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Број: 4/78 
Датум: 28.06.2021. 
 
 
 

ДОПУНA ШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА ЗА ШЕСТИ  РАЗРЕД 
 ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 ЗА ШКОЛСКУ   
 

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. годину  
 

 
I У Школском програму за шести разред основног образовања и васпитања за школску 

2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023.годину (деловодни број 1226 од 27.06.2019. 

године), у делу 5. „ Програми слободних наставних активности“ допуњује се глава 5. 3. 

„ Цртање сликање и вајање“ 

 
 
 

5.3. Цртање сликање и вајање 

                                                                ШЕСТИ РАЗРЕД 

                                            (1 час недељно, 36 часова годишње)  

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 наслеђу; 
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 - се оспособе за стваралачко преношење визуелно-ликовних искустава у 

природнодруштвено научна подручја и тако развију интересовање за оплемењивање и 

заштиту природе и смисао за унапређивање културе живљења; 

 - развијају свест да ће знања користити у даљој професионалној оријентацији и 

унапређивању 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  

                                                          САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

                                                                     ЦРТАЊЕ  

Тачка, линија и смер (3)  

Перцепција и аперцепција  

Цртање, цртачки материјали, обичне оловке, метално перо, туш и перо и пенкало, 

разни цртачки материјали  

Слободан ритам маса и волумена, бојених мрља, линија, светлина (2)  

Перцепција и аперцепција  

Комбиновани, цртање, сликање, одговарајућа средства и материјали  

Компоновање основних тродимензионалних облика (3)  

Перцепција  

Цртање, цртачки материјали, обичне оловке са оловке, метално перо, туш и перо и 

пенкало, разни цртачки материјали.  

Компоновање више ритмичких целина у простору (употребни предмети) (3)  

Перцепција и аперцепција  

 Цртање, цртачки материјали, метално перо, туш, перо и пенкало, разни цртачки 

материјали  
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                                                                   СЛИКАЊЕ  

Естетско процењивање (1) 

Хроматски и ахроматски скуп (2)  

Перцепција и аперцепција 

 Сликање, одговарајућа средства и сликарски материјали 

 Интензивне (јарке, чисте) боје и боје ослабљеног интензитета (замућене боје) (2) 

 Перцепција и аперцепција  

Сликање, одговарајућа средства и сликарски материјали  

Топле и хладне боје (2)  

Перцепција и аперцепција  

Сликање, одговарајућа средства и сликарски материјали  

Визуелно споразумевање (3)  

Стварање и декодирање визуелне шифре 

 Цртање, сликање, одговарајућа средства и материјали 

 Пантомима, говор тела (1)  

Перцепција и аперцепција 

 Фотографија, филм и остала одговарајућа средства 

 Амбијент - сценски простор (1)  

Перцепција и аперцепција 

 Фотографија, филм и одговарајућа средства.  

Амбијент - сценски простор (1)  

Естетска анализа  
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ВАЈАЊЕ 

Тактилне вредности површине и облика (2)  

Перцепција и аперцепција  

Вајање, одговарајућа средства и вајарски материјали  

Чврста и мека форма (2) 

 Перцепција и аперцепција  

Вајање, одговарајућа средства и вајарски материјали  

Моделовање геометријских и неправилних форми (2)  

Перцепција  

Вајање, одговарајућа средства и вајарски материјали  

Конвексна и конкавна форма (2)  

Перцепција и аперцепција  

Цртање, сликање, вајање и одговарајућа средства и материјали  

Односи маса и волумена (2)  

Перцепција  

Вајање, одговарајућа средства и вајарски материјали  

Естетска анализа (2) 

 

II  Ова допуна примењује се од школске 2021/2022.године. 
 
 

 
Председник  Школског одбора 

Директор школе    М.П. 
_______________________                                                                      ____________________ 
Снежана Вукић              Драгана Бачулов 

 


