава, 

пребројава, 

упоређује, графички представља, рачуна открива, решава, 

анализира, 

примењује, 

5. Квадрат и правоугаоник - обим 2 уочава, препознаје, разликује, именује, црта, обележава, 

мери , 

пребројава, упоређује, графички представља, конструише, 

решава задатке, примењује знања. 

6. Дељење природних бројева 4 броји, сабира, одузима, множи, дели, орјентише се, 

упоређује, открива, 

решава, анализира, примењује, графички представља 

7. Решавање задатака помоћу 

једначина и диедра 

4 броји, сабира, одузима, множи, дели, орјентише се, 

упоређује, открива, 

решава, анализира, примењује, графички представља 

8. Дешифровање рачунских 

операција 

4 броји, сабира, одузима, множи, дели, орјентише се, 

упоређује, открива, 

решава, анализира, примењује, графички представља 

9. Квадрат и правоугаоник - 

површина 

4 уочава, препознаје, разликује, именује, црта, обележава, 

мери, 

пребројава, упоређује, графички представља конструише, 

решава задатке, примењује знања 

10. Коцка и квадар-површина 4 уочава, препознаје, разликује, именује, црта, обележава, 

мери, 

моделује, пребројава, упоређује, графички представља, 

конструише, 

решава задатке, примењује знања 

11. Задаци нумерације 2 примена знања  о уређености скупа N и  рачунским 

операцијама, 

 Укупно: 36  
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VI  УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

 

 

 Разред: ПРВИ 

 

 

ПРЕДМЕТИ УЏБЕНИЧКА ЈЕДИНИЦА - АУТОР(И) ИЗДАВАЧ 

Српски језик -„Буквар“ за први разред основне школе (Душка Милић, Татјана Митић) 

-„Реч по реч“, читанка за први разред основне школе (Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић) 

-„Радна свеска уз Буквар – Писана слова“, за први разред основне школе (Татјана Митић, Душка Милић) 

-„Радна свеска уз Буквар – Штампана слова“, за први разред основне школе (Татјана Митић, Душка Милић) 

-„Реч по реч“, радна свеска уз читанку за први разред основне школе (Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Математика -„Математика 1“ -  уџбеник за први разред основне школе (Ива Иванчевић, Сенка Тахировић) 

-„Математика 1“, радна свеска из математике за први разред основне школе (Сенка Тахировић, Ива Иванчевић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Свет око нас -„Свет око нас“, уџбеник за први разред основне школе (Љиљана Стокановић, Гордана Лукић) 

-„Свет око нас“, радна свеска за први разред основне школе (Љиљана Стокановић, Гордана Лукић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Ликовна култура „Ликовна култура 1“, уџбеник ликовне културе за први разред основне школе (Милутин Мићић, Гордана 

Мићић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Музичка култура „Музичка култура 1“ -  уџбеник музичке културе за први разред основне школе (Драгана Михајловић Бокан, 

Марина Ињац) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Физичко васпитање Буквар физичког васпитања за први разред основне школе (Драгољуб Вишњић, Снежана Радисављевић Јанић, 

Ивана Милановић) 

ШКОЛА ПЛУС 

Енглески језик -EASY 1 - уџбеник са електронским интерактивним додатком за први разред основне школе (Зорана Ненезић) 

-EASY 1 – радна свеска са електронским аудио додатком за први разред основне школе (Зорана Ненезић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Верска настава / / 

Грађанско 

васпитање 

ЈА И ДРУГИ – уџбеник за први и други разред основне школе (Бранка Бубањ, Милеса Влајков, Сандра Мали, 

Татјана Пејовић-Себић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Од играчке до 

рачунара 

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА – уџбеник за први разред основне школе (Драган Маринчић, Драгољуб Васић) ЈП Завод за уџбенике 

Народна традиција С КОЛЕНА НА КОЛЕНО - уџбеник за први разред основне школе (Силвија Перић, Вилма Нишкановић) ЈП Завод за уџбенике 

Лепо писање Лепо писање -  радна свеска за први разред основне школе (Срђан Омерковић) Креативни центар 

Чувари природе ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 1 – уџбеник са електронским интерактивним додатком за први разред основне школе (Вера 

Матановић, Бранислав Станец, Вера Ђорђевић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Рука у тесту ОТКРИЈ СВЕТ ОКО СЕБЕ – радна свеска за предмет Рука у тесту за први разред основне школе (Стеван Јокић) ЈП Завод за уџбенике 

Шах ШАХОВСКЕ ЧАРОЛИЈЕ – уџбеник за први разред основне школе (Данко Бокан, Јосип Декић) ЈП Завод за уџбенике 
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ПРЕДМЕТ УЏБЕНИЧКА ЈЕДИНИЦА - АУТОР(И) ИЗДАВАЧ 

Српски језик -„Уз речи растемо“, читанка за други разред основне школе (Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић) 

-„Латиница“, радни уџбеник за други разред основне школе (Душка Милић, Татјана Митић) 

-„Дар речи“, граматика за други разред основне школе (Јелена Срдић, Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић) 

-„Радна свеска“, српски језик за други разред основне школе (Јелена Срдић, Наташа Станковић-Шошо, Маја 

Костић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Математика -„Математика 2“ - уџбеник математике за други разред основне школе (Сенка Тахировић, Ива Иванчевић) 

-„Математика 2“, радна свеска из математике за други разред основне школе (Ива Иванчевић, Сенка Тахировић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Свет око нас -„Свет око нас“, уџбеник за други разред основне школе (Љиљана Стокановић, Гордана Лукић) 

-„Свет око нас“, радна свеска за други разред основне школе (Љиљана Стокановић, Гордана Лукић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Ликовна култура „Ликовна култура 2“, уџбеник ликовне културе за други разред основне школе (Милутин Мићић, Гордана 

Мићић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Музичка култура „Музичка култура 2“ - уџбеник музичке културе за други разред основне школе (Драгана Михајловић Бокан, 

Марина Ињац) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Физичко васпитање Физичко васпитање уџбеник за други разред основне школе (Драгољуб Вишњић, Снежана Радисављевић Јанић, 

Ивана Милановић) 

ШКОЛА ПЛУС 

Енглески језик -EASY 2 - уџбеник са електронским интерактивним додатком за други разред основне школе (Зорана Ненезић) 

-EASY 2 – радна свеска са електронским аудио додатком за други разред основне школе (Зорана Ненезић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Верска настава / / 

Грађанско 

васпитање 

ЈА И ДРУГИ – уџбеник за први и други разред основне школе (Бранка Бубањ, Милеса Влајков, Сандра Мали, 

Татјана Пејовић-Себић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Од играчке до 

рачунара 

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА – уџбеник за други разред основне школе (Драган Маринчић, Драгољуб Васић) ЈП Завод за уџбенике 

Народна традиција СВУДА ПОЂИ, КУЋИ ДОЂИ - уџбеник за други разред основне школе (Силвија Перић, Вилма Нишкановић) ЈП Завод за уџбенике 

Чувари природе ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 2 – уџбеник са електронским интерактивним додатком за други разред основне школе 

(Вера Матановић, Бранислав Станец, Вера Ђорђевић) 

ЈП Завод за уџбенике 
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ПРЕДМЕТ УЏБЕНИЧКА ЈЕДИНИЦА - АУТОР(И) ИЗДАВАЧ 

Српски језик -„У свету речи“, читанка за трећи разред основне школе (Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић) 

-„Дар речи“, граматика за трећи разред основне школе (Јелена Срдић) 

-„Радна свеска“, српски језик за трећи разред основне школе (Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Маја 

Костић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Математика -„Математика 3“ - уџбеник математике за трећи разред основне школе (Сенка Тахировић, Ива Иванчевић) 

-„Математика 3“, радна свеска из математике за трећи разред основне школе (Сенка Тахировић, Ива Иванчевић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Природа и друштво -„Природа и друштво 3“, уџбеник за трећи разред основне школе (Марина Мунитлак, Маријана Шикл Ерски) 

-„Природа и друштво 3“, радна свеска за трећи разред основне школе (Марина Мунитлак, Маријана Шикл 

Ерски, Албина Холод) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Ликовна култура „Ликовна култура 3“, уџбеник ликовне културе за трећи разред основне школе (Милутин Мићић, Гордана 

Мићић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Музичка култура -Певам, свирам, слушам 3 за трећи разред основне школе (Милица Ћук, Зоран Јевтић, Славко Илић, Мила 

Лацковић) 

Nova škola doo 

Физичко васпитање Физичко васпитање уџбеник за трећи разред основне школе (Драгољуб Вишњић, Снежана Радисављевић Јанић, 

Ивана Милановић) 

ШКОЛА ПЛУС 

Енглески језик -EASY 3 - уџбеник са електронским интерактивним додатком за трећи разред основне школе (Зорана Ненезић, 

Љубинка Симидријевић) 

-EASY 3 – радна свеска са електронским аудио додатком за трећи разред основне школе (Зорана Ненезић, 

Љубинка Симидријевић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Верска настава ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (Игњатије Мидић) ЈП Завод за уџбенике 

Грађанско 

васпитање 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – уџбеник за трећи разред основне школе (Бранка Бубањ, Милеса Влајков, Сандра 

Мали, Татјана Пејовић-Себић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Од играчке до 

рачунара 

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА – уџбеник за трећи разред основне школе (Драган Маринчић, Драгољуб Васић) ЈП Завод за уџбенике 

Народна традиција СВЕ, СВЕ АЛИ ЗАНАТ - уџбеник за народну традицију за трећи разред основне школе (Силвија Перић, Вилма 

Нишкановић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Чувари природе ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 3 – уџбеник за трећи разред основне школе (Вера Матановић, Бранислав Станец, Вера 

Ђорђевић) 

ЈП Завод за уџбенике 
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ПРЕДМЕТ УЏБЕНИЧКА ЈЕДИНИЦА - АУТОР(И) ИЗДАВАЧ 

Српски језик -„Бескрајне речи“, читанка за четврти разред основне школе (Наташа Станковић-Шошо, Соња Чабрић) 

-„Дар речи“, граматика за четврти разред основне школе (Јелена Срдић, Зорана петковић-Живановић) 

-„Радна свеска“, српски језик за четврти разред основне школе (Наташа Станковић-Шошо,  Јелена Срдић, 

Зорана петковић-Живановић, Соња Чабрић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Математика -„Математика 4“ - уџбеник математике за четврти разред основне школе (Сенка Тахировић) 

-„Математика 4“, радна свеска из математике за четврти разред основне школе (Сенка Тахировић,  Момчило 

Степановић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Природа и друштво -„Природа и друштво 4“, уџбеник с тематским атласом за четврти разред основне школе (Александар Кандић, 

Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Дамир Живковић, Иван Матејић) 

-„Природа и друштво 4“, радна свеска за четврти разред основне школе (Александар Кандић, Гордана Субаков 

Симић, Жељко Васић, Дамир Живковић, Иван Матејић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Ликовна култура „Ликовна култура 4“, уџбеник ликовне културе за четврти разред основне школе (Милутин Мићић, Гордана 

Мићић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Музичка култура -Певам, свирам, слушам 4 за четврти разред основне школе (Милица Ћук, Зоран Јевтић, Славко Илић, Мила 

Лацковић) 

-Радна свеска Певам, свирам, слушам – музичка култура за четврти разред основне школе (Милица Ћук, Зоран 

Јевтић) 

Nova škola doo 

Физичко васпитање Физичко васпитање уџбеник за четврти разред основне школе (Драгољуб Вишњић, Снежана Радисављевић 

Јанић, Ивана Милановић) 

ШКОЛА ПЛУС 

Енглески језик -EASY 4 - уџбеник са електронским интерактивним додатком за четврти разред основне школе (Зорана 

Ненезић, Љубинка Симидријевић, Ида Добријевић) 

-EASY 4 – радна свеска са електронским аудио додатком за четврти разред основне школе (Зорана Ненезић, 

Љубинка Симидријевић, Ида Добријевић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Верска настава ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (Игњатије Мидић) ЈП Завод за уџбенике 

Грађанско 

васпитање 

Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима – радна свеска за четврти разред основне школе (Валерија 

Живковић, Марина Остојић, Јелена Димитријевић) 

Креативни центар 

Од играчке до 

рачунара 

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА – уџбеник за четврти разред основне школе (Драган Маринчић, Драгољуб 

Васић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Народна традиција ДРУМОМ ХОДИ, ВОДОМ БРОДИ - уџбеник за четврти разред основне школе (Силвија Перић, Вилма 

Нишкановић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Чувари природе ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 4 – уџбеник са електронским аудио додатком за четврти разред основне школе (Вера 

Матановић, Бранислав Станец, Вера Ђорђевић) 

ЈП Завод за уџбенике 
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VII СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ 

 

СВРХА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 

 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, 

уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот 

у савременом и сложеном друштву. 

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно 

задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује 

друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у е 

кономском, друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и 

културном развоју друштва. 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА СУ: 

 

- Стицање знања о језику, књижевности, и медијима релевантним за будуће образовање и 

професионални развој; 

- Оспособљавање ученика да користи стандардни матерњи језик, ефикасно комуницира у усменом 

и писаном облику у различите сврхе; 

- Оспособљавање ученика комуницира у усменом и писаном облику на теме из свакодневног 

живота на страном језику; 

- Развијање свести о значају вишејезичности у савременој вишекултурној заједници; 

- Разумевање повезаности различитих научних дисциплина; 

- Разумевање и сналажење у садашњости и повезаности друштвених појава и процеса у простору 

и времену (Србија, Европа, свет); 

- Прихватање и уважавање другог/друге без обзира на националну, верску, родну и друге разлике; 

- Разумевање појава, процеса и односа у природи на основу знања физичких, хемијских, и 

биолошких закона, модела и теорија; 

- Правилно формирање математичких појмова и стицање основних математичких знања и 

вештина; 

- Стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 

- Овладавање информационо-комуникационим технологијама; 

- Развијање вештина и техника уметничког изражавања; 

- Познавање различитих техника, стилова и медија уметничког изражавања; 

- Познавање вредности сопственог културног наслеђа и повезаности са другим културама и 

традицијама; 

- Развијање одговорног односа према сопственом здрављу и здрављу других.
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VIII НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 
 

Ред. 

број 

 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

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

1. Српски језик 

                                  језик
1
 

5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Српски језик
2
 3 108 3 108 3 108 2 68 

3. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

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

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

6. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

8. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

9. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

10. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

11. Хемија - - - - 2 72 2 68 

12. Техничко и информатичко образовање 2 72 2 72 2 72 2 68 

13. Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68 

УКУПНО: А 23-26* 828-936* 24- 

27* 

864-972* 26-29* 936-1044* 26-28* 884-952* 

Ред. Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ         
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број ПРЕДМЕТИ         

1 Верска настава/Грађанско васпитање
3

 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Страни језик
4
 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Физичко васпитање – изабрани спорт
5
 1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: Б 4 144 4 144 4 144 4 136 

УКУПНО: А + Б 27-30* 972-1080* 28- 

31* 

1008- 

1116* 

30-33* 1080-1188 30-32* 1020- 

1088* 

1 Чувари природе 1 36 1 36 - -   

2. Свакодневни живот у прошлости 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Цртање, сликање и вајање 1 36 1 36 1 36 1 34 

4. Хор и оркестар 1 36 1 36 1 36 1 34 

5. Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 34 

6. Матерњи језик са елементима националне 

културе 

2 72 2 72 2 72 2 68 

7. Шах 1 36 1 36 1 36 1 34 

8. Домаћинство - - - - 1 36 1 34 

 УКУПНО: B 1-2* 36-72* 1-2* 36-72* 1-2* 36-72* 1-2* 34-68* 

 УКУПНО: А + Б + В 28-31* 1008- 

1116* 

29- 

32* 

1044- 

1152* 

31-34* 1116- 

1224* 

31-33* 1054- 

1122* 

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 

* Број часова за ученике припаднике националних мањина
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3 Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја другог циклуса. 

4 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до 

краја другог циклуса 

5 Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године 
6 Школа је дужна да, поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још најмање четири изборна предмета са листе В, за 

сваки разред, од којих ученик бира један предмет, према својим склоностима, на почетку школске године 

 

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

 

Ред. 

број 

 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

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

 

1. 
 

Редовна настава 
28- 

31* 

1008- 

1116* 

29- 

32* 

1044- 

1152* 

31- 

34* 

1116- 

1224* 

31- 

33* 

1054- 

1122* 

2. Допунска настава         

3. Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34 
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IX  ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО 

РАЗРЕДИМА 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ 5. РАЗРЕДА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
Годишњи фонд часова: 180 

За обраду новог градива: 83 

За друге типове часова: 97 

 

Циљеви и задаци 

- Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 

- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда 

српског књижевног језика;  

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућ-

ностима српског језика; 

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене 

и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, 

саговорника и читаоца); 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено 

изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи 

(доживљајног, усмереног, истраживачког); 

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредно-

вање књижевноуметничких дела разних жанрова; 

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енцик-

лопедија и часописа за децу; 

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко 

процењивање прочитаног текста;  

- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; 

навикавање на самостaлно коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне);  

- поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских 

остварења (позориште, филм); 

- усвајање основних теоријских и функционanних појмова из позоришне и филмске уметности; 

- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на 

делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких оства-

рења; 

- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 

- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и теле-

визији; 

- подстицање ученика на самостaлно језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 

- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, 

рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.); 

- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и дру-

гих моралних вредности; 

- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње мећу људима. 

- усвајање правилног изговарања гласова, гласовних скупова, речи и реченица; 

- савладавање технике читања и писања на ћириличком писму;  

- навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању;  

- формирање навике за читко, уредно и лепо писање; 

- поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова; 

- уочавање врста књижевних дела према захтевима програма;  

- усвајање основних књижевнотеоријских и функционалних појмова према захтевима програма; 
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- оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање према захтевима про-

грама 

 

Ред. 

број 
Наставна тема/целина 

У
в
о

д
 

О
б

р
ад

а
 

П
о

н
ав

љ
а
њ

е,
 

в
еж

б
ањ

е
 

С
и

с
те

м
ат

и
за

ц
и

ја
 

Е
в
ал

у
ац

и
ја

, 

са
м

о
ев

ал
у

ац
. 

У
к
у

п
н

о
 Стандарди 

1 ГРАМАТИКА 1 32 14 1 8 56 

СЈ.1.3.5   СЈ.1.3.8.   СЈ.1.3.9.   

СЈ.1.3.16   СЈ.2.3.3.   СЈ.2.3.7  

СЈ.2.3.8.  СЈ.3.3.1.   СЈ.3.3.6. 

 

2 КЊИЖЕВНОСТ 1 50 16 1 4 71 

СЈ.1.2.1.  СЈ.1.1.2. СЈ.1.1.6.  

СЈ.1.3.21 

СЈ.1.4.1.  СЈ.1.4.7. СЈ.2.1.5.  

СЈ.2.1.7. 

СЈ.2.4.6.  СЈ.2.4.8  СЈ.2.4.9.  

СЈ.3.1.2. 

СЈ.3.1.2.  СЈ.3.4.1 СЈ.3.4.4 

3 ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА   31 1 5 42 

СЈ.1.2.1   СЈ.1.1.2. СЈ..1.2.4.  

СЈ.1.2.9. 

СЈ.2.2.3.   СЈ.2.1.5. СЈ.3.2.1.   

СЈ.3.2.4 

4 ПРАВОПИС  3  7 1  11 
СЈ.1.2.1.   СЈ.1.2.7. СЈ.2.2.3.   

СЈ.2.3.11. СЈ.3.2.1     СЈ.3.2.4. 

5 ОРТОЕПИЈА    4    

СЈ.1.1.1.   СЈ.1.1.2.  СЈ.1.1.6.   

СЈ.2.1.1. СЈ.2.1.4.   СЈ.3.1.1.  

СЈ.3.1.2. 

Свега 2 85 72 4 17 180 
 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Годишњи фонд часова: 72 

За обраду новог градива: 29 

За друге типове часова: 43 

 

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се 

остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног 

језика. 

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног 

односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз 

уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји 

основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној 

комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне 

комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу 

образовања и самостално, учење истог или другог страног језика. 

Општи стандарди 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о занчају сопоственог 

језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, 

истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 

Задаци на нивоу јeзичких вештина 

Разумевање говора 

Ученик треба да разуме усмену поруку (исказану савременим језиком, без непотребних лексичких и 

синтаксичких тешкоћа, и не дужу од једног минута) и то на нивоу глобалних разумевања (основно 

обавештење из порук), на нивоу селективних разумевања (проналажење тражене информације) и разу-
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мевања имплицитног садржаја (интонације поруке, односно намере говорника). Разумевање треба да 

се односи на различите врсте усмених порука (приповедање, разговор, информативни билтен), а 

ученик треба да буде способан да идентификује различите врсте исказа (изјавне, упитне и заповедне), 

да уочи кључне речи и експресивне елементе исказа, да уочи одредбе за исказивање различитих, 

програмом предвиђених односа (време, место, узрок, последица, начин, итд), да реконструише 

непознато на основу на основу контекста и да запамти кључне елементе поруке. 

Усмено изражавање 

Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде оспособљен да 

савременимјезиком, преимереним свакодневној комуникацији, искаже једноставну усмену поруку, да 

буде у стању да учествује у једноставном разговору, да једноставно и јасно исприча лични доживљај, 

садржај разговора или наративног текста. 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да прочита и разуме једноставне поруке, знакове, писане инфорамације и садржај 

једноставних, неформалних писама, да разуме, глобално, селективно и на нивоу имплицитног, 

једноставније аутентичне или адаптиране аутентичне текстове писане савременим језиком и везане за 

свакодневне ситуације и из домена учениковог интересовања. 

Писано изражавање 

Ученик треба да, у оквиру Програмом предвиђене језичке грађе, буде способан да напише своје личне 

податке, да напише честитку, разгледницу, једноставну поруку и краће неформално писмо, да опише 

неки доживљај и место у које мживи, да напише нешто о себи и својим интересовањима, да напише 

кратак резиме о ономе што је чуо, видео или прочитао и изнесе лични став (допадање, недопадање, 

слагање, неслагање и друго). 

Развијање социо-културне компетенције 

Поред сазнања о основним чињеницама везаним за историју, географију, културу и уметност земаља 

чији језик учи, ученик треба да стекне увид, у оквиру поља свог интересовања и искуства, у сличности 

и разлике које у погледу навика вербална и невербална комуникација), обичаја, менталитета и 

институција постоје између наше земље и земаља чији језик учи. 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора 

На крају петог разреда, ученик треба да: 

- препознаје, поред изјавне, заповедне и упитне, и оне интонације које исказују емотивна стања: 

радост, тугу; 

- разуме дијалоге и монолошка излагања до осам краћих реченица, исказана природним темпом од 

стране наставника, других ученика и преко звучног материјала, а који садрже искључиво 

језичку грађу обрађену током 3, 4. и 5. разреда; 

- разуме песме везане за обрађену тематику и рефрене актуелних песама примерених учениковом 

узрасту и укусу. 

Усмено изражавање  

Ученик треба да: 

- даље усавршава изговор гласова; 

- правилно репродукује основне интонацијске схеме, као и оне које исказују емотивна стања: 

радост, тугу; 

- користи спонтано најчешће устаљене изразе учтивости; 

- поставља питања предвиђена програмом за 4. и 5. разред, a која се односе на садржај обрађеног 

дијалога, наративног текста или на једноставну свакодневну ситуацију; 

- даје императивне исказе у комуникацији на часу и у игри (давање дозволе, изрицање забране); 

- ступи у дијалог и у оквиру 4 до 6 реплика, постављањем питања и одговарањем на питања, води 

разговор у оквирима комуникативних функција и лексике обрађених током 4. и петог разреда; 

- монолошки, без претходне припреме, у неколико реченица представи себе или другога дајући 

основне податке 

- у неколико кратких реченица саопшти садржај дијалога, или опише слику, лице, предмет, 

односно животињу; 

- спонтано честита рођендан, Нову годину, Божић; 

- интерпретира кратке, тематски прилагођене скечеве, песме и рецитације. 

Разумевање писаног текста  

Ученик треба да: 

- даље савладава технике читања у себи и гласног читања на претходно усмено усвојеној језичкој 

грађи; 
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- даље савладава основна правила графије и ортографије; 

- разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радним листовима; 

- разуме, глобално и селективно, садржај телеграма/електронске поруке и кратког неформалног 

писма; 

 

Писмено изражавање  

Ученик треба да: 

- даље упознаје основна правила и карактеристичне изузетке када је реч о графији и ортографији у 

оквиру усмено стечених језичких знања; 

- пише једноставне реченице на основу датог модела 

- одговори на питања (ко, шта, где, како,) која се тичу обрађене теме, ситуације у разреду или 

њега лично; 

- пише реченице, изоловано или у краћим делинама, на основу дате слике, визуелног или звучног 

подстицаја; 

Елементи цивилизације 
Поред упознавања са начинима понашања својственим културама (поздрављање, тражење, 

захваљивање, итд.) земаља чији се језизи уче, ученици морају упознати и: 

- назив земаља чији се језици уче, становника и језика; 

- изглед земаља, застава, симболи; 

- главни град, његов симбол, план једног градског кварта; 

- неки типични производи ових земаља; 

- типична имена и презимена; 

- познате личности са простора ових земаља (из света уметности, науке, филма и музике), чувене 

на међународном плану; 

- млади у земљама чији се језик учи као мултикултурној средини; 

- оброци: специфичности одређених кухиња; 

- Божић, Нова година и Ускрс и други важни празници земаља чији се језици уче. 

 

Ред. 

број 
Наставна тема Увод Обрада 

Утврђивање 

понављање 

вжбање 

Евалуација, 

самоевалуац. 
Укупно 

1 INTRODUCTION PART 1 5 4 
 10 

2 Unit 2: FRIENDS AND FAMILY 1 4 3 2 

10 

3 Unit 3: MY WORLD 1 3 6 1 

11 

4 Unit 4:TIME 1 5 4 1 

11 

5 Unit 5: PLACES 1 5 4 1 

11 

6 Unit 6: PEOPLE 1 7 9 2 
19 

 6 29 30 7 72 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Годишњи фонд часова: 72 

За обраду новог градива: 31 

За друге типове часова: 41 

 

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија 

учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и 

карактером овог наставног предмета.  

 

Задаци:  

- развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената: линија, облика, 

боја;  

- стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите 

технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства;  

- развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као 

основе за увођење у визуелно мишљење;  

- развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују у 

раду и животу;  

- развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање;  

- подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као 

и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;  

- стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и 

друштвене појаве;  

- омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у 

делима различитих подручја уметности;  

- развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и 

савремене уметности.  

 

Оперативни задаци:  

- поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање;  

- поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање упознавањем слободног 

ритмичког компоновања ликовних елемената: линија,облика, боја;  

- поступно оспособљавање ученика за ликовно изражавање у стварању колажа, светлинских 

објеката и у обликовању и преобликовању употребних предмета;  

- даље развијање способности ученика за конструисање, комбинаторику и обликовање;  

- проширивање сазнања и искуства ученика у коришћењу различитих материјала и средстава за 

рад у процесу ликовног изражавања;  

- мотивисање ученика на активан однос према актуелним питањима које се односе на заштиту и 

унапређивање човекове природне и културне средине. 

-  
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Стандарди 

1. 
СЛОБОДНО РИТМИЧКО 

КОМПОНОВАЊЕ 
 5 6 1  12 

ЛК.1.1.1.  ЛК.1.1.2.  ЛК.1.1.3.  ЛК.1.2.3.  

ЛК.1.3.4.  ЛК.2.1.2.  ЛК.2.2.2.  ЛК.3.1.2.  

ЛК.3.2.1. 

2. ЛИНИЈА 

 

8 10 2  20 

ЛК.1.1.1.  ЛК.1.1.2.  ЛК.1.1.3.  ЛК.1.2.3.  

ЛК.1.3.4.  ЛК.2.1.2.  ЛК.2.2.2.  ЛК.3.1.2.  

ЛК.3.2.1. 

3. ОБЛИК 

 

10 10 2  22 

ЛК.1.1.1.  ЛК.1.1.2.  ЛК.1.1.3.  ЛК.1.2.3.  

ЛК.1.3.3. ЛК.1.3.4.  ЛК.2.1.2.  ЛК.2.2.2.  

ЛК.3.1.2.  ЛК.3.2.1. 
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4. ОРНАМЕНТ 

 

2 2   4 

ЛК.1.1.1.  ЛК.1.1.2.  ЛК.1.1.3.  ЛК.1.2.3.  

ЛК.1.3.1  ЛК.1.3.2. ЛК.1.3.3. ЛК.1.3.4.  

ЛК.2.1.2.  ЛК.2.2.2.  ЛК.3.1.2.  ЛК.3.2.1. 

5. 
СВЕТЛИНСКИ ОБЈЕКТИ 

И КОЛАЖ 

 

2 2   4 

ЛК.1.1.1.  ЛК.1.1.2.  ЛК.1.1.3.  ЛК.1.2.3.  

ЛК.1.3.1  ЛК.1.3.2. ЛК.1.3.3. ЛК.1.3.4.  

ЛК.2.1.2.  ЛК.2.2.2.  ЛК.3.1.2.  ЛК.3.2.1. 

6. 
ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

2 2   4 

ЛК.1.1.1.  ЛК.1.1.2.  ЛК.1.1.3.  ЛК.1.2.3.  

ЛК.1.3.1  ЛК.1.3.2. ЛК.1.3.3. ЛК.1.3.4.  

ЛК.2.1.2.  ЛК.2.2.2.  ЛК.3.1.2.  ЛК.3.2.1. 

7. 

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 

УПОТРЕБНИХ 

ПРЕДМЕТА 

 

2 3 1  6 

ЛК.1.1.1.  ЛК.1.1.2.  ЛК.1.1.3.  ЛК.1.2.3.  

ЛК.1.3.1  ЛК.1.3.2. ЛК.1.3.3. ЛК.1.3.4.  

ЛК.2.1.2.  ЛК.2.2.2.  ЛК.3.1.2.  ЛК.3.2.1. 

Свега  31 35 6  72 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Годишњи фонд часова: 72 

За обраду новог градива: 5 

За друге типове часова: 67 

 

Општи циљ наставе музичке културе је развијање интересовања за музичку уметност и 

упознавање музичке традиције и културе свога и других народа. 

Остали циљеви и задаци наставе музичке културе су: 

- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

- развијање осетљивости за музичке вредности; 

- неговање способности извођења музике (певање/свирање); 

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање 

музичких порука; 

- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, 

истраживање и стварање музике); 

- развијање критичког мишљења; 

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности; 

- упознавање занимања музичке струке. 

 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

- певају песме по слуху; 

- обраде просте и сложене тактове; 

- усвајају нове елементе музичке писмености; 

- свирају на дечјим музичким инструментима; 

- изводе дечје, народне и уметничке игре; 

- импровизују мелодије на задани текст; 

- упознају звуке нових инструмената; 

- слушају вредна дела уметничке и народне музике. 

 

Ред.бр. 
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Стандарди 

1. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ  5 33 5 2 45 
МК. 1.1.1.  МК. 1.3.1.  МК. 

2.1.3.  МК. 1.3.2.  МК. 3.1.1.   
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2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

 16   16 
МК. 1.2.1.  МК. 1.2.2.  МК. 

1.2.4.  МК. 2.2.1.  МК. 3.2.1. 

3. СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

 

 8 1 2 11 
МК. 1.4.1.  МК. 1.4.3.  МК. 

3.4.1.   

Свега  5 57 6 4 72 

 

 

ИСТОРИЈА 
Годишњи фонд часова: 36 

За обраду новог градива: 17 

За друге типове часова: 19 

 

Циљ изучавања наставног предмета историја је културни напредак и хуманистички развој 

ученика. Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског простора и времена, 

историјских процеса и токова, као и развијању националног, европског и светског идентитета и духа 

толеранције код ученика. 

 

Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју 

историјске процесе и токове, улогу истакнутих личности у развоју људског друштва и да познају 

националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...), као и историју 

суседних народа и држава. 

 

Оперативни задаци: 

- разумевање појма прошлости; 

- упознавање начина и значаја проучавања прошлости; 

- разумевање основних одлика праисторије и старог века; 

- разумевање основних временских одредница (деценија, век, миленијум); 

- оспособљавање за коришћење историјске карте; 

- стицање знања о догађајима и личностима који су обележили епоху старог века; 

- упознавање са основним одликама античке културе. 

-  
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Стандарди 

1. УВОД У ИСТОРИЈУ 1 3 2 

 

6 

ИС.1.1.1,  ИС.3.1.1, ИС.1.1.2, 

ИС.1.1.3, ИС.1.2.1, ИС.1.2.2, 

ИС.3.2.1,  ИС.1.1.6 

2. ПРАИСТОРИЈА  2 1  3 

ИС.1.1.3. ИС.1.1.6. ИС.3.1.2. 

ИС.1.1.8. ИС.1.2.3. 

ИС.1.1.10. ИС.2.1.6. ИС. 

2.1.4. ИС.3.1.5.  

3. СТАРИ ВЕК 2 12 12 1 27 

ИС.1.1.6.  ИС.1.1.8. ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.4. ИС.2.1.1. ИС.2.1.2. 

ИС. 2.1.4. ИС.2.1.6. ИС. 

2.2.1. ИС.2.2.5. ИС. 3.1.2. 

ИС.3.1.3. ИС.3.1.6. ИС.3.2.1.  

ИС.3.2.2. ИС.3.2.3.  

Свега 3 17 15 1 36 
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ГЕОГРАФИЈА 
Годишњи фонд часова: 36 

За обраду новог градива: 22 

За друге типове часова: 14 

 

Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским 

објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним везама и односима у геопростору. Настава 

географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о свету као целини и месту и улози 

наше државе у свету. 

 

Задаци: 

Настава географије треба да допринесе: 

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

- картографском описмењавању, употреби географских карата и других извора информација у 

процесу учења и истраживања и у свакодневном животу; 

- стицање знања о објектима, појавама и процесима у географском омотачу Земље и у 

непосредном окружењу; 

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

- развијању географског мишљења заснованог на повезаности и међуусловљености географских 

појава и процеса у простору и времену; 

- развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других 

феномена у геопростору; 

- стицању знања о основним појмовима о становништву, насељима и привреди и уочавању 

њиховог просторног размештаја; 

- разумевању утицаја природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва, 

насеља и привредних делатности; 

- стицању знања о основним географским одликама Европе, њеним регијама и државама; 

- стицању знања о основним географским одликама ваневропских континената и њихових регија; 

- упознавању улоге и значаја међународних организација за решавање економских, социјалних, 

културних и хуманитарних проблема у савременом свету; 

- стицању знања о основним географским одликама Републике Србије и њеним регионалним 

целинама; 

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

- развијању толеранције, националног, европског и светског идентитета; 

- стицању знања, развијању вештина и ставова из географије кроз самостално учење и 

истраживање и њиховој примени у свакодневном животу; 

- развијању опште културе и образовања ученика. 

 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

- упознају предмет проучавања, поделу и значај географије као наставног предмета и науке 

уопште; 

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

- стекну основна знања о Сунчевом систему; 

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

- стекну основна знања о Земљиним кретањима и њиховим последицама; 

- стекну основна знања и вештине из картографије и да се оспособе за коришћење географске 

карте као извора информација и оријентације; 

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

- разумеју антропогене утицаје на рељеф; 

- стекну основна знања о структури и саставу атмосфере; 

- стекну основна знања о времену и метеоролошким елементима, клими, климатским факторима и 

основним типовима климе на Земљи; 

- разумеју потребу очувања и заштите атмосфере; 

- се оспособе за коришћење географске литературе, Интернета и различитог илустративног 

материјала у сврху лакшег савлађивања наставног градива; 

- развијају способности за активно стицање и примену знања из географије кроз самостално учење 

и истраживање. 
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Образовни стандарди 

1. УВOД 1     1 ГЕ  2.4.2.  ГЕ 1.2.3.  ГЕ 1.3.1.   

2. ВАСИОНА И ЗЕМЉА  4 2   6 
ГЕ 1.1.3.  ГЕ 1.2.1.  ГЕ 1.2.2.  ГЕ 

2.1.4.  ГЕ 2.2.1.  ГЕ 2.2.2.  ГЕ 3.2.2.   

3. ГЕОГРАФСКА КАРТА  4 2 1 1 8 
ГЕ 1.1.1.  ГЕ 1.1.2.  ГЕ 1.1.3.  ГЕ 

2.1.1.  ГЕ 2.1.2.  ГЕ 2.1.3.   

4. 
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА - 

Земљина кретања 
 3 1   4 

ГЕ 1.2.2.  ГЕ 1.2.3.  ГЕ 2.2.1.  ГЕ 

2.2.2.  ГЕ 3.2.1.  ГЕ 3.2.2.   

5. 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА - 

Унутрашња грађа и рељеф 

Земље 

 

 7 2 1 1 11 
ГЕ 1.2.2.  ГЕ 1.2.3.  ГЕ 2.2.2.  ГЕ 

3.2.2.   

6 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА - 

Ваздушни омотач Земље 

 

 4 1 1  6 
ГЕ 1.2.2.  ГЕ 1.2.3.  ГЕ 2.2.2.  ГЕ 

3.2.2.   

 Свега 1 22 8 3 2 36 
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МАТЕМАТИКА 
Годишњи фонд часова: 144 

За обраду новог градива: 55 

За друге типове часова: 89 

 

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементрана 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 успе-

шно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању 

менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

 

Задаци наставе математике јесу: 

- да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и 

законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 

- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене 

математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за 

успешно настављање образовања и укључивање у рад; 

- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и 

апстрактног мишљења; 

- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у 

посматрању и изучавању природних појава; 

- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност 

изражавања у писменом и усменом облику; 

- да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима; 

- да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, 

као и основне законе тих операција; 

- да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне 

односе; 

- да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; 

- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном 

и политехничком васпитању и образовању; 

- да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, 

систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад; 

- да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода 

допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика; 

- да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања. 

Оперативни задаци: 

Ученике треба оспособити да: 

- умеју да формирају и графички приказују скупове и њихове подскупове; 

- изводе скуповне операције и правилно употребљавају одговарајуће ознаке; 

- схватају смисао речи „и", „или", „не", „сваки", „неки"; 

- схвате познате геометријске фигуре (права, дуж, полуправа, раван, кружница, круг, угао и др.) и 

као скупове тачака, уз њихово адекватније описивање, примењујући при томе скуповне 

операције и ознаке; 

- упознају углове уз трансверзалу паралелних правих, углове са паралелним крацима и њихова 

својства, као и да умеју да цртају праву паралелну датој правој; 

- упознају дељивост природних бројева и основна правила дељивости; 

- умеју да одређују најмањи заједнички садржалац и највећи заједнички делилац; 

- схвате појам разломка, умеју да га записују на разне начине и врше прелаз с једног начина на 

други; 

- умеју да упоређују разломке и да их илуструју на бројевној правој; 

- стекну довољну увежбаност у извођењу основних рачунских операција с разломцима (у оба 

записа); 

- могу да читају, састављају и израчунавају мање сложене бројевне изразе; 

- умеју да реше једноставније једначине и неједначине у вези са разломцима; 

- увиђају математички садржај у текстуалним задацима и да га могу изразити математичким 

језиком; 

- упознају осну симетрију и њена својства, као и да умеју да изводе конструкције симетрале дужи, 

симетрале угла и нормале на дату праву кроз дату тачку. 
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Стандарди 

1. СКУПОВИ 1 6 7 1 1 16 

 

2. СКУПОВИ ТАЧАКА  5 7 1 1 14 M.A.1.3.1. 

3. УГАО  8 9 1 2 20 
M.A.1.3.1.  M.A.2.3.1.  

M.A.3.3.1.   

4. ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВА  5 7 1 1 14 

M.A.1.1.5.  M.A.1.1.4.  

M.A.2.1.2.  M.A.2.1.3.  

M.A.3.1.1.  M.A.3.1.2.   

5. РАЗЛОМЦИ  26 34 2 2 64 
M.A.1.1.2.  M.A.1.1.3.  

M.A.2.1.2.  M.A.3.1.1.   

6 ОСНА СИМЕТРИЈА  5 9 1 1 16 
M.A.1.3.6.  M.A.2.3.6.  

M.A.3.3.6. 

Свега 1 55 73 7 8 144 
 

 

БИОЛОГИЈА 
Годишњи фонд часова: 72 

За обраду новог градива: 31 

За друге типове часова: 41 

 

Циљ наставе биологије у основној школи је да ученици усвајањем образовно-васпитних 

садржаја упознају основне појмове о живом свету, његовом историјском развоју, природним појавама 

и законитостима које у њему владају. 

Изучавањем биологије код ученика треба развијати основну научну писменост, логичко расуђивање, 

способност критичког мишљења, свест о властитом положају у природи, објективност и логичко 

расуђивање, љубав према природи и осећање дужности да чувају и заштите природу, да развијају 

хигијенске навике и здравствену културу. 

Задаци:  
Ученици треба да: 

- схвате улогу и значај биологије за напредак човечанства и одрживог развоја; 

- разумеју поступност у развоју живог света; 

- схвате да су жива бића груписана према сродности у пет царстава; 

- стекну основна знања о грађи и функционисању живих бића; 

- развију способност повезивања појмова и процеса у живим бићима и природи; 

- стекну знања о разноврсности и распрострањености живих бића; 

- схвате узајамне односе живих бића и животне средине, као и динамику кружења материје и 

протицања енергије; 

- развију осећање одговорности према стању животне средине; 

- схвате степен угрожености биосфере и улогу сваког појединца у њеној заштити и унапређивању; 

- упознају грађу и функционисање човечијег организма; 

- стекну неопходне хигијенске навике за очување сопственог здравља и здравља других људи; 

- схвате да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање норми 

понашања које обезбеђују хумане односе међу људима; 

- користе методе посматрања, мерења и експеримента; 

- приликом избора будућег занимања имају јасну представу о занимањима везаним за биологију, 

што ће им омогућити квалитетно професионално усмеравање. 
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Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

- схвате појам биологије као науке значајне за напредак човечанства и одрживог развоја; 

- буду оспособљени за руковање једноставним лабораторијским прибором, лупом или 

микроскопом, као и да умеју да израде једноставне привремене препарате; 

- упознају основну јединицу грађе живих бића; 

- упознају разноврсност живих бића; 

- схвате појам ботанике као научне области биологије; 

- упознају и знају да објасне основну спољашњу грађу вегетативних биљних органа; 

- знају да објасне грађу и улогу цвета, плода и семена; 

- схвате процесе и начине опрашивања и оплођења; 

- упознају царство биљака и најзначајније групе; 

- упознају основне елементе заштите и степен угрожености биљака делатностима човека у 

природи; 

- развију интересовање за проширивање знања у одговарајућим институцијама (ботаничка башта, 

природњачки музеј, библиотеке); 

- упознају царство гљива и њихове основне карактеристике. 
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Стандарди 

1. УВОД 1 1 4   6 
БИ.1.1.1   БИ.1.1.2.   БИ.2.1.1.   

БИ.3.1.1.   БИ.3.1.2.  

2. 

ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА И 

РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ 

СВЕТА 

 5 6 1  12 

БИ.1.1.1   БИ.1.1.2.   БИ.1.1.3.   

БИ.1.1.4.   БИ.1.1.5.   

БИ.1.2.1.   БИ.1.2.2.   

БИ.1.2.5.   БИ.1.2.6.   

БИ.1.2.7.   БИ.2.1.1.   

БИ.2.1.2.   БИ.2.1.3.   

БИ.2.1.4.   БИ.2.2.1.   

БИ.2.2.2.   БИ.2.2.3.   

БИ.2.2.5.   БИ.3.1.1.   

БИ.3.1.2.   БИ.3.1.3.   

БИ.3.1.4.   БИ.3.1.5.   

БИ.3.2.1.   БИ.3.2.2.   

БИ.3.2.3.   БИ.3.2.5.  

3. 
ЦАРСТВО БИЉАКА - ГРАЂА И 

ЖИВОТНИ ПРОЦЕСИ БИЉАКА 
 13 14 3 1 31 

БИ.1.1.3.   БИ.1.2.3.   

БИ.1.2.4.   БИ.1.2.6.   

БИ.1.2.7.   БИ.2.1.2.   

БИ.2.1.4.   БИ.2.2.1.   

БИ.2.2.3.   БИ.2.2.4.   

БИ.2.2.5.   БИ.2.2.6.   

БИ.2.2.8.   БИ.3.1.3.   

БИ.3.1.5.   БИ.3.2.1.   

БИ.3.2.2.   БИ.3.2.3.   

БИ.3.2.4.   БИ.3.2.5.  

4. 
РАЗНОВРСНОСТ БИЉАКА, 

ЗНАЧАЈ И ЗАШТИТА 
 10 5 1 1 17 

БИ.1.2.3.   БИ.1.2.4.   

БИ.1.2.5.   БИ.1.2.6.   

БИ.1.2.7.   БИ.2.1.3.   

БИ.2.2.3.   БИ.2.2.4.   

БИ.2.2.5.   БИ.3.1.4.   

БИ.3.1.5.   БИ.3.2.1.   

БИ.3.2.3.   БИ.3.2.5.  

5. ЦАРСТВО ГЉИВА  2 2 1 1 6 

БИ.1.1.2.   БИ.1.1.4.   

БИ.2.1.1.   БИ.2.1.3.   

БИ.3.1.4.  
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Свега 1 31 31 6 3 72 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
Годишњи фонд часова: 72 

За обраду новог градива: 29 

За друге типове часова: 43 

 

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте 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 непознатиом ситуација, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, азвију мотивосаност 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.  

 

Задаци предмета су стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада 

наставе техничког и информатичког образовања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви 

наставе техничког и информатичког образовања буду у пуној мери реализовани, као и да ученици :   

- Стекну основно техничко и информатичко образовање и васпитање,  

- Стекну основна техничко – технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се за њихову 

примену у учењу, раду и свакодневном животу, 

- Сазнају основни концепт информационо – комуникационих технологија ( ИКТ ),  

- Сазнају улоге ИКТ у различитим струкама и сферама живота,  

- Упознају рад на рачунару,  

- Науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, 

интерфејс и интернет,  

- Развијају стваралачко и критичко мишљење,  

- Развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према 

сопственом плану рада и афирмишу креативност и оригиналност,  

- Развијају психомоторне способности, 

- Усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима 

друштвено корисног рада, 

- Савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима технике и 

управљања технолочким процесима,  

- Развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака,  

- Стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад,  

- Комуницирају на језику технике ( техничка терминологија, цртежи ),  

- Стекну знања за коришћење мерних инструмената, 

- Разумеју технолошке процесе и производе раличитих технологија, 

- Препознају ограниченост природних ресурса, 

- Прилагоде динамичке конструкције ( моделе ) енергетском извору,  

- Одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције ( моделе ),  

- Израде или примене једноставнији програм за управљање преко рачунара, 

- Упознају економске, техничко – технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и 

њихов значај на развој друштва, 

- Примењују мере и средства за личну заштиту при раду,  

- Знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења, 

- На основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу 

своју будућу професију. 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да се: 

- се упознају са техником, техничким достигнућима и значајем техничког и информатичког 

образовања;  

- се упознају са програмом техничког и информатичког образовања;  

- се упознају са организацијом рада у кабинету за техничко и информатичко образовање и мерама 

заштите;  
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- упознају пут од идеје до реализације;  

- упознају прибор за техничко цртање и развију вештину његовог коришћења;  

- упознају основне елементе техничког цртања: формат, врсте линија, приказивање предмета 

(скица, цртеж), котирање и размеру;  

- науче приказивање своје идеје помоћу скице и техничког цртежа;  

- науче да нацртају једноставан технички цртеж помоћу рачунара;  

- науче да реализују своју идеју уз примену конструкторских комплета и готових елемената;  

- науче како се врши избор материјала за реализацију своје идеје, као и редослед операција и алата 

при обликовању материјала;  

- науче да израде једноставније статичке и динамичке моделе и макете од делова из 

конструкторског комплета и готових елемената, према одговарајућим упутствима и својим 

идејама;  

- науче самостално да израде једноставније предмете по својој идеји помоћу одговарајућег 

прибора и ручног алата, применом основних радних операција од лако обрадивих материјала и 

готових елемената;  

- знају називе и функцију основних и допунских уређаја рачунара;  

- науче да укључе рачунар и знају функцију тастатуре, упознају неке могућности употребе 

рачунара са готовим програмима;  

- науче да користе рачунар за исписивање текста и за једноставније техничке цртеже без 

програмирања;  

- упознају врсте и карактеристична својства лако обрадивих материјала: дрво, папир, текстил, 

кожа, пластичне масе;  

- упознају основне принципе механичке обраде материјала;  

- науче правилно да користе прибор и алат за механичку обраду материјала;  

- науче да разраде технолошки поступак;  

- се упознају са значајем, врстама и основним изворима енергије;  

- упознају могућности коришћења енергије сунца, ветра и воде;  

- се навикавају на штедњу енергије;  

- стекну представу о четири основна вида саобраћаја: друмски, железнички, водени и ваздушни;  

- стекну знање о начинима регулисања друмског саобраћаја;  

- упознају основна правила и прописе кретања пешака и бицикла у јавном саобраћају;  

- упознају хоризонталну, вертикалну и светлосну сигнализацију у саобраћају.  

 

Ред.

бр. 
Назив наставне теме Увод 

Обрад

а 

Понављање  

утврђивање 

увежбавање 

Система

тизација 

Евалуација 

самоевал. 

Укупн

о 

1. УВОД 1 2  1  4 

2. ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

 

2 5 1  8 

3. ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

4 10 1 1 16 

4. ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

5 4 1  8 

5. МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

1 9 1 1 12 

6. ЕНЕРГЕТИКА 
 

3 0 1  4 

7. 
КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ 

- МОДУЛИ 

 

2 8 1 1 12 

8. САОБРАЋАЈ 

 

3 3 1 1 8 
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Свега 1 22 39 8 4 72 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
Годишњи фонд часова: 72 

За обраду новог градива: 30 

За друге типове часова: 42 

 

Циљ наставе физичког васпитања јесте 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. 

 

Општи оперативни задаци наставе физичког васпитања јесу: 

- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

- развој и усавршавање моторичких способности; 

- стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и 

стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 

- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем 

овог васпитно-образовног подручја; 

- формирање морално-вољних квалитета личности; 

- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима 

живота и рада; 

- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове 

средине. 

 

Посебни оперативни задаци: 

- усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације; 

- усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког 

васпитања; 

- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.); 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл.; 

- естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

 Организациони облици рада 

Циљ физичког васпитања оставрује се путем следећих организационих облика рада: 

- часова физичког васпитања; 

- корективно-педагошког рада; 

- слободних активности; 

- кросева; 

- логоровања; 

- зимовања; 

- спортских активноси од значаја за друштвену средину; 

- школских и других спортских такмичења,Завод за унапређивање образовања и васпитања 

- приредби и других друштвених активности школе на плану физичке културе 

 

Ред. 

бр. 
Назив наставне теме 

У
в
о

д
 

О
б

р
ад

а
 

П
о

н
ав

љ
а
њ

е 

в
еж

б
ањ

е
 

у
тв

р
ђ
и

в
а
њ

е
 

Е
в
ал

у
ац

и
ја

 

са
м

о
ев

ал
. 

У
к
у

п
н

о
 Стандарди 

1. МЕРЕЊА 1   3 4 
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2. АТЛЕТИКА  9 11 4 24 

ФВ.1.1.3.  ФВ.1.1.4.  ФВ.1.1.6.  

ФВ.1.1.7  ФВ1.1.8.  ФВ.1.1.9.  

ФВ.1.1.10.  ФВ.1.1.24.  ФВ.1.1.25.  

ФВ.1.2.1  ФВ.1.2.2.  ФВ.1.2.3.  

ФВ.1.2.4.  ФВ.1.2.5.  ФВ.1.3.1.  

ФВ.1.3.2.  ФВ.1.3.3.  ФВ.1.3.4.  

ФВ.2.1.4. 

3. 
ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И ТЛУ 
 10 6 6 22 

Ученици и ученице  ФВ.1.1.11.  

ФВ.1.1.12.  ФВ.1.1.19  ФВ.1.1.24.  

ФВ.1.1.25.  ФВ.1.2.1  ФВ.1.2.2.  

ФВ.1.2.3.  ФВ.1.2.4.  ФВ.1.2.5.  

ФВ.1.3.1.  ФВ.1.3.2.  ФВ.1.3.3.  

ФВ.1.3.4.     

Ученице  ФВ.1.1.13.  ФВ.1.1.14.     

Ученици  ФВ.1.1.15.  ФВ.1.1.16.  

ФВ.1.1.17.  ФВ.1.1.18. 

4. РУКОМЕТ  9 6 2 17 

ФВ.1.1.1.  ФВ.1.1.2.  ФВ.1.1.24.  

ФВ.1.1.25.  ФВ.1.2.1  ФВ.1.2.2.  

ФВ.1.2.3.  ФВ.1.2.4.  ФВ.1.2.5.  

ФВ.1.3.1.  ФВ.1.3.2.  ФВ.1.3.3.  

ФВ.1.3.4.  ФВ.2.1.1.  ФВ.2.1.2. 

5. 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

 2 2 1 5 

ФВ.1.1.20.  ФВ.1.1.21.  ФВ.1.1.22.  

ФВ.1.1.24.  ФВ.1.1.25.  ФВ.1.2.1  

ФВ.1.2.2.  ФВ.1.2.3.  ФВ.1.2.4.  

ФВ.1.2.5.  ФВ.1.3.1.  ФВ.1.3.2.  

ФВ.1.3.3.  ФВ.1.3.4. 

Свега 1 30 25 6 72 

 

 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 
Циљ наставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима, 

вештинама, ставовима и вредностима у области здравства кроз учење засновано  на  искуству.  Поред  

формирања  ставова  и  усвајања  знања,  животне вештине су неопходне да се на основу информација 

и критичког размишљања изграђују здрави односи и стилови живљења. 

Учење  садржаја  здравственог  васпитања  подразумева  превођење  знања  о 

здрављу у жељени начин понашања, уз препознавање правих животних вредности и подстицање 

развоја личности. 

Задаци наставе здравственог васпитања су: 

- развијање здраве личности, одговорне према сопственом здрављу; стварање позитивног односа и 

мотивације за здрав начин живљења; васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини; 

- стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља; 

- промовисање позитивних социјалних интеракција у циљу очувања здравља, подстицање сазнања 

о себи, свом телу и сопственим способностима; 

- развијање психичких и моторних способности у складу са индивидуалним карактеристикама; 

- мотивисање и оспособљавање ученика као активних учесника у очувању свог здравља; 

- развијање навика код ученика за очување и неговање окружења; 

- развијање истраживачких способности, критичког мишљења и креативности; проширивање 

знања о јединству и свеопштој повезаности процеса у природи; развијање одговорног односа 

према себи и другима; 

- развијање свести и потребу чувања здравља у оквиру циља у политици 

- Светске здравствене организације "Здравље за све у 21. веку"; 

- формирање и развијање потребе за сталним бављењем спортом и рекреацијом; 

- развијање хуманих, толерантнијих односа међу људима, да сваки појединац осећа уважавање и 

поштовање достојанства личности и одговорност према себи и околини; 

- формирање свести и навика о потреби систематског унапређивања здравља и здравих односа 

школске популације; 

- развијање мотивације и личног става да би се деловало у складу са знањем; примењивање знања 

и искуства у промовисању здравог стила живљења; развијање емпатијског односа према 
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болеснима и спремност да се помогне; формирање свести о ризичном понашању, здравственим 

и психосоцијалним 

- потребама; 

- мотивисање ученика за акционо понашање; 

- стицање знања везаних за специјалне здравствене проблеме; 

- стицање одговорности за сопствено понашање; 

- упознавање физиолошких процеса репродукције као основе за стицање знања о репродуктивном 

здрављу. 

-  

Ред. 

број 
Наставна тема 

Број 

часова 

1 ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 7 

2 
ПУБЕРТЕТ 

 
7 

3 ИСХРАНА 7 

4 КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА И ЉУДСКЕ ПОТРЕБЕ 6 

5 БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 9 

 36 

 

-  Садржаји из програма се могу реализовати кроз: 

- обавезне наставне и изборне предмете 

- изборне и факултативне предмете 

- часове одељењског старешине 

- додатни рад, секције и слободне активности 

- сарадњу са родитељима 

- рад стручних сарадника  

- сарадњу са локалном заједницом. 

 

ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

  

Циљ верске наставе јесте да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном простору, да 

се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање 

духовних и животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и 

неговање сопственог верског и културног идентитета. Ученици треба да упознају веру и духовне 

вредности сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице у отвореном и толерантном дијалогу, 

уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих 

позитивних искустава и достигнућа човечанства. 

Задаци верске наставе су да код ученика: 

- развија отвореност и однос према Богу, другачијим и савршеном у односу на нас, као и 

отвореност и однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и 

развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни 

индивидуализам и егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и 

света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која 

нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину божју и за себе; 

- развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог 

народа и сопствене цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, верским 
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заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице 

и властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са 

Богом; 

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, 

историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима; 

- изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и 

преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи. 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

Циљ  предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне 

заједнице, проширивањем знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично 

деловање. 

Задаци: 

- подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за 

унапређивање услова школског живота кроз праксу; 

- упознавање школских правила и процедура; 

- разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 

- упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 

- развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање 

ставова и изражавање мишљења; 

- обучавање техникама групног рада; 

- развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања. 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

Циљ физичког васпитања - изабрани спорт је да се разноврсним и систематским спортским 

обучавањем и вежбањем допринесе остваривању циља физичког васпитања као интегралног дела 

васпитно-образовног система у целини, а да се, при том, задовоље индивидуалне потребе ученика, 

његова радозналост и жеља за достигнућима у изабраном спорту. 

Општи оперативни задаци: 

- задовољење примарних мотива ученика, посебно потребе за кретањем, игром и такмичењем; 

- подстицање потребе ученика за личном афирмацијом, групном  

- идентификацијом као доприносом за бржу социјализацију личности; 

- развијање потребе за стваралаштвом у смеру спортско-техничких и тактичких достигнућа и 

доживљавању личног учинка у изабраној спортској грани; 

- примена стеченог знања у систему школских спортских такмичења; 

- развој и усавршавање моторичких способности; 

- формирање морално-вољних квалитета личности. 

Посебни оперативни задаци: 

- развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације и прецизности 

изабране спортске гране; 

- стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом изабране спортске 

гране; 

- примена стечених спортско техничких и тактичких знања и умења изабраног спорта у сложеним 

условима (кроз игру и такмичење); 

- усвајање етичких вредности: поштовање партнера - противника, правила такмичења и фер плеја. 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

Циљ наставе изборног предмета Чувари природе јесте развијање функционалне писмености из 

области заштите животне средине,усвајање и примена концепта одрживог развоја и остваривање 

образовања о квалитету живота. 

Задаци: 

- развијање образовања за заштиту животне средине 

- развијање вредности, стевова, вештина и понашања у складу са одрживим развојем 
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- развијање здравог односа према себи и другима 

- на основу стечених змања изабрати квалитетне и здраве стилове живота 

- примењивање рационалног коришћења природних ресурса 

- стицање способност за уочавање формулисање, анализирање и решавање проблема 

- развијање радозналости, активно учествовање и одговорност 

- развијање свести о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине 

 

Р.Б. Наставна тема обрада понављање вежбе провера укупно 

1. 
Положај и улога 

човека у природи 
4 3 3 1 

 

11 

2. 
Природна богатства и 

одрживо коришћење 
3 2 0 1 6 

3. 

Извори и последице 

загађивања животне 

средине 

5 3 5 1 14 

4. 

Биодиверзитет-

биолошка 

разноврсност 

2 1 1 1 5 

 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

Циљ васпитно-образовног рада овог изборног предмета јесте да додатно подстиче развој и 

практичних и теоријских знања ученика која су важна за њихово слободно,  спонтано  и  креативно  

комбиновање  ликовних  елемената  у  области: цртања, сликања, вајања, графике, примењених 

уметности и визуелних комуникација, а у циљу развоја њиховог креативног мишљења. 

Ова изборна настава такође: 

- омогућава и подстиче развој учениковог спонтаног и креативног мишљења у областима ликовне 

културе; 

- омогућава   и   подстиче   ученике   на   савладавање   технолошких   поступака ликовног рада у 

оквиру одређених средстава и медијума; 

- мотивише ученике на упознавање основних елемената и закономерности ликовног језика; 

- развија способности и веће осетљивости ученика за опажање квалитета свих ликовних 

елемената: линија, облика, боја; 

- ствара услове да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите 

технике и средства и да креативним изражавањем боље упознају њихова визуелна и ликовна 

својства; 

- развија способности ученика за визуелно памћење, за повезивање опажених информација као 

основе увођења у креативно визуелно мишљење; 

- развија већу осетљивост за ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави, а примењују у 

раду и животу; 

- развија моторичке способности ученика и навике за лепо писање; 

- континуирано подстиче и прати интересовања за посећивањем музеја, изложби и јача потребе 

код ученика за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и 

раде; 

- ствара услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и 

друштвене појаве; 

- омогућава разумевање позитивног емоционалног става према вредностима израженим у делима 

различитих подручја уметности; 

- развија способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене 

уметности. 
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СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

Циљ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање 

ученика да, кроз упознавање с начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у коме 

живе и развију свест о континуитету и укорењености. Ученици би требало да се упознају са 

специфичностима динамике културних промена и да науче како да сагледају себе у контексту 

"другог", да би сопствени  идентитет  што  потпуније  интегрисали  у  шири  контекст  разуђене  и 

сложене садашњости. 

Задаци предмета су да ученици, кроз наставу усмерену ка упознавању с различитим 

елементима свакодневног живота, као што су односи у породици, исхрана, образовање, дечје игре, 

забава, станишта, одевање итд, уоче њихову условљеност   историјским   процесима   и   догађајима.   

Концепција   наставе   овог изборног предмета нагласак ставља на упознавање с основним елементима 

свакодневног  живота  у  прошлости  Србије,  Југоисточне  Европе,  Средоземља  и Европе у целини, с 

намером да се уоче њихови заједнички именитељи и упознају различитости које постоје у датом 

историјском контексту, као и у односу на савремено доба у којем ученик живи. Подстицањем 

радозналости, креативности и истраживачког духа у проучавању овог предмета, ученици треба да се 

оспособе да формирају јаснију слику о прошлим временима, да овладају елементарним процедурама 

прикупљања историјске грађе, као и да развију критички однос према њој. 

 

Оперативни задаци: 
- разумевање појма свакодневни живот; 

- разумевање појма прошлост; 

- разумевање значаја проучавања свакодневног живота у прошлости; 

- усвајање  и  продубљивање  знања  о  разликама  између  свакодневног  живота данас и у 

прошлости; 

- идентификовање актуелних дечјих игара (врсте и њихова функција); упознавање с дечјим играма 

у прошлости (врсте и њихова функција); идентификовање сличности и разлика између игара 

некад и сад; разумевање значаја игре у развоју појединца и друштва; 

- упознавање са свакодневним животом људи у праисторији; упознавање са свакодневним 

животом народа Старог истока; упознавање са свакодневним животом старих Грка; 

упознавање са свакодневним животом старих Римљана; подстицање ученика на самостални 

истраживачки рад; 

- развијање способности повезивања знања из различитих области; 

- подстицање креативности. 

 

РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ 6. РАЗРЕДА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
Годишњи фонд часова: 144 

За обраду новог градива: 67 

За друге типове часова: 77 

 

Циљеви и задаци 

- Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 

- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда 

српског књижевног језика;  

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућ-

ностима српског језика; 

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене 

и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, 

саговорника и читаоца); 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено 

изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи 

(доживљајног, усмереног, истраживачког); 

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредно-

вање књижевноуметничких дела разних жанрова; 

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енцик-

лопедија и часописа за децу; 

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко 

процењивање прочитаног текста;  

- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; 

навикавање на самостaлно коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне);  

- поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских 

остварења (позориште, филм); 

- усвајање основних теоријских и функционanних појмова из позоришне и филмске уметности; 

- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на 

делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких оства-

рења; 

- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 

- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и 

телевизији; 

- подстицање ученика на самостaлно језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 

- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, 

рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.); 

- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и 

других моралних вредности; 

- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње мећу људима. 

- усвајање правилног изговарања гласова, гласовних скупова, речи и реченица; 

- савладавање технике читања и писања на ћириличком писму;  

- навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању;  

- формирање навике за читко, уредно и лепо писање; 

- поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова; 

- уочавање врста књижевних дела према захтевима програма;  

- усвајање основних књижевнотеоријских и функционалних појмова према захтевима програма; 

- оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање према захтевима 

програма. 
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Стандарди 

1 ГРАМАТИКА 1 26 16 1 5 49 

СЈ.1.3.1.  СЈ.1.3.5.  СЈ.1.3.8.  

СЈ.1.3.9.  СЈ.1.3.10. СЈ.1.3.16  

СЈ.2.3.3.  СЈ.2.3.7.  СЈ.2.3.8.  

СЈ.2.3.10. СЈ.3.3.1.  СЈ.3.3.2. 

СЈ.3.3.6. 

2 КЊИЖЕВНОСТ 1 41 17 1 4 64 

СЈ.1.4.1.  СЈ.1.4.3.  СЈ.1.2.1.  

СЈ.1.1.2. СЈ.1.1.6.  СЈ.1.3.2.  

СЈ.1.4.7.  СЈ.2.4.7. СЈ.2.1.5.  

СЈ.2.1.7.  СЈ.2.4.6.  СЈ.2.4.8  

СЈ.2.4.9.  СЈ.3.1.2.  СЈ.3.1.2.  

СЈ.3.4.1 СЈ.3.4.4  СЈ.3.4.5.   

3 
ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 
1  17 1 4 25 

СЈ.1.2.1  СЈ.1.1.2.  СЈ..1.2.4.  

СЈ.1.2.9.  СЈ.2.2.3.  СЈ.2.1.5.  

СЈ.3.2.1.  СЈ.3.2.4  СЈ.1.2.3.  

СЈ.1.2.6.  СЈ.1.2.8.  СЈ.2.2.4.  

СЈ.3.2.5.  СЈ.3.3.7. 

4 ПРАВОПИС 

 

  5   6 
СЈ.1.2.1.  СЈ.1.2.7.  СЈ.2.2.3.  

СЈ.2.3.11.  СЈ.3.2.1  СЈ.3.2.4. 

5 ОРТОЕПИЈА 

 

 3    

СЈ.1.1.1.  СЈ.1.1.2.  СЈ.1.1.6.  

СЈ.2.1.1.  СЈ.2.1.4.  СЈ.3.1.1.  

СЈ.3.1.2.  СЈ.1.1.5.  СЈ.1.1.7.  

СЈ.2.1.6 

Свега 3 67 58 3 13 144 
 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Годишњи фонд часова: 72 

За обраду новог градива: 24 

За друге типове часова: 48 

 

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се 

остварују овладавањем комуникативним вештинама и развијањем способности и метода учења страног 

језика.  

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног 

односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз 

уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји 

основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној 

комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне 

комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу 

образовања и самостално, учење истог или другог страног језика.  

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог 

језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, 

истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.  

Стандарди  

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама (теме предвиђене наставним програмом 

обухватају и оне теме које су обрађене током претходних година учења страног језика) ситуацијама и 

комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом.  
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Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и 

комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом.  

Усмено изражавање  

Ученик самостално усмено изражава ситуације и комуникативне функције у вези са темама 

предвиђеним наставним програмом.  

Писано изражавање  

Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и комуникативним функцијама 

предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода.  

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, 

ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући 

социокултурне норме интеракције.  

Медијација 

У комуникативним контекстима који укључују говорнике учениковог првог језика (Л1) и циљног 

језика (Л2) преноси и преводи кратке поруке (у усменој и писаној форми) у складу са потребама 

комуникације.  

Знања о језику  

(Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке 

структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији) 

Оперативни задаци по језичким вештинама 

Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и усложњавају. Истовремено се 

континуирано примењују и оперативни задаци из претходних разреда. 

Ученик препознаје принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај 

развијања личних стратегија учења страног језика.  

Разумевање говора  

Ученик треба да:  

- разуме дијалоге (до 10 реплика / питања и одговора), приче, друге врсте текстова и песме о 

темама, садржајима и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, које 

чује уживо, или са аудио-визуелних записа;  

- разуме општи садржај и издвоји кључне информације из прилагођених текстова после 2-3 

слушања;  

- разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на групну активност, заповест, упутство, догађај из непосредне 

прошлости, планови за блиску будућност, свакодневне активности, жеље и избори, итд.).  

Разумевање писаног текста  

Ученик треба да:  

- разуме текстове (до 150 речи), који садрже претежно познате језичке елементе, а чији садржај је 

у складу са развојним и сазнајним карактеристикама, искуством и интересовањима ученика;  

- разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипови, ТВ програм, 

распоред часова, биоскопски програм, ред вожње, специјализовани часописи, информације на 

јавним местима итд.) користећи језичке елементе предвиђене наставним програмом; 

- проналази и издваја предвидљиве информације у текстовима из свакодневног окружења (писма, 

краћи новински чланци, упутства о употреби) и из краћих књижевних форми (приповетке, 

поезија, драмски текстови) примерених узрасту и интересовању ученика;  

- може да изведе закључак о могућем значењу непознатих речи ослањајући се на општи смисао 

текста са темом из свакодневног живота.  

Усмено изражавање 

Ученик треба да:  

- усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером и са 

степеном формалности говорне ситуације;  

- поред информација о себи и свом окружењу описује или извештава у неколико реченица о 

лицима, догађајима и активностима у садашњости, прошлости и будућности, користећи 

познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре);  

- препричава, упоређује и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и 

усмених текстова на теме, садржаје и комуникативне функције предвиђене наставним 

програмом, користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре);  
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- у неколико реченица даје своје мишљење и изражава ставове у складу са предвиђеним 

комуникативним функцијама, користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре).  

Интеракција  

Ученик треба да:  

- у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе у вези с 

контекстом учионице, као и о свим осталим темама, ситуацијама и комуникативним 

функцијама предвиђеним наставним програмом (укључујући и размену мишљења и ставова 

према стварима, појавама, користећи познате морфосинтаксичке структуре и лексику);  

- учествује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације (тражи реч, не прекида 

саговорника, пажљиво слуша друге, итд).  

- да одговори на директна питања која се надовезују уз могућност да му се понове и пружи помоћ 

при формулисању одговора.  

Писмено изражавање  

Ученик треба да:  

- пише реченице и краће текстове (до 70 речи) чију кохерентност и кохезију постиже користећи 

познате језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или визуелним подстицајем;  

- издваја кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или прочитао;  

- користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље личне поруке, 

честитке, користи електронску пошту, и сл.).  

 

Медијација 

У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се споразумеју, ученик 

треба да:  

- усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на матерњи;  

- писмено преноси једноставне поруке и објашњења.  

Доживљај и разумевање књижевног текста 

- Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту (песма, 

скраћена верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства изражавања 

(илустрације и израда наменских реквизита, глума).  

Знања о језику и стратегије учења 

(Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке 

структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији) 

Ученик треба да:  

- препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом;  

- поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине;  

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости);  

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима;  

- уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који учи;  

- разуме значај употребе интернационализама;  

- примењује компензационе стратегије и то тако што:  

1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме;  

2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна 

(друга, наставника, итд);  

3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и поднаслове у 

писаним текстовима;  

4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим текстовима; 

илустрације и други визуелни елементи у писменим текстовима);  

5. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у матерњем језику;  

6. тражи значење у речнику;  

7. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате (нпр. аутомобил уместо 

возило);  

8. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / мимиком;  

9. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења 

(генерализација, индукција, дедукција и позитивни трансфер). 
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Ред. 

број 
Наставна тема Увод Обрада 

Утврђивање 

понављање 

вжбање 

Евалуација, 

самоевалуац. 
Укупно 

1 INTRODUCTION PART 1 2 2 
 5 

2 Unit 2: MY LIFE 1 4 3 1 
9 

3 Unit 3: ANIMALS 1 2 7 1 

11 

4 Unit 4: HOLIDAYS 1 3 6 1 

11 

5 Unit 5: FOOD 1 4 4 1 

10 

6 Unit 6: THE WORLD 1 6 4 1 

12 

7 Unit 7: ENTERTAINMENT 1 3 9 1 
14 

 7 24 35 6 72 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Годишњи фонд часова: 36 

За обраду новог градива: 23 

За друге типове часова: 13 

 

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија 

учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и 

карактером овог наставног предмета. 

Задаци: 
- развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената; 

- стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите 

технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; 

- развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као 

основе за увођење у визуелно мишљење; 

- развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују у 

раду и животу; 

- развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 

- подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као 

и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; 

- стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и 

друштвене појаве; 

- омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у 

делима различитих подручја уметности; 

- развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и 

савремене уметности. 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 
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- развијају ликовно-естетски сензибилитет (осетљивост) за спонтани ритам бојених мрља, линија, 

текстуру, светлину, боју и чулну осетљивост и осећајност за визуелно споразумевање и свет 

уобразиље у ликовним делима; покажу интересе и способности за самостално откривање 

визуелних појава и законитости света облика: светло-тамно, облик-боја, простор, композиција;  

- посматрају и естетски доживљавјау дела ликовних уметности; развијају љубав према ликовном 

наслеђу; 

- оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно-ликовних искустава у природно-

друштвено научна подручја и тако развију интересовање за оплемењивање и заштиту природе 

и смисао за унапређивање културе живљења;  

- развијају способности за креативно и апстрактно мишљење;  

- развијају способности сарадње и самопоуздања у тимском раду; 

- развијају индивидуално истраживање односа ликовних елемената на примерима националног и 

светског ликовног уметничког наслеђа. 

 

Ред. 

бр. 
Назив наставне теме/целине 
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Стандарди 

1. 

СЛОБОДНО РИТМИЧКО 

ИЗРАЖАВАЊЕ БОЈЕНИМ 

МРЉАМА, ЛИНИЈАМА 

СВЕТЛИНАМА, 

ОБЛИЦИМА И 

ВОЛУМЕНИМА 

2 1 1 4 
ЛК.1.1.1.  ЛК.1.1.2. ЛК.1.1.3.  ЛК.2.1.1.  

ЛК.2.1.2. 

2. 
ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 
2 1  3 

ЛК.2.1.1.  ЛК.2.1.2.  ЛК.1.3.2.  ЛК.1.3.3. 

ЛК.1.3.4.  ЛК.2.2.1.  ЛК.2.2.2.  ЛК.2.3.1. 

3. ТЕКСТУРА 4 1 1 6 ЛК.2.2.1.  ЛК.3.2.3.  ЛК.2.2.2.  ЛК.3.2.4. 

4. СВЕТЛИНА  5 2 1 7 ЛК.2.2.1.  ЛК.3.2.3.  ЛК.2.2.2.  ЛК.3.2.4. 

5. БОЈА  8 3 1 12 
ЛК.1.1.1.  ЛК.2.1.1.  ЛК.1.3.4.  ЛК.3.2.1.  

ЛК.3.2.4.  ЛК.3.2.3. 

6. 
СВЕТ УОБРАЗИЉЕ У 

ЛИКОВНИМ ДЕЛИМА  
2 1 

 
3 

ЛК.1.3.1.  ЛК.1.3.2.  ЛК.1.3.3.  ЛК.1.3.4.  

ЛК.3.3.1. 

Свега 23 9 4 36  

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Годишњи фонд часова: 36 

За обраду новог градива: 5 

За друге типове часова: 67 

Циљеви: 

- развијање интересовања, музикалности и креативности; 

- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свога и 

других народа. 

Задаци: 

- неговање способности извођења музике (певање/свирање); 

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање 

музичких порука; 

- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, 

истраживање и стварање музике); 

- упознавање народне и уметничке музике свога и других народа; 

- развијање критичког мишљења; 

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности; 

- неговање смисла за заједничко музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са 

ученицима и припремање програма за културну и јавну делатност школе; 

- упознавање занимања музичке струке. 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 
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- певају пo слуху и са нотног текста песме наших и других народа (народне, уметничке, дечје, 

староградске); 

- певају и свирају групно и појединачно обрађене песме; 

- информативно упознају основне појмове из музичке писмености; 

- упознају музичке облике и дела уз основне информације о делима и композиторима; 

- развијају стваралачке способности. 

 

Ред.бр. 
Назив наставне 

теме/целине/области 

О
б

р
ад

а
 

П
о

н
ав

љ
а
њ

е 
 

у
тв

р
ђ
и

в
а
њ

е
 

у
в
еж

б
ав

а
њ

е
 

С
и

с
те

м
ат

и
за

ц
и

ја
 

Е
в
ал

у
ац

и
ја

 

са
м

о
ев

ал
. 

У
к
у

п
н

о
 

Стандарди 

1. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 4 13 1 2 20 

МК. 1.1.1.  МК. 1.1.2.  МК. 2.1.1.  

МК. 1.3.2.  МК. 3.1.1.  МК. 3.1.4.  

МК. 1.4.3. 

2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ  10   10 
МК. 1.2.1.  МК. 1.2.2.   МК. 2.2.1.  

МК. 3.2.1.  МК. 3.2.3.   

3. 

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 1 4  1 6 
МК. 1.4.1.  МК. 1.4.2.  МК. 1.4.3.  

Мк. 3.4.1. 

Свега 5 27 1 3 36 
 

 

ИСТОРИЈА 
Годишњи фонд часова: 72 

За обраду новог градива: 35 

За друге типове часова: 37 

 

Циљ изучавања наставног предмета Историја је културни напредак и хуманистички развој 

ученика. Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског простора и времена, 

историјских процеса и токова, као и развијању националног, европског и светског идентитета и духа 

толеранције код ученика. 

Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју 

историјске процесе и токове, улогу истакнутих личности које су одредиле развој људског друштва, и 

да познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...), као и 

историју суседних народа и држава. 

Оперативни задаци: 

- разумевање појма „средњи век" и основних одлика тог историјског периода; 

- разумевање основних одлика феудалног друштва; 

- стицање знања о најзначајнијим државама средњовековне Европе; 

- стицање знања о српским средњовековним државама; 

- стицање знања о личностима које су обележиле средњи век у општој и националној историји; 

- разумевање улоге религије у друштву средњег века; 

- упознавање културних и техничких достигнућа средњовековне Европе; 

- упознавање културног наслеђа Срба у средњем веку; 

- коришћење историјских карата за период средњег века; 

- подстицање ученика на коришћење историјских извора; 

- развијање критичког односа према историјским изворима. 
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1. 
ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
1 7 6 1  15 

ИС.1.1.1 ИС.1.1.2. ИС. 1.1.9 

ИС.1.2.1. ИС.2.2.1. ИС.3.2.1. 

ИС.1.1.6. ИС. 3.1.2. ИС.1.1.8. 

ИС. 2.1.4. ИС.3.1.1. ИС.3.1.3. 

ИС.3.2.6. ИС. 3.1.2. ИС.3.1.5. 

ИС.1.1.6. ИС.3.1.1. ИС.3.1.3. 

ИС.3.2.6. ИС.2.1.6. ИС.1.1.8. 

ИС.2.1.3. ИС.1.1.6. ИС.2.1.2. 

ИС.3.1.5. ИС.3.1.3.  

2. 

СРБИ И ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

1 5 4 1  11 

ИС.1.1.4. ИС.1.1.5. ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.10. ИС.3.1.6. ИС. 2.1.4. 

ИС.2.1.2. ИС.2.1.5. ИС. 

1.1.9.ИС.2.1.5. ИС.2.1.6. 

ИС.3.1.5. ИС.3.1.3. ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.7. ИС.2.1.5. ИС.2.2.2. 

ИС.3.2.2. ИС.1.1.5. 

3. 
ЕВРОПА У ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
 5 3 1  9 

ИС.1.1.5. ИС.1.1.6. ИС.1.1.8. 

ИС.2.1.1. ИС.2.2.1. ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.10 ИС.1.2.3. ИС.1.1.8. 

ИС.2.1.1. ИС.3.1.3. ИС.3.1.5. ИС. 

1.1.9. ИС.1.2.4. ИС.2.1.6. 

ИС.3.1.6. ИС.1.1.8. ИС.2.1.4. 

ИС.3.1.2.ИС.3.1.3. ИС. 3.2.1. 

ИС.3.2.7.  

4. 

СРПСКИ НАРОД И 

ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У 

ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

1 10 9 1  21 

ИС.1.1.7. ИС.2.1.1. ИС.2.1.5. 

ИС.3.1.2. ИС.3.2.6. ИС. 1.1.9. 

ИС.2.1.1. ИС.2.1.5. ИС.1.1.7. 

ИС.1.2.1. ИС.1.2.4. ИС.2.1.5. ИС. 

1.1.9. ИС.2.1.2. ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. ИС.1.1.7. ИС.1.1.6. 

ИС.2.1.4. ИС.2.2.1. ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.1. ИС.3.2.2.ИС.2.1.2.  

5. 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И 

ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У 

ДОБА ОСМАНЛИЈСКИХ 

ОСВАЈАЊА 

1 8 5 1 1 16 

ИС.1.1.5. ИС.1.1.7. ИС. 1.1.9. 

ИС.2.1.5. ИС.3.1.5. ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.3. ИС.2.2.4. ИС.2.2.5. 

ИС.3.2.6. ИС.1.1.7. ИС. 1.1.9. 

ИС.2.1.2. ИС.2.1.5. ИС.1.2.4. 

ИС.3.1.3. ИС.3.1.6. ИС.1.2.4. 

ИС.2.1.2. ИС.2.1.5. ИС.3.2.6. 

ИС.1.2.4. ИС.2.1.2. ИС.2.1.5. 

ИС.3.1.3. ИС.3.2.6.  

Свега 4 35 27 5 1 72 
 

 

ГЕОГРАФИЈА 
Годишњи фонд часова: 72 

За обраду новог градива: 43 

За друге типове часова: 29 

 

Циљ наставе географије је усвајање знања о природно-географским и друштвено-географским 

објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним везама и односима у гео простору. Настава 

географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о свету као целини и месту и улози 

наше државе у свету. 

Задаци наставе географије су вишеструки. Њиховим остваривањем ученици се оспособљавају 

да стичу и развијају знања и разумевања, умења и ставове према светским и националним вредностима 

и достигнућима. 

Настава географије треба да допринесе: 

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

- картографском описмењавању, употреби географских карата и других извора информација у 

процесу учења и истраживања и у свакодневном животу; стицању знања о објектима, појавама 

и процесима у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу; 

- разумевању узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу; 
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- развијању географског мишљења заснованог на повезаности и међу условљености географских 

појава и процеса у простору и времену;  

- развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других 

феномена у гео простору; 

- стицању знања о основним појмовима о становништву, насељима и привреди и   уочавању 

њиховог просторног размештаја; 

- разумевању утицаја природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва, 

насеља и привредних делатности; 

- стицању знања о основним географским одликама Европе, њеним регијама и државама; 

- стицању знања о основним географским одликама ваневропских континената и њихових регија; 

- упознавању улоге и значаја међународних организација за решавање економских, социјалних, 

културних и хуманитарних проблема у савременом свету; 

- стицању знања о основним географским одликама Републике Србије и њеним регионалним 

целинама; 

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

толеранције, националног, европског и светског идентитета;  

- стицању знања, развијању вештина и ставова из географије кроз самостално учење и 

истраживање и њиховој примени у свакодневном животу;  

- развијању опште културе и образовања ученика. 

Оперативни задаци: 
Ученици треба да: 

- упознају основне појаве, процесе и феномене у хидросфери и географски размештај 

хидрографских објеката, као и њихове одлике;  

- схвате значај вода за живот на Земљи; 

- упознају биљни и животињски свет, утицај природних фактора и човека на њихов развој, 

хоризонтални и вертикални распоред, као и међусобну условљеност и значај; 

- упознају људске активности које утичу на квалитет животне средине и схвате неопходност 

њеног очувања, унапређивања и заштите; 

- упознају основне појмове из географије становништва и насеља, схвате значај и улогу 

природних, друштвених и привредних чинилаца и њихово јединство;  

- схвате појмове природне и географске средине и појам географске регије;  

- стекну основна знања о привреди, њеној подели и факторима развоја;  

- упознају најважније међународне организације и интеграцијске процесе у Европи и свету, као и 

њихов значај за политички, економски и културни развој;  

- разумеју значај и домете међународних организацијa y очувању мира и безбедности и развијању 

пријатељских односа међу народима;  

- упознају најважније природне, друштвене и економскогеографске одлике Европе и 

специфичности њених регија и држава; 

- самостално користе географску карту као извор географских информација у процесу стицања 

нових знања и истраживања и у свакодневном животу;  

- се оспособе за коришћење географске литературе и различитог илустративног материјала ради 

лакшег савлађивања наставног градива и оспособљавања за самостални рад; 

- поседују осећање социјалне припадности и привржености сопственој породици, нацији и 

култури, познају традицију и учествују у њеном очувању;  

- познају и поштују традицију и идентитет других народа, заједница и социјалних група. 
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Образовни стандарди 

1. УВОД 1     1 ГЕ 1.4.2. 

2. 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

- Воде на Земљи 

- Биљни и животињски свет на 

Земљи 

 

 6 2   8 

(5) 

(3) 
ГЕ 2.1.2.  ГЕ 2.1.4.  ГЕ 1.2.3.  

ГЕ 2.2.2.  ГЕ 3.2.2. 

3. 
СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА 

НА ЗЕМЉИ 
 4 1 1  6 

ГЕ 1.3.1.  ГЕ 2.3.1.  ГЕ 2.3.2.  

ГЕ 3.3.1.  ГЕ 3.1.1. 

4. ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И  2   1 3  ГЕ 1.1.3.  ГЕ 1.4.2.  ГЕ 1.3.2.  
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МАТЕМАТИКА 
Годишњи фонд часова: 144 

За обраду новог градива: 54 

За друге типове часова: 90 

 

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементрана 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 успе-

шно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању 

менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

Задаци наставе математике јесу: 

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у 

разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;  

- стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математике у 

различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно 

настављање образовања и укључивање у рад; 

- развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, 

- критичког, аналитичког и апстрактног мишљења; 

- развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање 

математичке радозналости; 

- стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у 

писменом и усменом облику; 

- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и ресликавањима; 

- савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и 

усвајање основних својстава тих операција; 

- упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела и разумевање њихових 

узајамних односа; 

- оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; 

- припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука; 

- изграђивање позитивних особина ученикове личности као што су: 

- систематичност, упорност, тачност, уредност, објективност, самоконтрола и смисао за 

самостални рад; 

- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања. 

Оперативни задаци: 

Ученике треба оспособити да: 

- схвате потребу увођења негативних бројева, структуру скупова целих и рационалних бројева, те 

појмове супротног броја, реципрочног броја и апсолутне вредности броја; 

- усвоје основне рачунске операције у скуповима Z и Q и довољно увежбају извођење тих 

операција, уз коришћење њихових својстава; 

- могу да читају, састављају разне једноставније изразе са рационалним бројевима и израчунају 

њихову вредност; 

- упознају и умеју да решавају једноставније једначине и неједначине у скупу рационалних 

бројева; 

- разумеју процентни начин изражавања и могу да га примењују у практичним задацима; 

- познају класификацију троуглова и четвороуглова и знају њихова основна својства; 

ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ГЕ 3.3.2. 

5. 

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 

- Опште географске одлике Европе 

- Јужна Европа 

- Средња Европа 

- Западна Европа 

- Северна Европа 

- Источна Европа 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 
52 

(6) 

(11) 

(11) 

(11) 

(4) 

(9) 

 

ГЕ 1.1.3.  ГЕ 2.1.2.  ГЕ 2.1.4.  

ГЕ 3.1.1.  ГЕ 1.4.2.  ГЕ 2.4.2.  

ГЕ 3.4.2. 

 
ГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

ГРАДИВА 
   1  1 

 

 Свега 1 43 18 5 5 72  
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- схвате релацију подударности и њена својства и умеју да је примењују у извођењу основних 

конструкција троугла и четвороугла; 

- схвате једнакост површи геометријских фигура и правила о израчунавању површина троуглова, 

паралелограма и других четвороуглова; 

- примењују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла у разним практичним 

задацима; 

- усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање исказа; правилно 

коришћење речи „ако... тада" и „ако и само ако"; увиђају потребу за доказивањем и умеју да 

изводе неке једноставније доказе). 

 

Ред. 

бр. 

Назив наставне 

теме/целине 

У
в
о

д
 

О
б

р
ад

а
 

П
о

н
ав

љ
а
њ

е 

в
еж

б
ањ

е
 

С
и

с
те

м
а-

ти
за

ц
и

ја
 

Е
в
ал

у
ац

и
ја

 

са
м

о
ев

ал
. 

У
к
у

п
н

о
 

Стандарди 

1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ  9 13 2 2 26 M.A.1.1.6.  M.A.2.1.4.  M.A.3.1.3.   

2. 
РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 
 17 24 4 2 47 M.A.1.5.4.  M.A.2.5.4.  M.A.3.5.4.   

3. ТРОУГАО  13 15 2 2 32 M.A.1.3.2.  M.A.2.3.2.  M.A.3.3.2.   

4. ЧЕТВОРОУГАО  8 10 2  20 M.A.1.3.2.  M.A.2.3.2.  M.A.3.3.2.   

5. 

ПОВРШИНА 

ЧЕТВОРОУГЛА И 

ТРОУГЛА 

 7 8 2 2 19 M.A.1.3.2.  M.A.3.3.2. 

Свега  54 70 12 8 144 
 

 

ФИЗИКА 
Годишњи фонд часова: 72 

За обраду новог градива: 29 

За друге типове часова: 43 

 

Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне 

законе, да стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких 

појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, 

оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу 

и раду.  

Остали циљеви и задаци наставе физике су: 

- развијање функционалне писмености 

- упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици 

- разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона 

- развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање 

- развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и 

вештине јасног и прецизног изражавања 

- развијање логичког и апстрактног мишљења 

- схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења 

- решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја 

- развијање способности за примену знања из физике 

- схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, 

обнове и унапређивања животне средине 

- развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи 

- развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

- кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који манифестују појаве из 

различитих области физике, схвати како физика истражује природу и да је материјални свет 

погодан за истраживање и постављање бројних питања 

- уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких величина: метарска 

трака, лењир са милиметарском поделом, хронометар, мензура, вага, динамометар 
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- само упозна појам грешке и значај релативне грешке, а да зна шта је апсолутна грешка и како 

настаје грешка при очитавању скала мерних инструмената 

- користи јединице SI система за одговарајуће физичке величине: m, s, kg, N, m/s, Pa. . .  

- усвоји основне представе о механичком кретању и зна величине које карактеришу равномерно 

праволинијско кретање и средњу брзину као карактеристику променљивог праволинијског 

кретања 

- на основу појава узајамног деловања тела схвати силу као меру узајамног деловања тела која се 

одређује интензитетом, правцем и смером 

- усвоји појам масе и тежине и прави разлику између њих 

- уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем њене масе и запремине 

- усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег притиска кроз течности и гасове и разуме 

Паскалов закон.  
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Стандарди 

1. УВОД 1 1    2  

2. МЕРЕЊЕ  7 6 1 1 15 

ФИ.1.4.5. ФИ.1.4.6. ФИ.1.4.3. ФИ.3.4.3. 

ФИ.2.7.2. ФИ.2.7.1. ФИ.1.4.1. ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.4. ФИ.2.4.1. ФИ.2.4.2. ФИ.3.4.1. 

ФИ.2.7.2.  

3. КРЕТАЊЕ  6 6 1 1 14 ФИ.1.2.1. ФИ.1.2.2. ФИ.1.2.3. ФИ.2.2.1 

4. СИЛА  5 7 1 1 14 ФИ.1.1.1. ФИ.1.1.2. ФИ.2.1.1. ФИ.2.1.2. 

5. 
МАСА И 

ГУСТИНА 
 5 8 1 1 15 ФИ.2.1.5. 

6. ПРИТИСАК  5 5 1 1 12 ФИ.3.1.3. ФИ.1.1.3. ФИ.2.1.6. ФИ.3.1.4.  

Свега 1 29 32 5 5 72 
 

 

БИОЛОГИЈА 
Годишњи фонд часова: 72 

За обраду новог градива: 36 

За друге типове часова: 36 

 

Циљ наставе биологије јесте да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну 

основна знања о животном простору, начину живота, основној грађи, разноврсности и значају 

животињског света. 

 

Задаци наставе биологије су да ученици: 

- развијање љубави према природи и осећања дужности да је очувају за себе и будуће генерације; 

- развијање основне научне писмености, логичког расуђивања, објективности и критичког 

мишљења; 

- упознавање спољашње и основне унутрашње грађе праживотиња; упознавање спољашње и 

основне унутрашње грађе животиња; поступно и систематично упознавање разноврсности 

животињског света; развијање одговорног односа према животињама; разумевање еволутивног 

развоја живог света; развијање хигијенских навика и здравствене културе. 

 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

- уоче потребу за класификовањем живог света због његове велике разноврсности; 

- уочавају сличности и разлике у грађи и начину живота биљака, гљива и животиња; 

- упознају основне појмове о природном систему животиња; 
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- упознају животни простор, начин живота, грађу, разноврсност и значај праживотиња; 

- упознају животни простор, начин живота, спољашњу грађу и основе унутрашње грађе, 

разноврсност и значај сунђера, дупљара, црва, мекушаца, зглавкара и бодљокожаца; 

- схвате улогу инсеката у природи; 

- упознају болести које изазивају или преносе животиње, начин преношења и превенцију; 

- упознају животни простор, начин живота, грађу, разноврсност и значај риба, водоземаца, 

гмизаваца, птица и сисара; схвате значај бриге о потомству птица и сисара; схвате значај 

одговорног односа према животињама; 

- сазнају основне научне чињенице о току и развоју живота на Земљи и етапе земљине историје; 

- знају да живот на Земљи има историју са којом се могу упознати на основу фосилних остатака 

(записа); 

- разумеју еволуцију живог света и схвате њен значај у формирању савременог биолошког 

мишљења. 

 

Ре

д. 

бр. 

Назив наставне теме/целине 

У
в
о

д
 

О
б

р
ад

а
 

П
о
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љ
а
њ

е 
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е
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њ

е
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и
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и
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У
к
у

п
н

о
 Стандарди 

1. УВОД 1 1 1  3 

БИ.1.1.1   БИ.1.1.2.   БИ.1.1.3.   БИ.1.1.4.   

БИ.2.1.1.   БИ.2.1.2.   БИ.2.1.3.   БИ.3.1.1.   

БИ.3.1.2.   БИ.3.1.3.   БИ.3.1.4.  

2. ПРАЖИВОТИЊЕ  5 3 1 9 

БИ.1.1.4.   БИ.1.1.5.   БИ.1.2.1.   БИ.1.2.2.   

БИ.1.2.3.   БИ.1.2.5.   БИ.2.1.3.   БИ.2.1.4.   

БИ.2.2.1.   БИ.2.2.3.   БИ.3.1.4.   БИ.3.1.5.   

БИ.3.2.1.   БИ.3.2.2.  

 ЦАРСТВО ЖИВОТИЊА  24 22 2 48 

БИ.1.1.5.   БИ.1.2.4.   БИ.1.2.5.   БИ.1.2.6.   

БИ.1.2.7.   БИ.2.1.4.   БИ.2.2.1.   БИ.2.2.2.   

БИ.2.2.3.   БИ.2.2.4.   БИ.2.2.6.   БИ.2.2.8.   

БИ.3.1.5.   БИ.3.2.1.   БИ.3.2.2.   БИ.3.2.3.   

БИ.3.2.4.   БИ.3.2.5.  

3. 
УГРОЖЕНОСТ И 

ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА 
 3 3  6 

БИ.1.4.6.   БИ.1.4.7.   БИ.1.4.8.   БИ.2.1.4.   

БИ.2.4.8.   БИ.2.4.9.   БИ.3.4.6.   БИ.3.4.7.  

4. 
УВОД У ЕВОЛУЦИЈУ 

ЖИВОГ СВЕТА 
 3 3  6 

БИ.1.3.8.   БИ.1.3.9.   БИ.1.3.10.   

БИ.2.3.5.   БИ. 2.3.6.   БИ.3.2.3.   

БИ.3.3.5.   БИ.3.3.6.  

Свега 1 36 32 3 72  

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
Годишњи фонд часова: 72 

За обраду новог градива: 33 

За друге типове часова: 39 

 

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се ученици 

упознају са техничко-технолошким развијеним окружењем, кроз стицање основне техничке и 

информатичке писмености, развојем техничког мишљења, техничке културе, радних вештина и 

културе рада. 

Задаци наставе техничког образовања су: 

- да помаже схватању законитости природних и техничких наука, 

- да даје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима 

друштвено корисног рада, 

Остали циљеви и задаци предмета су да ученици: 

- стекну основно техничко и информатичко васпитање и образовање, 

- стичу основна техничко-технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се за њихову 

примену у учењу, раду и свакодневном животу, схвате законитости природних и техничких 

наука, 

- сазнају основни концепт информационо-комуникационих технологија (ИЦТ), сазнају улоге ИЦТ 

у различитим струкама и сферама живота, 
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- упознају рад на једном од оперативних система и неколико најчешће коришћених корисничких 

програма и стекну навике да их користи у свакодневним активностима, 

- науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, 

интерфејс и интернет, развијају стваралачко и критичко мишљење, 

- развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према 

сопстевеном плану рада и афирмишу креативност и оригиналност, развијају психомоторне 

способности,  

- усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима 

друштвено корисног рада, 

- савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, 

- објектима технике и управљања технолошким процесима,  

- развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања 

- задатака,  

- стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад, 

- комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртеж), 

- стекну знања за коришћење мерних инструмената, 

- на основу физичких, хемијских, механичких и технолошких својстава одаберу одговарајући 

материјал за модел, макету или средство,  

- препознају елементе (компоненте) из области грађевинарства, машинства, електротехнике, 

електронике и да их компонују у једноставније функционалне целине (графички и кроз моделе, 

макете или предмете),  

- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија,  

- препознају природне ресурсе и њихову ограниченост у коришћењу,  

- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору, 

- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе), израде или примене 

једноставнији програм за управљављање преко рачунара,  

- упознају економске, социјалне, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и 

производње и њихов значај на развој друштва,  

- примењују мере и средства за личну заштиту при раду,  

- знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења,  

- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу 

своју будућу професију и др. 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

- упознају врсте грађевинских објеката и њихове намене; упознају технике грађења; 

- упознају карактеристике грађевинског техничког цртања и основне грађевинске симболе; 

- науче да читају и користе једноставније грађевинске цртеже - документацију за изградњу, 

адаптацију и уређење стана, одговарајуће проспекте;  

- науче да користе готове једноставне софтверске алате за цртање;  

- науче како се користи CD-ром, флеш меморија и штампач;  

- упознају основне врсте, карактеристике и примену грађевинских материјала;  

- стичу навике за рационално коришћење материјала и енергије;  

- стичу и развијају културу становања у савременим условима;  

- упознају функционисање кућне инсталације (водоводне, топлотне и канализационе);  

- стекну представу о функционисању и организацији саобраћаја у саобраћајним објектима; 

- стекну знања о примени и битним карактеристикама грађевинских машина;  

- упознају основне процесе у пољопривредној производњи; 

- науче да примењују једноставније техничке цртеже у пројектовању модела или макета према 

сопственом избору: грађевинских или саобраћајних објеката; грађевинских или 

пољопривредних машина и уређаја; детаља из уређивања стана и др. 

 

Ред. 

бр. 
Назив наставне теме Увод 

Обрад

а 

Понављање 

вежбање 

утврђивање 

Евалуаци

ја 

самоевал. 

Укупно 

1. 
УВОД У АРХИТЕКТУРУ И 

ГРАЂЕВИНАРСТВО 
2 2  

 

4 
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2. 
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У 

ГРАЂЕВИНАРСТВУ 
 4 4 

 

8 

3. ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  6 9 1 16 

4. ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ  4 0 

 

4 

5. ЕНЕРГЕТИКА  2 2 

 

4 

6. 
ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У 

ГРАЂЕВИНАРСТВУ 
 3 1 

 

4 

7. САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ  1 1 

 

2 

8. КУЛТУРА СТАНОВАЊА  3 1 

 

4 

9. 
КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ -

МОДУЛИ 
 4 17 1 22 

10. 
ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У 

ПОЉОПРИВРЕДИ 
 3 1 

 

4 

Свега 2 32 36 2 72 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
Годишњи фонд часова: 72 

За обраду новог градива: 30 

За друге типове часова: 42 

 

Циљ физичког васпитања јесте 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. 

 

Општи оперативни задаци: 

- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

- развој и усавршавање моторичких способности; 

- стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и 

стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 

- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем 

овог васпитно-образовног подручја; 

- формирање морално-вољних квалитета личности; 

- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима 

живота и рада; 

- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове 

средине. 

Посебни оперативни задаци: 

- усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације; 
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- усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког 

васпитања; 

- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.); 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл.; 

- естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

Организациони облици рада  

Циљ физичког васпитања остварује се путем следећих организационих облика рада: 

- часова физичког васпитања; 

- корективно-педагошког рада; 

- слободних активности; 

- кросева; 

- логоровања; 

- зимовања; 

- спортских активности од значаја за друштвену средину; 

- школских и других спортских такмичења; 

- приредби и других друштвених активности школе на плану физичке културе. 

-  

Ред. 

бр. 

Назив наставне 

теме 
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о

д
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а
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е 
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е
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м

о
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У
к
у

п
н

о
 Стандарди 

1. МЕРЕЊА 1   2 3  

2. АТЛЕТИКА  10 8 3 21 

ФВ.1.1.3.  ФВ.1.1.4.  ФВ.1.1.6.  ФВ.1.1.7  

ФВ1.1.8.  ФВ.1.1.9.  ФВ.1.1.10.  ФВ.1.1.24.  

ФВ.1.1.25.  ФВ.1.2.1  ФВ.1.2.2.  ФВ.1.2.3.  

ФВ.1.2.4.  ФВ.1.2.5.  ФВ.1.3.1.  ФВ.1.3.2.  

ФВ.1.3.3.  ФВ.1.3.4.  ФВ.2.1.4. 

3. 

ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И 

ТЛУ 

 9 7 4 20 

Ученици и ученице  ФВ.1.1.11.  ФВ.1.1.12.  

ФВ.1.1.19  ФВ.1.1.24.  ФВ.1.1.25.  ФВ.1.2.1  

ФВ.1.2.2.  ФВ.1.2.3.  ФВ.1.2.4.  ФВ.1.2.5.  

ФВ.1.3.1.  ФВ.1.3.2.  ФВ.1.3.3.  ФВ.1.3.4.     

Ученице  ФВ.1.1.13.  ФВ.1.1.14.    Ученици  

ФВ.1.1.15.  ФВ.1.1.16.  ФВ.1.1.17.  

ФВ.1.1.18. 

4. КОШАРКА  12 7 3 22 

ФВ.1.1.1.  ФВ.1.1.2.  ФВ.1.1.24.  ФВ.1.1.25.  

ФВ.1.2.1.  ФВ.1.2.2  ФВ.1.2.3.  ФВ.1.2.4.  

ФВ.1.2.5.  ФВ.1.3.1.  ФВ.1.3.2.  ФВ.1.3.3.  

ФВ.1.3.4.  ФВ.2.1.1.  ФВ.2.1.2. 

5. 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 

 3 2 1 6 

ФВ.1.1.20.  ФВ.1.1.21.  ФВ.1.1.24.  

ФВ.1.1.25.  ФВ.1.2.1.  ФВ.1.2.2  ФВ.1.2.3.  

ФВ.1.2.4.  ФВ.1.2.5.  ФВ.1.3.1.  ФВ.1.3.2.  

ФВ.1.3.3.  ФВ.1.3.4. 

Свега 1 34 24 13 72  

 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 
Циљ и задаци 

Циљ наставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима, вештинама, 

ставовима и вредностима у области здравственог васпитања која су основ за формирање одговорног 

односа према сопственом здрављу и здрављу других. 

Задаци наставе здравственог васпитања су: 

- стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапреёивања здравља; 

- развијање здраве личности, одговорне према сопственом и туёем здрављу; 

- подстицање позитивног односа према здравом начину живљења; 

- мотивисање и оспособљавање ученика као активних учесника у очувању свог и туёег здравља;  

- подстицање хуманог односа према болесним особама и спремности да им се пружи помоћ; 



Основна школа „Љубомир Аћимовић“ 

Школски програм 2017-2021.  127 

- препознавање штетних утицаја по здравље и овладавање вештинама заштите. 

Оперативни задаци 
Кроз примере и задатке из свакодневног живота развијати здраву личност која ће бити одговорна за 

сопствено здравље. 

 

Ред. број Наставна тема Број часова 

1 ЗДРАВЉЕ И ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА 5 

2 ПСИХОЕМОТИВНИ РАЗВОЈ 5 

3 ЛИЧНА ХИГИЈЕНА 5 

4 ОРАЛНО ЗДРАВЉЕ 4 

5 ХИГИЈЕНА СПОРТА 6 

6 ПРАВИЛНА ИСХРАНА 5 

7 
ПРОБЛЕМИ ПОНАШАЊА МЛАДИХ И СОЦИЈАЛНИ 

ПРИТИСАК ВРШЊАКА 
6 

  36 

 

Садржаји из програма се могу реализовати кроз: 

- обавезне наставне и изборне предмете 

- изборне и факултативне предмете 

- часове одељењског старешине 

- додатни рад, секције и слободне активности 

- сарадњу са родитељима 

- рад стручних сарадника  

- сарадњу са локалном заједницом. 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

Циљ верске наставе јесте да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном простору, да 

се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање 

духовних и животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и 

неговање сопственог верског и културног идентитета. Ученици треба да упознају веру и духовне 

вредности сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице у отвореном и толерантном дијалогу, 

уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих 

позитивних искустава и достигнућа човечанства. 

Задаци верске наставе су да код ученика: 

- развија отвореност и однос према Богу, другачијим и савршеном у односу на нас, као и 

отвореност и однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и 

развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни 

индивидуализам и егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и 

света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која 

нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину божју и за себе; 
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- развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог 

народа и сопствене цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, верским 

заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице 

и властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са 

Богом; 

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, 

историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима; 

- изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и 

преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи. 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

Циљ  предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне 

заједнице, проширивањем знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично 

деловање. 

  

Задаци: 

- подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за 

унапређивање услова школског живота кроз праксу; 

- упознавање школских правила и процедура; 

- разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 

- упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 

- развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање 

ставова и изражавање мишљења; 

- обучавање техникама групног рада; 

- развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања. 

 

ИЗАБРАНИ СПОРТ 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

 Циљ 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). 

 

 Општи оперативни задаци: 
Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатка физичког васпитања: 

- развој и одржавање моторичких способности ученика; 

- учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта; 

- стицање теоријских знања у изабраном спорту; 

- познавање правила такмичења у изабраном спорту; 

- формирање навика за бављење изабраним спортом; 

- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у 

такмичења; 

- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се 

баве спортом. 

 

 Посебни оперативни задаци: 
- развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за 

успешно бављење изабраним спортом); 

- учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта; 

- пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања, 

стицање основних и продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту....итд.) и 

њихова примена у пракси; 

- учење и усавршавање основне тактике изабраног спорта и њена примене у пракси; 

- обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу; 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др. 
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- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у изабраном 

спорту; 

- подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења). 

-  

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање пожељног понашања у складу 

са принципима одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину, 

природу и биодиверзитет. 

  

Задаци наставе предмета чувари природе су да ученици: 

- примењују образовање за заштиту и одрживост животне средине, 

- развијају вредности, ставове, вештине и понашање у складу са одрживим развојем, 

- знају да на основу стечених знања препознају и изаберу квалитетан и здрав стил живота, 

- примењују рационално коришћење природних ресурса, 

- препознају изворе загађивања и уочавају последице, 

- развијају способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема, 

- поседују иницијативу за активно учествовање и одговорност, 

- поседују потребу за личним ангажовањем у заштити и одрживости животне средине, природе и 

биодиверзитета. 

 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија 

учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и 

карактером овог наставног предмета. 

Задаци: 
- развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената 

- стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите 

технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; 

- развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као 

основе за увођење у визуелно мишљење; 

- развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују у 

раду и животу; 

- развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 

- подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као 

и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; 

- стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и 

друштвене појаве; 

- омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у 

делима различитих подручја уметности; 

- развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и 

савремене уметности. 

 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

- развијају ликовно-естетски сензибилитет за спонтани ритам бојених мрља, линија, текстуру, 

светлину, боју и чулну осетљивост и осећајност за визуелно споразумевање и свет уобразиље у 

ликовним делима; 

- покажу интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости света 

облика: светло-тамно, облик-боја, простор, композиција; 

- посматрају и естетски доживљавају дела ликовних уметности; 

- развијају љубав према ликовном наслеёу; 

- се оспособе за стваралачко преношење визуелно-ликовних искустава у природно- друштвено  

научна  подручја  и  тако  развију  интересовање  за  оплемењивање  и  заштиту природе и 

смисао за унапреёивање културе живљења; 
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- развијају свест да ће знања користити у даљој професионалној оријентацији и унапреёивању 

опште културе. 

- развијају стваралачки однос према околини и веће компетенције визуелног мишљења; 

- развијају осетљивост за проблеме у коришћењу ликовно-техничких средстава. 

Структура:  

1. Садржаји програма 

2. Креативност 

3. Медијуми 

 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

Циљ  изучавања  предмета  је  проширивање  знања  из  области  опште  културе  и 

оспособљавање ученика да, кроз упознавање с начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет 

и време у коме живе и развију свест о континуитету и укорењености. Ученици би требало да се 

упознају са специфичностима динамике културних промена и да науче како да   сагледају   себе   у   

контексту   "другог"   да   би   сопствени   идентитет   што   потпуније интегрисали у шири контекст 

разуёене и сложене садашњости. 

Задаци предмета су да ученици, кроз наставу усмерену ка упознавању с различитим 

елементима свакодневног живота, као што су односи у породици, исхрана, образовање, игре, забава,   

становање,   одевање...   уоче   њихову   условљеност   историјским   процесима   и догаёајима. 

Концепција наставе овог изборног предмета нагласак ставља на упознавање с основним елементима 

свакодневног живота у прошлости Србије, Европе и Средоземља, с намером да се уоче њихови 

заједнички именитељи и упознају различитости које постоје у датом историјском контексту, као и у 

односу на савремено доба у којем ученик живи. Подстицањем   радозналости,   креативности   и   

истраживачког   духа   у   проучавању   овог предмета, ученици треба да се оспособе да формирају 

јаснију слику о прошлим временима, да овладају елементарним процедурама прикупљања историјске 

граёе, као и да развију критички однос према тој граёи и другим остацима прошлих времена. 

Оперативни задаци: 

- разумевање појма свакодневни живот; 

- разумевање значаја проучавања свакодневног живота у прошлости; 

- усвајање и продубљивање знања о разликама измеёу свакодневног живота данас и у прошлости; 

- упознавање са улогом и значајем грбова и застава; 

- упознавање са улогом и значајем грбова и застава у прошлости српског народа; 

- упознавање са свакодневним животом у средњем веку; 

- упознавање са свакодневним животом српског народа у средњем веку; 

- подстицање ученика на самостални истраживачки рад; 

- развијање способности повезивања знања из различитих области. 

 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ 7. РАЗРЕДА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
Годишњи фонд часова: 144 

За обраду новог градива: 66 

За друге типове часова: 78 

 

Циљеви и задаци 

- Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 

- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда 

српског књижевног језика;  

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућ-

ностима српског језика; 

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене 

и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, 

саговорника и читаоца); 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 
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- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено 

изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи 

(доживљајног, усмереног, истраживачког); 

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредно-

вање књижевноуметничких дела разних жанрова; 

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енцик-

лопедија и часописа за децу; 

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко 

процењивање прочитаног текста;  

- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; 

навикавање на самостaлно коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне);  

- поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских 

остварења (позориште, филм); 

- усвајање основних теоријских и функционanних појмова из позоришне и филмске уметности; 

- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на 

делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких оства-

рења; 

- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 

- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и теле-

визији; 

- подстицање ученика на самостaлно језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 

- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, 

рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.); 

- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и дру-

гих моралних вредности; 

- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње мећу људима. 

- усвајање правилног изговарања гласова, гласовних скупова, речи и реченица; 

- савладавање технике читања и писања на ћириличком писму;  

- навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању;  

- формирање навике за читко, уредно и лепо писање; 

- поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова; 

- уочавање врста књижевних дела према захтевима програма;  

- усвајање основних књижевнотеоријских и функционалних појмова према захтевима програма; 

- оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање према захтевима про-

грама. 

 

Ред. 
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тема/целина 
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о
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У
к
у

п
н

о
 Стандарди 

1 ГРАМАТИКА 1 30 12 1 4 48 

СЈ.1.3.5   СЈ.1.3.8.   СЈ.1.3.9.   

СЈ.1.3.16  СЈ.2.3.3.   СЈ.2.3.7  

СЈ.2.3.8.  СЈ.3.3.1.   СЈ.3.3.6  

СЈ.1.3.6.   СЈ.1.3.11. СЈ.2.3.5. 

СЈ.2.3.6.   СЈ.3.3.3.   СЈ.3.3.5. 

2 КЊИЖЕВНОСТ 1 32 21 1 5 61 

СЈ.1.2.1.  СЈ.1.1.2.  СЈ.1.1.6.  

СЈ.1.3.21  СЈ.1.4.1.  СЈ.1.4.7.  

СЈ.2.1.5.  СЈ.2.1.7.  СЈ.2.4.6.  

СЈ.2.4.8  СЈ.2.4.9.  СЈ.3.1.2.  

СЈ.3.1.2.  СЈ.3.4.1  СЈ.3.4.4    

СЈ.1.4.5.  СЈ.1.4.8.   СЈ.1.4.9.  

СЈ.2.4.2.  СЈ.2.4.5.  СЈ.3.4.2.   

СЈ.3.4.4. СЈ.3.4.7. 
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3 
ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 
1 2 19 1 4 28 

СЈ.1.2.1   СЈ.1.1.2.  СЈ..1.2.4.  

СЈ.1.2.9.  СЈ.2.2.3.   СЈ.2.1.5.  

СЈ.3.2.1.   СЈ.3.2.4   СЈ.3.2.3    

СЈ.3.3.8.   

4 ПРАВОПИС  2  3  1 7 

СЈ.1.2.1.   СЈ.1.2.7.  СЈ.2.2.3.   

СЈ.2.3.11.  СЈ.3.2.1     СЈ.3.2.4.  

СЈ.3.2.2.    СЈ.3.2.5. 

5 ОРТОЕПИЈА   3    

СЈ.1.1.1.   СЈ.1.1.2.  СЈ.1.1.6.   

СЈ.2.1.1.  СЈ.2.1.4.   СЈ.3.1.1.  

СЈ.3.1.2.   СЈ.1.1.3.  СЈ.1.1.7.    

СЈ.1.1.8.  СЈ.2.1.6.  СЈ.2.1.7.  

СЈ.3.1.3.     СЈ.3.1.4. 

Свега 3 66 58 3 14 144 
 

  
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Годишњи фонд часова: 72 

За обраду новог градива: 24 

За друге типове часова: 48 

 

Циљеви и задаци 

- Приближи ученицима идеју о постојању других језика као средстава комуникације; 

- развије позитивна осећања према језику који учи; 

- подстакне потребу за учењем страних језика; 

- подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика; 

- олакша разумевање других и различитих култура и традиција; 

- стимулише машту, креативност и радозналост. 

- стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама.  

- ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са 

говорницима других језика. 

- ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама. 

- ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама, самостално или уз помоћ 

наставника. 

- ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези са 

познатим темама. 

- препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај 

личног залагања у процесу учења страног језика. 

- разликује језик који учи од других језика; 

- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, 

ритам и интонацију; 

- разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 

- разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-

визуелних записа; 

- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.); 

- развија способност и навику слушања са разумевањем. 

- разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, акцентује речи, поштује ритам и интонацију; 

- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ;  

- описује кратким и једноставним језичким структурама себе и друге у познатим ситуацијама;  

- именује ствари из непосредног окружења у вези са темама које се обрађују;  

- репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице. 

- реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања о познатим темама;  

- поставља једностана питања;  

- изражава допадање и недопадање;  

- учествује у игри и комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.). 

- препознаје шта је ново научио;  

- препознаје, на елементарном нивоу, гласовну структуру језика који учи и уочава разлику у 

односу на матерњи језик;  
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- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости);  
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима 

 

 

Ред. 

број 
Наставна тема Увод Обрада 

Утврђивање 

понављање 

вжбање 

Евалуација, 

самоевалуац. 
Укупно 

1 INTRODUCTION PART 1 2 2 
 5 

2 Unit 2: MY LIFE 1 4 3 1 

9 

3 Unit 3: THE FUTURE 1 2 7 1 

11 

4 Unit 4: TIMES AND PLACES 1 3 6 1 
11 

5 Unit 5: LONDON 1 4 4 1 
10 

6 Unit 6: EXPERIENCES 1 6 4 1 
12 

7 Unit 7: PROBLEMS 1 3 9 1 

14 

 7 24 35 6 72 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Годишњи фонд часова: 36 

За обраду новог градива: 23 

За друге типове часова: 13 

 

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и 

уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 

постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да 

изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење 

и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

Задаци образовно-васпитног рада у настави ликовне културе састојe се у стварању разноврсних 

могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе ликовне културе сврха, циљеви и 

задаци образовања, као и циљеви наставе предмета ликовна култура буду у пуној мери реализовани 

развијању ученикове способности за: 

- коришћење свих ликовних елемената 

- ликовни стваралачки рад 

- коришћење различитих материјалa и медијума 

- усвајање естетских критеријума за креативно мишљење 

- доживљавање ликовних уметничких дела у оквиру културне баштине за прeпознавање 

савремених кретања у уметности свог и другог народа 

- визуелну перцепцију и аперцепцију 

- критичко мишљење 

- оплемењивање животног радног простора 

- активно стваралачко деловање у културном и уметничком животу средине  
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- активно естетско унапређивање своје околине и очување природе и баштине завичаја и 

домовине 

- неговање укупних људских достигнућа 

- будућа занимања, професионалну оријентацију 

- еманципацију личности ученика 

- културу рада. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-естетски сензибилитет за: 

арабеску, пропорције, композицију и простор, обједињавање покрета игре и звука и 

фотографију 

- упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и колективно 

преобликовање одређеног простора 

- се оспособе да повезују ликовни рад са литерарним и сценским изразом, звуком и покретом 

- упознају вредности споменика културе и своју културну баштину. 

 

Ред

.бр. 

Назив наставне 
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о
 Стандарди 

1. АРАБЕСКА  1 3 4 
ЛК.2.1.1.  ЛК.2.1.2.  ЛК.1.3.1.  ЛК.1.3.3.  ЛК.1.3.4.  

ЛК.2.3.1.  ЛК.3.3.1.  ЛК.3.3.3. 

2. ПРОПОРЦИЈЕ 1 3 4 ЛК.3.1.1.  ЛК.3.1.2.  ЛК.3.2.2.  ЛК.3.2.4. 

3. 
КOМПO3ИЦИЈА И 

ПРОСТОР 
17 2 19 ЛК.2.2.1.  ЛК.2.2.2.  ЛК.2.1.1.  ЛК.3.2.3.  ЛК.3.2.4. 

4. 

ОБЈЕДИЊАВАЊЕ 

ПОКРЕТА, ИГРЕ И 

ЗВУКА 

2 4 6 ЛК.2.1.1.  ЛК.2.1.2.  ЛК.2.2.1.  ЛК.3.3.2.  ЛК.3.3.3. 

5. ФОТОГРАФИЈА 2 1 3 
ЛК.2.1.1.  ЛК.3.1.2.  ЛК.3.2.2.  ЛК.3.2.4.  ЛК.3.2.3.  

ЛК.3.3.1.  ЛК.3.3.2.  ЛК.3.3.3. 

Свега 23 13 36 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Годишњи фонд часова: 36 

За обраду новог градива: 18 

За друге типове часова: 18 

 

Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и 

уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, 

да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и 

образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију  мотивисаност за учење и заинтересованост 

за предметне садржаје, као и да  

- упознавају музичке културе кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха 

- развију музикалност и креативност 

- негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно- образовног 

рада са ученицима. 

 

Задаци наставе музичке културе јесу: 
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- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

музичке културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе музичке културе 

буду у пуној мери реализовани 

- стицање знања о музици различитих епоха 

- развијање способности извођења музике (певање/свирање) 

- развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање 

музике 

- подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и 

стварање музике) 

- даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности; 

- стварање одељенских ансамбала. 

 

Оперативни задаци су: 

- певање и свирање, по слуху и из нотног текста; песме и теме из познатих композиција - 

упознавање музикe праисторије, античке епохе, средњег века, ренесансе, барока и класицизма 

кроз сагледавање друштвене функције музике, видова музицирања, карактеристичних жанрова, 

облика и инструмената епохе, као и најистакнутијих стваралачких личности 

- утврђивање појмова из основа музичке писмености 

- обрада мелодијског мола, обрада акорада на главним ступњевима, појам каденце  

- обрада мешовитих тактова (7/8, 5/8 - на примерима народних песама) 

- утврђивање и обрада појмова мелодија, ритам, метар, темпо, динамика, хармонија, полифонија, 

хомофонија, фактура. 

 

Ред. 

бр. 

Назив наставне 

теме/целине/области 
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о
 

Стандарди 

1. 

УПОЗНАВАЊЕ МУЗИКЕ 

РАЗЛИЧИТИХ ЕПОХА И 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Праисторија 

Античка епоха 

Средњи век 

Ренесанса 

Барок 

Класицизам 

Музика на тлу Србије 

15 10 2 2 29 

МК. 1.1.2.  МК. 2.1.2.  МК. 

1.3.2.  МК. 3.1.2.  МК.3.1.4,.  

МК. 3.3.1.  . 

2 

ОСНОВЕ МУЗИЧКЕ 

ПИСМЕНОСТИ 

 

1 2 - - 3 

МК. 1.1.2.  МК. 1.2.2.  МК. 

1.2.4.  МК. 2.1.2.  МК. 2.2.2.  

МК. 3.1.2.  МК.3.1.3.  МК. 

3.2.3.   

3 
СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

 
2 2 - - 4 

МК. 1 4 2   МК.1.4.4.  МК. 

3.4.2. 

 Свега 18 14 2 2 36 

 

 

ИСТОРИЈА 
Годишњи фонд часова: 36 

За обраду новог градива: 14 

За друге типове часова: 22 

 

Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се 
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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. 

Задаци наставе историје су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

историје сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе историје буду у пуној мери 

реализовани 

- да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу истакнутих личности 

- у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, економску, 

друштвену, културну...). 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- усвоје појам нови век и стекну знања о основним одликама тог историјског периода  

- стекну знања о историји најзначајнијих европских држава у новом веку 

- стекну знања о положају српског народа под турском, хабзбуршком и млетачком влашћу 

- стекну знања о настанку и развоју модерних српских држава до међународног признања 

независности 1878. године 

- упознају културна и научно-технолошка достигнућа Европе и света у новом веку  

- упознају културна и научно-технолошка достигнућа Срба у новом веку 

- стекну знања о знаменитим личностима новог века 

- развијају истраживачку радозналост и критички однос према историјским изворима. 

- стекну знања о развоју грађанских слобода и права током новог века 
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Стандарди 

1. 

УСПОН ЕВРОПЕ  

(Европа од краја 15 до краја 

18. века) 

1 1 2  4 

ИС.1.1.2. ИС. 1.1.9.  ИС.1.1.10.  
ИС.2.1.6.  ИС.1.1.8.  ИС.1.2.3.  ИС. 

2.1.4.  ИС.3.1.3.  ИС.2.2.1.  ИС.1.1.8.  
ИС.2.1.6.  ИС.1.1.6.  ИС.1.2.4.  
ИС.2.1.3.  ИС. 3.1.2. 

2. 

СРПСКИ НАРОД ПОД 

СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД 16. 

ДО КРАЈА 18. ВЕКА 

 3 3 2 8 

ИС.1.1.4.  ИС.1.1.6.  ИС.2.2.1.  
ИС.1.2.4.  ИС.1.1.6.  ИС.2.1.2.  ИС. 

3.1.2.  ИС.1.1.7.  ИС.1.1.10.  
ИС.3.1.3.  ИС.1.2.4.  ИС.2.1.5.  
ИС.2.2.3.  ИС.1.2.4.  ИС.2.1.5.  
ИС.3.1.3.  ИС.3.2.4.   

3. 

ДОБА РЕВОЛУЦИЈА (Европа 

и свет од краја 18. века до 

седамдесетих година 19. века) 

 3 3 1 7 

ИС.1.1.6.  ИС.1.1.8.  ИС. 2.1.4.  ИС. 

1.1.9.  ИС.1.1.10.  ИС.1.1.6.  
ИС.1.1.8.  ИС. 2.1.4.  ИС.3.1.6.  
ИС.1.2.3.  ИС.1.1.8.  ИС.2.1.6.  
ИС.2.2.1.  ИС.3.1.3.  ИС.2.1.6.  
ИС.3.1.6.  ИС.1.1.8.  ИС.2.1.6.  
ИС.3.1.3.  ИС.1.2.4.  ИС.1.2.7. ИС. 

2.1.4.  ИС.3.1.3.  ИС.1.1.7.  ИС.1.1.8.  
ИС.2.1.2.  ИС.2.1.6.  ИС.3.1.3.   

4. 

НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ 

ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА 

ГОРА (до међународног 

признања 1878.год.) 

1 5 6 1 13 

ИС.1.1.7.  ИС.1.2.1.  ИС.2.1.5.  
ИС.3.1.6.  ИС.1.1.7.  ИС.1.2.4.  
ИС.2.1.6.  ИС.2.2.2.  ИС.3.1.3.  
ИС.1.1.7.  ИС. 1.1.9.  ИС.3.1.3 
ИС.1.2.4.  ИС.2.2.2.  ИС.2.1.6.  
ИС.2.1.5.  ИС.2.2.1.  ИС. 3.1.2.  
ИС.1.1.7.  ИС.2.1.2.  ИС. 3.1.2. 

ИС.3.1.3. ИС.1.2.1. ИС.2.1.5. 

ИС.1.2.4.  
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5. 

СРПСКИ НАРОД ПОД 

СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД 

КРАЈА 18. ВЕКА ДО 

СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА 

19. ВЕКА 

 2 1 1 4 

ИС. 1.1.9. ИС.2.1.5. ИС.1.1.7. 

ИС.2.1.2. ИС.2.2.2. ИС.1.2.4. 

ИС.3.1.3. ИС. 1.1.9. ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.5.  

 Свега 2 14 15 5 36 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 
Годишњи фонд часова: 72 

За обраду новог градива: 42 

За друге типове часова: 30 

 

Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се 

оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе 

своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као и да упознају и разумеју географске објекте, појаве, процесе и законитости у 

простору, њихове узрочно- последичне везе и односе, развију географску писменост и географски 

начин мишљења, свести и одговорног односа према свом завичају, држави, континенту и свету као 

целини и толерантног става према различитим народима, њиховим културама и начину живота. 

Задаци наставе географије су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

географије сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе географије буду у пуној 

мери реализовани 

- упознавање и разумевање појава и процеса у географском омотачу Земље и у непосредном 

окружењу 

- картографско описмењавање за употребу географских карата у стицању знања и у свакодневном 

животу 

- упознавање основних географских одлика Европе, осталих континената и развијених држава 

света 

- упознавање основних географских одлика своје државе и држава у непосредном окружењу, 

њихових асоцијација и интеграција 

- упознавање комплементарности и регионалних разлика савременог света  

- развијање естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других 

феномена у геопростору 

- изграђивање и развијање ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине 

- развијање националног, европског и светског идентитета 

- развијање толеранције, постојања и припадности мултиетничком, мултијезичком, 

мултикултурном свету 

- развијање опште културе и образовања 

- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација. 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских континената, њихових 

регија и појединих држава 

- стекну знања о друштвеногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и 

појединих држава 

- се оспособе за праћење и разумевање економских и друштвених активности и промена у 

савременом свету и њиховом доприносу општем развоју и напретку човечанства 

- упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света; 

- разумеју проблеме у савременом свету (пренасељеност, неједнак привредни развој, недостатак 

хране, воде, енергије, минералних сировина, еколошки проблеми, болести, ратови и друго) 

- развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у мултиетничким, мултијезичким 

и мултикултуралним срединама у свету; 

- упознају различите културе континената, њихових регија и држава и кроз то развијају општу 

културу 
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- развијају жељу и стичу потребу за даље образовање и самообразовање са циљем да се што 

успешније укључе у даље стручно оспособљавање 

- кроз рад у настави географије проширују знања из картографије и оспособе се за самостално 

коришћење географске карте у стицању нових знања и у свакодневном животу 

- оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и 

илустративног материјала у циљу лакшег савладавања наставног градива и оспособљавања за 

самостални рад. 
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 Образовни стандарди. 

1 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ АЗИЈЕ 

 

1 13 6 1 1 22 
ГЕ 1.1.3.  ГЕ 3.1.1.  ГЕ 2.2.2.  ГЕ 

1.4.2.  ГЕ 2.4.2.  ГЕ 3.4.3 

2 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ АФРИКЕ 

 

 8 5 1  14 
ГЕ 1.1.3.  ГЕ 3.1.1.  ГЕ 2.2.2.  ГЕ 

1.4.2.  ГЕ 2.4.2.  ГЕ 3.4.3 

3 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СЕВЕРНЕ 

АМЕРИКЕ 

 6 4 1 1 12 
ГЕ 1.1.3.  ГЕ 3.1.1.  ГЕ 2.2.2.  ГЕ 

1.4.2.  ГЕ 2.4.2.  ГЕ 3.4.3 

4 
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРЕДЊЕ АМЕРИКЕ 
 3 1   4 

ГЕ 1.1.3.  ГЕ 3.1.1.  ГЕ 2.2.2.  ГЕ 

1.4.2.  ГЕ 2.4.2.  ГЕ 3.4.3 

5 
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ 
 5 2 1  8 

ГЕ 1.1.3.  ГЕ 3.1.1.  ГЕ 2.2.2.  ГЕ 

1.4.2.  ГЕ 2.4.2.  ГЕ 3.4.3 

6 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ АУСТРАЛИЈЕ И 

ОКЕАНИЈЕ 

 4 2   6 
ГЕ 1.1.3.  ГЕ 3.1.1.  ГЕ 2.2.2.  ГЕ 

1.4.2.  ГЕ 2.4.2.  ГЕ 3.4.3 

7 
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ АРКТИКА 
 1 1   2 

ГЕ 1.1.3.  ГЕ 3.1.1.  ГЕ 2.2.2.  ГЕ 

1.4.2.  ГЕ 2.4.2.  ГЕ 3.4.3 

8 
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ АНТАРКТИКА 
 1   1 2 

ГЕ 1.1.3.  ГЕ 3.1.1.  ГЕ 2.2.2.  ГЕ 

1.4.2.  ГЕ 2.4.2.  ГЕ 3.4.3 

9 СВЕТ КАО ЦЕЛИНА  1  1  2 ГЕ 2.1.2.  ГЕ 2.3.2.  ГЕ 3.3.2. 

 Свега 1 42 21 5 3 72 

 

 

ФИЗИКА 
Годишњи фонд часова: 72 

За обраду новог градива: 27 

За друге типове часова: 45 

 

Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и 

научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да 

се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе 

своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као и да упознају природне појаве и основне природне законе, да се оспособе за 

уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о 



Основна школа „Љубомир Аћимовић“ 

Школски програм 2017-2021.  139 

физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу научног метода и да се усмере према 

примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

Задаци наставе физике су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

физике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери 

реализовани 

- развијање функционалне писмености 

- упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици 

- разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона 

- развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање 

- развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и 

вештине јасног и прецизног изражавања 

- развијање логичког и апстрактног мишљења 

- схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења 

- решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја 

- развијање способности за примену знања из физике 

- схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, 

обнове и унапређивања животне средине 

- развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи 

- развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији. 

 

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 

- разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу од оних које су 

дефинисане интензитетом, правцем и смером (време, маса, температура, рад, брзина, убрзање, 

сила...) 

- користи, на нивоу примене, основне законе механике - Њутнове законе 

- стекне појам о гравитацији и разликује силу теже од тежине тела (безтежинско стање) - упозна 

силу трења 

- 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) 

- прави разлику између температуре и топлоте 

- уме да рукује мерним инструментима 

- користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине. 
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Назив наставне теме/целине 
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 Стандарди 

1 СИЛА И КРЕТАЊЕ  9 14 1 1 25 
ФИ.3.2.1. ФИ.1.2.1. ФИ.1.2.2. ФИ.2.1.4. 

ФИ.2.2.1. ФИ.2.2.2. 

2 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ. 

СИЛА ТРЕЊА 

4 6 1 1 12 ФИ.1.1.1. 

3 РАВНОТЕЖА ТЕЛА 5 5 1  11 ФИ.3.1.1 ФИ.2.1.3. 

4 
МЕХАНИЧКИ РАД И 

ЕНЕРГИЈА. СНАГА 
6 7 1 1 15 ФИ.2.5.1. ФИ.2.5.2. ФИ.2.5.3. ФИ.3.5.1. 
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5 ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 3 4 2  9 
ФИ.1.5.1. ФИ.2.5.4. ФИ.2.5.5. ФИ.3.5.2.  
 

Свега 27 36 6 3 72 

 

 

МАТЕМАТИКА 
Годишњи фонд часова: 144 

За обраду новог градива: 54 

За друге типове часова: 90 

 

Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну 

jeзичку и математичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 

постигнућа, 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 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. 

Задаци наставе математике јесу: 

- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

математике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе математике буду у пуној 

мери реализовани 

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у 

разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу 

- стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математике у 

различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно 

настављање образовања и укључивање у рад 

- развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и 

апстрактног мишљења 

- развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање 

математичке радозналости 

- стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у 

писменом и усменом облику 

- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима 

- савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и 

усвајање основних својстава тих операција 

- упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихових 

узајамних односа 

- оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама 

- припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука 

- изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност, упорност, 

тачност, уредност, објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад 

- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања. 

 

Оперативни задаци: 

Ученике треба оспособити да: 

- схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена 

- умеју да одреде приближну вредност броја a a Q a( , )  0  

- схватају реалне бројеве као дужинске мере, односно као тачке на бројевној правој одређене 

дужима које представљају такву меру 

- упознају појам степена и операције са степенима (изложилац степена природан број) 

- умеју да изводе основне рачунске операције с полиномима, као и друге идентичне 

трансформације ових израза (назначене у програму) 

- упознају правоугли координатни систем и његову примену 
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- добро упознају директну и обрнуту пропорционалност и практичне примене 

- знају Питагорину теорему и умеју да је примене код свих изучаваних геометријских фигура у 

којима се може уочити правоугли троугао 

- познају најважнија својства многоугла и круга; умеју да конструишу поједине правилне 

многоуглове (са 3, 4, 6, 8 и 12 страница) и да цртају друге правилне многоуглове рачунајући 

централни угао и преносећи га угломером 

- знају најважније обрасце у вези с многоуглом и кругом и да умеју да их примене у 

одговарајућим задацима 

- схвате појам размере дужи и својства пропорције 

- умеју да преведу на математички језик и реше једноставније текстуалне задатке 

- користе елементе дедуктивног закључивања (и изводе једноставније доказе у оквиру изучаваних 

садржаја). 
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 Стандарди 

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ  1 7 7 1  16 M.A.1.2.2.  M.A.2.2.2. M.A.3.2.2.   

2. 
ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА  
 5 10 1 2 18 M.A.1.3.2.  M.A.2.3.2.  M.A.3.3.2. 

3. 
ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 
 19 26 1 2 48 

M.A.1.2.2.  M.A.1.2.3.  M.A.2.2.3. 

M.A.3.2.3.   

4. МНОГОУГАО  6 6 1  13 M.A.1.3.3.  M.A.2.3.3.  M.A.3.3.3.   

5. КРУГ  6 8 1 2 17 
  M.A.1.3.3.  M.A.2.3.3.  

M.A.3.3.3.   

6. 

ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И 

ЊИХОВО ГРАФИЧКО 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

 7 12 1  20 M.A.1.5.1.  M.A.2.5.1.  M.A.3.5.1. 

7. СЛИЧНОСТ  4 6  2 12 M.A.3.3.6.   

 Свега 1 54 75 6 8 144 

 

 

БИОЛОГИЈА 
Годишњи фонд часова: 72 

За обраду новог градива: 45 

За друге типове часова: 27 

 

Циљ наставе  биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се 

оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе 

своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као и да усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о грађи и 

функционисању човечијег организма, развијају здравствену културу, хигијенске навике и схвате значај 

репродуктивног здравља. 
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Изучавањем биологије код ученика треба развијати одговарајуће квалитете живота, навике, запажања, 

способности критичког мишљења, објективно и логичко расуђивање као и хумане односе међу 

половима. 

Задаци наставе биологије су: 

- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

биологије. сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе биологије буду у пуној 

мери реализовани 

- разумевање улоге и значаја биологије за развој и напредак човечанства 

- развијање свести о властитом пореклу и положају у природи 

- разумевање еволутивног положаја човека 

- упознавање грађе и функционисања организма, усвајање одређених хигијенских навика, 

стеицање одговорности за  лично здравље и здравље других људи 

- схватање да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање 

норми понашања које обезбеђују хумане односе међу људима 

- стицање радних навика и способности за самостално посматрање и истраживање. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- науче основне податке о развоју људске врсте, етапе у развоју савременог човека и еволутивни 

положај човека данас 

- стекну знања о  грађи ћелија и ткива и повезаности органа и органских система у организам као 

целину 

- упознају основну грађу и улогу коже 

- упознају облик и грађу костију и мишића 

- упознају грађу и функцију нервног система  и чула 

- упознају грађу и функцију жлезда са унутрашњим лучењем и њихову повезаност са нервним 

системом 

- упознају грађу и функцију система органа за варење 

- упознају грађу и функцију система органа за дисање 

- упознају грађу и функцију система органа за циркулацију 

- упознају грађу и функцију система органа за излучивање и њихов значај за промет материја 

- упознају грађу и функцију 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 

- развијају неопходне хигијенске навике 

- схвате значај здравствене културе и репродуктивног здравља 

- схвате значај и улогу породице у развоју, опстанку, напретку људског друштва као и последице 

њеног нарушавања. 
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Стандарди 

1. 
ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ 

ЉУДСКЕ ВРСТЕ 
3 1   4 БИ.1.3.8.   БИ.1.3.9.   БИ. 2.3.5.   БИ.3.3.6.  

2. 
ГРАЂА ЧОВЕЧИЈЕГ  

ТЕЛА 
36 20 1 2 59 

БИ.1.2.2.   БИ.1.2.3.   БИ.1.2.4.   БИ.1.2.6.   

БИ.1.2.7.   БИ.1.3.4.   БИ.1.3.7.   БИ.1.5.1.   

БИ.1.5.5.   БИ.1.5.7.   БИ.1.5.8.   БИ.2.2.1.   

БИ.2.2.2.   БИ.2.2.4.   БИ.2.2.6.   БИ.2.2.7.   

БИ.2.2.8.   БИ.2.2.9.   БИ.2.5.1.   БИ.3.2.1.   

БИ.3.2.2.   БИ.3.2.3.   БИ.3.2.4.   БИ.3.2.6.   

БИ.3.2.7.   БИ.3.2.8.   БИ.3.3.1.   БИ.3.3.4.   

БИ.3.5.1.   БИ.3.5.2.   БИ.3.5.5.   БИ.3.5.6.   

БИ.3.5.8.  
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3. 
РЕПРОДУКТИВНО 

ЗДРАВЉЕ 
6 2  1 9 

БИ.1.5.10.   БИ.1.5.12.   БИ.2.5.1.   

БИ.2.5.5.   БИ.3.5.7.  

Свега 45 23 1 3 72 

 

 

ХЕМИЈА 
Годишњи фонд часова: 36 

За обраду новог градива: 14 

За друге типове часова: 22 

 

Циљ наставе хемије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се 

оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе 

своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као и 

- развијање функционалне хемијске писмености 

- разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских појмова, теорија, модела и 

закона 

- развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, 

формула и једначина 

- развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања 

- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема 

- развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу 

- развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим 

изворима (уџбеник, научно-популарни чланци, Интернет) 

- развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и 

рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у свакодневном животу 

- развијање радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и 

позитивног става према учењу хемије 

- развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији. 

 

Задаци наставе хемије јесу: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

хемије сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе хемије буду у пуној мери 

реализовани 

- омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у 

хемији долази до сазнања 

- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој различитих 

технологија и развој друштва уопште 

- оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком: да знају хемијску терминологију и да 

разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и једначина 

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и 

њиховим променама долазити на основу демонстрационих огледа или огледа које самостално 

изводе, развијати при том аналитичко мишљење и критички став у мишљењу  

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, 

правилно и безбедно, по себе и друге, руковати лабораторијским прибором, посуђем и 

супстанцама 

- оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања 

- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално 

искуство за решавање теоријских и експерименталних проблема 

- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и 

промена у реалном окружењу 

- омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект 

хемијских промена и његову практичну примену. 

 



Основна школа „Љубомир Аћимовић“ 

Школски програм 2017-2021.  144 

Ред. 

бр. 
Назив наставне теме/целине 

О
б

р
ад

а
 

П
о

н
ав

љ
а
њ

е 

в
еж

б
ањ

е
 

у
тв

р
ђ
и

в
а
њ

е
 

С
и

с
те

м
а-

ти
за

ц
и

ја
 

Е
в
ал

у
ац

и
ја

 

са
м

о
ев

ал
. 

У
к
у

п
н

о
 

Стандарди 

1 ХЕМИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ 1 1   2 

ХЕ.1.1.9.  ХЕ.1.1.10.  ХЕ.1.6.1.  

ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.6.1.  ХЕ.2.6.2.  

ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.6.1.  ХЕ.3.6.2.  

ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4. 

2 
ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ 

ПОЈМОВИ 
3 3 1 0 7 

ХЕ.1.1.1.  ХЕ.1.1.2.  ХЕ.1.1.3.  

ХЕ.1.1.8.  ХЕ.1.1.11.  ХЕ.1.1.12.  

ХЕ.1.6.1.  ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.1.2.  

ХЕ.2.1.7.  ХЕ.2.6.1.  ХЕ.2.6.2.  

ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.1.1.  ХЕ.3.1.2.  

ХЕ.3.1.3.  ХЕ.3.1.7.  ХЕ.3.1.8.  

ХЕ.3.6.1.  ХЕ.3.6.2.  ХЕ.3.6.3.  

ХЕ.3.6.4. 

3 

СТРУКТУРА СУПСТАНЦЕ - 

АТОМ И СТРУКТУРА 

АТОМА 

3 4 1 0 8 

ХЕ.1.1.6.  ХЕ.1.6.1.  ХЕ.1.6.2.  

ХЕ.2.6.1.  ХЕ.2.6.2.  ХЕ.2.6.3.  

ХЕ.3.1.4.  ХЕ.3.6.1.  ХЕ.3.6.2.  

ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4. 

4 

СТРУКТУРА СУПСТАНЦЕ - 

ОСНОВНЕ ЧЕСТИЦЕ КОЈЕ 

ИЗГРАЂУЈУ СУПСТАНЦЕ: 

АТОМИ, МОЛЕКУЛИ, ЈОНИ 

3 3 1 0 7 

ХЕ.1.1.4.  ХЕ.1.1.5.  ХЕ.1.6.1.  

ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.1.1.  ХЕ.2.6.1.  

ХЕ.2.6.2.  ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.1.3.  

ХЕ.3.1.4.  ХЕ.3.6.1.  ХЕ.3.6.2.  

ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4. 

5 
ХОМОГЕНЕ СМЕШЕ – 

РАСТВОРИ 
2 3   5 

ХЕ.1.1.7.  ХЕ.1.1.8.  ХЕ.1.6.1.  

ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.1.1.  ХЕ.2.1.3.  

ХЕ.2.1.5.  ХЕ.2.1.6.  ХЕ.2.1.9.  

ХЕ.2.1.10.  ХЕ.2.6.1.  ХЕ.2.6.2.  

ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.1.5.  ХЕ.3.1.8.  

ХЕ.3.1.9.  ХЕ.3.6.1.  ХЕ.3.6.2.  

ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4. 

6 
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 

ИЗРАЧУНАВАЊА 
2 4 1 0 7 

ХЕ.1.1.6.  ХЕ.1.6.1.  ХЕ.1.6.2.  

ХЕ.2.1.8.  ХЕ.2.6.1.  ХЕ.2.6.2.  

ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.1.8.  ХЕ.3.1.9.  

ХЕ.3.6.1.  ХЕ.3.6.2.  ХЕ.3.6.3.  

ХЕ.3.6.4. 

Свега 14 18 4 0 36 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
Годишњи фонд часова: 72 

За обраду новог градива: 28 

За друге типове часова: 44 

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте 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. 

Задаци наставе техничког образовања су: 

- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

техничког и информатичког образовања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви 

наставе техничког и информатичког образовања буду у пуној мери реализовани 

- стицање основног техничког и информатичког образовања и васпитања 
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- стицање основних техничко-технолошких знања, умења, вештина и оспособљавање ученика за 

њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу 

- схватање законитости природних и техничких наука 

- сазнавање основног концепта информационо-комуникационих технологија (ICT), улоге ICT у 

различитим струкама и сферама живота, 

- као и оспособљавање ученика да 

- раде на једном од оперативних система и неколико најчешће коришћених корисничких програма 

и стицање навике да их ученик користи у свакодневним активностима  

- науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, 

интерфејс и интернет  

- развијају стваралачко и критичко мишљење 

- развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према 

сопстевеном плану рада и афирмишу креативност и оригиналност   

- развијају психомоторне способности 

- усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим  облицима 

друштвено корисног рада 

- савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима технике и 

управљања технолошким процесима 

- развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака 

- стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад 

- комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртеж) 

- стекну знања за коришћење мерних инструмената 

- на основу физичких, хемијских, механичких и технолошких својстава одаберу одговарајући 

материјал  за модел, макету или средство 

- препознају елементе (компоненте) из области грађевинарства, машинства, електротехнике, 

електронике и да их компонују у једноставније функционалне целине (графички и кроз моделе,  

макете или предмете) 

- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија  

- препознају природне ресурсе и њихову ограниченост у коришћењу 

- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору 

- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе) 

- израде или примене једноставнији програм за управљављање преко рачунара 

- упознају економске, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и 

њихов значај на развој друштва 

- примењују мере и средства за личну заштиту при раду  

- знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења 

- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу 

своју будућу професију и др. 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

- комуницирају на језику технике (користе стручну терминологију и израђују технички цртеж-

основним прибором и рачунаром) 

- користе рачунар у прикупљању информација као и у њиховој обради и презентацији 

- служе мерним инструментима за мерење дужине, углова, масе, силе; 

- на основу физичких, хемијских и технолошких својстава одаберу одговарајући материјал (метал, 

легуру, неметал и погонски материјал) за модел или употребно средство 

- препознају елементе (компоненте) из области машинства и да их компонују у једноставније 

функционалне целине (графички и кроз моделе или употребне предмете) 

- примењују одговарајуће поступке обраде материјала кроз алгоритам 

- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија 

- правилно употребљавају стандардни прибор, алат и машине при обликовању елемената за 

моделе и употребна средства 

- одређују адекватне везе између елемената (завртањ, закивак, ...) 

- препознају природне ресурсе, њихову ограниченост у коришћењу 

- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском претварачу 

- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе) 

- одаберу једноставнији програм за управљање рачунаром 

- примењују мере и средства за личну заштиту при раду 

- знају мере заштите и потребе за обнову и унапређивање животног окружења 
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- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања и знања, правилно 

одаберу своју будућу професију. 

 

Ред. 

бр. 
Назив наставне теме Обрада 

Понављање 

вежбање 

утврђивање 

Евалуација 

самоевал. 
Укупно 

1 УВОД У МАШИНСКУ ТЕХНИКУ 2 0  2 

2 ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У МАШИНСТВУ 2 6  8 

3 ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2 11 1 14 

4 МАТЕРИЈАЛИ 2 0  2 

5 МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА 1 1  2 

6 ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МАТЕРИЈАЛА 3 1  4 

7 МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ 8 8  16 

 РОБОТИКА 1 1  2 

8. ЕНЕРГЕТИКА 5 1  6 

9. 
КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ-

МОДУЛИ 
2 13 1 16 

Свега 28 42 2 72 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
Годишњи фонд часова: 72 

За обраду новог градива: 34 

За друге типове часова: 38 

 

Циљ физичког васпитања јесте 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. 

Општи оперативни задаци су: 

- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

физичког васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физичког 

васпитања буду у пуној мери реализовани 

- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела 
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- развој и усавршавање моторичких способности 

- стицање моторичких умења, која су као садржаји утврђени програмом физичког    

- васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање 

- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања   

- дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја 

- формирање морално-вољних квалитета личности 

- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у   

- свакодневним условима живота и рада 

- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити   

- природе и човекове средине. 

Посебни оперативни задаци:  
- усмерени развој основних моторичких способности: брзине, снаге, издржљивости, гипкости  и 

координације 

- стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког 

васпитања 

- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.) 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл 

- естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

Ред. 

бр. 
Назив наставне теме 
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 Стандарди 

1. МЕРЕЊА 1 1  4 6 

 

2. АТЛЕТИКА  9 7 6 22 

ФВ.1.1.3.  ФВ.1.1.4.  ФВ.1.1.6.  ФВ.1.1.7  

ФВ1.1.8.  ФВ.1.1.9.  ФВ.1.1.10.  ФВ.1.1.24.  

ФВ.1.1.25.  ФВ.1.2.1  ФВ.1.2.2.  ФВ.1.2.3.  

ФВ.1.2.4.  ФВ.1.2.5.  ФВ.1.3.1.  ФВ.1.3.2.  

ФВ.1.3.3.  ФВ.1.3.4.  ФВ.2.1.4. 

3. 

ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И 

ТЛУ 

 7 6 3 16 

ФВ.1.1.11.  ФВ.1.1.12.  ФВ.1.1.19  ФВ.1.1.24.  

ФВ.1.1.25.  ФВ.1.2.1  ФВ.1.2.2.  ФВ.1.2.3.  

ФВ.1.2.4.  ФВ.1.2.5.  ФВ.1.3.1.  ФВ.1.3.2.  

ФВ.1.3.3.  ФВ.1.3.4.     

ФВ.1.1.13.  ФВ.1.1.14 ФВ.1.1.15.  ФВ.1.1.16.  

ФВ.1.1.17.  ФВ.1.1.18. 

4. ОДБОЈКА  15 5 2 22  

5. 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 

 2 3 1 6 

ФВ.1.1.20.  ФВ.1.1.21.  ФВ.1.1.24.  ФВ.1.1.25.  

ФВ.1.2.1.  ФВ.1.2.2  ФВ.1.2.3.  ФВ.1.2.4.  

ФВ.1.2.5.  ФВ.1.3.1.  ФВ.1.3.2.  ФВ.1.3.3.  

ФВ.1.3.4. 

Свега 1 34 21 15 72 

 

 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

Општи циљ наставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима, 
вештинама, ставовима и вредностима у области здравственог васпитања, који су основ за формирање 
одговорног односа према сопственом здрављу и здрављу других. 

Остали циљеви и задаци наставе здравственог васпитања су: 
- стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља 

- развијање здраве личности, одговорне према сопственом и туђем здрављу 

- подстицање позитивног односа према здравом начину живљења 
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- мотивисање и оспособљавање ученика као активних учесника у очувању свог и туђег здравља   

- подстицање хуманог односа према болесним особама и спремности да им се пружи помоћ 

- препознавање штетних утицаја по здравље и овладавање вештинама заштите. 
 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

- стекну  знања  о  развојном  периоду  адолесценција,  посебно  раној  адолесценцији  - пубертету 

- стекну знања о здравој исхрани и проблемима који се јављају у периоду ране адолесценције, 

везано за исхрану 

- схвате значај физичке активности у периоду ране адолесценције 

- се упознају са факторима ризика који доводе до поремећаја понашања у овом периоду 

- кроз примере и задатке из свакодневног живота развијају здраву личност која ће бити одговорна 

за сопствено здравље. 

 

Ред. 

број 
Наставна тема 

Број 

часова 

1 

ПУБЕРТЕТ  РАНА АДОЛЕСЦ ЕНЦИЈА: 

- телесни развој 

- психосексуални развој 

- социјални развој 

- когнитивни развој 

- емоционално сазревање 

- развој идентитета, морала. 

 

5 

2 ИСХРАНА (проблеми исхране - дијете). 12 

3 ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ 14 

4 РИЗИЧНА ПОНАШАЊА ПО ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ 10 

 36 

Садржаји из програма се могу реализовати кроз: 

- обавезне наставне и изборне предмете 

- изборне и факултативне предмете 

- часове одељењског старешине 

- додатни рад, секције и слободне активности 

- сарадњу са родитељима 

- рад стручних сарадника  

- сарадњу са локалном заједницом. 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте 

да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски 

хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот (будућу димензију идеалног). 

То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, 

социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света 

излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се 

настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне 

цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све то се остварује како на информативно-сазнајном, тако и на доживљајном и делатном 

плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота (однос с Богом, са 

светом, с другим људима и са собом). 

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 
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- развије способност уочавања да су грех и зло у свету последица погрешног изражавања човекове 

слободе; 

- развије способност уочавања да Бог поштује човекову слободу, али да не одустаје да  свет 

доведе у вечно постојање; 

- изгради свест о томе да Бог воли човека и свет и да их никад не напушта, али вечни живот 

зависи и од слободе човека и његове заједнице с Богом; 

- развије способност спознавања да Бог није одустао од првобитног циља због кога је створио 

свет, а то је да се свет сједини с Њим посредством човека и да тако живи вечно; 

- развије способност уочавања сличности у структури старозаветне и новозаветне цркве. 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- запазе да природа не постоји без личности; 

- науче да личност у Богу претходи природи у онтолошком смислу; 

- уоче да у стварном свету људска природа претходи човеку као личности у онтолошком смислу; 

- запазе да се код створених бића, тј. код људи слобода може изразити и као негација, што није 

случај у Богу; 

- запазе да је слобода Божија онтолошка, тј, да се изражава само као љубав према другој 

личности; 

- запазе разлику између иконографског приказивања Св. Tројице у православној и римокатоличкој 

традицији. 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

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. 

Задатак наставе грађанског васпитања јесте стварање разноврсних могућности да кроз 

различите садржаје и облике рада током наставе грађанског васпитања сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе грађанског васпитања буду у пуној мери реализовани. 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

- разумеју значења кључних појмова који се односе на грађанина, државу и власт 

- схвате историјски развој грађанских права и слобода 

- се упознају са карактеристикама одговорног и активног грађанина 

- разумеју место и улогу детета као грађанина у друштву 

- разумеју однос између грађанских права појединца и општег добра 

- се упознају са начинима развијања грађанске одговорности 

- разумеју волонтерски покрет и значај волонтерских акција 

- буду подстицани да се ангажују у различитим иницијативама и акцијама; 

- разумеју значај иницијативе за постизање промена у друштвеној заједници 

- разумеју неопходност постојања власти 

- се упознају са концептом ограничене власти 

- се упознају са институцијом Ђачког парламента. 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

 Циљ 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). 

 Општи оперативни задаци: 
Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатка физичког васпитања: 

- развој и одржавање моторичких способности ученика; 

- учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта; 

- стицање теоријских знања у изабраном спорту; 

- познавање правила такмичења у изабраном спорту; 
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- формирање навика за бављење изабраним спортом; 

- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у 

такмичења; 

- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се 

баве спортом. 

 Посебни оперативни задаци: 
- развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за 

успешно бављење изабраним спортом); 

- учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта; 

- пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања, 

стицање основних и продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту....итд.) и 

њихова примена у пракси; 

- учење и усавршавање основне тактике изабраног спорта и њена примене у пракси; 

- обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу; 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др. 

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у изабраном 

спорту; 

- подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења). 

 

ДОМАЋИНСТВО 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

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. 

Задаци наставе домаћинства јесу: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

домаћинства сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе домаћинства буду у 

пуној мери реализовани 

- развијање свести о томе да култура становања, одевања, исхране и понашања која се стиче у 

породици доживотно утиче на културне потребе, навике и понашања ученика 

- стицање знања и вештина у вези с важним активностима у свакодневном животу и развијање 

способности примене стечених знања и умења у областима организације и функционисања 

савремене породице и домаћинства, културе становања, одевања и исхране 

- развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, домаћинства и 

околине 

- развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих средстава, оруђа и 

материјала у домаћинству 

- развијање знања о компонентама правилне исхране 

- развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у домаћинству, 

нових информационих и комуникационих технологија 

- развијање еколошке свести о значају селективног прикупљања отпада у домаћинству и 

спремности да се сопственим активностима доприноси очувању здраве околине и стандарда 

квалитета живљења 

- развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних сазнања за унапређивањe 

квалитета живота 

- развијање сарадничких способности, способности слушања и уважавања мишљења других, 

способности изношења става и формулисања аргумената за изнети став 

- развијање свести о сопственим знањима и способностима. 

 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

Циљ образовно-васпитног рада у настави ликовне културе је да се подстиче и развија 

учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и 

карактером овог наставног предмета. 

Задаци васпитно-образовног рада у настави ликовне културе састоји се у развијању ученикове 

способности за: 
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- коришћење свих ликовних елемената 

- ликовни стваралачки рад 

- коришћење различитих материјала и медијума 

- усвајање естетских критеријума и за креативно мишљење 

- доживљавање ликовних уметничких дела у оквиру културне баштине за препознавање 

савремених кретања у уметности свог и другог народа 

- визуелну перцепцију и аперцепцију 

- критичко мишљење 

- оплемењивање животног радног простора 

- активно стваралачко деловање у културним и уметничком животу средине 

- активно естетско унапређивање своје околине и очување природе и баштине завичаја и 

домовине 

- неговање укупних људских достигнућа 

- будућа занимања, професионалну оријентацијиу 

- еманципацију личности ученика 

- културу рада. 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-естетски сензибилитет за: 

арабеску, пропорције, композицију и простор, обједињавање покрета игре и звука, фотографију 

и перформанс 

- упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и колективно 

преобликовање одређеног простора 

- се оспособе да повезују ликовни рад с литерарним сценским изразом, звуком и покретом 

- упознају вредности споменика културе и своју културну баштину. 

 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

Циљ наставе изборног предмета свакодневни живот у прошлости јесте да се осигура да сви 

ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 

Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да прошире знањa из области 

опште културе, да се оспособе кроз упознавање са начином живота људи у прошлости боље разумеју 

свет и време у коме живе и развију свест о континуитету и укорењености. Ученици би требало да се 

упознају са специфичностима динамике културних промена и да науче како да сагледају себе у 

контексту "другог" да би сопствени идентитет што потпуније интегрисали у шири контекст разуђене и 

сложене садашњости. 

Задаци наставе изборног предмета свакодневни живот у прошлости су стварање разноврсних 

могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе овог изборног предмета сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе предмета) буду у пуној мери реализовани. 

Кроз наставу усмерену ка упознавању с различитим елементима свакодневног живота, као што су 

односи у породици, исхрана, образовање, игре, забава, становање, одевање…  ученици уочавају 

њихову условљеност историјским процесима и догађајима. Концепција наставе овог изборног 

предмета нагласак ставља на упознавање с основним елементима свакодневног живота у прошлости 

Србије, Европе и света, с намером да се уоче њихови заједнички именитељи и упознају различитости 

које постоје у датом историјском контексту, као и у односу на савремено доба у којем ученик живи. 

Подстицањем радозналости, креативности и истраживачког духа у проучавању овог предмета, 

ученици треба да се оспособе да формирају јаснију представу о прошлим временима, да овладају 

елементарним процедурама прикупљања историјске грађе, као и да развију критички однос према тој 

грађи и другим остацима прошлих времена. 

Oперативни задаци 

Ученици треба да: 

- разумеју појам свакодневни живот 

- разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости 

- усвоје и прошире знања о разликама између свакодневног живота данас и у прошлости 

- усвоје и прошире знања о улози новца и банака у свакодневном животу људи некад и сад 
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- употпуне знања о историји српског новца 

- стекну знања о свакодневном животу у новом веку 

- стекну знања о свакодневном животу Срба у новом веку 

- развијају истраживачку радозналост 

- развијају способност повезивања знања из различитих области. 

 

РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ 8. РАЗРЕДА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
Годишњи фонд часова: 136 

За обраду новог градива: 48 

За друге типове часова: 88 

 

Циљеви и задаци 

- Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 

- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда 

српског књижевног језика;  

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућ-

ностима српског језика; 

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене 

и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, 

саговорника и читаоца); 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено 

изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи 

(доживљајног, усмереног, истраживачког); 

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредно-

вање књижевноуметничких дела разних жанрова; 

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енцик-

лопедија и часописа за децу; 

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко 

процењивање прочитаног текста;  

- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; 

навикавање на самостaлно коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне);  

- поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских 

остварења (позориште, филм); 

- усвајање основних теоријских и функционanних појмова из позоришне и филмске уметности; 

- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на 

делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких оства-

рења; 

- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 

- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и теле-

визији; 

- подстицање ученика на самостaлно језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 

- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, 

рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.); 

- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и дру-

гих моралних вредности; 

- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње мећу људима. 

- усвајање правилног изговарања гласова, гласовних скупова, речи и реченица; 

- савладавање технике читања и писања на ћириличком писму;  

- навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању;  

- формирање навике за читко, уредно и лепо писање; 



Основна школа „Љубомир Аћимовић“ 

Школски програм 2017-2021.  153 

- поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова; 

- уочавање врста књижевних дела према захтевима програма;  

- усвајање основних књижевнотеоријских и функционалних појмова према захтевима програма; 

- оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање према захтевима про-

грама. 

-  

Ред. 
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 Стандарди 

1 ГРАМАТИКА 1 20  8 1 7 37 

СЈ.1.3.5    СЈ.1.3.8.   СЈ.1.3.9.  

СЈ.1.3.16  СЈ.2.3.3.   СЈ.2.3.7  

СЈ.2.3.8.   СЈ.3.3.1.   СЈ.3.3.6  

СЈ.1.3.6.   СЈ.1.3.11. СЈ.2.3.5. 

СЈ.2.3.6.   СЈ.3.3.3.   СЈ.3.3.5.  

СЈ.1.3.1.   СЈ.1.3.3.   СЈ.2.3.1.  

СЈ.2.3.4    СЈ.3.3.4.   СЈ.3.3.8.  

СЈ.1.3.18.  СЈ.1.3.19.  СЈ.1.3.20.  

СЈ.2.3.1.  СЈ.2.3.4.  СЈ.3.3.7.    

СЈ.3.3.8.   

2 КЊИЖЕВНОСТ 1 28 24 1 5 60 

СЈ.1.2.1.   СЈ.1.1.2.   СЈ.1.1.6.  

СЈ.1.3.21  СЈ.1.4.1.  СЈ.1.4.7.  

СЈ.2.1.5.   СЈ.2.1.7.   СЈ.2.4.6.  

СЈ.2.4.8    СЈ.2.4.9.   СЈ.3.1.2.  

СЈ.3.1.2.   СЈ.3.4.1    СЈ.3.4.4    

СЈ.1.4.5.   СЈ.1.4.8.   СЈ.1.4.9.  

СЈ.2.4.2.   СЈ.2.4.5.   СЈ.3.4.2.  

СЈ.3.4.4.  СЈ.3.4.7.   СЈ.1.4.6.   

СЈ.1.4.6.  СЈ.3.1.4.    СЈ.3.4.5.   

СЈ.3.4.8.   

3 
ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 
1  21 1 5 29 

СЈ.1.2.1   СЈ.1.1.2.  СЈ..1.2.4.  

СЈ.1.2.9.  СЈ.2.2.3.   СЈ.2.1.5.  

СЈ.3.2.1.   СЈ.3.2.4  СЈ.3.2.3    

СЈ.3.3.8.  СЈ.1.2.5.    СЈ.1.3.20.  

СЈ.1.3.21.   СЈ.2.3.9.  СЈ.2.3.10.  

СЈ.2.3.11.  СЈ.3.3.7.   СЈ.3.3.8. 

4 ПРАВОПИС    6 1 2 10 

СЈ.1.2.1.   СЈ.1.2.7.  СЈ.2.2.3.   

СЈ.2.3.11.  СЈ.3.2.1     СЈ.3.2.4.  

СЈ.3.2.2.    СЈ.3.2.5.  СЈ.2.2.1.     

СЈ.2.2.5.  

5 ОРТОЕПИЈА    3    

СЈ.1.1.1.   СЈ.1.1.2.  СЈ.1.1.6.   

СЈ.2.1.1.  СЈ.2.1.4.   СЈ.3.1.1.  

СЈ.3.1.2.    СЈ.1.1.3.  СЈ.1.1.7.    

СЈ.1.1.8.  СЈ.2.1.6.    СЈ.2.1.7.  

СЈ.3.1.3.     СЈ.3.1.4. 

Свега 3 48 62 4 19 136 
 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Годишњи фонд часова: 68 

За обраду новог градива: 19 

За друге типове часова: 49 

 

Циљеви 

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују 

овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног језика. 

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног 

односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз 
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уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји 

основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној 

комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне 

комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу 

образовања и самостално, учење истог или другог страног језика. 

Општи стандарди 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о занчају сопоственог 

језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, 

истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 

 

Оперативни задаци 

Разумевање говора 

На крају осмог разреда, ученик треба да: 

- препознаје интонације које исказују различита емотивна стања и имплицитне намере 

саговорника; 

- разуме, поред оних израза које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад, и 

једноставна објашњења непознатих речи помоћу познатог и већ активно усвојеног вокабулара; 

- разуме дијалоге и монолошка излагања до једног минута, исказане природним темпом од стране 

наставника, других ученика и преко звучног материјала, а који углавном садрже претходно 

обрађену језичку грађу; 

- разуме саговорника у телефонском разговору, у оквиру раније обрађених говорних чинова; 

- разуме песме везане за обрађену тематику и рефрене актуелних песама примерених учениковом 

узрасту и укусу. 

Усмено изражавање и интеракција 

Ученик треба да: 

- савлада изговор гласова; 

- правилно репродукује основне интонацијске схеме; 

- спонтано користи устаљене изразе учтивости и оне који се тичу најчешћих ситуација на часу; 

- спонтано ступа у разговор у оквиру обрађене тематике и говорних чинова; 

- поставља питања предвиђена Програмом, а која се односе на садржај обрађеног дијалога или 

наративног текста, на свакодневне ситуације, на догађаје у прошлости, на намере саговорника 

или на предмет његовог интересовања; 

- ступи у једноставан разговор релефоном; 

- монолошки, без претходне припреме, у неколико реченица, искаже мишљење о низу питања; 

- у неколико реченица исприча лични доживљај у прошлости, уз давање појединости о ситуацији, 

месту и главним актерима; 

- у неколико реченица исприча садржај дијалога или наративног текста; 

- даје императивне исказе у комуникацији; 

- интерпретира тематски прилагођене песме, рецитације и скечеве. 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да: 

- савлада технике читања; 

- савлада правила читања, као и најзначајније неправилности; 

- разуме обавештења и упозорења на јавним местима; 

- разуме елементе нечије биографије, односно curriculum vitae; 

- разуме, глобално и селективно, разноврсне садржаје неформалног писма; 

- разуме, глобално и селективно, садржај непознатог текста који се састоји од углавном познате 

језичке грађе; 

- разуме логичке односе између реченица и дужих целина; 

- разуме глобално садржај непознатог текста који садржи и известан број непознатих речи. 

Писмено изражавање 

Ученик треба да: 

- савлада основна правила ортографије и карактеристичне изузетке; 

- пише свој curriculum vitae (формуларског типа); 

- пише кратке саставе, посебно оне у којима се приповедају догађаји у прошлости, уз давање 

појединости о ситуацији, месту и главним актерима; 

- пише краће целине на основу датих елемената, визуелног или звучног подстицаја и искаже своје 

мишљење о теми; 
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- пише електронске поруке и краћа неформална писма разноврсног садржаја; 

- преприча и преформулише садржај обрађеног дијалога или текста уз издвајање битних 

елемената и поштовање логичких односа између делова текста. 

 

Ред. 

број 
Наставна тема Увод Обрада 

Понављање, 

вежбање 

Утврђивање и 

систематизација 

Евалуација, 

самоевалуац. 
Укупно 

1  HEROES 1 6 12 2 1 22 

2 
OUR 

ENVIRONMENT 
1 6 13 3 1 24 

3 RELATIONSHIP 1 7 10 4 1 22 

                                      

Свега 
3 19 35 9 3 68 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Годишњи фонд часова: 34 

За обраду новог градива: 20 

За друге типове часова: 14 
 

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и 

уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, 

да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и 

образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост 

за предметне садржаје, као и да подстиче и развија ученичко стваралачко  мишљење  и  деловање  у  

складу  са  демократским  опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

 

Задаци: 
- стварање разноврсних могућности   да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

ликовне културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе предмета ликовна 

култура буду у пуној мери реализовани 

- развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елеменатa; 

- стварање  услова  да  ученици  на  часовима  у  процесу  реализације  садржаја користе различите 

технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; 

- развијање спосoбности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као 

основе за увођење у визуелно мишљење; 

- развијање смисла за естетске ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а 

примењују у раду и животу; 

- развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 

- подстицање  интересовања  стварање  и  неговање  потребе  код  ученика  за посећивањем музеја, 

изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и 

раде; 

- стварање  услова  да  се  упознавањем  ликовних  уметности  боље  разумеју природне 

законитости и друштвене појаве;  

- омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у 

делима различитих подручја визуелних уметности; 

- развијање  способности  за  препознавање  основних  својстава  традиционалне, модерне и 

савремене уметности. 

 

Оперативни задаци 
Ученици треба да се: 
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- оспособе   да   опажају   и   представљају:   слободне   композиције,   визуелне метафорике, 

контраста, јединства и доминанте у простору, фантастике; 

- формирају  навике  за  виши  ниво  културе  рада,  квалитет  производа,  културу живота и 

слободног времена; 

- ликовно-визуелно  описмене,  развију  креативне  способности,  припремају  за ефикасно и 

савремено укључивање у рад односно за различита занимања. 
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 Стандарди 

1. 
СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ 
 3 2 

 

 5 

ЛК.3.1.1.  ЛК.3.1.2.  ЛК.3.2.1.  

ЛК.3.2.2.  ЛК.3.2.4.  ЛК.3.2.3.  

ЛК.3.3.2.  ЛК.3.3.4. 

2. 
ВИЗУЕЛНА МЕТАФОРИКА 

и споразумевање 

 

5 2 

 

 7 

ЛК.3.1.1.  ЛК.3.1.2.  ЛК.3.2.1.  

ЛК.3.2.2.  ЛК.3.2.4.  ЛК.3.2.3.  

ЛК.3.3.1.  ЛК.3.3.2.  ЛК.3.3.3.  

ЛК.3.3.4. 

3. 
КОНТРАСТ, ЈЕДИНСТВО И 

ДОМИНАНТА У ПРОСТОРУ 

 

9 6 1  16 

ЛК.3.1.1.  ЛК.3.1.2.  ЛК.3.2.1.  

ЛК.3.2.2.  ЛК.3.2.4.   ЛК.3.3.2.  

ЛК.3.3.4. 

4. 

СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ И 

ФАНТАСТИКА 

 

3 2 1  6 

ЛК.3.1.1.  ЛК.3.1.2.  ЛК.3.2.1.  

ЛК.3.2.2.  ЛК.3.2.4.  ЛК.3.2.3.  

ЛК.3.3.1.  ЛК.3.3.2.  ЛК.3.3.3.  

ЛК.3.3.4. 

Свега  20 12 2  34 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Годишњи фонд часова: 34 

За обраду новог градива: 16 

За друге типове часова: 18 

 
Циљ наставе музичке културе јесте 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, као и да: 

- упознају музичке културе путем обраде тема повезаних са музиком различитих епоха; 

- развију музикалност и креативност; 

- негују  смисао  за  заједничко  и  индивидуално  музицирање  у  свим  облицима васпитно-

образовног рада са ученицима. 

 

Задаци наставе музичке културе су следећи:  
- стварање разноврсних могућности   да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

музичке културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе музичке културе 

буду у пуној мери реализовани 

- стицање знања о музици различитих епоха 

- стицање знања о музици различитих епоха; 

- развијање способности извођења музике (певање/свирање); 

- развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање 

музике; 

- подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и 

стварање музике); 

- даље упознавање изражајних средстава музичке уметности; 
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- оформити и неговати рад школског ансамбла. 
-  

Оперативни задаци 
Ученик уме да: 

- препозна    основне    елементе    музичке    писмености    -    опише    основне карактеристике: 

- музичких инструмената; 

- историјско-стилских периода;  

- музичких жанрова; 

- народног стваралаштва. 
Ученик уме да анализира повезаност: 

- музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком; 

- изражајности (нпр. брз темпо са живахним карактером); 

- структуре и драматургије одређеног музичког жанра (нпр. оперски финале са 

- догађајима у драми); 

- облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота. 
Ученик: 

- зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела; 

- разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког фолклора; 

- критички и аргументовано образлаже свој суд; 

- уме   креативно   да   комбинује   изражајне   музичке   елементе   у   естетичком контексту 

(одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом). 
Ученици умеју да: 

- препознају теме из  познатих композиција домаћих и страних аутора; 

- упознају музику различитих жанрова ; 

- буду ангажовани у свим музичким активностима и сами стварају музику; 

- активно учествују у припремању програма за такмичења и јавне наступе; 

- стечена стваралачка искуства и искуства у слушању музике користе за процену својих и других 

музичких дела. 

-  
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Стандарди 

1. 

УПОЗНАВАЊЕ МУЗИКЕ 

РАЗЛИЧИТИХ ЕПОХА И 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

1 

 

12 

 

5 

 

1 

 

2 

 

21 МК. 1.1.2.  МК. 1.2.3.  

МК. 2.1.2.  МК. 2.1.3.  

МК. 3.3.1.   

2. 
ОСНОВЕ МУЗИЧКЕ 

ПИСМЕНОСТИ 

 

1 

 

3 

 

3 

 

- 

 

- 

 

7 МК. 1.1.2.  МК. 2.2.2.  

МК. 3.1.3.  МК. 3.3.1.    

3. СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

 

1 

 

1 

 

2 

 

- 

 

2 

 

6 МК. 1.4.2.  МК. 1.4.4.  

МК. 3.4.2.  МК. 3.4.3. 

Свега 3 16 10 1 4 34 

 

 

ИСТОРИЈА 
Годишњи фонд часова: 68 

За обраду новог градива: 37 

За друге типове часова: 31 

 

Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку   и   научну   

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се 
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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.  

Задаци наставе историје су: 

- стварање разноврсних могућности   да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

историје сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе историје буду у пуној мери 

реализовани 

- да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу истакнутих личности у развоју 

људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, економску, 

друштвену, културну...). 

Циљ и задаци наставе историје остварују се кроз различите садржаје, методе и облике рада, уз 

поштовање Образовних стандарда за крај обавезног образовања. 

 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

- стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине XIX до 

краја XX века 

- стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине XIX до 

краја XX века на српском и југословенском простору 

- стекну основна знања о историји европских и ваневропских држава у периоду од друге половине 

XIX до краја XX века 

- разумеју најзначајније политичке идеје историјског периода од друге половине XIX до краја XX 

века 

- стекну  основна  знања  о  знаменитим  личностима  периода  од  друге половине XIX до краја 

XX века у општој и националној историји 

- се упознају са културним и научнотехнолошким достигнућима на српском, југословенском, 

европском и ваневропском простору у периоду од друге половине XIX до краја XX века 

- разумеју да национална историја представља саставни део опште историје 

- развијају  истраживачки  дух  и  критички  однос  према  прошлости  и оспособе се да препознају 

различита тумачења истих историјских догађаја 

- разумеју узроке и последице најважнијих историјских појава у периоду од друге половине XIX 

до краја XX века 

- овладају вештином коришћења  историјских карата за период од друге половине XIX до краја 

XX века 

- науче  да  повезују  различите  историјске  садржаје  (личности,  догађаје, појаве и процесе) са 

одговарајућом временском одредницом и историјским периодом 

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости.  

-  
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Стандарди 

1. 
СВЕТ КРАЈЕМ 19. И 

ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА 
 3 3 1 

 

7 

ИС.1.1.5.  ИС.1.1.6.  ИС.1.1.8.  ИС. 

1.1.9.  ИС.1.2.4.  ИС.1.2.6.  

ИС.2.1.2.  ИС.2.1.6.  ИС.2.2.5.  

ИС.3.1.3.  ИС.3.1.5.   

2. 

СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И 

СРБИ У ХАБЗБУРШКОМ И 

ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ 

ОД БЕРЛИНСКОГ 

КОНГРЕСА ДО ПРВОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

1 8 6 1  16 

ИС.1.1.5.  ИС.1.1.7.  ИС. 1.1.9.  

ИС.2.1.1.  ИС. 2.1.4.  ИС.2.1.5.  

ИС.1.2.4.  ИС.3.1.3.  ИС.3.1.6.  ИС. 

3.1.2.  ИС.1.1.8.  ИС.1.1.5.  

ИС.1.1.7.  ИС. 1.1.9.  ИС.1.1.10.  

ИС.2.1.1.   
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3. 

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И 

РЕВОЛУЦИЈЕ У РУСИЈИ И 

ЕВРОПИ 

1 4 1   6 

ИС.1.1.5.  ИС.1.2.3.  ИС.1.2.4.  

ИС.1.1.8.  ИС.1.1.6.  ИС.2.1.1.  ИС. 

2.1.4.  ИС.2.1.6.  ИС.3.2.6.  

ИС.3.1.1.     

4. 
СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У 

ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 
 3 2 1  6 

ИС.1.1.7.  ИС.1.2.3.  ИС.1.2.4.  

ИС.2.1.2.  ИС.2.1.5.  ИС.2.2.2.  

ИС.2.2.3.  ИС.2.1.1.  ИС.3.1.1.  

ИС.1.1.6.  ИС.1.1.7.  ИС.2.1.5.  

ИС.1.1.10.  ИС.2.1.5.  ИС.2.2.2.  

ИС.3.1.1.   

5. 
СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И 

ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 
1 3 1 1  6 

ИС.1.2.4.  ИС.2.1.6.  ИС.3.1.1.  

ИС.3.1.3.  ИС.3.1.5.  ИС.2.1.6.  

ИС.1.1.6.  ИС.1.1.8.  ИС.2.1.1.  

ИС.3.1.1.   

6. 
ЈУГОСЛОВЕНСКА 

КРАЉЕВИНА 
 3 2 1  6 

ИС.1.1.7.  ИС.1.2.4.  ИС.2.1.1.  

ИС.2.1.5.  ИС.2.2.2.  ИС.3.1.1.  

ИС.2.1.5.  ИС. 3.1.2.  ИС.3.1.3.  

ИС.1.1.7.  ИС.1.2.4.  ИС.2.1.5.  

ИС.3.1.5.  ИС.1.1.7.  ИС.2.1.1.  

ИС.3.1.1.  ИС.2.2.2.   

7. 
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ-

ТОТАЛНИ РАТ 
1 4 2   7 

ИС.1.1.8.  ИС. 1.1.9.  ИС.1.1.10.  

ИС.2.1.2.  ИС.2.1.6.  ИС.2.2.2.  

ИС.3.2.6.  ИС.3.1.3.  ИС.3.1.1.  

ИС.1.2.3.  ИС.1.1.8.  ИС.3.1.3.  

ИС.1.2.4.  ИС.3.2.7.  ИС.2.1.6.  

ИС.1.1.6.  ИС. 3.1.2.   

8. 
ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ 
 4 1 1  6 

ИС.1.1.7.  ИС. 1.1.9.  ИС.1.1.10.  

ИС.2.1.2.  ИС.2.1.5.  ИС.1.2.4.  

ИС.2.2.1.  ИС.2.2.2.  ИС.3.1.1.  

ИС.3.1.3.  ИС.3.2.6.  ИС.3.2.7.    

9. 
СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 
 2 1   3 

ИС.1.1.5.  ИС.1.1.6.  ИС.1.1.8.  ИС. 

1.1.9.  ИС.2.1.6.  ИС.3.1.3.  

ИС.3.2.7.   

10. 
ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ 

ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 
 3 1  1 5 

ИС.1.1.7.  ИС.1.2.4.  ИС.2.1.5.  

ИС.2.2.2.  ИС.3.1.1.  ИС.3.1.3.  

ИС.3.2.6.  ИС.1.1.7.  ИС.2.1.5.  

ИС.3.1.1.  ИС.1.1.7.  ИС. 1.1.9.  

ИС.1.1.10.  ИС.1.2.3.  ИС.1.2.4.  

ИС.2.2.2.  ИС.2.1.5.  ИС.3.2.6.   

Свега 4 37 20 6 1 68 
 

 

ГЕОГРАФИЈА 
Годишњи фонд часова: 68 

За обраду новог градива: 40 

За друге типове часова: 28 

 
Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се 

оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе 

своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као  и  да  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. 

Задаци наставе географије су стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и 

облике рада током наставе географије сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе 

географије буду у пуној мери реализовани. Њихово остваривање допринеће оспособљавању и 

развијању знања, вештина, ставова и вредности који су неопходни за развој хумане, хармоничне и 
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интеркултурно усмерене личности, способне да се сналази у сложеним условима друштва у 

трансформацији и да допринесе развоју своје заједнице као одговоран грађанин. 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

- одређују,  повезују  и  схватају  значај  географског  положаја    своје  земље  на Балкану, у 

Европи и у свету; 

- стекну   основна   знања   о   природно-географским   и   друштвено-економским одликама 

Србије, њеним природним лепотама и културном наслеђу; 

- примењују стечена знања у свакодневном животу, како би са разумевањем могли да  прате  

друштвено-географске  појаве,  процесе  и  односе  на  простору  наше земље, на Балкану, у 

Европи и у свету; 

- познају својства географских објеката, појава и процеса у крају у коме живе и повезују појаве и 

процесе на регионалном и националном  нивоу; 

- развијају способности повезивања знања из географије са знањима из сродних наставних 

предмета; 

- схватају потребу личног учешћа у заштити, обнови и унапређивању квалитета животне средине 

и значај очувања природе и природних ресурса; 

- поседују осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури, те 

активно доприносе очувању и неговању националног и културног идентитета;  

- развијају међусобно уважавање, као и сарадњу и солидарност између припадника различитих 

социјалних, етничких и културних група и доприносе друштвеној кохезији; 

- подржавају процесе међународне интеграције наше земље; 

- користе   различите   изворе   информација   и   уочавају   њихову   важност   у географским 

сазнањима; 

- буду  оспособљени  да  на  терену  осматрају,  мере,  анализирају,  интервјуишу, скицирају и 

прикупљају податке и развијају способност исказивања географског знања речима, сликом, 

квантитативно, табеларно, графички и схематски; 

- овладају  техникама тимског/групог рада и групног одлучивања; 

- буду оспособљени за континуирано образовање и самообразовање. 
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Образовни стандарди. 

1. 

УВОД У ПРОГРАМСКЕ 

САДРЖАЈЕ 1 - - - - 1 / 

2. 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
- 1 1 - - 2 

ГЕ 2.1.3.  ГЕ 1.4.1.  ГЕ 

2.4.1.  ГЕ 3.4.1.  ГЕ 2.3.2. 

3. 

ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

- 16 9 1 1 27 
ГЕ 2.1.3.  ГЕ 1.4.1.  ГЕ 

2.4.1.  ГЕ 3.4.1.  ГЕ 2.3.2. 

4. 

СТАНОВНИШТВО И 

НАСЕЉА - 6 2 - 1 9 
ГЕ 2.1.3.  ГЕ 1.4.1.  ГЕ 

2.4.1.  ГЕ 3.4.1.  ГЕ 2.3.2. 

5. 

ПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ - 10 3 1 1 15 
ГЕ 2.1.3.  ГЕ 1.4.1.  ГЕ 

2.4.1.  ГЕ 3.4.1.  ГЕ 2.3.2. 

6. 

ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА 

- 3 3 - 1 7 
ГЕ 2.1.3.  ГЕ 1.4.1.  ГЕ 

2.4.1.  ГЕ 3.4.1.  ГЕ 2.3.2. 

7. 

СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ 

- 2 1 - - 3 
ГЕ 2.1.3.  ГЕ 1.4.1.  ГЕ 

2.4.1.  ГЕ 3.4.1.  ГЕ 2.3.2. 

8. 

СРБИЈА У САВРЕМЕНИМ 

ИНТЕГРАЦИЈСКИМ 

ПРОЦЕСИМА 
- 2 1 - - 3 

ГЕ 2.1.3.  ГЕ 1.4.1.  ГЕ 

2.4.1.  ГЕ 3.4.1.  ГЕ 2.3.2. 
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/. 

 ГОДИШЊА 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА   

 НАСТАВНОГ ГРАДИВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- - - 1 - 1 / 

 Свега 1 40 20 3 4 68 

 

 

ФИЗИКА 
Годишњи фонд часова: 68 

За обраду новог градива: 35 

За друге типове часова: 33 
 

Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку   и   научну   

писменост   и   да   напредују   ка   реализацији   одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да 

се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим  и  непознатим  ситуацијама,  да  изразе  и  

образложе  своје  мишљење  и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају природне појаве и основне 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. 

 

Задаци наставе физике су: 

- стварање разноврсних могућности   да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

физике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери 

реализовани 

- развијање функционалне писмености, 

- упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици, 

- разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона 

- развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама путем истраживања, 

- подстицање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности и критичког  

мишљења, 

- развијање вештине јасног и прецизног изражавања, 

- развијање логичког и апстрактног мишљења, 

- разумевање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења, 

- решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја, 

- развијање способности за примену знања из физике, 

- уочавање и разумевање  повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби 

заштите, обнове и унапређивања животне средине, 

- развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи,  

- развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији. 
 

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 

- разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу (време, маса, 

температура, рад, енергија, количина наелектрисања, електрични напон и струја) од оних које 

су дефинисане интензитетом, правцем и смером (брзина, убрзање, сила, јачина електричног и 

магнетног поља ... ), 

- уме да слаже и разлаже силу, јачину електричног поља... 

- разликује различите врсте кретања (транслаторно, осцилаторно, таласно) и да зна њихове 

карактеристике, 

- зна основне карактеристике звука и светлости, 

- зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у природи, 

- разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи трансформацију 

енергије у рад и обрнуто, 

- примењује законе одржања (масе, енергије, количинe наелектрисања), 

- зна услове за настанак струје и Омов закон, 

- прави разлику између температуре и топлоте, 

- уме да рукује мерним инструментима, 

- користи   јединице   Међународног   система   (SI)   за   одговарајуће   физичке величине. 
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 Стандарди 

1 
ОСЦИЛАТОРНО И 

ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ 
 4 2 1 1 8 

ФИ.2.2.3. ФИ.3.2.4. ФИ.3.2.5. 

ФИ.3.2.2.  

ФИ.3.2.3.  

 

2 СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ   7 6 1 1 15 
ФИ.3.2.5. ФИ.3.2.6. 

 

3 ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ  5 3 1 1 10 

 

4 ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА  8 9 1 1 19 

ФИ.2.3.4. ФИ.3.4.2. ФИ.3.3.1. 

ФИ.2.3.3. ФИ.2.3.6. ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.5.  

 

5 МАГНЕТНО ПОЉЕ  4 1 1  6 

 

6 
ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 
 5 2 1  8 

 

7 
ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 
 2 0   2 

 

Свега  35 23 6 4 68 

 

 

МАТЕМАТИКА 
Годишњи фонд часова: 136 

За обраду новог градива: 53 

За друге типове часова: 83 
 

Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну 

jeзичку и математичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 

постигнућа, као и да: 

- оспособи  ученике  да  решавају  проблеме  и  задатке  у  новим  и  непознатим ситуацијама; 

- оспособи  ученике  да  изразе  и  образложе  своје  мишљење  и  дискутују  са другима; 

- развије мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје; 

- осигура да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 

законитости у природи и друштву; 

- оспособи  ученике  за  примену  усвојених  математичких  знања  у  решавању разноврсних 

задатака из животне праксе; 

- представља  основу  за  успешно  настављање  математичког  образовања  и  за самообразовање; 

- доприноси развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном 

развитку личности ученика. 

 
Задаци наставе математике јесу: 

- стварање разноврсних могућности   да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

математике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе математике буду у пуној 

мери реализовани; 
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- нумеричко  описмењавање  ради  успешног  бављења  било  којом  професијом  и остваривања 

квалитета живота; 

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у 

разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 

- стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математике у 

различитим подручјима људске делатности (математичко модело- вање), за успешно 

настављање образовања и укључивање у рад; 

- развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и 

апстрактног мишљења; 

- развијање  културних,  радних,  етичких  и  естетских  навика  ученика,  као  и побуђивање 

математичке радозналости; 

- стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у 

писменом и усменом облику; 

- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима; 

- савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и 

усвајање основних својстава тих операција; 

- упознавање  најважнијих  геометријских  објеката:  линија,  фигура  и  тела,  и разумевање 

њихових узајамних односа; 

- оспособљавање  ученика  за  прецизност  у  мерењу,  цртању  и  геометријским конструкцијама;  

- припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука; 

- изграђивање    позитивних    особина    ученикове    личности,    као    што    су: систематичност, 

упорност, тачност, уредност, објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад; 

- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања. 

-  

Оперативни задаци 

Ученике треба оспособити да: 

- умеју  да  решавају  линеарне  једначине  (неједначине)  и  системе  линеарних једначина с 

једном и две непознате на основу еквивалентних трансформација, као и да решења тумаче 

графички; 

- одговарајуће   текстуалне   задатке   изразе   математичким   језиком   и   реше   их користећи 

једначине; 

- уоче функционалне зависности и да их приказују на различите начине, тј. да схвате појам 

функције и њеног графика; 

- овладају појмом функције упознавањем/усвајањем   линеарне функције и њених својстава, тако 

да могу да цртају и читају разне графике линеарне функције; 

- умеју да тумаче  податке представљене различитим дијаграмима и табелама; 

- умеју да састављају табеле и цртају одговарајуће графиконе-дијаграме разних стања, појава и 

процеса; 

- умеју да израчунају медијану и да је користе; 

- схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору; 

- науче најбитније чињенице о пројекцијама на раван; 

- науче елементе и својства геометријских тела (призма, пирамида, ваљак, купа и лопта); умеју да 

цртају мреже и да израчунавају површину и запремину тела; 

- примењују   знања   о   геометријским   телима   у   пракси,   повезујући   садржаје математике и 

других области; 

- примењују елементе дедуктивног закључивања. 
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1. СЛИЧНОСТ ТРОУГЛОВА  3 5   8 M.A.3.3.6.   
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2. ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН  6 6   12 
M.A.1.5.1.  M.A.2.5.1.  

M.A.3.5.1.   

3. 

 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ С ЈЕДНОМ 

НЕПОЗНАТОМ 

 6 12  2 20 M.A.1.2.1.   

4. ПРИЗМА  6 8   14 
M.A.1.3.4.  M.A.2.3.4.  

M.A.3.3.4.   

5. ПИРАМИДА   6 9 1 2 18 M.A.2.3.4.  M.A.3.3.4.   

6. ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА   5 7   12 
M.A.1.2.4.  M.A.2.2.4. 

M.A.3.2.4.   

7. 
ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА 
 4 4   8 

M.A.1.5.2.  M.A.2.5.2.  

M.A.3.5.2. 

8. 

СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ 

 6 6  2 14 
M.A.1.2.1.  M.A.2.2.1.  

M.A.3.2.1. 

9. ВАЉАК  4 6   10 
M.A.1.3.5. M.A.2.3.5.  

M.A.3.3.5. 

10 КУПА  4 8   12 
M.A.1.3.5. МA.2.3.5.  

M.A.3.3.5. 

11 ЛОПТА  3 3  2 8 
M.A.1.3.5. M.A.2.3.5.  

M.A.3.3.5.   

 Свега  53 74 1 8 136 

 

 

БИОЛОГИЈА 
Годишњи фонд часова: 68 

За обраду новог градива: 40 

За друге типове часова: 28 

 

Циљ наставе  биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку   и   научну   

писменост   и   да   напредују   ка   реализацији   одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да 

се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим  и  непознатим  ситуацијама,  да  изразе  и  

образложе  своје  мишљење  и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да усвајањем образовно-васпитних садржаја развијају 

знања, вештине и умења из области екологије и заштите животне средине, уз примену концепта 

одрживог развоја. 

 

Задаци наставе биологије су: 
 

- стварање разноврсних могућности   да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

биологије. сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе биологије буду у пуној 

мери реализовани 

- упознавање еколошких појмова,  

- образовање за животну средину, 

- развијање  потреба  и  могућности  личног  ангажовања  у  заштити  животне средине, 

- усвајање  и  примена  принципа  одрживости,  етичности  и  права  будућих генерација на 

очувану животну средину. 
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Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

- упознају  појам  биолошке  разноврсности  и  њен  значај  за  опстанак  и еволуцију живота на 

Земљи; 

- науче и схвате нивое организације живог света у природи; 

- упознају предмет истраживања екологије и њен значај; 

- упознају компоненте животне средине; 

- упознају еколошке факторе и њихов значај за живи свет; 

- схвате  основне  односе  исхране  и  повезаност  живих  бића  у  ланцима исхране; 

- схвате узајамне односе живих бића и животне средине и динамику односа материје и енергије; 

- схвате значај еколошке равнотеже за одржавање екосистема; 

- упознају основне типове екосистема и животне услове у њима; 

- стекну  знања  у  вези  са  изворима  и  последицама  угрожавања  животне средине - екосистема; 

- упознају глобалне последице загађивања животне средине; 

- упознају појам и концепцију одрживог развоја; 

- разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне средине; 

- упознају природне ресурсе, њихову ограниченост и значај рационалног коришћења; 

- изграде ставове, развијају знања и умења неопходна за заштиту животне средине и допринос 

одрживом развоју; 

- развијају еколошку, здравствену и културу живљења. 

 

Ред. 

бр. 
Назив наставне теме/целине 
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Стандарди 

1. УВОД  4  1 5 

БИ.1.3.9.   БИ.1.4.2.   БИ.1.4.6.   

БИ.2.2.2.   БИ. 2.3.5.   БИ. 2.3.6.   

БИ.3.2.4.   БИ.3.3.5.   БИ.3.3.6.   

БИ.3.4.7.  

2. 
ЕКОЛОГИЈА И ЖИВОТНА 

СРЕДИНА 
 12 5 1 18 

БИ.1.4.1.   БИ.1.4.2.   БИ.1.4.3.   

БИ.2.4.1.   БИ.2.4.2.   БИ.2.4.3.   

БИ.2.4.5.   БИ.2.4.7.   БИ.3.3.6.   

БИ.3.4.1.   БИ.3.4.2.   БИ.3.4.3.   

БИ.3.4.4.   БИ.3.4.5.  

3. 

УГРОЖАВАЊЕ, ЗАШТИТА И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ЕКОСИСТЕМА – ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 11 7 1 19 

БИ.1.4.4.   БИ.1.4.5.   БИ.1.4.6.   

БИ.1.4.7.   БИ.1.6.1.   БИ.1.6.2.   

БИ.2.4.5.   БИ.2.4.6.   БИ.2.4.7  

БИ.2.4.8.   БИ.2.4.9.   БИ.2.6.1.   

БИ.2.6.3.   БИ.2.6.4.   БИ.3.4.5.   

БИ.3.4.6.   БИ.3.4.7.   БИ.3.6.1.   

БИ.3.6.2.   БИ.3.6.3.   БИ.3.6.4.   

БИ.3.6.5.  

4. 

ГЛОБАЛНЕ  ПОСЛЕДИЦЕ 

ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 5 2 1 8 

БИ.1.4.5.   БИ.1.6.1.   БИ.2.4.8.   

БИ.2.6.1.   БИ.2.6.4.   БИ.3.4.6.   

БИ.3.4.8.   БИ.3.6.1.   БИ.3.6.4.  

5. 
ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 
 5 4 1 10 

БИ.1.4.6.   БИ.1.4.7.   БИ.1.4.8.   

БИ.2.4.8.   БИ.3.4.6.   БИ.3.4.7.   

БИ.3.4.8.   БИ.3.6.1.   БИ.3.6.4.   

БИ.3.6.5.  

6. 

ЖИВОТНА СРЕДИНА, 

ЗДРАВЉЕ И КУЛТУРА 

ЖИВЉЕЊА 

 3 2 3 8 
БИ.1.5.6.   БИ.1.5.7.   БИ.2.5.4.   

БИ.3.5.8.  

Свега  40 20 8 68 
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ХЕМИЈА 
Годишњи фонд часова: 68 

За обраду новог градива: 37 

За друге типове часова: 31 
 

Циљ наставе хемије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост 

и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје 

мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне 

садржаје, као и 

- развијање функционалне хемијске писмености; 

- разумевање промена и појава у природи на основу 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. 

 
Задаци наставе хемије јесу: 

- стварање разноврсних могућности   да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

хемије сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе хемије буду у пуној мери 

реализовани; 

- омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије; 

- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој различитих 

технологија и развој друштва уопште; 

- омогућавање ученицима да разумеју научни метод којим се у хемији долази до сазнања; 

- оспособљавање ученика да користе језик хемије као науке: да знају хемијску терминологију и да 

разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и једначина; 

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и 

њиховим променама долазити на основу демонстрационих огледа или огледа које самостално 

изводе, и развијати при том аналитичко и критичкo мишљење; 

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине,   

правилно и безбедно, по себе и друге, руковати лабораторијским прибором, посуђем и 

супстанцама; 

- оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања; 

- стварање  ситуација  у  којима  ће  ученици  примењивати  теоријско  знање  и експериментално 

искуство за решавање теоријских и експерименталних проблема; 

- стварање  ситауција  у  којима  ће  ученици  примењивати  знање  хемије  за тумачење појава и 

промена у реалном окружењу; 

- омогућавање    ученицима    да    кроз    једноставна    израчунавања    разумеју квантитативни 

аспект хемијских промена и његову практичну примену. 
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1 
НЕМЕТАЛИ,ОКСИДИ 

НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ 
 6 5 1 1 13 

ХЕ.1.2.1. ХЕ.1.2.3. ХЕ.1.2.5.  

ХЕ.1.2.6.   ХЕ.1.2.8.   ХЕ.1.6.1.   

ХЕ.1.6.2.   ХЕ.2.2.1.   ХЕ.2.2.2.   

ХЕ.2.2.3.   ХЕ.2.2.4.   ХЕ.2.6.1.     

ХЕ.2.6.2.   ХЕ.2.6.3. ХЕ.3.2.1.    

ХЕ.3.2.2.   ХЕ.3.2.3.   ХЕ.3.6.1.   

ХЕ.3.6.2.   ХЕ.3.6.3.   ХЕ.3.6.4.    

2 
МЕТАЛИ,ОКСИДИ МЕТАЛА 

И ХИДРОКСИДИ (БАЗЕ) 
 4 3 1  

 

8 

ХЕ.1.2.1.  ХЕ.1.2.3.  ХЕ.1.2.2.  

ХЕ.1.2.5.  ХЕ.1.2.6.  ХЕ.1.2.8.  

ХЕ.1.6.1.  ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.2.1.  

ХЕ.2.2.2.  ХЕ.2.2.3.  ХЕ.2.6.1.  

ХЕ.2.6.2.  ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.2.1.  

ХЕ.3.2.2.  ХЕ.3.2.3.  ХЕ.3.6.1.  

ХЕ.3.6.2.  ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4.   

3 СОЛИ  3 1 1  

 

5 

ХЕ.1.2.5.  ХЕ.1.2.6.  ХЕ.1.2.9.  

ХЕ.1.6.1.  ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.2.1.  

ХЕ.2.2.2.  ХЕ.2.6.1.  ХЕ.2.6.2.  

ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.2.5.  ХЕ.3.2.6.  

ХЕ.3.6.1.  ХЕ.3.6.2.  ХЕ.3.6.3.  

ХЕ.3.6.4.   

4 

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА 

ДИСОЦИЈАЦИЈА 

КИСЕЛИНА,ХИДРОКСИДА 

И СОЛИ 

1 2    

 

3 ХЕ.1.2.8.   ХЕ.1.2.10.   ХЕ.3.2.3.  

ХЕ.3.2.4.  ХЕ.3.2.6.   

5 
УВОД У ОРГАНСКУ 

ХЕМИЈУ 
 1 1   

 

2 

 

6 УГЉОВОДОНИЦИ  7 4 1  

 

12 

ХЕ.1.3.1.  ХЕ.1.3.2.  ХЕ.1.3.3.  

ХЕ.1.6.1.  ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.3.1.  

ХЕ.2.6.2.  ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.3.1.  

ХЕ.3.3.2.  ХЕ.3.3.3.  ХЕ.3.6.1.  

ХЕ.3.6.2.  ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4.   

7 
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА 

КИСЕОНИКОМ 
 5 3 1  

 

9 

ХЕ.1.3.1.  ХЕ.1.3.2.  ХЕ.1.3.3.  

ХЕ.1.6.1.  ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.3.1.  

ХЕ.2.6.1.  ХЕ.2.6.2.  ХЕ.2.6.3.  

ХЕ.3.3.1.  ХЕ.3.3.2.  ХЕ.3.3.3.  

ХЕ.3.6.1.  ХЕ.3.6.2.  ХЕ.3.6.3.  

ХЕ.3.6.4.   

8 
БИОЛОШКИ ВАЖНА 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 
 

 

7 

4 1  

 

12 

ХЕ.1.4.1.  ХЕ.1.4.2.  ХЕ.1.6.1.  

ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.4.1.  ХЕ.2.6.1.  

ХЕ.2.6.2.  ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.4.1.  

ХЕ.3.4.2.  ХЕ.3.6.1.  ХЕ.3.6.2.  

ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4. 

9 
ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
 

 

2 1 1  

 

4 ХЕ.1.5.1. 

Свега 1 37 22 7 1 68 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
Годишњи фонд часова: 68 

За обраду новог градива: 21 

За друге типове часова: 47 

 

Циљ  наставе  техничког  и  информатичког  образовања  у  основној  школи јесте 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. 



Основна школа „Љубомир Аћимовић“ 

Школски програм 2017-2021.  168 

Задаци предмета су стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада 

наставе техничког и информатичког образовања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви 

наставе техничког и информатичког образовања буду у пуној мери реализовани, као и да ученици: 

- стекну основно техничко и информатичко образовање и васпитање, 

- стекну основна техничко-технолошка знања, умења, вештинe и оспособљавају се за њихову 

примену у учењу, раду и свакодневном животу, 

- сазнају основни концепт информационо-комуникационих технологија (ИКТ), 

- сазнају улоге ИKТ у различитим струкама и сферама живота, 

- упознају рад на рачунару; 

- науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, 

интерфејс и интернет, 

- развијају стваралачко и критичко мишљење, 

- развијају  способност  практичног  стварања,  односно  да  реализују  сопствене идеје према 

сопстевеном плану рада и афирмишу креативност и оригиналност, 

- развијају психомоторне способности, 

- усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима 

друштвено корисног рада, 

- савладавају   основне   принципе   руковања   различитим   средствима   рада, објектима технике 

и управљања технолошким процесима, 

- развијају  прецизност  у  раду,  упорност  и  истрајност  приликом  решавања задатака, 

- стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад, 

- комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртежи), 

- стекну знања за коришћење мерних инструмената, 

- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија, 

- препознају ограниченост природних ресурса, 

- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору, 

- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе), 

- израде или примене једноставнији програм за управљање преко рачунара, 

- упознају економске, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и 

њихов знаачај на развој друштва, 

- примењују мере и средства за личну заштиту при раду, 

- знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења, 

- на  основу  знања  о  врстама  делатности  и  сагледавања  својих  интересовања правилно 

одаберу своју будућу професију.  

 

 Оперативни задаци 
Ученици треба да : 

- прошире знања о основним командама оперативног система, 

- прошире знања окоишћењу интернета и електронске поште, 

- прошире знања о коришћењу основних програма за обраду текста, табела и слике 

- обуче се за припрему презентација, 

- упознају подсистеме електроенергетског система, 

- стекну појам о дистрибуцији електричне енергије, 

- упознају   електроинсталациони   материјал   и   елементе   према   стандардима наведених 

електроматеријала, 

- упознају основне електротехничке симболе, 

- науче   да   читају   електротехничке   шеме,   а   једноставније   да   користе   у практичном раду, 

- стекну основна практична знања и умења у састављању електричних струјних кола, 

- упознају  основне  делове  електротермичких  и  електродинамичких  апарата  и уређаја у 

домаћинству, 

- науче да правилно користе електричне уређаје и апарате, 

- упознају основне електронске елементе, 

- науче симболе и шеме у електроници, 

- схвате    принципе    рада    телекомуникационих    и    аудиовизуелних    уређаја    у 

домаћинству, 

- развијају     конструкторске     способности     израдом     и     склапањем     модела 

електротехничких и електронских уређаја и апарата према одговарајућим шемама. 
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Ред. 

бр. 
Назив наставне теме Увод Обрада 

Понављање 

вежбање 

утврђивање 

Евалуац

ија 

самоева

л. 

Укупно 

1 ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  5 10 1 16 

2 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

4 5 1 10 

3 ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ 

 

5 8 1 14 

4 ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА 

 

4 7 1 12 

5 ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ - МОДУЛИ 

 

3 12 1 16 

Свега  21 42 5 68 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
Годишњи фонд часова: 68 

За обраду новог градива: 24 

За друге типове часова: 44 

 
Циљ наставе физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким  

активностима,  повезаним  са  осталим  васпитно–oбразовним 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. 

 

Општи оперативни задаци: 
- стварање разноврсних могућности   да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

физичког васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физичког 

васпитања буду у пуној мери реализовани 

- подстицање раста, развоја ученика и утицање на правилно држање тела; 

- развој и усавршавање моторичких способности; 

- стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и 

стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање;  

- усвајање  знања  ради  разумевања  значаја  и  суштине  физичког  васпитања, дефинисаног 

циљем овог васпитно-образовног подручја; 

- формирање морално-вољних квалитета личности; 

- оспособљавање   ученика   да   стечена   умења,   знања   и   навике   користе   у свакодневним 

условима живота и рада; 

- стицање  и развијање свести  о  потреби  здравља,  чувања  здравља  и  заштити природе и 

човекове средине. 
Посебни оперативни задаци: 
- развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације; 

- стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког 

васпитања; 

- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.); 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл; 

- естетско   изражавање   покретом   и   кретањима   и   доживљавање   естетских вредности; 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 
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Ред. 

бр. 
Назив наставне теме 
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д
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е
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о
ев
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У
к
у

п
н

о
 

Стандарди 

1. МЕРЕЊА 1 1  3 5 

 

2. АТЛЕТИКА  7 9 8 24 

ФВ.1.1.24.  ФВ.1.1.25.  ФВ.1.1.3.  ФВ.1.1.4.  

ФВ.1.1.5.  ФВ.1.1.6.  ФВ.1.1.7.  ФВ.1.1.8.  

ФВ.1.1.9  ФВ.1.1.10.  ФВ.1.2.1.  ФВ.1.2.2.  

ФВ.1.2.3.  ФВ.1.2.4.  ФВ.1.2.5.  ФВ.1.3.1  

ФВ.1.3.2.  ФВ.1.3.3  ФВ.1.3.4. 

3. 
ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И ТЛУ 
 6 5 2 13 

ФВ.1.1.11.  ФВ.1.1.12.  ФВ.1.1.19  

ФВ.1.1.24.  ФВ.1.1.25.  ФВ.1.2.1  ФВ.1.2.2.  

ФВ.1.2.3.  ФВ.1.2.4.  ФВ.1.2.5.  ФВ.1.3.1.  

ФВ.1.3.2.  ФВ.1.3.3.  ФВ.1.3.4.     

ФВ.1.1.13.  ФВ.1.1.14.   ФВ.1.1.15.  

ФВ.1.1.16.  ФВ.1.1.17.  ФВ.1.1.18. 

4. СПОРТСКЕ ИГРЕ  6 6 4 16 ФВ.1.1.24.  ФВ.1.1.25.  ФВ.1.1.1.  ФВ.1.1.2. 

5. 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

 4 5 1 10 
ФВ.1..1.24.  ФВ.1.1.25.  ФВ.1.1.20.  

ФВ.1.1.21.  ФВ.1.1.22. 

Свега 1 24 25 18 68 

 

 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

Општи циљ наставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима, 

вештинама, ставовима и вредностима у области здравственог васпитања, који представљају основу за 

формирање одговорног односа према сопственом здрављу, као и здрављу других. 

 
Остали циљеви и задаци наставе здравственог васпитања јесу: 

- стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља; 

- развијање здраве личности, одговорне према сопственом и туђем здрављу; 

- подстицање позитивног односа према здравом начину живљења и здарвственој култури; 

- мотивисање и оспособљавање ученика као активних учесника у очувању свог и туђег здравља; 

- подстицање   хуманог односа према болесним особама и спремности да им се пружи помоћ; 

- препознавање штетних утицаја по здравље и овладавање вештинама заштите. 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 
 

- стекну знања о развојном периоду адолесценције, посебно о полном сазревању и 

репродуктивном здрављу; 

- сазнају  све  факторе  ризика  који  доводе  до  нарушавања  здравља  у  овом периоду; 

- унапреде комуникацију значајну за очување здравља; 
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- развијају  комуникативне  способности,  вештине  ненасилне  комуникације  и конструктивног 

решавања сукоба са одраслима и са вршњацима; 

- формирају правилне одбрамбене механизме понашања у циљу препознавања и супростављања 

факторима ризика; 

- стекну  знања  о  здравој  исхрани  и  болестима  које  настају  као  последица неправилне 

исхране; 

- схвате значај и улогу физичке активности у очувању здравља; 

- знају последице злоупотребе психоактивних супстанци; 

- препознавањем примере и задатке из свакодневног живота развијају здраву личност која ће бити  

одговорна за  сопствено здравље. 

 

Ред. 

број 
Наставна тема 

Број 

часова 

1 ПОЛНО САЗРЕВАЊЕ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ 6 

2 ПОСЛЕДИЦЕ НЕПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ 8 

3 
ПОРЕМЕЋАЈИ РАСТА И РАЗВОЈА УСЛЕД НАДОВОЉНЕ 

ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
7 

4 

БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ (злоупотреба психоактивних 

суспстанци, „компјутерска “ 

зависност, хазардске игре).  

ПРЕВЕНЦИЈА ЗЛОУПОТРЕБЕ ПСИХОАКТИВНИХ 

СУСПСТАНЦИ. 

 

8 

5 

ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СУПРОСТАВЉАЊЕ ФАКТОРИМА 

РИЗИКА ОДГОВОРНИМ ЗА НАРУШАВАЊЕ ЗДРАВЉА 

МЛАДИХ 

7 

  36 

 

Садржаји из програма се могу реализовати кроз: 

- обавезне наставне и изборне предмете 

- изборне и факултативне предмете 

- часове одељењског старешине 

- додатни рад, секције и слободне активности 

- сарадњу са родитељима 

- рад стручних сарадника  

- сарадњу са локалном заједницом. 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 
(1 час недељно, 34 часа годишње) 

 
Циљ верске наставе јесте да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном простору, да 

се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање 

духовних и животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и 

неговање сопственог верског и културног идентитета. Ученици треба да упознају веру  и духовне 

вредности сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице у отвореном и толерантном дијалогу, 

уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих 

позитивних искустава и достигнућа човечанства. 

 
Задаци верске наставе су да код ученика: 

- развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и 

отвореност и однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и 
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развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни 

индивидуализам и егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и 

света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која 

нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину божју и за себе; 

- развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог 

народа и сопствене цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, верским 

заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице 

и властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са 

Богом; 

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, 

историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима;  

- изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и 

преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи. 

 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

- стекну свест о томе да је личност заједница слободе с другом личношћу; 

- буду свесни разлике између природе и личности; 

- запазе да је личност носилац постојања природе; 

- уоче да у хришћанској онтологији нема сукоба и искључивости између једног и многих. 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
(1 час недељно, 34 часа годишње) 

 

Циљ предмета је да ученици стекну знања, формирају ставове, развију вештине  и  усвоје  

вредности  које  су  претпоставка  за  успешан,  одговоран  и ангажован живот у демократском 

друштву. 

 

Задаци : 
- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

грађанског васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе грађанског 

васпитања буду у пуној мери реализовани; 

- разумевање концепта универзалности права детета; 

- стицање знања о узроцима различитог степена остварености права детета у савременом свету; 

- подстицање развоја критичког односа према појавама злоупотребе права детета; 

- упознавање са неопходним условима за остваривање најбољег интереса детета; 

- упознавање са местом, улогом и значајем међународних организација које се у свом раду баве 

унапређивањем положаја деце; 

- упознавање са местом, улогом и значајем институција и организација које се у свом раду баве 

унапређивањем положаја деце у Србији;  

- упознавање са националним законодавним оквиром чији је циљ заштита интереса деце; 

- разумевање места, улоге и одговорности државе, друштва, породице и детета у унапређивању 

положаја деце у једном друштву; 

- идентификовање особина, знања и вештина код деце које су значајне за њихову активну улогу у 

унапређивању  положаја  деце у друштву; 

- разумевање улоге и значаја медија у савременом друштву; 

- унапређивање  вештина  критичког  разматрања  информација  добијених преко различитих 

медија; 

- упознавање са улогом медија у креирању слике детета у друштву.  

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ 
( 1 час недељно, 34 часа годишње) 

 

Циљ наставе изборног предмета физичко васпитање – изабрани спорт јесте да   ученици   

задовоље   своја   интересовања   и   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). 
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Општи оперативни задаци: 
Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатка физичког васпитања: 

- развој и одржавање моторичких способности ученика; 

- учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта; 

- стицање теоријских знања у изабраном спорту; 

- познавање правила такмичења у изабраном спорту; 

- формирање навика за бављење изабраним спортом; 

- социјализација  ученика  кроз  изабрани  спорт  и  неговање  етичких  вредности према 

учесницима у такмичења; 

- откривање  даровитих  и  талентованих  ученика  за  одређени  спорт  и  њихово подстицање да 

се баве спортом. 

 
Посебни оперативни задаци: 
- развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за 

успешно бављење изабраним спортом); 

- учење  и  усавршавање  основних  и  сложених  елемената  технике  изабраног спорта; 

- пружање  неопходних  знања  из  изабраног  спорта  (принципи  технике,  начин вежбања-

тренирања, стицање основних и продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту 

итд.) и њихова примена у пракси; 

- учење  и  усавршавање  основне  тактике  изабраног  спрта  и  њена  примене  у пракси; 

- обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу; 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др;  

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у  изабраном 

спорту; 

- подстицање  стваралаштва  ученика  у  спорту  (у  домену  технике,  тактике  и такмичења). 

 

ДОМАЋИНСТВО 
(1 час недељно, 34 часа годишње) 

 
Циљ наставе домаћинства јесте да ученици стекну нова знања, интегришу, функционализују и 

унапреде претходна знања и вештине, усвоје вредности и формирају  навике  у  вези  са  важним  

активностима  у  свакодневном  животу  у области становања, одевања, исхране и употребе различитих 

материјала. 
Задаци  наставе домаћинства: 

- стицање  знања  и  вештина  у  вези  с  важним  активностима  у  свакодневном животу и 

развијање способности примене стечених знања и умења у областима организације и 

функционисања савремене породице и домаћинства, исхране, културе становања и одевања; 

- развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, домаћинства и 

околине; 

- развијање   способности   правилног   и   безбедног   коришћења   различитих средстава, оруђа и 

материјала у домаћинству; 

- развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у домаћинству, 

нових информационих и комуникационих технологија; 

- развијање   еколошке   свести   и   спремности   да   се   сопственим   деловањем доприноси 

очувању здраве околине, стандарда и  квалитета живљења; 

- развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних сазнања за унапређивањe 

квалитета живота; 

- развијање сарадничких односа са околином, неговање способности слушања и уважавања 

мишљења других, подстицање способности толеранције, изношења става и формулисања 

аргумената за изнети став; 

- развијање свести о сопственим знањима и спсобностима.  

 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 
(1 час недељно, 34 часа годишње) 

 

Циљ   васпитно-образовног   рада   у   настави   ликовне   културе   јесте   да подстиче и развија 

ученичко стваралачко мишљење и деловање, у складу са демократским опредељењем друштва и 

карактером овог наставног предмета. 

Задаци: 
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- развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елеменатa; 

- стварање  услова  да  ученици  на  часовима  у  процесу  реализације  садржаја користе различите 

технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; 

- развијање спосoбности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као 

основе за увођење у визуелно мишљење; 

- развијање осетљивости за естетске, ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а 

примењују у раду и животу; 

- развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 

- подстицање  интересовања,  стварање  и  неговање  потребе  код  ученика  за посећивањем 

музеја, изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици 

живе и раде; 

- стварање  услова  да  се  упознавањем  ликовних  уметности  боље  разумеју природне 

законитости и друштвене појаве; 

- омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у 

делима различитих подручја уметности; 

- развијање  способности  за  препознавање  основних  својстава  традиционалне, модерне и 

савремене уметности. 

Оперативни задаци 
Ученици треба да се: 

- оспособе   да   опажају   и   представљају:   слободне   композиције,   визуелне метафорике, 

контрасте, јединства и доминанте у простору, фантастике; 

- формирају  навике  за  виши  ниво  културе  рада,  квалитет  производа,  културу живота и 

слободног времена; 

- ликовно-визуелно  описмене,  развију  креативне  способности,  припремају  за ефикасно и 

савремено укључивање у рад, односно за различита занимања. 

 
СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 

(1 час недељно, 34 часа годишње) 

 

Циљ изучавања предмета свакодневни живот у прошлости јесте проширивање знањa из 

области опште културе и оспособљавање ученика да, упознавањем с начином живота људи у 

прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и развију свест о континуитету и разноврсности 

историјских појава и процеса. Ученици би требало да се упознају са специфичностима динамике 

друштвених и културних промена и да науче како да сагледају себе у односу према 

„другом” како би сопствени идентитет потпуније и целовитије интегрисали у шири контекст разуђене 

и сложене садашњости. 

Задаци предмета су да ученици, посредством наставе, која је усмерена упознавању различитих 

елемената свакодневног живота, као што су односи у породици, исхрана, образовање, игре, забава, 

становање, одевање и друго, уоче њихову  условљеност  историјским  догађајима  и  процесима.  

Концепција  наставе овог изборног предмета нагласак ставља на упознавање с основним елементима 

свакодневног живота у прошлости Србије, Европе и света, с намером да се уоче њихови заједнички 

именитељи и препознају  различитости које постоје у датом историјском контексту, као и у односу на 

савремено доба у којем ученик живи. Подстицањем  радозналости,  креативности  и  истраживачког  

духа  у  проучавању овог предмета, ученици треба да овладају елементарним знањима о прикупљању 

историјске грађе и да развију критички однос према тој грађи и другим остацима прошлих времена. 
 

Oперативни задаци 
Ученици треба да: 

- разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости 

- усвоје и прошире знања о разликама између свакодневног живота данас и у прошлости 

- стекну знања о свакодневном животу у Европи и свету од краја XIX до краја XX века 

- стекну знања о свакодневном животу код Срба од краја XIX до краја XX века  

- усвоје и прошире знања о улози фотографије, филма, радија и телевизије у свакодневном животу 

људи некад и сад 

- развијају истраживачку радозналост 

- развијају способност повезивања знања из различитих области. 
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X ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ДРУГОГ 

ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Област 
Ученик зна и уме 

на основном нивоу на средњем нивоу на напредном нивоу 
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 1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита 

наглас и у себи 

1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме 

да одреди сврху текста: експозиција (излагање), 

дескрипција (описивање), нарација (приповедање), 

аргументација, пропаганда* 

1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на 

једноставним примерима 

1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, 

наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, 

фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје 

цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени 

део текста 

1.1.5. проналази и издваја основне информације из 

текста према датим критеријумима 

1.1.6. разликује у тексту битно од небитног, главно од 

споредног 

1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, 

уочава јасно исказане односе (временски след, 

средство - циљ, узрок - последица и сл.) и изводи 

закључак заснован на једноставнијем тексту 

1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: 

легенде, табеле, дијаграме и графиконе 

2.1.1. чита текст користећи различите стратегије 

читања: „летимично читање" (ради брзог 

налажења одређених информација); читање „с 

оловком у руци" (ради учења, ради извршавања 

различитих задатака, ради решавања проблема); 

читање ради уживања 

2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова 

(излагање, технички опис, техничко 

приповедање, расправа, реклама) 

2.1.3. препознаје и издваја језичка средства 

карактеристична за различите функционалне 

стилове 

2.1.4. разликује све делове текста и књиге, 

укључујући индекс, појмовник и библиографију 

и уме њима да се користи 

2.1.5. проналази, издваја и упоређује 

информације из два краћа текста или више њих 

(према датим критеријумима) 

2.1.6. разликује чињеницу од коментара, 

објективност од пристрасности и пропаганде на 

једноставним примерима 

2.1.7. препознаје став аутора неуметничког 

текста и разликује га од другачијих ставова 

изнетих у таквом тексту 

3.1.1. проналази, издваја и упоређује информације 

из два дужа текста сложеније структуре или више 

њих (према датим критеријумима) 

3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој 

тези (ставу) или аргументе против ње; изводи 

закључке засноване на сложенијем тексту 

3.1.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне 

елементе текста: вишеструке легенде, табеле, 

дијаграме и графиконе 
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1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)  

1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну 

реченицу  

1.2.3. састављаједноставан експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне 

целине (уводни, средишњи и завршни део текста)  

1.2.4. уме да преприча текст  

l.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања 

(говору, односно писању), теми, прилици и сл.; 

препознаје и употребљава одговарајуће језичке 

варијетете (формални или неформални)  

l.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: 

саставља писмо; попуњава различите обрасце и 

формуларе с којима ce сусреће у школи и 

свакодневном животу 

1.2.7. зна да ce служи Правописом (школским 

издањем) 

1.2.8. примењује правописну норму (из сваке 

правописне области) у једноставним примерима 

l.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан 

став према језику дискриминације и говору мржње 

2.2.1. саставља експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст, који je јединствен, 

кохерентан и унутар себе повезан  

2.2.2. саставља вест, реферат и извештај  

2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег 

текста  

2.2.4. зна основне особине говорног и писаног 

језика 

2.2.5. зна правописну норму и примењује je у 

већини случајева 

3.2.1. организује текст у логичне и правилно 

распоређене пасусе; одређује прикладан наслов 

тексту и поднаслове деловима текста 

3.2.2. саставља аргументативни текст 

3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне 

представе и сл.), репортажу и расправу 

3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста 

3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 
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l.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове 

у једноставнијим примерима; примењује 

књижевнојезичку норму у вези са гласовним 

променама 

l.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне 

акцентуације 

l.3.3. одређује место реченичног акцента у 

једноставним примерима 

l.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке 

категорије променљивих речи; примењује 

књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 

l.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје 

корен речи; гради реч према задатом значењу на 

основу постојећих творбених модела 

l.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, 

предикатску реченицу и комуникативну реченицу) 

1.3.7. разликује основне врсте независних реченица 

(обавештајне, упитне, заповедне) 

1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у 

типичним (школским) примерима 

l.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и 

синтагми 

l.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим 

имперфекта) 

1.3.11. препознаје бирократски језик као непожељан 

начин изражавања* 

2.3.1. одређује место акцента у речи; зна 

основна правила акценатске норме 

2.3.2. препознаје гласовне промене 

2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте 

речи; уме да одреди облик променљиве речи 

2.3.4. познаје основне начине грађења речи 

(извођење, слагање, комбинована творба, 

претварање) 

2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких 

јединица (врсте синтагми, независних и 

зависних предикатских реченица) 

2.3.6. одређује реченичне и синтагматске 

чланове у сложенијим примерима 

2.3.7. препознаје главна значења падежа у 

синтагми и реченици 

2.3.8. препознаје главна значења и функције 

глаголских облика 

3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим 

случајевима  

СЈ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их 

препозна, објасни и именује) 

3.3.3. зна и у свом говору примењује акценатску 

норму  

3.3.4. познаје подврсте речи; користи 

терминологију у вези са врстама и подврстама речи 

и њиховим граматичким категоријама 

3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких 

јединица (врсте синтагми, независних и зависних 

предикатских реченица) 

3.3.6. познаје главна значења падежа и главна 

значења глаголских облика (уме да их објасни и зна 

терминологију у вези с њима) 
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l.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност 

и вишезначност речи; основне лексичке односе: 

синонимију, антонимију, хомонимију; метафору као 

лексички механизам 

l.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи 

које ce употребљавају у контексту свакодневне 

комуникације (у кући, школи и сл.) 

l.3.14. зна значења речи и фразеологизама који ce 

употребљавају у контексту свакодневне комуникације 

(у кући, школи и сл.), као и оних који ce често јављају 

у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из 

лектире и сл.) 

l.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на 

основу њиховог састава и/или контекста у коме су 

употребљени (једноставни случајеви) 

1.3.16. служи ce речницима, приручницима и 

енциклопедијама 

2.3.9. познаје метонимију као лексички 

механизам  

2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који 

се јављају у школским текстовима (у 

уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и 

литерарним и медијским текстовима намењеним 

младима, и правилно их употребљава 

2.3.11. одређује значења непознатих речи и 

израза на основу њиховог састава и/ или 

контекста у коме су употребљени (сложенији 

примери) 

3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и 

израза на основу њиховог састава, контекста у коме 

су употребљени, или на основу њиховог порекла 

3.3.8. зна значења речи и фразеологизама у научно-

популарним текстовима, намењеним младима, и 

правилно их употребљава 
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1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; 

зна основне податке о развоју књижевног језика код 

Срба (од по четака до данас) 

1.3.18. зна основне податке о пореклу и дијалекатској 

разуђености српског језика 

1.3.19. зна основне податке о језицима националних 

мањина  

1.3.20. има позитиван став према дијалекгима (свом и 

туђем)  

1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот 

заједнице и за лични развој* 
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1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела 

(предвиђених програмима од V до VIII разреда) са 

именима аутора тих дела 

1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва 

(усмена и ауторска књижевност) 

1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, 

епику и драму 

1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; 

осмерац и десетерац) 

1.4.5. препознаје различите облике казивања у 

књижевно-уметничком тексту: нарација, дескрипција, 

дијалог и монолог 

1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у 

књижевно-уметничком тексту (епитет, поређење, 

ономатопеја) 

1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког 

текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, 

лик... 

1.4.8. има изграђену потребу за читањем 

књижевноуметничких текстова и поштује национално, 

књижевно и уметничко наслеђе 

1.4.9. способан je за естетски доживљај уметничких 

дела 

2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са 

временом у којем je настало и са временом које 

се узима за оквир приповедања 

2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире 

и род, врсту и лик из дела; препознаје род и 

врсту књижевноуметничког дела на основу 

одломака, ликова, карактеристичних ситуација 

2.4.3. разликује лирско-епске врсте (баладу, 

поему) 

2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: 

биографију, аутобиографију, дневник и путопис 

и научнопопуларне текстове 

2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) 

стилске фигуре у књижевно-уметничком тексту 

(персонификација, хипербола, градација, 

метафора, контраст) 

2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, 

форму, карактеристике лика (психолошке, 

социолошке, етичке) и њихову међусобну 

повезаност 

2.4.7. разликује облике казивања у 

књижевноуметничком тексту: приповедање, 

описивање, монолог/унутрашњи монолог, 

дијалог 

2.4.8. уочава разлику између препричавања и 

анализе дела 

2.4.9. уме да води дневник о прочитаним 

књигама* 

 

3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на 

основу одломака, ликова карактеристичних тема и 

мотива 

3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и 

врста у конкретном тексту 

3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и 

приповедача у делу 

3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује 

функцију стилских фигура у тексту 

3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

3.4.6. тумачи различите елементе 

књижевноуметничког дела позивајући се на само 

дело 

3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и 

аргументовано га образлаже 

3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с 

другим текстовима који се обрађују у настави* 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Област 
Ученик зна и уме 

на основном нивоу на средњем нивоу на напредном нивоу 
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1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне 

медије, материјале и технике (цртање, сликање, 

вајање) визуелних уметности 

1.1.2. изводи дводимензионалне и тродимензионалне 

радове 

1.1.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује 

утисак) 

2.1.1. познаје и користи (у свом раду) основне 

изражајне могућности класичних и савремених 

медија, техника и материјала визуелних 

уметности 

2.1.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. 

наводи садржај, тему, карактеристике 

технике...) 

 

3.1.1. познаје и користи различите изражајне 

могућности класичних и савремених медија, 

техника и материјала визуелне уметности 

3.1.2. одабира адекватна средства (медиј, 

материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на 

најбољи начин реализовати своју (одабрану) 

идеју 
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1.2.1. описује свој рад и радове других (нпр. исказује 

утисак) 

2.2.1. одабира адекватан садржај да би 

представио неку идеју или концепт 

2.2.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. 

наводи садржај, тему, карактеристике 

технике...) 

3.2.1. одабира адекватна средства (медиј, 

материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на 

најбољи начин реализовати своју (одабрану) 

идеју 

3.2.2. изводи радове са одређеном намером, 

користећи основне визуелне елементе и принципе 

да би постигао одређени ефекат 

3.2.3. користи тачне термине (нпр. текстура, 

ритам, облик...) из визуелних уметности 

(примерене узрасту и садржају) када образлаже 

свој рад и радове других 

3.2.4. уочава међусобну повезаност елемената, 

принципа и садржаја на свом раду и на радовима 

других 
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 1.3.1. описује разлике које уочава на уметничким 

радовима из различитих земаља, култура и периода 

1.3.2. зна да наведе различита занимања за која су 

потребна знања и вештине стечени учењем у 

визуелним уметностима (нпр. костимограф, дизајнер, 

архитекта...) 

1.3.3. познаје места и изворе где може да прошири 

своја знања везана за визуелне уметности (нпр. музеј, 

галерија, атеље, уметничка радионица...) 

1.3.4. зна неколико примера примене визуелних 

уметности у свакодневном животу 

 

2.3.1. лоцира одабрана уметничка дела у 

историјски и друштвени контекст 

 

3.3.1. анализира одабрана уметничка дела у 

односу на време настанка и према културној 

припадности (описује основне карактеристике, 

намеру уметника...) 

3.3.2. описује потребна знања и вештине који су 

неопходни у занимањима везаним за визуелне 

уметности 

3.3.3. користи друга места и изворе (нпр. 

библиотека, интернет...) да би проширио своја 

знања из визуелних уметности 

3.3.4. разуме међусобну повезаност и утицај 

уметности и других области живота 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Област 
Ученик зна и уме 

на основном нивоу на средњем нивоу на напредном нивоу 
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 1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености  

1.1.2. опише основне карактеристике: музичких 

инструмената, историјско-стилских периода, музичких 

жанрова, народног стваралаштва. 

2.1.1. анализира повезаност музичких елемената 

и карактеристика музичких инструмената са 

музичком изражајношћу (нпр. брз темпо са 

живахним карактером) 

2.1.2. анализира повезаност структуре и 

драматургије одређеног музичког жанра (нпр. 

оперски финале са догађајима у драми) 

2.1.3. анализира повезаност облика народног 

музицирања са специфичним контекстом 

народног живота 

 

3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености 

и извођачких састава у оквиру музичког дела 

3.1.2. разуме историјске и друштвене околности 

настанка жанра и облика музичког фолклора 

3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд 

3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне 

музичке елементе у естетичком контексту 

(одређени музички поступак доводи у везу са 

жељеним ефектом) 

С
Л
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А
Њ

Е
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да именује: 

1.2.1. музичке изражајне елементе 

1.2.2. извођачки састав 

1.2.3. музичке жанрове 

1.2.4. српски музички фолклор 

2.2.1. опише и анализира карактеристике 

звучног примера кроз садејство опажених 

музичких елемената (нпр. узбуркана мелодија 

као резултат специфичног ритма, темпа, 

агогике, динамике, интервалске структуре) 

2.2.2. препозна структуру одређеног музичког 

жанра 

анализира слушни пример и 

открије везу опажених 

карактеристика са: 

3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом 

звучног примера 

3.2.2. жанровским и историјско-стилским 

контекстом звучног примера 

3.2.3. контекстом настанка и применом различитих 

облика музичког фолклора 

М
У

З
И

Ч
К

О
 

И
З

В
О

Ђ
Е

Њ
Е

 1.3.1. пева једноставне дечје, народне или популарне 

композиције 

1.3.2. изводи једноставне дечје, народне или популарне 

композиције на бар једном инструменту 

 3.3.1. изводи разноврсни музички репертоар 

певањем и свирањем као солиста и у школским 

ансамблима 

М
У
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И

Ч
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1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете 

из окружења 

1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу понуђених 

модела 

1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке 

деонице на направљеним музичким инструментима 

1.4.4. учествује у одабиру музике за дати жанровски и 

историјски контекст 

 3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов 

инструментаријум и друге задате музичке 

инструменте 

3.4.2. импровизује и/или компонује мање музичке 

целине (ритмичке и мелодијске) у оквиру 

различитих жанрова и стилова 

3.4.3. осмисли музику за школску представу, 

приредбу. перформанс 
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ИСТОРИЈА 
 

Обла

ст 

Ученик зна и уме 

на основном нивоу на средњем нивоу на напредном нивоу 
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1.1.1.   именује и разликује основне временске 

одреднице1.1.2.   именује историјске периоде и зна 

редослед историјских периода 

1.1.3.   зна поделу на праисторију и историју 

1.1.4.   уме да одреди којем веку припадају важне године 

из прошлости 

1.1.5.   уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости 

1.1.6.   препознаје значење основних појмова из историје 

цивилизације 

1.1.7.   именује најважније појаве из националне историје 

1.1.8.   именује најважније појаве из опште историје 

1.1.9.   зна на којем простору су се одиграле најважније 

појаве и догађаји из националне и опште историје 

1.1.10.  уме да наведе узроке и последице најважнијих 

појава из прошлости 

 

2.1.1.   уме да повеже личност и историјски 

феномен са одговарајућом временском 

одредницом историјским периодом 

2.1.2.   препознаје да постоји повезаност 

националне, регионалне и светске историје 

2.1.3.   препознаје да постоји повезаност 

регионалне и светске историје 

2.1.4.   препознаје да постоји повезаност појава 

из прошлости са појавама из садашњости 

2.1.5.   зна и разуме узроке и последице важних 

историјских феномена у националној историји 

2.1.6.   зна и разуме узроке и последице важних 

историјских прекретница из опште историје 

 

3.1.1.   уме да примени знање из историјске 

хронологије(уме прецизно да одреди којој                    

деценији и веку, историјском периоду припада 

одређена година, личност и историјски феномен) 

3.1.2.   уме да објасни специфичности важних 

историјских појмова и да их примени у                    

одговарајућем историјском контексту 

3.1.3.   зна специфичне детаље из националне и 

опште историје 

3.1.4.   разуме на који начин су повезане појаве из 

националне, регионалне, опште историје 

3.1.5.   разуме како су повезане појаве из 

прошлости и садашњости 

3.1.6.   уме да закључи зашто је дошло до 

одређених историјских догађаја и које су последице                    

важних историјских дешавања 
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1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских 

извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој 

историјској појави, догађају и личности је реч 

1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског 

извора и других текстова познатих ученику, који говоре о 

истим историјским појавама 

1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне 

историјске информације дате у форми слике 

1.2.4.   уме да прочита једноставне и карактеристичне 

историјске информације дате у форми историјске карте у 

којој је наведена легенда 

1.2.5.   уме да прочита једноставне и карактеристичне 

историјске информације дате у форми табеле 

1.2.6.   уме да прочита једноставне и карактеристичне 

историјске информације дате у форми графикона 

1.2.7.   зна да исте историјске појаве могу различито да се 

тумаче 

1.2.8.   препознаје различита тумачења исте историјске 

појаве на једноставним примерима 

 

2.2.1.   уме да закључи о којем догађају, 

феномену и личности је реч на основу садржаја 

карактеристичних писаних историјских извора 

2.2.2.   уме да закључи о којем историјском 

феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних историјских извора 

2.2.3.   уме да одреди из које епохе или са ког 

географског простора потиче историјски извор                    

када је текст извора непознат ученику, али се у 

њему наводе експлицитне информације о 

особинама епохе или географског простора 

2.2.4.   уме да одреди угао гледања на 

историјску појаву(победника или побеђеног) на 

основу поређења два историјска извора који 

говоре о истом историјском догађају, феномену 

2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у 

појединим тумачењима историјских личности,                    

догађаја, феномена 

 

3.2.1.   уме да изврши селекцију историјских извора 

3.2.2. уме да анализира и процени релевантност 

историјског извора 

3.2.3. уме да анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора 

3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског 

извора контекст у којем је настао извор и контекст 

о којем говори извор (идеолошки, културолошки, 

социјални, политички, географски контекст извора) 

3.2.5. уме да прочита историјске информације у 

различитим симболичким модалитетима и повеже 

их са претходним историјским знањем (закључује 

на основу историјске карте без понуђене легенде, 

упоређује два графикона и закључује о појави) 

3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у 

тумачењима и изворима који се односе на исту 

историјску појаву 

3.2.7.   уме да изрази став и мишљење о одређеном 

тумачењу историјског феномена и да одреди врсту 

пристрасности (манипулација, пропаганда, 

стереотип...)   

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 
 

Област 
Ученик зна и уме 

на основном нивоу на средњем нивоу на напредном нивоу 
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1.1.1. разуме појам оријентације и наводи начине 

оријентисања 

1.1.2 наводи и описује начине представљања Земљине 

површине (глобус и географска карта) 

1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе 

карте 

2.1.1. одређује стране света у простору и на 

географској карти  

2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти  

2.1.3. препознаје и објашњава географске 

чињенице-објекте, појаве, процесе и односе 

који су представљени моделом, сликом, 

графиком, табелом и схемом 

2.1.4. приказује понуђене географске податке 

на немој карти картографским изражајним 

средствима (бојама, линијама, простим 

геометријским знацима, симболичким 

знацима...), графиком, табелом и схемом 

3.1.1. доноси закључке о просторним 

(топографским) и каузалним везама географских 

чињеница - објеката, појава, процеса и односа на 

основу анализе географске карте 
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 1.2.1. именује небеска тела у Сунчевом систему и наводи 

њихов распоред 

1.2.2. описује облик Земље и препознаје појаве и процесе 

везане за њена кретања 

1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, 

хидросферу, биосферу) и препознаје њихове основне 

одлике 

2.2.1 описује небеска тела и њихова кретања 

2.2.2. разликује и објашњава географске 

чињенице -објекте, појаве, процесе и односе у 

Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, 

хидросфери, биосфери) 

3.2.1. препознаје димензије Земље и објашњава 

последице Земљиног облика и њених кретања 

3.2.2. објашњава физичко-географске законитости у 

географском омотачу (климатску и биогеографску 

зоналност) и наводи мере за његову заштиту, 

обнову и унапређивање 

Д
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В
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1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима 

и уочава њихов просторни распоред 

1.3.2 дефинише појам привреде и препознаје привредне 

делатности и привредне гране 

2.3.1. разликује и објашњава кретање 

становништва (природно и механичко) и 

структуре становништва 

2.3.2. именује међународне организације у 

свету (EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, 

Црвени крст...) 

3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених 

фактора на развој и размештај становништва и 

насеља 

3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених 

фактора на развој и размештај привреде и 

привредних делатности 
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1.4.1. препознаје основне природне и друштвене одлике 

наше државе 

1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне 

природне и друштвене одлике 

2.4.1. описује природне и друштвене одлике 

наше државе и наводи њене географске регије 

2.4.2. описује природне и друштвене одлике 

континената и наводи њихове географске 

регије 

3.4.1. објашњава географске везе (просторне и 

каузалне, директне и индиректне) и законитости 

(опште и посебне) у нашој земљи и уме да издвоји 

географске регије 

3.4.2 објашњава географске везе (просторне и 

каузалне, директне и индиректне) и законитости 

(опште и посебне) у Европи и уме да издвоји 

географске регије 

3.4.3. објашњава географске везе (просторне и 

каузалне, директне и индиректне) и законитости 

(опште и посебне) на ваневропским континентима 

и уме да издвоји географске регије 
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МАТЕМАТИКА 
 

Област 
Ученик зна и уме 

на основном нивоу на средњем нивоу на напредном нивоу 
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1.1.1.  прочита и запише различите врсте бројева (природне, 

целе, рационалне) 

1.1.2.  преведе децимални запис броја у разломак и обратно 

1.1.2.  упореди по величини бројеве истог записа, помажући 

се сликом кад је то потребно 

1.1.3.  изврши једну основну рачунску операцију са 

бројевима истог записа, помажући се сликом кад је то 

потребно (у случају сабирања и одузимања разломака само 

са истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n 

дати природан број 

1.1.4.  дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је 

један број дељив другим 

1.1.5.  користи целе бројеве и једноставне изразе са њима 

помажући се визуелним представама 

 

2.1.1.  упореди по величини бројеве записане у 

различитим облицима 

2.1.2.  одреди супротан број, реципрочну 

вредност и апсолутну вредност броја; 

израчуна вредност једноставнијег израза са 

више рачунских операција различитог 

приоритета, укључујући ослобађање од 

заграда, са бројевима истог записа 

2.1.3.  примени основна правила дељивости са 

2, 3, 5, 9 и декадним јединицама 

2.1.4.  користи бројеве и бројевне изразе у 

једноставним реалним ситуацијама 

 

3.1.1.  одреди вредност сложенијег бројевног израза 

3.1.2.  оперише са појмом дељивости у 

проблемским ситуацијама 

3.1.3.  користи бројеве и бројевне изразе у реалним 

ситуацијама 
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1.2.1.  реши линеарне једначине у којима се непозната 

појављује само у једном члану 

1.2.2.  израчуна степен датог броја, зна основне операције 

са степенима 

1.2.3.  сабира, одузима и множи мономе 

1.2.4.  одреди вредност функције дате таблицом или 

формулом 

2.2.1.  реши линеарне једначине и системе 

линеарних једначина са две непознате 

2.2.2. оперише са степенима и зна шта је 

квадратни корен 

2.2.3. сабира и одузима полиноме, уме да 

помножи два бинома и да квадрира бином 

2.2.4. уочи зависност међу променљивим, зна 

функцију y=ax и графички интерпретира њена 

својства; везује за та својства појам директне 

пропорционалности и одређује непознати члан 

пропорције 

2.2.5. користи једначине у једноставним 

текстуалним задацима) 

3.2.1.  саставља и решава линеарне једначине и 

неједначине и системе линеарних једначина са две 

непознате 

3.2.2.  користи особине степена и квадратног 

корена 

3.2.3.  зна и примењује формуле за разлику 

квадрата и квадрат бинома; увежбано 

трансформише алгебарске изразе и своди их на 

најједноставнији облик 

3.2.4.  разликује директно и обрнуто 

пропорционалне величине и то изражава 

одговарајућим записом; зна линеарну функцију и 

графички интерпретира њена својства 

3.2.5.  користи једначине, неједначине и системе 

једначина решавајући и сложеније текстуалне 

задатке 
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1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао 

(уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их 

нацрта користећи прибор; разликује неке врсте углова и 

паралелне и нормалне праве) 

1.3.2.  влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и 

правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик 

разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе 

троугла и уме да израчуна обим и површину троугла, 

квадрата и правоугаоника на основу елемената који 

непосредно фигуришу у датом задатку; уме да израчуна 

непознату страницу правоуглог троугла примењујући 

Питагорину теорему) 

1.3.3.  влада појмовима: круг, кружна линија (издваја 

њихове основне елементе, уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме да 

израчуна обим и површину круга датог полупречника) 

1.3.4.  влада појмовима: коцка и квадар (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама, зна њихове основне 

елементе и рачуна њихову површину и запремину) 

1.3.5. влада појмовима: купа, ваљак и лопта (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама, зна њихове основне 

елементе) 

1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура 

(кретањем до поклапања) 

2.3.1.  одреди суплементне и комплементне 

углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна са 

њима ако су изражени у целим степенима 

2.3.2.  одреди однос углова и страница у 

троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу 

и да решава задатке користећи Питагорину 

теорему 

2.3.3.  користи формуле за обим и површину 

круга и кружног прстена 

2.3.4.  влада појмовима: призма и пирамида; 

рачуна њихову површину и запремину када су 

неопходни елементи непосредно дати у 

задатку 

2.3.5.  израчуна површину и запремину ваљка, 

купе и лопте када су неопходни елементи 

непосредно дати у задатку 

2.3.6.  уочи осносиметричне фигуре и да 

одреди осу симетрије; користи подударност и 

везује је са карактеристичним својствима 

фигура (нпр. паралелност и једнакост 

страница паралелограма) 

 

3.3.1.  рачуна са угловима укључујући и 

претварање угаоних мера; закључује користећи 

особине паралелних и нормалних правих, 

укључујући углове на трансверзали 

3.3.2.  користи основна својства троугла, 

четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна 

њихове обиме и површине на основу елемената 

који нису обавезно непосредно дати у формулацији 

задатка; уме да их конструише 

3.3.3.  одреди централни и периферијски угао, 

рачуна површину исечка, као и дужину лука 

3.3.4.  израчуна површину и запремину призме и 

пирамиде, укључујући случајеве када неопходни 

елементи нису непосредно дати 

3.3.5.  израчуна површину и запремину ваљка, купе 

и лопте, укључујући случајеве када неопходни 

елементи нису непосредно дати 

3.3.6.  примени подударност и сличност троуглова, 

повезујући тако разна својства геометријских 

објеката 
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1.4.1.  користи одговарајуће јединице за мерење дужине, 

површине, запремине, масе, времена и углова 

1.4.2  претвори веће јединице дужине, масе и времена у 

мање 

1.4.3.  користи различите апоене новца 

1.4.4.  при мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу; 

заокругљује величине исказане датом мером 

 

2.4.1.  пореди величине које су изражене 

различитим мерним јединицама за дужину и 

масу 

2.4.2.  претвори износ једне валуте у другу 

правилно постављајући одговарајућу 

пропорцију 

2.4.3.  дату величину искаже приближном 

вредношћу 

 

3.4.1.  по потреби претвара јединице мере, 

рачунајући са њима 

3.4.2.  процени и заокругли дате податке и рачуна 

са таквим приближним 

вредностима; изражава оцену грешке (нпр. мање од 

1 динар, 1cm, 1g) 
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1.5.1.  изражава положај објеката сврставајући их у врсте и 

колоне; одреди положај тачке у првом квадранту 

координатног система ако су дате координате и обратно 

1.5.2.  прочита и разуме податак са графикона, дијаграма 

или из табеле, и одреди минимум или максимум зависне 

величине 

1.5.3.  податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто 

1.5.4.  одреди задати проценат неке величине 

 

2.5.1.  влада описом координатног система 

(одређује координате тачака, осно или 

централно симетричних итд) 

2.5.2.  чита једноставне дијаграме и табеле и 

на основу њих обради податке по једном 

критеријуму (нпр. одреди аритметичку 

средину за дати скуп података; пореди 

вредности узорка са средњом вредношћу) 

2.5.3.  обради прикупљене податке и 

представи их табеларно или графички; 

представља средњу вредност медијаном 

2.5.4.  примени процентни рачун у 

једноставним реалним ситуацијама (на 

пример, промена цене неког производа за дати 

проценат) 

 

3.5.1.  одреди положај (координате) тачака које 

задовољавају сложеније услове 

3.5.2.  тумачи дијаграме и табеле 

3.5.3.  прикупи и обради податке и сам састави 

дијаграм или табелу; црта график којим представља 

међузависност величина 

3.5.4.  примени процентни рачун у сложенијим 

ситуацијама 

 

 

ФИЗИКА 
 

Област 
Ученик зна и уме 

на основном нивоу на средњем нивоу на напредном нивоу 

С
И
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1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења које 

делују на тела која мирују или се крећу равномерно 

1.1.2. уме да препозна смер деловања магнетне и 

електростатичке силе 

1.1.3. разуме принцип спојених судова 

2.1.1. уме да препозна еластичну силу, силу 

потиска и особине инерције 

2.1.2. зна основне особине гравитационе и 

еластичне силе, и силе потиска 

2.1.3. уме да препозна када je полуга у стању 

равнотеже  

2.1.4. разуме како односи сила утичу на врсту 

кретања  

2.1.5. разуме и примењује концепт густине  

2.1.6. зна да хидростатички притисак зависи 

од висине стуба флуида 

3.1.1. разуме и примењује услове равнотеже полуге  

3.1.2. зна какав je однос сила које делују на тело 

које мирује или се равномерно креће 

3.1.3. зна шта je притисак чврстих тела и од чега 

зависи  

3.1.4. разуме и примењује концепт притиска у 

флуидима 
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1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање 

1.2.2. уме да препозна равномерно кретање 

1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или 

протекло време ако су му познате друге две величине 

2.2.1. уме да препозна убрзано кретање 

2.2.2. зна шта je механичко кретање и које га 

физичке величине описују 

2.2.3. уме да препозна основне појмове који 

описују осцилаторно кретање 

3.2.1. уме да примени односе између физичких 

величина које описују равномерно променљиво 

праволинијско кретање 

3.2.2. уме да примени односе између физичких 

величина које описују осцилаторно кретање 

3.2.3. зна како се мењају положај и брзина при 

осцилаторном кретању 

3.2.4. зна основне физичке величине које описују 

таласно кретање 

3.2.5. уме да препозна основне особине звука и 

светлости 

3.2.6. зна како се прелама и одбија светлост 
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1.3.1. уме да препозна да струја тече само кроз проводне 

материјале 

1.3.2. уме да препозна магнетне ефекте електричне струје 

2.4.1. зна да разликује електричне проводнике 

и изолаторе  

2.4.2. зна називе основних елемената 

електричног кола  

2.4.3. уме да препозна да ли су извори напона 

везани редно или паралелно 

2.4.4. уме да израчуна отпор, јачину струје или 

напон ако су му познате друге две величине 

2.4.5. уме да препозна топлотне ефекте 

електричне струје  

2.4.6.разуме појмове енергије и снаге 

електричне струје 

3.4.1. зна како се везују отпорници и инструменти у 

електричном колу 
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1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност 

најмањег подеока 

1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење 

дужине, масе, запремине, температуре и времена 

1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу. 

запремину, температуру и време 

1.4.4. уме да препознајединице за брзину 

1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, 

хоризонтални положај, затегнута мерна трака 

1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и 

време 

2.3.1. уме да користи важније изведене 

јединице SI и зна њихове ознаке 

2.3.2. уме да препозна дозвољене јединице 

мере изван SI, нпр. литар или тону 

2.3.3. уме да користи префиксе и претвара 

бројне вредности физичких величина из једне 

јединице у другу, нпр. километре у метре 

2.3.4. зна када мерења понављамо више пута 

3.3.1. уме да претвара јединице изведених 

физичких величина у одговарајуће јединице SI 

система 

3.3.2. уме да мери јачину струје и напон у 

електричном колу 

3.3.3. зна шта je грешка мерења 
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1.5.1. зна да агрегатно стање тела зависи од његове 

температуре 

1.5.2. уме да препозна да се механичким радом може 

мењати температура тела 

2.5.1. зна да кинетичка и потенцијална 

енергија зависе од брзине, односно висине на 

којој се тело налази 

2.5.2. уме да препозна појаве код којих се 

електрична енергија троши на механички рад 

2.5.3. уме да препозна појмове рада и снаге 

2.5.4. зна да унутрашња енергија зависи од 

температуре 

2.5.5. зна да запремина тела зависи од 

температуре 

3.5.1. разуме да се укупна механичка енергија тела 

при слободном паду одржава 

3.5.2. уме да препозна карактеристичне процесе и 

термине који описују промене агрегатних стања 
М
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  2.6.1. разуме и примењује основне 

математичке формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту пропорционалност 

2.6.2. уме да препозна векторске физичке 

величине, нпр. брзину и силу 

2.6.3. уме да користи и интерпретира 

табеларни и графички приказ зависности 

физичких величина 
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3.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у 

лабораторији 

3.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у 

лабораторији 

2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже 

резултате посматрања или мерења 

2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и 

систематизацију резултата 

2.7.3. уме да реализује експеримент пo 

упутству 

3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу 

резултата мерења 

3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да 

одговоримо посматрањем или експериментом 
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1.1.1 уме да наведе основне карактеристике живог света 

1.1.2. разликује живу и неживу природу у непосредном 

окружењу и у типичним случајевима 

1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и 

понашању биљака и животиња 

1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне 

представнике истих 

1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код 

живих бића и познаје основне чињенице о томе 

2.1.1. примењује критеријуме за разликовање 

живог од неживог на карактеристичном 

биолошком материјалу (препаратима, 

огледима) 

2.1.2. познаје и користи критеријуме за 

разликовање биљака и животиња и примењује 

их у типичним случајевима 

2.1.3. познаје критеријуме пo којима се 

царства међусобно разликују на основу 

њихових својстава до нивоа кола/класе 

2.1.4. уме да објасни везу између промена у 

просторном и временском окружењу и 

промена које се дешавају код живих бића у 

околностима када делује мањи број чинилаца 

на типичне заједнице живих бића или 

организме 

3.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог 

од неживог у граничним случајевима и у 

атипичним примерима (вируси, делови организама, 

плодови и сл.) 

3.1.2. уме да објасни зашто je нешто класификовано 

као живо или као неживо 

3.1.3. разуме критеријуме no којима се разликују 

биљке и животиње и уме да их примени у 

атипичним случајевима 

3.1.4. познаје критеријуме no којима се царства 

међусобно разликују на основу њихових својстава 

до нивоа класе/реда најважнијих група 

3.1.5. уме да објасни везу између промена у 

просторном и временском окружењу и промена 

које се дешавају код живих бића у комплексним 

ситуацијама у сложенијим заједницама 
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1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне 

ћелије у којој се одвијају сви карактеристични животни 

процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије 

1.2.2. зна да je ћелија најмања јединица грађе свих 

вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају 

разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе 

тих ћелија 

1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња 

и човека и основне функције које се обављају на нивоу 

организма 

1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се 

одвијају различити животни процеси 

1.2.5. разуме да je за живот неопходна енергија коју 

организми обезбеђују исхраном 

1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва 

жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, 

растење, развиће, размножавање) 

1.2.7. зна да организми функционишу као независне 

целине у сталној интеракцији са околином 

2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у 

грађи ћелија у зависности од функције коју 

обављају у вишећелијским организмима 

(разлике између биљне и животињске ћелије, 

између коштане и мишићне ћелије и сл.) 

2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике 

између нивоа организације јединке: зна да се 

ћелије које врше исту функцију групишу и 

образују ткива, ткива са истом функцијом 

органе, a opra™ са истом функцијом системе 

органа 

2.2.3. зна карактеристике и основне функције 

спољашње грађе биљака, животиња и човека 

2.2.4. разуме да je за живот неопходна енергија 

која се производи, складишти и одаје у 

специфичним процесима у ћелији и да се то 

назива метаболизам 

2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући 

специфичној грађи, могу да везују енергију и 

стварају (синтетишу) сложене (хранљиве) 

материје 

2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској 

ћелији сложене материје могу да се разграђују, 

при чему се ослобађа енергија у процесу који 

се назива дисање 

2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да 

објасни шта он значи 

2.2.8. зна да je неопходна координација 

функција у вишећелијским организмима и зна 

који органски системи омогућују ову 

интеграцију 

2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи 

имају улогу у одржавању хомеостазе 

3.2.1. зна карактеристике и основне функције 

унутрашње грађе биљака, животиња и човека 

3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих 

нивоа организације и њихову међусобну 

функционалну условљеност 

3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и 

функције tokom еволуције 

3.2.4. разуме да je у остваривању карактеристичног 

понашања неопходна функционална интеграција 

више система органа и разуме значај такве 

интеграције понашања за преживљавање 

3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији 

грађе и функције јединке tokom животног циклуса 

3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и 

функционалне карактеристике органа који 

информишу организам о стању у околини и њихову 

улогу у одржавању унутрашње равнотеже (улога 

нервног система) 

3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и 

функционалне карактеристике органа који реагују 

на промене у околини и карактеристике органа који 

враћају организам у равнотежу онда када je из ње 

избачен (стресно стање - улога ендокриног 

система) 

3.2.8. зна и разуме које су последице стресног 

стања за организам 
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1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте 

врсте  

1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања  

1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички 

материјал 

1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 

1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 

1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не 

наслеђују 

1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес 

назива развиће 

1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на 

Земљи 

1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са 

чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних 

записа  

1.3.10. зна да je природно одабирање основни механизам 

прилагођавања организама 

2.3.1. разуме основне разлике између полног и 

бесполног размножавања 

2.3.2. разуме механизам настанка зигота 

2.3.3. разуме зашто потомци личе на родитеље 

и њихове претке, али нису идентични са њима 

2.3.4. зна да на развиће организама поред 

генетичког материјала утиче и средина 

2.3.5. уочава да постоје разлике између 

јединки исте врсте и различитих врста и зна да 

су оне настале деловањем еволуционих 

механизама 

2.3.6. уочава прилагођеност организама и 

разуме да током еволуције природно 

одабирање доводи до прилагођавања 

организама на услове животне средине 

3.3.1. разуме разлику између телесних и полних 

ћелија у погледу хромозома и деоба 

3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних 

ћелија у организму 

3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову 

основну улогу у ћелији 

3.3.4. зна да je број хромозома у ћелији 

карактеристика врсте 

3.3.5. разуме како различити еволуциони 

механизми, мењајући учесталост особина у 

популацијама, доводе до еволуције 

3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и 

брзину еволуционих промена својих популација и 

популација других врста 
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1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна 

средина, станиште - биотоп, животна заједница - 

биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, 

биосфера) и зна најопштије чињенице о њима 

1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и 

биотичких фактора на организме и популације 

1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и 

енергетске токове у екосистему, чланове ланаца исхране и 

правце кружења најважнијих супстанци (воде, угљеника, 

азота) 

1.4.4. препознаје животне услове који владају у 

карактеристичним екосистемима Србије и најважније 

представнике врста које их насељавају 

1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства 

на природу (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање 

ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) и 

најважније врсте загађивања воде, ваздуха, земљишта 

1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност 

(нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, 

отпад) 

1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и 

очувању животне средине (рециклажу, компост) и у 

заштити биодиверзитета (националних паркова, 

природних резервата) 

1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог 

непосредног животног окружења 

2.4.1. употребљава еколошке појмове у опису 

типичних ситуација у природи 

2.4.2. зна и правилно именује делове 

екосистема, заједница и популација и зна да 

опише везе између делова 

2.4.3. уме да на разноврсним примерима 

одреди основне материјалне и енергетске 

токове у екосистему, основне односе исхране 

и најважнија својства биоценоза и популација 

2.4.4. зна да у природи постоји кружење 

појединих супстанци (воде, угљеника и азота) 

2.4.5. препознаје различите биоме и зна њихов 

основни распоред на земљи 

2.4.6. препознаје животне услове који владају 

у појединим екосистемима Европе и света и 

карактеристичне представнике врста које их 

насељавају 

2.4.7. зна да објасни основне прилагођености 

живих организама на живот у ваздушној, 

воденој и земљишној средини 

2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха 

и земљишта, као и значај очувања природних 

ресурса и уштеде енергије 

2.4.9. разуме значај природних добара у 

заштити природе (националних паркова, 

природних резервата, ботаничких башта, 

зоовртова) 

3.4.1. уме да објасни како различити делови 

екосистема утичу један на други као и међусобне 

односе популација у биоценози 

3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек 

преноси и енергија и обратно и интерпретира 

односе исхране у екосистему (аутотрофне, 

хетеротрофне, сапротрофне животне комплексе, 

ланце исхране и трофичке пирамиде) 

3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци 

у природи (воде, угљеника и азота) 

3.4.4. разуме просторну и временску организацију 

животних заједница и популација 

3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине 

тип екосистема који у тим условима настаје 

3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства 

изазива промене у природи (утицај киселих киша, 

озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, 

глобалне климатске промене) 

3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите 

животне средине, природе и биодиверзитета 

3.4.8. разуме зашто се неограничен развој 

човечанства не може одржати у ограниченим 

условима целе планете 
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1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и 

хигијене околине и разуме зашто je важно да их се 

придржава 

1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани 

и посебно значај термичке обраде хране 

1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, 

домаћих и дивљих животиња и правилног опхођења са 

њима 

1.5.4. разуме зашто je важно да се придржава званичних 

упутстава која се односе на заразне болести (епидемије и 

пандемије) 

1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја функције 

појединих органа и основне симптоме инфекције и 

разликује стање у коме може сам да интервенише од стања 

када мора да се обрати лекару 

1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у 

храни и исхрани (конзерванси и неконтролисана употреба 

витамина, антиоксиданата, минерала итд.) и опасности до 

којих може да доведе неуравнотежена исхрана 

(редукционе дијете, претерано узимање хране и сл.) и 

познаје основне принципе правилног комбиновања 

животних намирница 

1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, 

земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве (UV 

зрачење) неповољно утичу на здравље човека 

1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена 

физичка активност и поштовање биолошких ритмова (сна, 

одмора) 

1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје мере 

превенције и могуће путеве инфекције, као и њихове 

негативне последице на здравље 

1.5.10. зна да постоје природне промене у понашању које 

настају као последица физиолошких промена (пубертет, 

менопауза), зна да у адолесцентом добу могу да се појаве 

психолошки развојни проблеми (поремећаји у исхрани, 

поремећаји понашања, поремећаји сна и сл.) 

1.5.11. разуме одговорност и опасност превременог 

ступања у сексуалне односе и разуме зашто абортус у доба 

развоја има негативне последице на физичко и ментално 

здравље 

1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба 

дувана, алкохола, дроге) неповољно утичу на укупан 

квалитет живота и зна коме може да се обрати за помоћ 

(институцијама и стручњацима) 

1.5.13. зна како се треба понашати према особи која болује 

од болести зависности или je ХИВ позитивна 

2.5.1. познаје основне механизме деловања 

превентивних мера у очувању здравља 

2.5.2. разуме значај и зна основне принципе 

правилног комбиновања животних намирница 

2.5.3. зна како се чува хранљива вредност 

намирница 

2.5.4. зна механизме којима загађење животне 

средине угрожава здравље човека 

2.5.5. зна механизме деловања хемијских 

материја на физиолошке процесе у организму 

и на понашање (утицај алкохола, различитих 

врста дрога, енергетских напитака и сл.) 

3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице 

заразних болести 

3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и 

других болести 

3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже 

у основи физиолошки правилне исхране 

3.5.4. познаје главне компоненте намирница и 

њихову хранљиву вредност 

3.5.5. познаје симптоме и главне карактеристике 

болести метаболизма и узроке због којих настају 

(гојазност, анорексија, булимија, шећерна болест) 

3.5.6. разуме механизме поремећаја функције 

појединих органа 

3.5.7. познаје основне биолошке механизме који 

доводе до развијања болести зависности 

3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај 

јаких негативних емоција на физиолошке процесе у 

организму и на понашање појединца 
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1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, 

технике и инструменте за прикупљање података у 

биологији (посматрање, бројање, мерење) 

1.6.2. уме да no упутству и уз помоћ наставника реализује 

једноставно истраживање, попуни формулар, прикаже 

резултате у табели/графикону и извести о резултату 

1.6.3. зна како да се понаша у лабораторији и на терену и 

правила о раду и безбедности рада 

1.6.4. уме no упутству да изведе унапред постављени 

експеримент и одговори на једноставну хипотезу уз помоћ 

и навођење наставника 

2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено 

прикупљање података, систематизује податке 

и извести о резултату 

2.6.2. зна шта je грешка инструмента и 

прецизност мерења и уме пo упутству да 

калибрише инструмент 

2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави 

графиконе и табеле према два критеријума уз 

коментар резултата 

2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ 

наставника, да постави хипотезу, формира и 

реализује једноставан експеримент и извести о 

резултату 

3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује 

систематско и дуготрајно прикупљање података 

3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол 

прикупљања података и формулар за упис 

резултата 

3.6.3. уме самостално да прави графиконе и табеле 

према два критеријума уз детаљан извештај 

3.6.4. разуме значај контроле и пробе у 

експерименту (варирање једног/више фактора), уме 

да постави хипотезу и извуче закључак 

3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење наставника, 

самостално да осмисли, реализује и извести о 

експерименту на примеру који сам одабере 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Област 
Ученик зна и уме 

на основном нивоу на средњем нивоу на напредном нивоу 
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1.1.1. игра спортску игру примењујући основну технику, 

неопходна правила и сарађује са члановима екипе 

изражавајући сопствену личност уз поштовање других 

1.1.2. зна функцију спортске игре, основне појмове, 

неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа 

прву помоћ 

2.1.1. игра спортску игру примењујући виши 

ниво технике, већи број правила, 

једноставније тактичке комбинације и уз висок 

степен сарадње са члановима екипе изражава 

сопствену личност уз поштовање других 

2.1.2 зна функцију и значај спортске игре, већи 

број правила, принципе и утицај тренинга 

3.1.1. игра спортску игру примењујући сложене 

елементе технике, испуњавајући тактичке задатке, 

учествује у организацији утакмице и суди на 

утакмицама 

3.1.2. зна тактику игре, систем такмичења, начин 

организовања утакмице и суди 
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1.1.3. правилно трчи варијантама технике трчања на 

кратке, средње и дуге стазе и мери резултат 

1.1.4. зна терминологију, значај трчања, основе тренинга и 

пружа прву помоћ 

1.1.5. зна правилно да скаче удаљ згрчном варијантом 

технике и мери дужину скока 

1.1.6. зна терминологију, основе тренинга и пружа прву 

помоћ 

1.1.7. зна правилно да скаче увис варијантом технике 

маказице 

1.1.8. зна терминологију, основе тренинга и пружа прву 

помоћ 

1.1.9. правилно баца куглу из места и мери дужину хица 

1.1.10. зна правила за такмичење, сигурносна правила, 

влада терминологијом, основама тренинга и пружа прву 

помоћ 

2.1.3. правилно изводи варијанту технике 

штафетног трчања 

2.1.4. зна правилно да скаче удаљ варијантом 

технике увинуће 

2.1.5. зна правилно да скаче увис леђном 

варијантом технике 

2.1.6. правилно баца куглу леђном варијантом 

технике 

2.1.7. зна правила за такмичење 

2.1.8. учествује на такмичењу у једној 

атлетској дисциплини 

 

3.1.4. учествује на такмичењу у атлетском петобоју  

3.1.5. зна атлетска правила неопходна за 

учествовање на такмичењу у атлетском петобоју 
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правилно изводи основне вежбе и комбинације на 

справама и тлу, чува и помаже, поштује сигурносна 

правила, зна називе вежби, основе организације рада на 

справи и пружа прву помоћ: 

1.1.11. ученик/ученица правилно изводи вежбе на тлу 

1.1.12. ученик/ученица правилно изводи прескоке 

1.1.13. ученик/ученица изводи вежбе и комбинације 

вежби на греди 

1.1.14. ученица правилно изводи основне вежбе на 

двовисинском разбоју 

1.1.15. ученик правилно изводи основне вежбе на коњу са 

хватаљкама 

1.1.16. ученик правилно изводи основне вежбе на 

круговима 

1.1.17. ученик правилно изводи основне вежбе на 

паралелном разбоју 

1.1.18. ученик правилно изводи основне вежбе на вратилу 

2.1.9. ученик/ученица правилно изводи вежбе 

и комбинације вежби на тлу 

2.1.10. ученик/ученица правилно изводи 

згрчку 

2.1.11. ученица правилно изводи вежбе и 

комбинације вежби на греди 

2.1.12. ученица правилно изводи вежбе и 

комбинације вежби на двовисинском разбоју 

2.1.13. ученик правилно изводи вежбе и 

комбинације вежби на коњу са хватаљкама 

2.1.14. ученик правилно изводи вежбе и 

комбинације вежби на круговима 

2.1.15. ученик правилно изводи вежбе и 

комбинације вежби на паралелном разбоју 

2.1.16. ученик правилно изводи вежбе и 

комбинације вежби на вратилу 

3.1.6. ученик/ученица правилно изводи вежбе и 

комбинацију вежби на тлу 

3.1.7. ученик/ученица правилно изводи згрчку и 

разношку са изразитијим фазама лета 

3.1.8. ученица правилно изводи вежбе и 

комбинацију вежби на греди 

3.1.9. ученица правилно изводи вежбе и 

комбинацију вежби на двовисинском разбоју 

3.1.10. ученик правилно изводи вежбе и 

комбинацију вежби на коњу са хватаљкама 

3.1.11. ученик правилно изводи вежбе и 

комбинацију вежби на круговима 

3.1.12. ученик правилно изводи вежбе и 

комбинацију вежби на паралелном разбоју 

3.1.13. ученик правилно изводи вежбе и 

комбинацију вежби на вратилу 

3.1.14. ученик учествује у гимнастичком петобоју, a 

ученица учествује у гимнастичком четворобоју 
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1.1.19. се успешно креће у ритму и темпу музичке пратње 

у простору основним облицима кретања (ходање, трчање) 

2.1.17. повезује просторно и временски плесне 

елементе у целину, изводи и реализује 

најмање један одабрани дечији плес 

2.1.18. влада основном терминологијом, 

препознаје и разликује друштвене и народне 

плесове 

 

3.1.15. самостално изводи сопствену композицију 

покрета и кретања уз музичку пратњу и успешно 

моторички у ритму и темпу реализује одабрани 

народни, друштвени и дечији плес; влада основама 

тренинга и учествује на такмичењу 

3.1.16. зна терминологију плесова и систем 

такмичења 
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1.1.20. правилно изводи основне вежбе из ритмичке 

гимнастике 

1.1.21. зна називе вежби и основе тренинга, пружа прву 

помоћ 

 

 

 

 

2.1.19. правилно изводи вежбу са реквизитима 

 

3.1.17. правилно изводи самостални састав без и са 

реквизитим a из ритмичке гимнастике и учествује 

на такмичењу 
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1.1.22. плива и поштује правила самоспасавања и 

безбедности око и у воденој средини 

 

2.1.20. плива једном од техника спортског 

пливања, поседује вештину самопомоћи у 

води и безбедног понашања у и око водене 

средине 

 

3.1.18. зна да плива две технике спортског пливања 

и такмичи се 

 

О
С

П
О

С
О

Б
Љ

Е
Н

О
С

Т
 У

 

В
Е

Ш
Т

И
Н

А
М

А
: 

в
еж

б
е 

о
б

л
и

к
о

в
ањ

а
 

1.1.23. правилно изводи најмање један комплекс вежби 

обликовања и приказује вежбе за поједине делове тела 

1.1.24. зна утицај и значај вежби обликовања за 

организам, познаје поделу вежби обликовања и њихову 

терминологију, и функцију појединих вежби у комплексу 

2.1.21. правилно изводи и показује више 

комплекса вежби обликовања без и са 

реквизитима 

2.1.22. зна принципе састављања комплекса 

вежби обликовања и дозирање оптерећења 

 

3.1.19. саставља, правилно изводи и показује 

сложене комплекса вежби обликовања без и са 

реквизитима 

3.1.20. зна да саставља комплексе вежби 

обликовања и дозира оптерећење 
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1.1.25. игра стони тенис примењујући основне елементе 

технике и поштује правила игре 

1.1.26. зна функцију стоног тениса, основне појмове, 

неопходна правила, основне принципе тренинга и 

методику тренинга, пружа прву помоћ 

 

2.1.23. игра стони тенис користећи виши ниво 

технике удараца повезујући их са кретањем, 

може да одигра тактичку замисао и користи 

више врста сервиса 

2.1.24. зна функцију и значај стоног тениса, 

већи број правила, принципе и утицаја 

тренинга 

 

3.1.21. игра стони тенис повезујући одигравање 

сложених елемената у целину заједно са кретањем, 

формира концепције игре према својим 

психофизичким способностима, организује 

школско такмичење, суди на такмичењу. 

3.1.22. зна тактику стоног тениса, систем 

такмичења, начин организовања меча и суди. 
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1.2.1. смисао Физичког васпитања 

1.2.2. утицај физичког вежбања 

1.2.3. основне појмове везане за физичко вежбање 

1.2.4. безбедност током вежбања 

1.2.5. основна правила спортских игара 

 

2.2.1. терминологију  

2.2.2. основе тренинга  

2.2.3. да дозира оптерећење током вежбања  

 

3.2.1. правила индивидуалних спортских грана и 

спортских игара 

3.2.2. основе система такмичења  

3.2.3 начин организовања такмичења 
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 1.3.1. испољава позитиван став према физичком вежбању 

у свакодневном животу 

1.3.2. испољава заинтересованост за физичко вежбање 

1.3.3. доказује се кроз физичко вежбање 

1.3.4. испољава позитиван став према сарадњи са другима 

у реализацији различитих задатака Физичког васпитања 
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зна: 
1.1.1. да прави разлику између елемената, једињења и сме-

ша из свакодневног живота на основу њихове сложености 

1.1.2. о практичној примени елемената, једињења и смеша 

из сопственог окружења на основу њихових својстава 

1.1.3. на основу којих својстава супстанце могу да се 

разликују, којим врстама промена супстанце подлежу као 

и да се при променама укупна маса супстанце не мења 

1.1.4. да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула 

и јона, и те честице међусобно разликује no 

наелектрисању и сложености грађе 

1.1.5. тип хемијске везе у молекулима елемената, 

ковалентним и јонским једињењима 

1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих хемиј-

ских елемената, хемијских формула најважнијих предста-

вника класа неорганских и органских једињења, и квали-

тативно значење хемијских једначина реакција оксидације 

1.1.7. шта су раствори, како настају и примере раствора у 

свакодневном животу 

1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, 

раствор, растварање, елемент, једињење, атом, молекул, 

јон, ковалентна веза, јонска веза, оксидација, оксид, 

киселина, база, со, индикатор 

уме да: 

1.1.9. загрева супстанцу на безбедан начин  

1.1.10. измери масу, запремину и температуру супстанце  

1.1.11. састави апаратуру и изведе поступак цеђења  

1.1.12. у једноставним огледима испита својства 

супстанци (агрегатно стање, мирис, боју, магнетна 

својства, растворљивост), као и да та својства опише 

зна: 
2.1.1. како тип хемијске везе одређује својства 

супстанци (температуре топљења и кључања, 

као и растворљивост супстанци) 

2.1.2. значење термина: материја, хомогена 

смеша, хетерогена смеша, анализа и синтеза, 

неутрализација, супституција, адиција, 

анхидрид, изомер, изотоп 

2.1.3. шта je засићен, незасићен и презасићен 

раствор 

2.1.4. да саставља формуле најважнијих 

представника класа неорганских и органских 

једињења и једначине хемијских реакција 

неутрализације и супституције 

уме да: 
2.1.5. изабере најпогоднији начин за повећање 

брзине растварања супстанце (повећањем 

температуре растварача, уситњавањем 

супстанце, мешањем) 

2.1.6. промени концентрацију раствора 

додавањем растворене супстанце или 

растварача (разблаживање и концентровање) 

2.1.7. у огледима испитује својства супстанци 

и податке о супстанцама приказује табеларно 

или шематски 

2.1.8. израчуна процентни састав једињења на 

основу формуле и масу реактаната и 

производа на основу хемијске једначине, то 

јест да покаже на основу израчунавања да се 

укупна маса супстанци не мења при хемијским 

реакцијама 

2.1.9. израчуна масу растворене супстанце и 

растварача на основу процентне 

концентрације раствора и обрнуто 

2.1.10. направи раствор одређене процентне 

концентрације 

разуме: 
3.1.1. разлику између чистих супстанци (елемената 

и једињења) и смеша, на основу врста честица које 

их изграђују 

3.1.2. како je практична примена супстанци 

повезана са њиховим својствима 

3.1.3. да су својства супстанци и промене којима 

подлежу условљене разликама на нивоу честица 

3.1.4. структуру атома, молекула и јона, које их 

елементарне честице изграђују и како од њиховог 

броја зависи наелектрисање атома, молекула и јона 

3.1.5. зависност растворљивости супстанце од 

природе супстанце и растварача 

3.1.6. значење следећих термина: естерификација, 

сапонификација 

уме: 

3.1.7. на основу својстава састојака смеше да 

изабере и изведе одговарајући поступак за њихово 

раздвајање 

3.1.8. да осмисли експериментални поступак према 

задатом циљу/проблему/питању за истраживање, да 

бележи и приказује резултате табеларно и 

графички, формулише објашњење/а и изведе 

закључак/е 

3.1.9. да израчуна процентуалну заступљеност неке 

супстанце у смеши, да изводи стехиометријска 

израчунавања која обухватају реактант у вишку и 

однос масе и количине супстанце 
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зна: 

1.2.1. основна физичка и хемијска својства неметала и 

метала (агрегатно стање, проводљивост топлоте и 

електрицитета и реакцију са кисеоником) 

1.2.2. везу између својстава неметала и метала и њихове 

практичне примене 

1.2.3. да препозна метале (Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, 

Au) на основу њихових физичких и хемијских својстава 

1.2.4. да на основу формуле именује основне класе 

неорганских једињења 

1.2.5. примере оксида, киселина, база и соли у 

свакодневном животу као и практичну примену ових 

једињења 

1.2.6. основна физичка и хемијска својства оксида, 

киселина, база и соли 

уме да: 

1.2.7. утврди основна физичка својства оксида (агрегатно 

стање, боју, мирис) 

1.2.8. докаже кисело-базна својства супстанце помоћу 

индикатора 

1.2.9. испита растворљивост соли 

1.2.10. безбедно рукује супстанцама, посуђем и прибором 

зна да: 
2.2.1. на основу назива оксида, киселина, база 

и соли састави формулу ових супстанци 

2.2.2. пише једначине хемијских реакција 

синтезе и анализе бинарних једињења 

уме да: 
2.2.3. експерименталним путем испита 

растворљивост и хемијску реакцију оксида са 

водом 

2.2.4. испита најважнија хемијска својства 

киселина (реакцију са карбонатима и 

металима) 

разуме: 
3.2.1. да су физичка и хемијска својства метала и 

неметала одређена структуром њихових 

атома/молекула 

3.2.2. хемијска својства оксида (реакције са водом, 

киселинама, хидроксидима) 

3.2.3. да општа својства киселина зависе од њихове 

структуре (реакције са хидроксидима, металима, 

карбонатима, бикарбонатима и базним оксидима) 

3.2.4. да општа својства база зависе од њихове 

структуре (реакције са киселинама и са киселим 

оксидима) 

3.2.5. да физичка и хемијска својства соли зависе од 

њихове структуре 

уме да:  

3.2.6. изведе реакцију неутрализације 

О
Р

Г
А

Н
С
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А
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1.3.1. формуле, називе и функционалне групе најважнијих 

угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара 

1.3.2. основна физичка и хемијска својства угљоводоника, 

алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних киселина 

и естара 

1.3.3. практичан значај угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара у 

свакодневном животу 

2.3.1. пише једначине хемијских реакција 

сагоревања угљоводоника и алкохола 
разуме: 
3.3.1. хемијске реакције угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, карбоксилних киселина и 

естара 

3.3.2. видове практичне примене угљоводоника, 

алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних 

киселина и естара на основу својстава која имају 

уме да: 

3.3.3. пише једначине хемијских реакција 

угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара 

Б
И

О
Х

Е
М

И
ЈА

 1.4.1. да наведе физичка својства (агрегатно стање и 

растворљивост) масти и уља, угљених хидрата, протеина 

1.4.2. примере и заступљеност масти и уља, угљених 

хидрата и протеина у намирницама 

2.4.1. најважније улоге масти и уља, угљених 

хидрата и протеина у живим организмима 
зна: 
3.4.1. основу структуре молекула који чине масти и 

уља, угљене хидрате и протеине 

разуме: 

3.4.2. основна хемијска својства масти и уља 

(сапонификацију и хидролизу), угљених хидрата и 

протеина 
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 1.5.1. значај безбедног поступања са супстанцама, начине 

њиховог правилног складиштења, a са циљем очувања 

здравља и животне средине 

  

Е
К

С
П

Е
Р

И
М

Е
Н

Т
 

1.6.1. безбедно рукује основном опремом за 

експериментални рад и супстанцама 

1.6.2. изведе експеримент према датом упутству 

2.6.1. прикупи податке посматрањем и 

мерењем и да при том користи одговарајуће 

инструменте 

2.6.2. табеларно и графички прикаже резултате 

посматрања или мерења 

2.6.3. изводи једноставна уопштавања и 

систематизацију резултата 

3.6.1. препозна питање/проблем који се може 

експериментално истражити 

3.6.2. постави хипотезе 

3.6.3. планира и изведе експеримент за тестирање 

хипотезе 

3.6.4. донесе релевантан закључак на основу 

резултата добијених у експерименталном раду 
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XI   УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

ПЕТИ РАЗРЕД 
 

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИЧКА ЈЕДИНИЦА - АУТОР(И) ИЗДАВАЧ 

Српски језик -„Уметност речи“, читанка за пети разред основне школе (Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић) 

-„Дар речи“, граматика за пети разред основне школе (Јелена Срдић) 

-„Радна свеска 5“ уз уџбенички комплет српског језика за пети разред основне школе (Наташа Станковић-Шошо, 

Бошко Сувајџић, Јелена Срдић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Математика -„Математика 5“ - уџбеник математике за пети разред основне школе (Петар Огризовић, Маријана Ајзенкол, 

Драгана Станојевић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Биологија -„Биологија 5“, уџбеник за пети разред основне школе (Гордана Субаков-Симић, Милан Вељић) 

-„Биологија 5“, радна свеска уз уџбеник биологије за пети разред основне школе (Гордана Субаков-Симић, 

Марина Дрндарски) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Историја -„Историја 5“,  уџбеник за пети разред основне школе (Бранка Бечановић) 

-„Историја 5“,  радна свеска са историјском читанком за пети разред основне школе (Предраг М. Вајагић) 

Klett Издавачка кућа доо 

Географија -„Географија 5“, уџбеник за пети разред основне школе (Винко Ковачевић, Сања Топаловић) 

-„Географија 5“, радна свеска уз уџбеник за пети разред основне школе (Сања Топаловић, Винко Ковачевић) 

Klett Издавачка кућа доо 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

-„Техничко и информатичко образовање 5“,  уџбеник за пети разред основне школе (Жељко Васић, Дијана 

Каруовић) 

-„Техничко и информатичко образовање 5“,  радна свеска за пети разред основне школе (Жељко Васић, Дијана 

Каруовић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Ликовна култура „Ликовна култура 5“, уџбеник за пети разред основне школе (Милутин Мићић) Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Музичка култура „Музичка култура 5“, уџбеник за пети разред основне школе (Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан) Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Физичко 

васпитање 

/ / 

Енглески језик -ENJOYING ENGLISH 5 - уџбеник са електронским аудио додатком за пету годину учења (Зорана Ненезић, 

Jonathan Pendlebury) 

-ENJOYING ENGLISH 5 – радна свеска са електронским интерактивним додатком за  пету годину учења (Зорана 

Ненезић, Jonathan Pendlebury) 

ЈП Завод за уџбенике 

Верска настава / / 

Грађанско 

васпитање 

/ / 

Свакодневни 

живот у 

прошлости 

ДНЕВНИЦИ ИЗ ПРОШЛОСТИ – уџбеник за изборни предмет Свакодневни живот у прошлости за пети разред 

основне школе (Марко Шуица) 

ЈП Завод за уџбенике 

Информатика и 

рачунарство 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО -  уџбеник за пети разред основне школе (Драган Маринчић, Драгољуб 

Васић) 

ЈП Завод за уџбенике 
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ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Чувари природе ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 5 – уџбеник за пети разред основне школе (Вера Ђорђевић, Вера Матановић, Слободан 

Јовановић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Цртање, сликање 

и вајање  

/ / 

Хор и оркестар / / 

Шах / / 

   

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИЧКА ЈЕДИНИЦА - АУТОР(И) ИЗДАВАЧ 

Српски језик -„Уметност речи“, читанка за шести разред основне школе (Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић) 

-„Дар речи“, граматика за шести разред основне школе (Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-

Иљукић) 

-„Радна свеска 6“ уз уџбенички комплет српског језика за шести разред основне школе (Наташа Станковић-

Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Математика -„Математика 6“ - уџбеник математике за шести разред основне школе (Тамара Малић) Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Биологија -БИОЛОГИЈА - уџбеник  са електронским интерактивним додатком за шести разред основне школе (Бригита 

Петров)  

-РАДНА СВЕСКА ЗА БИОЛОГИЈУ - за шести разред основне школе (Бригита Петров) 

ЈП Завод за уџбенике 

Историја -ИСТОРИЈА,  уџбеник за шести разред основне школе (Раде Михаљчић) 

-ИСТОРИЈСКА ЧИТАНКА И РАДНА СВЕСКА - за шести разред основне школе (Марко Шуица, Снежана 

Кнежевић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Географија -ГЕОГРАФИЈА - уџбеник за шести разред основне школе (Рада Ситарица, Милутин Тадић) 

-РАДНА СВЕСКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ - за шести разред основне школе (Рада Ситарица, Милутин Тадић) 

-ЕВРОПА – вежбанка за географију (неме карте) за шести разред основне школе (Ивана Коцић-Мирјанић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

-ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - уџбеник за шести разред основне школе (Слободан 

Попов, Тијана Тешан) 

-РАДНА СВЕСКА ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – за шести разред основне школе 

(Слободан Попов, Никола Чудић) 

-ЗБИРКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ са електронским 

интерактивним додатком за шести разред основне школе (Боја Стефановић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Физика ФИЗИКА - уџбеник  са електронским интерактивним додатком за шести разред основне школе (Дарко Капор, 

Јован Шетрајчић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Ликовна култура „Ликовна култура 6“, уџбеник за шести разред основне школе (Милутин Мићић) Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Музичка култура „Музичка култура 6“, уџбеник за шести разред основне школе (Александра Паладин, Драгана Михајловић-

Бокан) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 
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СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Физичко васпитање / / 

Енглески језик -ENJOYING ENGLISH 6 - уџбеник са електронским аудио додатком за шесту годину учења (Зорана Ненезић, 

Jonathan Pendlebury, Ида Добријевић) 

-ENJOYING ENGLISH 6 – радна свеска са електронским интерактивним додатком за  шесту годину учења 

(Зорана Ненезић, Jonathan Pendlebury, Ида Добријевић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Верска настава / / 

Грађанско 

васпитање 

/ / 

Свакодневни живот 

у прошлости 

/ / 

Информатика и 

рачунарство 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО -  уџбеник за шести разред основне школе (Драгољуб Васић, Драган 

Маринчић, Миодраг Стојановић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Чувари природе ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 6 – уџбеник за шести разред основне школе (Вера Ђорђевић, Вера Матановић, Слободан 

Јовановић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Цртање, сликање и 

вајање  

/ / 

Хор и оркестар / / 

Шах / / 

   

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИЧКА ЈЕДИНИЦА - АУТОР(И) ИЗДАВАЧ 

Српски језик ЧИТАНКА – читанка са електронским аудио додатком за седми разред основне школе (Милка Андрић) ЈП Завод за уџбенике 

Математика МАТЕМАТИКА - уџбеник за седми разред основне школе (Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић, 

Владимир Мићић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Биологија -БИОЛОГИЈА,  уџбеник  за седми разред основне школе (Јелена Ђорђевић)  

-РАДНА СВЕСКА ЗА БИОЛОГИЈУ - за седми разред основне школе (Јелена Ђорђевић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Историја -„Историја 7“,  уџбеник историје за седми разред основне школе (Чедомир Антић, Мирјана Бонџић) Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Географија -ГЕОГРАФИЈА -  уџбеник за седми разред основне школе (Милутин Тадић) 

-РАДНА СВЕСКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ - за седми разред основне школе (Милутин Тадић) 

-ВАНЕВРОПСКИ КОНТИНЕНТИ – вежбанка за географију (неме карте) за седми разред основне школе 

(Ивана Коцић-Мирјанић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

-„Техничко и информатичко образовање 7“, уџбеник за седми разред основне школе (Алекса Вучићевић, 

Ненад Стаменовић) 

-„Техничко и информатичко образовање 7“, материјали за конструкторско моделовање за седми разред 

основне школе (Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић) 

Klett Издавачка кућа доо 
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ОСМИ РАЗРЕД 

 

Физика ФИЗИКА - уџбеник са електронским интерактивним додатком за седми разред основне школе (Дарко Капор, 

Јован Шетрајчић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Хемија -ХЕМИЈА - уџбеник  за седми разред основне школе (Љуба Мандић, Јасминка Королија, Дејан Даниловић) 

-ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ХЕМИЈЕ СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА – за седми разред основне школе 

(Љуба Мандић, Јасминка Королија, Дејан Даниловић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Ликовна култура ЛИКОВНА КУЛТУРА - уџбеник за седми разред основне школе (Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић) ЈП Завод за уџбенике 

Музичка култура МУЗИЧКА КУЛТУРА - уџбеник са електронским аудио додатком за седми разред основне школе (Соња 

Маринковић, Дубравка Лонцовић, Славица Стефановић, Тијана Маринковић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Физичко васпитање / / 

Енглески језик -ENJOYING ENGLISH 7 - уџбеник са електронским аудио додатком за седму годину учења (Катарина 

Ковачевић, Jonathan Pendlebury) 

-ENJOYING ENGLISH 7 – радна свеска за  седму годину учења (Катарина Ковачевић, Jonathan Pendlebury) 

ЈП Завод за уџбенике 

Верска настава Православни катихизис за седми разред основне школе (Владика Игнатије Мидић) Izdavačka kuća Freska 

Грађанско 

васпитање 

/ / 

Свакодневни живот 

у прошлости 

/ / 

Информатика и 

рачунарство 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО -  уџбеник за седми разред основне школе (Драгољуб Васић, Миодраг 

Стојановић, Драган Маринчић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Домаћинство / / 

Цртање, сликање и 

вајање  

/ / 

Хор и оркестар / / 

Шах / / 

   

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИЧКА ЈЕДИНИЦА - АУТОР(И) ИЗДАВАЧ 

Српски језик Читанка за осми разред основне школе (Симеон Маринковић, Славица Марковић) Креативни центар 

Математика МАТЕМАТИКА - уџбеник за осми разред основне школе (Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић, 

Владимир Мићић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Биологија -„Биологија 8“, радни уџбеник биологије за осми разред основне школе (Гордана Субаков-Симић)  

-„Биологија 8“, радна свеска уз уџбеник биологије за осми разред основне школе (Гордана Субаков-Симић, 

Марина Дрндарски) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Историја „Историја 8“, уџбеник историје за осми разред основне школе са тематским атласом (Предраг Симић, Ивана 

Петровић) 

Привредно друштво за издавачку 

делатност Нови Логос 

Географија -ГЕОГРАФИЈА - уџбеник (са картом Србије) за осми разред основне школе (Србољуб Стаменковић, Драгица ЈП Завод за уџбенике 
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Гатарић) 

-РАДНА СВЕСКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ - за осми разред основне школе (Марија Бркић, Србољуб Стаменковић, 

Драгица Гатарић) 

-МОЈА СРБИЈА – вежбанка за географију (неме карте) за осми разред основне школе (Ивана Коцић-

Мирјанић) 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

-ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - уџбеник за осми разред основне школе (Вјекослав 

Сајферт, Иван Тасић, Марина Петровић) 

-РАДНА СВЕСКА ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – за осми разред основне школе 

(Вјекослав Сајферт, Иван Тасић, Марина Петровић) 

-ЗБИРКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ са електронским 

интерактивним додатком за осми разред основне школе (Вјекослав Сајферт) 

ЈП Завод за уџбенике 

Физика ФИЗИКА - уџбеник са електронским интерактивним додатком за осми разред основне школе (Дарко Капор, 

Јован Шетрајчић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Хемија -ХЕМИЈА - уџбеник за осми разред основне школе (Љуба Мандић, Јасминка Королија, Дејан Даниловић) 

-ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ХЕМИЈЕ СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА – за осми разред основне школе 

(Љуба Мандић, Јасминка Королија, Дејан Даниловић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Ликовна култура ЛИКОВНА КУЛТУРА - уџбеник за осми разред основне школе (Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић) ЈП Завод за уџбенике 

Музичка култура МУЗИЧКА КУЛТУРА - уџбеник са електронским аудио додатком за осми разред основне школе (Гордана 

Стојановић, Милица Рајчевић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Физичко васпитање / / 

Енглески језик -ENJOYING ENGLISH 8 - уџбеник са електронским аудио додатком за осму годину учења (Катарина 

Ковачевић, Jonathan Pendlebury) 

-ENJOYING ENGLISH 8 – радна свеска за  осму годину учења (Катарина Ковачевић, Jonathan Pendlebury) 

ЈП Завод за уџбенике 

Верска настава Православни катихизис за осми разред основне школе (Владика Игнатије Мидић) Izdavačka kuća Freska 

Грађанско 

васпитање 

/ / 

Свакодневни живот 

у прошлости 

/ / 

Информатика и 

рачунарство 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - уџбеник за осми разред основне школе (Драган Маринчић, Драгољуб 

Васић, Миодраг Стојановић) 

ЈП Завод за уџбенике 

Домаћинство / / 

Цртање, сликање и 

вајање  

/ / 

Хор и оркестар / / 

Шах / / 
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XII ПРОГРАМ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. 

РАЗРЕДА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Припремна настава планира се за ученике VIII разреда и реализоваће се ради припреме ученика за полагање 

завршног испита. 

Реализатор активности Одељењски старешина – наставник дефектолог 

Циљ Припремити ученике за полагање завршног теста из српског језика 

Кораци организација припремне наставе (избор најважнијих садржаја како би се ученици 

припремили за полагање завршног испита), 

извођење припремне наставе (обнављање одређених садржаја, тестове, 

симулације полагања завршних тестова) 

праћење и подстицање ученика на даљи рад и припрему за завршни испит. 

Начин реализације 

(облици и методе 

 

рада) Индивидуални, групни и рад у пару 

Временски оквир Мај-јун 

 

МАТЕМАТИКА 
 
Припремна настава планира се за ученике VIII разреда и реализоваће се ради припреме ученика за полагање 

завршног испита. 

Реализатор активности Одељењски старешина – наставник дефектолог 

Циљ Припремити ученике за полагање завршног теста из математике 

Кораци организација припремне наставе (избор садржаја на основу анализе иницијалног 

теста, како би се ученици припремили за полагање завршног испита), 

извођење припремне наставе (обнављање одређених садржаја, тестове, симулације 

полагања завршних тестова) 

праћење и подстицање ученика на даљи рад и припрему за завршни испит. 

Начин реализације 

(облици и методе 

рада) 

Индивидуални, групни и рад у пару 

Временски оквир Мај-јун 

 

ИСТОРИЈА 
 
Припремна настава планира се за ученике VIII разреда и реализоваће се ради припреме ученика за полагање 

завршног испита. 
Реализатор активности Одељењски старешина – наставник дефектолог 

Циљ Припремити ученике за полагање дела комбинованог теста који се односи на 

садржаје предмета 

Кораци организација припремне наставе (избор најважнијих садржаја из различитих 

области историје како би се ученици припремили за полагање завршног испита), 

извођење припремне наставе (обнављање одређених садржаја, тестове, симулације 

полагања завршних тестова) 

праћење и подстицање ученика на даљи рад и припрему за завршни испит. 

Начин реализације 

(облици и методе 

рада) 

Индивидуални, групни и рад у пару 

Временски оквир Мај-јун 
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ГЕОГРАФИЈА 
 
Припремна настава планира се за ученике VIII разреда и реализоваће се ради припреме ученика за полагање 

завршног испита. 
Реализатор активности Одељењски старешина – наставник дефектолог 

Циљ Припремити ученике за полагање дела комбинованог теста који се односи на 

садржаје предмета 

Кораци организација припремне наставе (избор најважнијих садржаја из различитих 

области географије како би се ученици припремили за полагање завршног испита), 

извођење припремне наставе (обнављање одређених садржаја, тестове, симулације 

полагања завршних тестова) 

праћење и подстицање ученика на даљи рад и припрему за завршни испит. 

Начин реализације 

(облици и методе 

рада) 

Индивидуални, групни и рад у пару 

Временски оквир Мај-јун 

 
ФИЗИКА 

 
Припремна настава планира се за ученике VIII разреда и реализоваће се ради припреме ученика за полагање 

завршног испита. 
Реализатор активности Одељењски старешина – наставник дефектолог 

Циљ Припремити ученике за полагање дела комбинованог теста који се односи на 

садржаје предмета 

Кораци организација припремне наставе (избор најважнијих садржаја из различитих 

области биологије како би се ученици припремили за полагање завршног испита), 

извођење припремне наставе (обнављање одређених садржаја, тестове, симулације 

полагања завршних тестова) 

праћење и подстицање ученика на даљи рад и припрему за завршни испит. 

Начин реализације 

(облици и методе 

рада) 

Индивидуални, групни и рад у пару 

Временски оквир Мај-јун 

 

БИОЛОГИЈА 
 
Припремна настава планира се за ученике VIII разреда и реализоваће се ради припреме ученика за полагање 

завршног испита. 
Реализатор активности Одељењски старешина – наставник дефектолог 

Циљ Припремити ученике за полагање дела комбинованог теста који се односи на 

садржаје предмета 

Кораци организација припремне наставе (избор најважнијих садржаја из различитих 

области биологије како би се ученици припремили за полагање завршног испита), 

извођење припремне наставе (обнављање одређених садржаја, тестове, симулације 

полагања завршних тестова) 

праћење и подстицање ученика на даљи рад и припрему за завршни испит. 

Начин реализације 

(облици и методе 

рада) 

Индивидуални, групни и рад у пару 

Временски оквир Мај-јун 
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ХЕМИЈА 
 
Припремна настава планира се за ученике VIII разреда и реализоваће се ради припреме ученика за полагање 

завршног испита. 
Реализатор активности Одељењски старешина – наставник дефектолог 

Циљ Припремити ученике за полагање дела комбинованог теста који се односи на 

садржаје предмета 

Кораци организација припремне наставе (избор најважнијих садржаја из различитих 

области биологије како би се ученици припремили за полагање завршног испита), 

извођење припремне наставе (обнављање одређених садржаја, тестове, симулације 

полагања завршних тестова) 

праћење и подстицање ученика на даљи рад и припрему за завршни испит. 

Начин реализације 

(облици и методе 

рада) 

Индивидуални, групни и рад у пару 

Временски оквир Мај-јун 

 

 

XIII ПРОГРАМ РАДА ЛОГОПЕДA 

 

Циљ: 

Применом теоријских и практичних сазнања логопед доприноси остваривању и унапређивању 

образовно-васпитног рада у установи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и 

стандардима постигнућа ученика дефинисаних законом о основама система образовања и васпитања, 

као и посебним законима. 

 

Задаци: 

- Превенција говорно-језичких поремећаја, 

- Стимулација говорно-језичког развоја када је он испод нивоа и стандарда за одговарајући узраст 

детета, односно ученика, 

- Идентификовање деце, односно ученика са говорно-језичким поремећајем 

- Идентификовање ученика са тешкоћама у читању и писању  

- Корекција постојећих говорно-језичких поремећаја:дисфазија, муцање или брзоплетост, 

дислалија, дизартрија, дисфонија ученика 

- Корекција поремећене функције читања и писањеа ученика 

- Подршка јачању васпитачких, односно наставничкихкомпетенција упућивањем у проблеме 

говорно-језичких поремећаја и спровођење корекционог поступка 

- Сарадња са осталим стручним сарадницима и васпитачима, односно наставницима у циљу 

обезбеђивања оптималних услова за развој деце, односно ученика са тешкоћама у 

психофизиолошком развоју 

- саветодавни и инструктивни рад са родитељима деце, односно ученика 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА УЧЕНИКА  

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

1.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
- учешће у изради годишњег плана рада школе (август-септембар) 
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- израда глобалног Годишњег плана  рада логопеда (август) и израда месечних оперативних 

планова рада логопеда (септембар-јун) 

- израда индивидуалних програма за ученике обухваћене логопедским третманом (септембар-јун) 

- учешће у изради Годишњег програма рада Стручног тима (септембар) 

- учешће у изради Годишњег школског програма (август) 

- учешће у изради тромасечних индивидуалних образовних планова (септембар-јун) 

- учешће у изради посебних програма: Програм стручног усавршавања наставника и стручних 

сарадника и унапређење образовно-васпитног рада (септембар) 

 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

- учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада школе и предлагање мера за 

побољшање ефикасности и успешности школе у задовољавању развојних потреба ученика 

- учествовање у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана за ученике са тешкоћама у говорно-језичком развоју 

- праћење усклађености облика, метода и средстава  образовно-васпитног рада са потребама и 

могућностима ученика са сложенијим проблемима у говорно-језичком развоју. 

 

3.  РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

На почетку школске године, као и у току године, водиће се са наставницима разговори и извршити 

анализа случајева са циљем да се за сваког појединца одреде најадекватније методе и облици рада због 

ублажавања или отклањања датог поремећаја. 

Сарадња ће се одвијати и кроз: 

- заједничке процене, потребе за индивидуалним радом и размени мишљења о напредовању  

ученика који су на индивидуалном третману, 

- пружање стручне подршке у планирању и реализацији непосредног образовно-васпитног рада 

са ученицима 

- пружање помоћи и подршке наставницима у раду са ученицима који имају тешкоће на неком 

од нивоа  вербалне и невербалне комуникације 

- пружање помоћи и подршке наставницима у индивидуализацији наставе 

- размену информација и заједничка израда, реализација и евалуација садржаја из 

индивидуалног образовног плана 

- сарадња и пружање подршке наставницима у праћењу, и прилагођавњу постављених циљева 

индивидуалних образовних планова у складу са напредовањем ученика 

- пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима комуникација и сарадња и 

тимски рад са ученицима која имају специфичне говорно-језичке сметње 

- сарадња са наставницима при изради дидактичког материјала, одабиру материјала (књига, 

сликовница, радних листова, часописа) за подстицање говорно-језичког развоја. 
 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 

Логопедска дијагностика (утврђивање говорно-језичког статуса) 

Логопедском дијагностиком биће обухваћени сви новопримљени ученици, а од старијих сви они код 

којих је процес развоја како у писменој, тако и у усменој форми у фази сазревања. Сви потенцијални 

логопати биће диференцирани по врстама поремећаја и за сваког појединца биће одређен 

индивидуални план рада. Процена организованости говора садржи: опис гласа при говору, опис 

артикулације и употреба гласова, пасивни говор, опис активног говора, процена лексичке способности, 

процена правописног нивоа рукописа- дисортографија, процена развијености семантичког нивоа 

говора, процена могућности когнитивног и језичког развоја. (септембар, по потреби у току године) 

Логопедски третман 

Након обављене дијагностике и увида у говорно језички статус детета следи планирање одговарајућих 

говорних вежби. (септембар-јун) 

Обзиром на разноликост говорно-језичке патологије и корективно терапеутски третман ће се 

спроводити кроз различите видове логопедског вежбања: 

 Развој психофизиолошке основе за говор:  

- вежбе аудитивне перцепције, дискриминације и аудитивне меморије;  

- вежбе визуелне перцепције, дискриминације и меморије;  

- вежбе за развој просторне и временске оријентације;  

- развој кинестетичких и тактилних осета, кинестетичког и тактилног памћења, 

 Развој и корекција фонетске стране говора-формирање правилног изговора 

- вежбе оралне праксије и усавршавања функција и покрета говорних органа 
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- вежбе изазивања гласова, вежбе имитирања правилног изговора, вежбе активног изазивања 

гласа, 

- вежбе за корекцију дисторзованих гласова, 

- вежбе остваривања гласовних транзиција, 

- вежбе усвајања спонтане употребе и аутоматизације коригованих гласова 

 Развој активног говора и језика 

- увођење у елементарне облике говора кроз појединачне речи и просту реченицу 

- проширивање језичког израза 

- вежбе запамћивања структуре речи и реченице 

- корекција језичко-граматичке структуре 

- оспособљавање за ситуациони говор,учење кратких рецитација, прича, слободно 

препричавање, вежбе говорног осамостаљивања, вежбе говорног осмишљавања 

- вежбе за богаћење речника 

- вежбе за употребу разних језичких облика 

 Кориговање муцања,брзоплетости говора и патолошки спорог говора 

 Коректура основног гласа 

 Кориговање читања и писања 

 Вежбе за децу која не говоре 

- вежбе за развој опште моторике тела,  

- акустичке вежбе  

- вежбе визуелног опажања,  

- вежбе схватања речи,  

- вежбе извршавања налога,  

- вежбе говорних органа,  

- вежбе фонације, говорне имитације и почетног проговарања. 

-  

Логопедска рехабилитација ће се изводити сваког радног дана у облику часа индивидуалног или 

групног рада у зависности од типа оштећења. За сваког ученика ће бити направљен индивидуални 

план и програм рада, распоред вежби и распоред долазака на третман. (септембар-јун) 

 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА УЧЕНИКА 

- упознавање родитеља, односно старатеља о раду логопеда са ученицима (септембар) 

- прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су од значаја за упознавање и 

праћење говорно-језичког развоја ученика (септембар) 

- пружање подршке родитељима у препознавању и разумевању говорно-језичких проблема и 

тешкоћа ради потпунијег сагледавања одређеног проблема и механизмима за ублажавање и 

решавање истих (септембар-јун) 

- оснаживање родитеља, односно старатеља у области развоја говорно-језичких способности 

ученика 

- пружање савета, препорука и инструкција о спровођењу корекционог поступка 

- информисање родитеља о напредовању ученика на третману 

- сарадња са родитељима ученика и подстицање на учествовање у изради индивидуалног 

образовног плана 

 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

- сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми извештаја, планова, програма, 

пројеката , организацију рада и реализацију свих школских активности 

- заједничке активности и тимски рад стручних сарадника у оквиру Стручног тима на 

реализацији планираних активности у циљу побољшања квалитета образовно-васпитног рада и 

рада школе у целини 

- сарадња са стручним сарадницима кроз редовну размену информација, планирању и 

усаглашавању заједничких и приоритетних задатака 

- сарадња са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика 

на координацији активности у пружању подршке ученицима 

- сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању и решавању специфичних 

проблема и потреба школе (септембар-јун) 
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7.  РАД  У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

- учествовање у раду стручних органа, већа и тимова кроз активности од значаја за  унапређење 

и побољшање квалитета образовно-васпитног рада 

- Учествовање у раду: 

- Наставничког већа, 

- Одељенских већа млађих и старијих разреда 

- Стручних актива млађих и старијих разреда, 

- Стручног тима школе, 

- Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 

- Стручног тима за инклузивно образовање, 

- Тима за развој школског програма. 

- информисање стручних органа и тимова о праћењу постигнућа ученика који су обухваћени 

логопедским третманом 

 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња са: 

- стручним службама предшколске установе, основних и средњих школа на територији општине 

- Интерресорном комисијом и комисијом за образовање ГО Обреновац 

- посебне школе за образовање и васпитање ученика  са сметњама у развоју 

- Педијатријском службом Дома  здравља у Обреновацу, 

- ШОСО са домом „Свети Сава“ Умка 

- Заводом за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију у Београду, 

- Друштвом дефектолага Србије 

- Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију, 

 

9. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Документација  логопеда се води кроз: 

- дневник рада логопеда,  

- евиденцију о раду са ученицима, 

- логопедски досије (иницијални тест, ретестирање и евалуација третмана)  

- попуњавање синтетичких листи праћења – резултати индивидуалних третмана ученика,  

- евиденција о сарадњи са родитељима, наставницима и стручним сарадницима, 

- вођење школске педагошке документације која се односи на планирање и реализацију рада. 

Припреме за рад предвиђене  годишњим планом  и оперативним плановима рада вршиће се кроз: 

- припрема и израда листића за логопедску дијагностику и израда личних досијеа ученика који 

су на индивидуалном третману, 

- припрема синтетичких листи праћења резултата индивидуалних третмана, 

- израда и припрема дидактичког материјала за индивидуални логопедски третман 

ученика,(избор одговарајућих корективних вежби, припрема одговарајућих материјала, избор 

књига, текстова и осталог помоћног материјала...), 

- свакодневне припреме за рад, 

- припрему стручних тематских предавања за наставнике 

Стручно усавршавање је планирано кроз: 

- праћење стручне литературе и припрему  стручних тематских предавања  за стручне органе 

школе  

- одржавање стручних предавања и презентација за наставнике и присуство на предавањима, 

угледним часовима и сл. унутар установе  

- учествовање у активностима струковних удружења, 

- похађање акредитованих семинара, симпозијума, стручних предавања 

- учествовање у организованим облицима размене искуства и сарадње са другим стручним 

сарадницима дефектолозима и логопедима (активи, секције,) 
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XIV ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИКА ИНДИВИДУАЛНЕ 

НАСТАВЕ ЗА РЕЕДУКАЦИЈУ ПСИХОМОТОРИКЕ 

 
Ред. 

број 
Садржај рада Време 

реализације 

 

1. 

 

Планирање и програмирање 

 

- израда годишњег плана и програма рада 

- учествовање у тимској изради индивидуалних образовних планова 

- учествовање у изради диференцијалних програма помоћи у наставним и  

  ваннаставним активностима 

- учествовање у изради програма професионалне оријентације 

- сарадња у изради појединих делова Годишњег плана рада школе:  

   корективно - педагошки рад, сарадња и рад са родитељима, стручно  

   усавршавање и истраживачки рад 

 

 

 

Током школске 

године 

 

2. 

 

Дефектолошка процена 

 

а) Општа дефектолошка дијагностика: 

 

- процена доминантне латерализованости 

- процена организованости психомоторике  

- процена праксичке организованости  

- процена гностичке организованости  

- процена практогностичке организованости 

- процена организованости говора  

- процена организованости сазнајних функција и школских вештина                        

  (вештине читања и писања, способност обављања рачунских операција) 

- процена понашања 

- процена прихваћености детета и атмосфере у породици 

 

б) Специфична дефектолошка дијагностика 

 

- процена визуелне меморије 

- процена аудитивне меморије 

- процена визуелне дискриминације 

- процена аудитивне дискриминације 

- учешће у тимском раду у циљу успостављања специфичне дефектолошке  

  дијагностике. 

 

в) Процена адаптивног понашања 

г) Процена различитих области функционисања детета и ученика  

неопходних за њихову адекватну социјализацију 

 

 

 

 

 

 

IX 

и по потреби 

током  школске 

године 

 

3. 

                                      Рад са ученицима 

 

1. ВЕЖБЕ ОПШТЕ РЕЕДУКАЦИЈЕ ПСИХОМОТОРИКЕ 

 

1.1.Вежбе за дефинисање доживљаја телесне целовитости 

1.2.Вежбе за доживљај гестуалног простора 

1.3.Вежбе за осамостаљивање покрета 

1.4. Вежбе за уједначавање тонуса 

1.5.Вежбе за уочавање, стабилизовање и усмеравање латерализованости 

1.6.Вежбе за оријентацију у објективном простору 

1.7.Вежбе за уочавање и препознавање ритмова 

1.8. Вежбе за процену трајања и орјентацију у времену 

1.9. Вежбе за кординацију покрета 

1.10. Вежбе за контролу импулсивности 

1.11. Вежбе за препознавање облика и тежина 

 

 

 

 

IX - VI 
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1.12. Вежбе за уочавање присуства другог 

 

2. ВЕЖБЕ ЧУЛА 
 

2.1.Вежбе за визуелну перцепцију 
2.1.1. Вежбе за покретљивост очију -фиксирање  

2.1.2.Вежбе за перцепцију димензија 

2.1.3. Вежбе за перцепцију облика 

2.1.4. Вежбе за перцепцију боја 

2.1.5. Вежбе за визуелну меморију 

2.1.6. Вежбе за визуелну пројекцију 

2.1.7. Вежбе  перцепције просторних односа 

2.1.8. Вежбе за визуелну дискриминацију  

 

2.2. Вежбе за аудитивну перцепцију 

2.2.1. Вежбе за повећање пажње на звучне надражаје и стимулусе 

2.2.2. Вежбе за аудитивну дискриминацију 

2.2.3. Вежбе за перцепцију аудитивне фигуре и основе 

2.2.4. Вежбе за аудитивно памћење звучних секвенци 

 

2.3. Вежбе за тактилну перцепцију 

2.3.1. Вежбе за тактилну дискриминацију 

2.3.2. Вежбе за стереогностичку перцепцију 

2.3.3. Вежбе за перцепцију тежине 

2.3.4. Вежбе за термичку перцепцију 

 

2.4. Вежбе за перцепцију мириса и укуса 
2.4.1. Вежбе за густативну дискриминацију 

2.4.2. Вежбе за олфакторну дискриминацију 

 

 

3. ВЕЖБЕ  КОГНИТИВНЕ СТИМУЛАЦИЈЕ 

 

3.1. Вежбе за развој селективности пажње 

3.2. Вежбе за развој одржавања пажње 

3.3. Вежбе за развој  флексибилности пажње 

3.4. Вежбе за развој заједничке пажње 

3.5. Вежбе за развој отпорности на дистракторне стимулусе  

3.6. Вежбе за развој радне меморије 

3.7. Вежбе за распон краткорочног памћења 

3.8. Вежбе за развој асоцијативног памћења 

3.9. Вежбе за развој симултане обраде информација 

3.10. Вежбе за развој секвенцијалне обраде информација 

3.11. Вежбе за развој когнитивне флексибилности 

3.12. Вежбе за развој серијације 

3.13. Вежбе за развој класификације 

3.14. Вежбе за развој конзервације 

 

4.  ВЕЖБЕ ЗА РАЗВОЈ  ВЕШТИНЕ  КРЕТАЊА 

 

4.1. Вежбе координације покрета горњих екстремитета 

4.2. Вежбе координације покрета доњих екстремитета 

4.3. Вежбе координације покрета горњих и доњих екстремитета 

4.4. Вежбе статичке равнотеже 

4.5. Вежбе динамичке равнотеже 

4.6. Вежбе за уочавање и препознавање ритмова 

 

5. ВЕЖБЕ ЗА  ВИЗУОМОТОРНУ  КООРДИНАЦИЈУ 

 

5.1. Вежбе састављања и слагања елемената 

5.2. Вежбе низања перли, дугмића, перлица 

5.3. Вежбе лепљења 

5.4. Вежбе трасирања предмета и облика 

5.5. Вежбе за графомоторику 

5.6. Вежбе манипулисања одећом и обућом 
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6. ВЕЖБЕ ЗА ОРИЈЕНТАЦИЈУ  У  ПРОСТОРУ 

 

6.1. Вежбе за доживљај гестуалног простора 

6.2. Вежбе за оријентацију у објективном простору 

6.3. Вежбе  перцепције просторних односа 

6.4. Вежбе маневрисања предметима у простору 

 

7. ВЕЖБЕ  ЗА ОРИЈЕНТАЦИЈУ У ВРЕМЕНУ 

 

7.1. Вежбе за процену трајања и орјентацију у времену 

7.2. Вежбе за уочавање и препознавање редоследа жиивотних активности 

7.3. Вежбе за уочавање и препознавање наизменичности жиивотних активности 

7.4. Вежбе за уочавање и препознавање истовремености жиивотних активности 

7.5. Вежбе за уочавање и препознавање уклопљености жиивотних активности 

7.6. Вежбе за уочавање и препознавање трајања жиивотних активности 

7.7. Вежбе уочавања и препознавање метричности  времена 

7.8. Вежбе за откривање доживљеног времена 

 

 

8. ВЕЖБЕ  ЗА РАЗВОЈНЕ СМЕТЊЕ  У УЧЕЊУ 

 

8.1. Вежбе за развојну дисграфију 

8.2. Вежбе за развојну дислексију 

8.3. Вежбе за развојну дискалкулију 

8.4. Вежбе за развојну дисортографију 

 

9. ВЕЖБЕ ЗА РАЗВОЈНЕ СМЕТЊЕ 

 

9.1. Вежбе за општу развојну дисгнозију 

9.2. Вежбе за општу развојну диспраксију 

9.3. Вежбе за развојну конструктивну диспраксију 

9.4. Вежбе за развојни хиперкинетски синдром 

9.5. Вежбе за општу развојну дисхармонију 

9.6. Вежбе за дислатерализованост 

 

10. РЕЛАКСАЦИЈА 

 

10.1. Вежбе за релаксацију 

 

 

4. 

 

Сарадња и инструктивни рад са родитељима 

 

- прикупљање анамнестичких података 

- саветодавни рад 

- инструктивни рад у смислу укључивања у рад са дететом 

 

 

 

Током школске 

године 

 

5. 

 

Сарадња са наставницима на унапређењу образовно-васпитног рада 

 

- сарадња у изради индивидуалних образовних планова у оквиру тимова за  

  додатну подршку         

- сарадња на одабирању и примени ефикасних облика, метода и средстава  

  рада према специфичним сметњама ученика  

- сарадња у одабирању, изради и примени дидактичких средстава 

- учешће у формирању, структуирању одељењa 

 

 

 

Током школске 

године 

 

6. 

  

 Праћење 

 

- успешности примене вежби у индивидуалном третману; 

- реализације индивидуалних образовних планова 

- ефикасности примене облика, метода и средстава рада према   

   специфичним сметњама ученика 

- успешности  функционисања новоструктуираних одељења. 

 

 

 

Током школске 

године 
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7. 

 

Сарадња са наставницима индивидуалне наставе, стручном службом школе 

 

- приликом израде индивидуалних образовних планова 

- приликом учешћа у раду стручних органа 

- периодично састајање наставника индивидуалне наставе ради  

  разматрања актуелних питања, размене искустава и информација 

 

 

 

Током школске 

године 

 

8. 

 

Учешће у раду стручних органа 

 

- учешће у раду одељењских већа, Наставничког већа, Стручног већа 

  наставника индивидуалне наставе, стручних актива и тимова      

- информисање стручних органа о резултатима извршених анализа и    

  истраживања 

 

 

 

Током школске 

године 

 

9. 

 

Стручно усавршавање 

 

- похађање различитих програма стручног усавршавања 

- праћење стручне литературе  

- учешће у организованим облицима размене искустава: активи, семинари,  

  секције, скупови, конгреси и сл. 

 

 

 

Током школске 

године 

 

10. 

 

Аналитичко-истраживачки рад 

 

- прикупљање, класификација и анализа података 

- израда сопствених пројеката 

- учешће у изради групних пројеката на нивоу школе или приликом  

  сарадње са другим институцијама 

 

 

 

Током школске 

године 

 

11. 

 

Вођење документације 

 

- Дневник рада 

- дијагностички лист 

- досије ученика 

 

 

 

Током школске 

године 

 

XV ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 
Културне активности школе обухватају различите садржаје: 

- Уређење школских паноа у учионицама и холу школе 

- Учешће ученика у културно-забавним активностима поводом обележавања Дечије недеље 

- Израда честитки и украса поводом прославе и обележавања новогодишњих и божићних 

празника 

- Учешће ученика у програму обележавања Школске славе  

- Учешће ученика у културно забавном програму поводом обележавања Дана школе 

- Учешће ученика на ликовним конкурсима у локалној заједници  

- Учешће ученика на изложби ликовних радова у Педагошком музеју 

- Учешће ученика у манифестацији Јавни час цртања на Калемегдану 

- Учешће ученика у Смотри културно-забавних активности у Малом позоришту „Душко Радовић“ 

- Посета установама културе и културно-историјским споменицима у локалној заједници  

- Посета дечијим позоришним представама у Обреновцу и Београду 

- Божићна и ускршња посета ЊКВ принцези Катарини и пододици Карађорђевић  

Поред наведених активности школа ће узети учешће у свим активностима оваквог карактера 

које организују удружења грађана, установе културе и локална заједница. 
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-  

XVI ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ 

АКТИВНОСТИ 
 

Образовно-васпитни циљеви и задаци спортских активности су: свестрано развијање ученика 

ради корекције последица заостајања у психомоторном развоју, јачања здравља, радне и одбрамбене 

способности, оспособљавање ученика за слободно стваралачко изражавање у игри и спорту, 

овладавање основним вештинама и техникама одређених спортских активности. 

 

У оквиру плана рада предвиђени су програмски садржаји:  

- теоретски часови (историјат, правила и тактика) 

- практични рад (техничка и тактичка припрема) 

- инклузивни тренинг с вршњацима из обреновачких спортских школа 

- посета спортским манифестацијама 

- учешће у организацији спортских смотри и такмичења.  

 

Активности ће бити реализоване на теренима спортско културног центра, школском 

дворишту/игралишту, фискултурној сали и излетишту „Забран“ и другим спортским објектима. 

Ученици ће бити укључени у рад спортске секције – бадминтон чији је програм прилагођен 

индивидуалним способностима и интересовањима ученика са сметњама у развоју.  Са ученицима 

млађих разреда оствариваће се спортске активности кроз учешће на различитим спортским 

манифестацијама (Дечија олимпијада, крос и друге активности у оквиру Дечије недеље и у оквиру 

пројеката Спортско- културног центра у Обреновацу). 

Реализатори активности биће наставник физичког васпитања у старијим разредима и 

наставници дефектолози у млађим разредима. 

 

 

XVII ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА 

И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА  

 

Програм превенције од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама 

представаља скуп мера и активности које за циљ имају стварање сигурног и подстицајног окружења, 

неговање атмосфере сарадње, уважавања и конструктивне комуникације, у коме нече бити насиља, или 

ће га бити што мање. 

 

Специфични  циљеви у превенцији 

1. Подизање свести и знања о насиљу од раног школског узраста, као и повећање осетљивости свих 

укључених у живот и рад установе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања 

2. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања-не толерише насиље, а 

подстиче позитивно понашање 

3. Укључивање свих интересних група (деца, ученици, наставници, стручни сарадници, 

административно и помоћно особље, директори, родитељи, старатељи, локална заједница) у 

доношење и развијање програма превенције 

4. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља 

5. Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту 

од насиља и реаговање у ситуацијама насиља 

6. Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, деце, ученика, родитеља, 

старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и 

занемаривања 

7. Развијање вршњачких тимова за подршку ученицима 

 

Превентивне  активности  треба  да  допринесу  да ученици: 

- прихвате и науче вештине потребне за боравак и живот у колективу 

- осећају се заштићено и сигурно у установи 

- успешније и ефикасније уче 
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- буду одговорнији и науче да управљају сопственим понашањем у конфликтним ситуацијама 

- да управљају осечањима као што су љутња, фрустрација, срећа и усхичење 

- науче да заштите своја и права других 

- разумеју и прихватају разлике, сарађују са другима и раде тимски 

 

Превентивне  активности  допринеће  да  одрасли: 

- преузму одговорност за стварање и неговање подстицајног окружења у установи 

- развијају и негују здраве стилове комуникације 

- поштују своја и права других 

- уважавају различитост и негују кооперативност и сарадњу 

- усвоје и примењују практична знања и вешзине за конструктивно превазилажење сукоба и 

кризних ситуација 

- уоче и конструктивно се супротставе разним облицима насиља 

-  

Првентивне  активности  обухватају: 

- стално стручно усавршавање-обезбеђује стварање климе у којој се квалитет васпитно-образовног 

процеса и односи међу учесницима сматара најбољом превентивном мером 

- постављање релевантних васпитних циљева у редовној настави-у току реализације васпитно-

образовног плана и програма наставник са великом пажњом поставља васпитне циљеве којима 

утиче на општи развој уз помоћ садржаја наставних предмета који се могу користити  у 

примени програма превенције насиља (српски језик, свет око нас, физичко васпитање и 

школски спорт, грађанско васпитање, верска настава, географија, историја, биологија) 

- разноврсну понуду слободних и ваннаставних активности и структуирање слободног времена 

ученика-овај тип активности треба  да  буде  у  скаладу  са  потребама  и  интерсовањима  

ученика(занимљиве,  забавне,  привлачне),  усмерене  ка 

- конструктивном и стваралачком развоју, да допринесу квалитетном коришћењу слободног 

времена и ван установе. Продукти треба да буду видљиви(изложбе, концерти, такмичења, 

утакмице, представе...)У планиране активности неопходно је укључити 

- што већи број ученика, посебно из осетљивих и ризичних група (деца са тешкоћама развоју у 

учењу икао и из социјално маргинализованих група) 

- доношење правила понашања и њихову доследну примену и формирање заштитне мреже-

приликом дефинисања правила понашања и последица кршења правила треба водити рачуна о 

следећем: 

- обавезно је да ученици учествују у процесу и процедурама доношења одељенских правила 

- правила установе доносе сви.Одговорност директора школе је да у случајевима кршења правила 

покреће одговарајуће поступке. 

- оглашавање правила подиже њихову видљивост и доступност 

- правила се могу мењати након одређеног периода примене 

- прецизно дефинисти инструменте којима се санкционише кршење правила понашања у 

зависности од тежине последица изазваних таквим понашањем 

- усвојене процедуре у случају кршења правила имају за циљ да ученици прихвате позитивне 

обрасце понашања, а  да одрасли развију конструктивне начине управљања понашањем 

ученика 

- процедурама  се  обазбеђује  и  хуман  приступ  у  васпитању,  успостављање  самодисциплине,  

јачање  поверења  у  себе, прихватање одговорности за своје поступке и осечања, развијањре 

друштвено одговорног понашања 

- различите  програме  помоћи  ученицима  у  развијању  просоцијалних  животних  вештина  или  

превазилажењу  школског неуспеха-подршка у учењу, програми из области здравствене 

културе, професионалне оријентације, екологије.... 

- активно учешће ученика у планирању и реализацији превентивних активности-за ученике нижих 

разреда пресудна је улога одељенског старешине који усмерава развој заједнице вршњака. За 

ученике старијих разреда значајну улогу има ученички парламент. У установи може бити 

формиран и вршњачки тим чије ће активности бити усмерене на пружање помоћи у заштити од 

насиља и промоцију ненасилне комуникације( радионице, дискусионе трибине) 

- сарадњу са другим институцијама са циљем раног идентификовања проблема, потенцијалних 

поремећаја упонашању и других ризика за појаву насиља и правовремене помоћи 

- сарадњу са родитељима и локалном заједницом са циљем ангажовања свих стручних и 

институционалних капацитета за превенцију  насиља  и  заштиту  ученика-сарадња  

подразумева  размену  информација,  изградњу  поверења,  утврђивање 
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- заједничких потреба и циљева, као и планирање заједничких активности(ценрат за социјални 

рад, дом здравља, локални медији и друге установе чине спољну заштитну мрежу) 

- активирање школског и рекреативног спорта-активност која делује апсолутно подстицајно и 

високо мотивише ученика на активно учествовање а доприноси: 

- уважавању разлика у физичким способностима и изгледу 

- јачању самопоуздања 

- развија тимски рад 

- развијање спортског понашања такмичара-навијача, тренера 

- пружање подршке саиграшима 

- спортско прихватање неуспеха и развој самоконтроле 

- поштовање фер-плеј игре 

- преузимање иницијативе и одговорности 

- стицање знања за препознавање ризика од спортских повреда и указивање прве помоћи 

- покретање  иницијативе  локалној  заједници  за  измене  закона  или  њихово  доследно  

спровођење  како  би  се  смањили негативни утицаји или ризици у окружењу 

-  

- Физичке и друге мере превенције насиља обезбеђују и следећи услови: 

- добро организовано и доследно дежурство запослених 

- адекватно осветљење у згради и школском дворишту 

- ограђено и обезбеђено школско двориште 

- безбедни спортски терени 

- стално обилажење установе од стране полицијског службеника или стално распорежен школски 

полицајац 

- физичко техничко-обезбеђење 

 

Активности Тима ће обухватати: 

 

ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНИ РАД 

- Предлагање превентивних мера наставницима 

- Благовремено уочавање потенцијалног насиња и отклањање ризика 

- Припрема за адекватно реаговање уколико се насиље догоди 

- Анализа реализације мера превенције и интервенције, односно примене Правилника за одређени 

класификациони период 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

- Едукација о правилима понашања ученика у оквиру ЧОС-а  

- Информисање ученика о реаговањима у ситуацијама насиља  

- Индивидуални разговор са ученицима и тренутна заштита детета 

- Обука и оснаживање ученика за правилно реаговање у ситуацијама насиља 

- Активно учешће ученика у обележавању Међународног дана толеранције (16. новембар) и 

Међународног дана особа са инвалидитетом (3.децембар) и Дана људских права (10. децембар) 

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА 

- Превентивни,  тематски рад са родитељима на родитељским састанцима 

- Информисање родитеља о врстама и облицима насиља 

 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

- Предлагање мера за организацију појачаног дежурства 

- Рад усмерен на активно укључивање у превенцију  

 

САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА ШКОЛЕ са: 

- Тимом за школско развојно планирање 

- Сарадња са Тимом за самовредновање и вредновање рада школе 

- Сарадња са Стручним тимом 

- Сарадња са Тимом за инклузивно образовање 

 

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

- Сарадња са Центром за социјални рад  

- Сарадња са надлежном службом у Дому здравља 
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- Сарадња са МУП – ом, Одељењем за малолетничку делинквенцију 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

- Анализа правила понашања у школи, пружање додатне подршке ученицима у области 

самопомоћи и самосталности на састанцима Одељенских већа млађих и старијих разреда 

- Похађање стручних семинара, предавања на тему заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

Програм превенције малолетничке делинквенције 

Програм превенције малолетне делинквенције подразумева превентивне мере на сузбијању и 

ублажавању поремећаја у понашању ученика (изостајање и бежање из школе, крађе, скитничење и 

лутање, просјачење, намерна деструктивност према имовини, чести и тешки напади беса, 

провокативно понашање и стална непослушност, понављано лагање и претеране туче и застрашивања, 

суровост према другим људима и животињама и други неспецификовани поремећаји понашања).  

 

Активности које ће бити реализоване у оквиру програма превенције малолетничке 

делинквенције су: 

- Благовремено уочавање потенцијалног проблема у понашању и отклањање ризика 

- Едукација о правилима понашања ученика у оквиру ЧОС-а 

- Индивидуални разговори са ученицима, обучавање у ненасилном решавању конфликата, 

асертивној комуникацији, контролисању беса и друштвено прихватљивим начинима 

испољавања незадовољства 

- Укључивање ученика са повећаним ризиком од малолетничке делинквенције у слободне 

активности у школи у циљу стварања позитивних ставова  према социјалном и физичком 

окружењу, као и социјално адаптивно понашање 

- Сарадња са родитељима ученика кроз организовање саветодавно-инструктивног рада у циљу 

оснаживања породице за благовремено откривање и интервенисање при јављању друштвено 

непожељног понашања (начин награђивања, поступање у конкретним ситуацијама);  

- Праћење редовности похађања ученика и предузимање мера у сарадњи са Центром за социјални 

рад и МУП-ом, Одељењем за малолетничку делинквенцију. 

 

Све активности програма превенције реализоваће наставници, стручни сарадници у сарадњи са 

родитељима ученика и релевантним установама и надлежним службама у локалној заједници.  

 

ОБАВЕЗА ЈЕ РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА ДА УПОЗНАЈУ РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ СА 

ОВИМ ДОКУМЕНТОМ. 

 

XVIII ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 

ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 
 

Драмско-рецитаторска секција као облик образовно-васпитног рада којим се доприноси 

остваривању плана и програма циљева основног образовања и васпитања остварује се са по 1 часом 

недељно од I-VIII разреда. 

 

Образовно-васпитни циљеви и задаци ове секције су: 

- потпуно и систематско упознавање ученика са драмском и позоришном уметношћу и развијање 

љубави и интересовања за позориште; 

- упознавање ученика са реализацијом драмског дела на позорници, са улогом глумца, визуелним 

и акустичким ефектима позорнице, са склопом драмског дела (чинови, слике, монолог, 

дијалог); 

- укључивање ученика у технику глуме; 

- формирање социјалне и комуникативне личности детета која се емотивно и социјално обогаћује 

кроз драмски израз; 

-  оспособљавање ученика за израду декора, реквизита, костима; 

- примена стечених знања у припреми малих сцена у оквиру школског програма; 

- сарадња са другим секцијама школе. 



Основна школа „Љубомир Аћимовић“ 

Школски програм 2017-2021.  220 

 

 
 

Разред 

 

Тема 

Годишњи 

фонд часова 

 

Продукти 

 

 

 

 

I - VIII 

Ортоепија 6  

-     Приредбе 

-     Манифестације 

-     Такмичења 

 

Изражајно читање 7 

Изражајно казивање 6 

Рецитовање 8 

Драматизација 9 

Укупно: 36  

 

РИТМИЧКА СЕКЦИЈА 
 

Ритмичка секција као облик образовно-васпитног рада којим се доприноси остваривању плана 

и програма циљева основног образовања и васпитања остварује се са по 1 часом недељно од I-VIII 

разреда. 

 

Образовно-васпитни циљеви и задаци ове секције су: 

- подстицање и обогаћивање психомоторног развоја, когнитивних способности, емотиво-

афективне сфере личности,  

- буђење интересовања према музичкој уметности и музичким активностима,  

- оспособљавање ученика да правилно реагују на музику: опажање карактера музичког дела, 

разумевања садржаја програмских композиција, развијање музичке перцепције, музичког 

ритма, слуха и меморије, подстицање стваралачких музичких способности појединачног 

ученика, подстицање музичког израза кроз покрет. 

 
Разред  

Тема 

Годишњи 

фонд 

часова 

 

Продукти 

 

 

 

I - VIII 

Увод у секцију, резултати, eвалуација 2 -     Такмичења 

-     Манифестације  

-     Приредбе (Нова година, Свети Сава, 

Дан школе) 
Ритам, покрет 20 

Кореографије 14 

   

Укупно:  36 

 

 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 
 

Ликовна секција као облик образовно-васпитног рада којим се доприноси остваривању плана и 

програма циљева основног образовања и васпитања остварује се са једним часом недељно, односно 36 

часова годишње. У раду ликовне секције учествоваће заинтересовани ученици од трећег до осмог 

разреда. 

 

Образовно-васпитни циљеви и задаци ове секције су: 

- подстицање и развијање ученичких способности и осећаја за естетско изражавање; 

- утицање на развој личности детета подстичући развој визуелних, емоционалних и мануелних 

способности; 

- развијање способности опажања и памћења; 

- развијање способности маштовитог представљања доживљаја и јачање осетљивости за облик, 

боје и просторне односе; 

- развијање способности ученика за аналитичко посматрање, ликовно представљање и 

обликовање, разумевање уметничких дела, уобличавање животног и радног простора, уређење 

околине; 

- утицање на развој социјалне и емотивне сфере личности детета. 
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Разред  

Тема 

Годишњи 

фонд 

часова 

 

Продукти 

 

 

 

I - VIII 

Увод у секцију, резултати, eвалуација 2 -     Ликовне изложбе 

-     Конкурси 

-     Такмичења 

-     Манифестације (Дан јелки, Јавни час 

цртања)  

-     Приредбе (Нова година, Свети Сава, 

Дан школе) 

Сликарски материјали и технике 20 

Линија, површина, волумен, боја, простор 14 

   

Укупно:  36 

 

 

ТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА 
 

Техничка секција као облик образовно-васпитног рада којим се доприноси остваривању плана 

и програма циљева основног образовања и васпитања остварује се са једним часом недељно, односно 

36 часова годишње. У раду техничке секције учествоваће заинтересовани ученици од петог до осмог 

разреда. 

Образовно-васпитни циљеви и задаци ове секције су: 

- развијање постојећих и подстицање нових интересовања ученика за поједине технике,  

- развијање радних вештина и друштвено-корисних навика,  

- овладавање одређеним техникама рада и вештинама при практичном коришћењу алата и 

материјала,  

- решавање тестова познавања саобраћајних прописа и вожња бицикла на полигону спретности  

- неговање правилног односа према раду, средствима за рад, друштвеној имовини,  

- развијање међусобне сарадње, тимског рада, другарства и емоционалне стабилности 

 

Разред  

Тема 

Годишњи 

фонд 

часова 

 

Продукти 

 

 

 

V - VIII 

- Увод у секцију, резултати, 

eвалуација 

2 - Такмичења 

- Манифестације 
- Материјали, алати и технике 

рада 

14 

- Саобраћај, полигон 20 

  Укупно:  36  

 

ОРИГАМИ СЕКЦИЈА 
 

Циљ: развијање вештине уметничког пресавијања папира 

 

Задаци: развијање моторике, концентрације, координације покрета, стрпљивости, прецизности, 

педантности, маште и стваралачке способности код ученика 

 

Оригами секција као облик образовно-васпитног рада којим се доприноси остваривању плана и 

програма циљева основног образовања и васпитања остварује се са једним часом недељно, односно 36 

часова годишње. У раду оригами секције учествоваће заинтересовани ученици од петог до осмог 

разреда. 

 
Разред Тема Годишњи фонд часова Продукти 

 

 

V - VIII 

Симболи 10 - фигуре 

- изложбе 

- фотографије 

Природа 8 

Основни облик 4 

Оригами дијаграми 2 

Папир зоо 12 
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 Укупно: 36  

 

СПОРТСКА СЕКЦИЈА 
 

Циљ: 

- Развој моторичких способности, стицање, усавршавање и примена моторичких умења, навика и 

неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

- свестрано развијање ученика ради корекције последица заостајања у психомоторном развоју, 

јачања здравља, радне и одбрамбене способности,  

- оспособљавање ученика за слободно стваралачко изражавање у игри и спорту,  

- овладавање основним вештинама и техникама одређених спортских игара. 

 

Задаци: 

- развој и усавршавање моторичких способности, правилно држање тела, стицање моторичких 

умења  и теоријских знања неопходних за њихово усвајање и коришћење у свакодневном 

животу 

- естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности 

 

Спортска секција као облик образовно-васпитног рада којим се доприноси остваривању плана и 

програма циљева основног образовања и васпитања остварује се са једним часом недељно, односно 36 

часова годишње. У раду спортске секције учествоваће заинтересовани ученици од петог до осмог 

разреда. 

 
 

Разред 

 

Тема 

Годишњи фонд 

часова 

 

Продукти 

 

 

 

 

 

 

V- VIII 

Теоретски часови 6 - Турнир 

- Крос 

- Такмичења 

- Манифестације 
 

Практични рад 12 

Инклузивни тренинг с вршњацима 8 

Посета спортским манифестацијама 4 

Учешће у организацији спортских смотри и 

такмичења 

6 

Укупно: 36  

 

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 
 

Циљеви еколошке секције: 

- Развијање еколошке свести, мишљења и културе; 

- Буђење свести о очувању животне средине; 

- Уочавање и препознавање временских прилика, карактеристичних за одређено годишње доба; 

- Препознавање и именовање биљака и животиња различитих станишта у својој непосредној 

околини и примењивање правила одговорног односа према њима; 

- Развијање способности уочавања развојних промена биљака и упознавање основних елемената 

за њихов развој:светлост,топлота,земљиште,вода,ваздух; 

- Упознавање лековитог биља и њихових лековитих својстава; 

- Упознавање основних извора топлоте и начина њиховог коришћења; 

- Уочавање разлике између природних и вештачких материјала; 

- Развијање способности уочавања основних својстава материјала и њихово класификовање; 

- Усвајање појма-рециклажа; 

-  

Задаци еколошке секције: 

- Развијање правилних животних навика у исхрани и понашању; 

- Познавање и поштовање елемената културе живљења; 

- Развијање свести код ученика да је њихово место у очувању природе веома битно; 

- Препознавање пожељног и непожељног човековог понашања у односу на очување средине; 
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У рад секције укључени су ученици од првог до осмог разреда а планиране активности ће се 

реализовати кроз један час недељно, према утврђеном распореду.  

 

 
 

Разред 

 

Тема 

Годишњи 

фонд 

часова 

 

Продукти 

 

 

 

I - VIII 

Теоретски часови 10 - Манифестације 

- Еколошке акције 
 Практични рад 14 

Очување животне средине 12 

Укупно: 36  

 

 

XIX ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

УЧЕНИКА 

 
Професионална оријентација у основним школама за образовање и васпитање ученика са 

сметњама у развоју се разликује од усмеравања у редовним школама, а број ученика који може 

пофесионално да се оспособи при средњим школама са територије ГО Обреновац  (Пољопривредно-

хемијска школа) у складу са развојем инклузивног модела образовања, у школи "Свети Сава" на Умци, 

као и у средњим школама из Београда, мења се из године у годину. 

У основној школи „Љубомир Аћимовић“ програм професионалне оријентације реализује се од 

октобра до маја месеца у току школске године. Програм професионалне оријентације реализује тим 

који чине: психолог школе, разредне старешине ученика седмог и осмог разреда и родитељи ученика.  

Прва фаза ће бити реализована у првом полугодишту и обухватаће информисање ученика и 

родитеља о могућностима наставка школовања и припремање ученика за даље радно оспособљавање, 

у  виду развијања манипулативних вештина, радних навика и одговорности које ће им бити неопходне 

у току потпуног или делимичног професионалног оспособљавања. Активности из области 

професионалног информисања реализују се кроз индивидуални саветодавни рад психолога са 

ученицима, родитељима, разредним сатрешинама као и кроз групни саветодавни рад психолога са 

родитељима и ученицима седмог и осмог разреда приликом посета наставном часу, а посебно на 

часовима одељенског старешине/заједнице у сарадњи са разредним старешинама. Тим за реализацију 

програма професионалне оријентације посебну пажњу ће посветити, поред информисања и 

мотивисања ученика за наставак школовања, и подстицању развоја перцепције,  грубе  моторике, 

окуло-моторне координације, фине моторике и пажње у оквиру  наставе техничког образовања, психо-

моторне реедукације, физичког васпитања, ликовног васпитања, друштвено-корисног рада, радних 

активности  у боравку и рада психолога у оквиру Стручног тима школе. 

Друга фаза реализације програма професионалне оријентације обухватаће наставак 

саветодавног рада са ученицима и родитељима и даље подстицање мотивације за наставак школовања. 

Организоваће се обиласци средњих  школа и  подела брошура  у циљу представљање њиховог рада, а 

ШОСО са домом „Свети Сава“ Умка одржаће традиционално представљање школе у нашој установи. 

У овој фази психолог школе и разредне старешине континуирано ће сарађивати са стручним службама 

средњих школа и у вези са процедуром уписа, односно доношењем одлука од значаја за даље 

школовање. Такође, на крају другог полугодишта, тим за професионалну оријентацију ће учествовати 

у организацији систематског прегледа ученика ради добијања лекарског уверења за упис у средњу 

школу. Биће успостављена интензивнија сарадња са Националном службом за запошљавање 

Обреновац ради праћења програма од значаја за радно оспособљавање особа са сметњама у развоју.  

Организовање, реализовање и вредновање активности из програма професионалне 

оријентације вршиће ће чланови Тима за професионалну оријентацију ученика. 
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XX ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Реализатори Медицинска сестра, техничко особље, наставници и ученици 

Циљ Подизање нивоа здравствене заштите ученика кроз едукацију, вршњачку 

едукацију, раду на унапређивању хигијенских и санитарних услова у Школи 

Начин реализације 

(облици и методе рада) 

Индивидуални рад, рад у пару, групни рад 

Временски оквир Током школске године од септембра до јуна месеца 

Кораци  Редовно праћење здравственог стања ученика. 

 Тромесечно мерење телесне тежине и телесне висине као и контрола 

општег хигијенског стања ученика. 

 У сарадњи са Дечјим диспанзером, Дома здравља Обреновац, обављају 

се систематски прегледи деце 

 Сарадња са лекарима специјалистима – ортопед, стоматолог, очни лекар, 

физиатар и статистичка обрада добијених резултата и сарадња са 

родитељима на том пољу. 

 Припремање брошура и летака за информисање ученика о здрављу, 

хигијени исхране, нези тела, болестима зависности, болестима везаних за 

неправилну исхрану, о актуелностима у здравству итд. 

 Рад на развијању здравствено – хигијенских навика код ученика, 

организовање активности (радионице) и предавања (здравствени 

радници). 

 Стална контрола физичких услова у просторијама боравка ученика као и 

у осталим просторијама и школском дворишту. 

 Рад на спречавању настанка и ширења заразних болести и повређивања 

ученика (укључивање предавача Дома здравља Обреновац)– пружање 

прве помоћи у случају повреде и вођење одређене документације као и 

извештаје о вези са тим. 

 Набавка средстава за прву помоћ. 

Вредновање – начин 

коришћења резултата 

вредновања 

 вођење документације, 

 показатељ успеха су: 

 подизање нивоа здравствене заштите ученика (смањење учесталости 

физичких повреда) 

 подизање свести о здравствено-хигијенским навикама. 

 

XXI ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Дугорочни циљ: Брига и заштита о ученицима, посебно породица из осетљивих друштвених 

група и превентивно или интервентно деловање у сарадњи са надлежним институцијама 

 

 Овај програм обухвата превентивне и интервентне мере и активности усмерена на пружање 

помоћи и подршке ученицима и њиховим породицама који се налазе у стању социјалне потребе у 

циљу побољшања квалитета и услова живота и рада у школи и породици.  

 

 АКТИВНОСТИ: 

- упознавање и праћење социјалног стања породице ученика кроз кућне посете 

- информисање Центра и пружање подршке породици ученика у циљу остваривања права из 

области социјалне заштите 

- обезбеђивање бесплатне ужине за ученике 

- обезбеђивање превоза за ученике и родитеље пратиоце 

- обезбеђивање уџбеника, свезака и школског прибора 

- обезбеђивање новогодишњих пакетића 

- пружање помоћи породици у остваривању права и прибављање личних докумената 

- организовање акција прикупљања одеће и обуће за најсиромашније ученике 

- спречавање дискриминације  
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САРАДЊА са релевантним установама и организацијама: 

- Центар за социјални рад одељење Обреновац 

- Интерресорна комисија 

- Комисија за образовање и културу ГО Обреновац 

- Комисијом за социјална питања ГО Обреновац 

- Секретаријатом за социјалну заштити Града Београда 

- Са хуманитарним организацијама и удружењима грађана на локалном и градском нивоу 

- Праксис 

- ПД ТЕНТ Д.о.о. Обреновац 

 

XXII ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Основни циљеви овог програма васпитног рада су:  

- развијање еколошке свести  и естетског васпитања код ученика,  

- подстицање активног и позитивног односа према природној средини,  

- неговање хуманог односа према биљном и животињском свету,  

- очување животне средине кроз развијање  свести о вредности природних ресурса за здравље 

човека. 

-  

Програмом су обухваћени ученици млађих и старијих разреда. 

 

Реализација овог програма подразумева укључивање ученика, наставника, стручних сарадника, 

родитеља, здравствених радника и представника локалне заједнице. 

  

Програм ће се остваритвати  у оквиру редовне наставе, ваннаставних активности / еколошке 

секције и ваншколских активности у сарадњи са локалном заједницом и школским диспанзером, а 

такође и у оквиру излета, екскурзија, такмичења и др. 

 

Теме и активности програма су: 

- уређење радног простора у школи и школског парка 

- значај сађења и гајења биљака 

- значај неговања о одржавања биљних култура 

- значај чистог ваздуха и уређеног земљишта за живот човека 

- штетан утицај загађене животне средине  

- фактори загађења 

- сакупљање и одлагање секундарних сировина и пет амбалаже 

 

XXIII ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ 

 

 Сарадња са организацијама, установама и институцијама у локалној заједници 

У циљу побољшања услова живота и квалитета рада школе наставиће се сарадња са: 

- надлежним органима Градске општине Обреновац (Комисија за образовање и културу, Комисија 

за инвалидна лица, Комисија за израду локалног акционог плана за особе са инвалидитетом, 

Интерресорном комисијом) 

- Домом здравља Обреновац (Школски диспанзер) 

- Центром за социјални рад-Обреновац 

- МУП-ом Обреновац, посебно са Тимом за малолетничку делинквенцију 

- основним и средњим школама на територији општине Обреновац 

- предшколском установом „Перка Вићентијевић“ 

- Дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју Обреновац  

- ПД ТЕНТ Д.о.о. 

- јавним предузећем за информисање-радио Обреновац, Обреновачке новине, РТВ Маг 

- ЈП Спортско-културни центар Обреновац 

- Саобраћајним предузећима 

- хотелом и базенима у Обреновцу 
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 Сарадња са организацијама, установама и институцијама града Београда и Републике Србије 

Планиран је наставак сарадње са: 

- Секретаријатом за образовање и дечију заштиту града Београда 

- Сектетаријатом за социјалну заштиту града Београда 

- основним и средњим школама за ученике са сметњама у развоју на територији града Београда 

- Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

- Институтом за ментално здравље  

- Заводом за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију 

- Клиником за неурологију и психијатрију за децу и омладину 

- Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију 

- Филозофским факултетом - одељењем за психологију 

 

 Сарадња са удружењима грађана и социјално хуманитарним организацијама у локалној 

заједници 

- Црвени крст-Обреновац 

- ЈП за заштиту животне средине општине Обреновац 

 

 Сарадња са удружењима грађана и социјално хуманитарним организацијама града Београда и 

Републике Србије 

- Савез друштава за помоћ МНРО Београда 

- Савез друштава за помоћ МНРО у Републици Србији 

- Друштво дефектолога Београда 

- Друштво за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида 

- Координациони одбор инвалидских организација града Београда 

-  

XXIV ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

 Програм сарадње са родитељима/старатељима ученика одвијаће се континуирано током целе 

школске године. 

 Општи циљ је успостављање и остваривање сарадње на што квалитетнији и сврховитији начин 

који ће бити у најбољем интересу ученика.  

 Посебни циљеви сарадње родитеља/старатеља и школе су: 

- Заштита и остваривање права ученика 

- Унапређење услова за хармоничан развој ученика 

- Креирање срединских услова за квалитетно учење 

- Стварање безбедног окружења и превенција насиља 

- Праћење развоја и напредовања ученика 

- Пружање образовне, социјалне и здравствене подршке ученицима 

- Пружање подршке ученику у избору школе и занимања 

- Унапређивање родитељских компетенција и подршка породици у решавању проблема 

- Повезивање родитеља и узајамно оснаживање  

 

Начин сарадње: Сарадња ће се одвијати уз уважавање равноправног односа учесника и њихових 

компетенција кроз следеће облике: 

 

ИНДИВИДУАЛНИ ОБЛИЦИ САРАДЊЕ 

- Узајамно информисање и размена информација  

- Кућне посете породици ученика 

- Давање на увид родитељу периодично психолошку и педагошку документацију ученика 

        - телефонски разговори, Имејл поруке, фејсбук профил школе, и сл. 

 

ГРУПНИ ОБЛИЦИ САРАДЊЕ 

- Родитељски састанци (за упознавање, информисање, едукацију, договоре, планирања), састанци 

Савета родитеља 

- Едукација за родитеље 

- заједничко промовисање установе на различитим скуповима 

- заједничка дружења, излети, прославе, годишњице 
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 Сарадња са родитељима/старатељима ученика одвијаће се кроз континуиран индивидуални и 

групни саветодавни рад са наставницима, стручним сарадницима и директором школе, кроз рад 

Саветовалишта за родитеље,  кроз организовање Дана отворених врата једном месечно када 

родитељи/старатељи ученика имају могућност да присуствују образовно-васпитном раду, путем паноа 

за родитеље и попуњавањем упитника у ком ће родитељи/старатељи моћи да изразе своје задовољство 

програмомк сарадње и дају сугестије, похвале и примедбе који ће бити саставни део у поступку 

вредновања квалитета рада школе.  

 

На основу члана 3. Став 2. Тачка 1) Закона прописано је да систем образовања и васпитања 

својом организацијом и садржајима обезбеђује и ефикасну сарадњу са породицом укључивањем 

родитеља, односно старатеља ради успешног остваривања циљева образовања и васпитања; чланом 41 

Закона прописана је аутономија установе под којом се између осталог подразумева доношење 

годишњег плана рада и других општих аката; чланом 58 став 5. 8) Закона прописано је да савет 

родитеља разматра и прати услове зарад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту 

деце и ученика; чланом 48 Закона о основном образовању и васпитању, између осталог, прописаноје да 

програмом сарадње сапородицом школа дефинише области, садржаје и облике сарадње са 

родитељима, односно старатељима деце и ученика око наставних, организационих и других питања, с 

циљем унапређења квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и 

трајности васпитно-образовног рада. 

 

Осим присуства родитељском састанку или састанку органа установе у који су изабрани, 

родитељима је дозвољена могућности да присуствују часу на позив предметног наставника – родитељ 

посматрач. 

У договору са предметним наставницима, одељенским старешином и уз сагласност стручних 

органа и директора, постоји могућност да сходно својој професији родитељ може даодржи час у 

складу са наставном јединицом планираном за тај час – родитељ предавач. 

Установа са наставним планом и програмом, својим и могућностима родитеља одређује термин 

и наставну јединицу. У договору са предметним наставницима и одељенским старешинама и у складу 

са планом рада наставника може се организовати „дан замене улога“ 08.11. (Дан просветних радника).  

За ученике завршног разреда- трибина о занимањима на којој више родитеља, по струци од 

трећег до седмог степена образовања, образлажу своје школовање и посао који раде.  

У оквиру ваннаставних активности учешће у раду и сарадњи са ученицима, њиховим 

наставницима, родитељима и установом могу имати и чланови породице у смислу: 

- Представљање свог књижевног дела ученицима и наставницима (месец књиге, октобар);  

- Спортске недеље (турнири, бициклијада, ролеријада, шах, тенис, фудбал...); 

- Познавање страних језика (еврпски дан језика, септембар); 

- Искуства и поучни савети старијих чланова породице (дан старих, октобар); 

- Организација квиза за родитеље на тему познавања дечије литературе или из посебне области у 

оквиру друштвени, односно природних наука (нпр. Светски дан дечје књиге, април); 

- Обележавање светског дана породице (мај месец); 

- Учешће у припремању школски приредби, прослава, свечаности, маскембала, карневала, 

продајних изложби дечијих рукотворина, школски вашар ... 

 

ЕВИДЕНЦИЈА О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА 

Евиденција о часу на ком је родитељ присуствовао или одржао води се писана забелешка која 

садржи: име посматрача (родитељ или наставник), име родитеља предавача; наставну активност; 

разред и одељење; датум када је родитељ присуствовао или одржао час; забелешке о посматрању и 

опште коментаре; степен остварености комуникације са ученицима; коришћење наставних средстава и 

материјала; јаке стране код ученика; области које треба усавршавати; предлоге за побољшање; 

коментар предавача на указане коментаре посматрача; потпис предавача и посматрача.  

 

ЦИЉ 

- Успостављање партнерског односа, добресарадње између родитеља, ученика и запослених у 

установи; 

- Потпуне, јасне и правовремене информације које су од значаја за образовање, васпитање и 

индивидуални развој ученика.  
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АКТИВНОСТИ 

Индивидуални контакт између родитеља и ученика; на позив наставника родитељ присуствује 

часовима редовне наставе, угледним и јавним часовима, часу одељенског старешине; активно 

учествује у заједничкој реализацији ваннаставних активности; радионице за родитеље 

(психоедукативне, у оквиру пројекта „Школа без насиља“; страних језика и сл.). 

 

ДИНАМИКА  РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Према интересовању родитеља и потреба установе и планом рада наставника (најмање три 

пута у току полугодишта). 

 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

- Одељенске старешине 

- Наставници предметне наставе 

- Стручни сарадници 

- Родитељи 

- Остали запослени у установи. 

 

ИСХОДИ 

- Подела одговорности 

- Постизање партнерских односа између установе и родитеља у погледу функционисањаобразовно 

васпитног система и школског живота 

- Смањење просечног броја изостанака 

- Мањи број конфликата међу ученицима 

- Смањење дисциплинских проблема на часовима 

- Реституција породичних и моралних вредности 

- Боља информисаност родитеља о редовности, посећености часовима редовне, допунске, додатне 

и припремне наставе 

- Благовремене информације о резултатима и напредовању ученика у току школске године 

- Превентивно деловање у погледу проблема везаних за оцене ученика на крају класификационих 

периода 

- Информисаност родитеља о критеријумима оцењивања за сваки предмет 

- Остваривање увида у наставни програма, захтеве и начин реализације наставног процеса. 

 

 

XXV ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И ЗДРАВСТВЕНО-

РЕКРЕАТИВНОГ ОПОРАВКА У ПРВОМ И ДРУГОМ 

ЦИКЛУСУ 

 

Циљ излета, екскурзије и здравствено-рекреативног опоравка ученика, као облика образовно-

васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и 

задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање са појавама и односима у природној и 

друштвеној средини, са културним, историјским и духовним наслеђем и са привредним достигнућима, 

а такође и успостављање дневног ритма, осамостаљивање и унапређење основних животних вештина и 

навика – самопослуживање, брига о себи, самопомоћ, као и креирање активности у слободно време. 

Задаци: 

- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, 

- повезивање и примењивање знања и умења, 

- развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање 

позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, 

етичким и естетским вредностима, 

- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва, 

- успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно, 

- проучавање објеката и феномена у природи, 

- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима, 

- упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева, 

- развој и практиковање здравих стилова живота, 
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- развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите 

животиња, 

- развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих 

извора, 

- оснаживање ученика у професионалном развоју, 

- подстицање самосталности ученика и њихове одговорности за сопствено понашање, 

- развијање способности оријентације у простору. 

 
ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ, ЕКСКУРЗИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО-РЕКРЕАТИВНИ ОПОРАВАК 

 Излетиште Забран Центар дечијих летовалишта и опоравилишта 

града Београда - Тара 

 Бојчинска шума Центар дечијих летовалишта и опоравилишта 

града Београда - Гоч 

Ада Циганлија Центар дечијих летовалишта и опоравилишта 

града Београда - Букуља 

Кошутњак Центар дечијих летовалишта и опоравилишта 

града Београда - Рудник 

 

 

XXVI ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Школа нема сопствену библиотеку, али на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи са 

ОШ „Јефимија“ користи библиотеку ове школе.  

 

XXVII ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ 

 
Индивидуални образовни планови свих ученика школе чине прилог Школског програма. 

Индивидуални образовни планови за сваку школску годину заведени су у деловоднику и саставни су 

део документације коју води Стручни тим за инклузивно образовање. 

 

XXVIII   ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља, 

односно старатеља и јединице локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и 

унапређивање безбедности и здравља на раду. ( дел. бр. 360/1 од  08.07. 2010. год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Директор школе:                                                                                      Председник Школског одбора: 

_____________________                                                                           ______________________________ 

       Мирјана Ракић                                                                                                    Синиша Вукојевић 

 

 

 

 

 


