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УВОД 
 

     Полазишта за израду Школског програма су: 

 Закон о основама система образовања и васпитања(„Службени гласник  РС,“ бр. 88/17, 27/18-др. Закон, 10/19, 6/20) 

 Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник  РС,“ бр. 55/13) 

 Опште основе Школског програма 

 Посебне основе Школског програма за II разред обавезног образовања 

 Извештај о раду школе у протеклој школској години 

 Услови рада у школи 

 Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице 

 

 

 

1. ЛИСТА ПРЕДМЕТА  И АКТИВНОСТИ 
 

     Основна и средња школа “9. мај” на својој листи предмета имаће предмете који су прописани на националном нивоу и 

активностима које је сама предложила. На националном нивоу предложени су предмети са укупним фондом часова: 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД 
ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1. 
Српски језик  

____________ језик1 
5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Српски као нематерњи језик2 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 и здравствено 

васпитање 
3 108 3 108 3 108 3 108 

10. Дигитални свет 1 36 1 36 - - - -  

У К У П Н О: А 20–22* 
720–

792* 
21–23* 

756–

828* 

20–

23* 

720–

828* 

20–

23* 
720–828* 
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Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

 

1 
Верска настава/Грађанско 

васпитање3 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 

Матерњи језик/говор са 

елементима националне 

културе 4 

2 72 2 72 2 72 2 72 

У К У П Н О: Б 1–3* 36–108* 1–3* 36–108* 1–3* 36–108* 1–3* 36–108* 

У К У П Н О: А + Б 21–23* 
756–

828* 
22–24* 792–864* 

21–

24* 

756–

864* 
21–24* 756–864* 

 

 

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

Ред. број 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

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

1. Редовна настава 21–23* 720–792* 22–24* 792–864* 21–24* 756–864* 21–24* 756–864* 

2. Пројектна настава5 - - - - 1 36 1 36 

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

4. Додатна настава - - - - - - 1 36 

5. Настава у природи** 7–10 дана годишње 7–10 дана годишње 7–10 дана годишње 7–10 дана годишње 
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Ред. 

број 

ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

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

1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ваннаставне активности6 1–2 36–72 1–2 36–72 1–2 36–72 1–2 36–72 

3. Екскурзија 1–3 дана годишње 1–3 дана годишње 1–3 дана годишње 1–3 дана годишње 

 

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. 

3 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 

4 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм али није у обавези. 

5 Пројектна настава је обавезна за све ученике. 

6 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта.  

* Број часова за ученике припаднике националних мањина 

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 

Поред обавезних и изборних предмета сви ученици су обухваћени и индивидуалним третманом код логопеда, реедукатора 

психомоторике и соматопеда. 

 

Индивидуални третман 

 

Фонд часова 

Недељни Годишњи 

Логопед 2 72 

Реедукатор психомоторике 3 108 

Соматопед 2 72 

Укупно 7 252 
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ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА 

ОБРАЗОВНА ПОДРШКА 

Индивидуални образовни план за социјално ускраћене ученике и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 

Индивидуални образовни план се припрема за ученике којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, 

каснијег укључивања у школовање, недовољног познавања језика и других разлога потребна додатна образовна подршка. Циљ 

индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања таквих ученика у редован образовно-васпитни рад и 

њихово осамостаљивање у вршњачком колективу. За сваког ученика појединачно, према његовим специфичним потребама и 

могућностима, припрема се прилагођен начин образовања који обухвата индивидуални образовни план, програм и начин рада који 

садрже: 1) дневни распоред активности часова наставе у одељењу; 2) дневни распоред рада са лицем које пружа додатну подршку и 

учесталост те подршке; 3) циљеве образовно-васпитног рада; 4) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине 

или све предмете са образложењем за одступање; 5) програм по предметима, у коме је прецизирано који садржаји се обрађују у 

одељењу, а који у раду са додатном подршком; 6) индивидуализован начин рада наставника, избор адекватних метода и техника 

образовно-васпитног рада. Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно 

образовање. Тим за инклузивно образовање чине наставник разредне наставе, стручни сарадник школе, родитељ/старатељ, а по 

потреби педагошки асистент и стручњак ван школе, на предлог родитеља/старатеља. Родитељ/старатељ даје сагласност за 

спровођење индивидуалног образовног плана. Наставник при планирању свог рада у одељењу усклађује свој план са 

индивидуалним образовним планом ученика. Спровођење индивидуалних образовних планова прати просветни саветник. 

 

 

3. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
     Прађење остваривања школског програма ће се остварити кроз: 

 Састанке стручног актива 

 Праћење постигнућа и исхода 
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4.  ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

 

4.1. СРПСКИ ЈЕЗИK 

 
           Циљ наставе српског језика у другом разреду је да ученик овлада основним законитостима српског књижевног језика на 

којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана дкњижевна дела. 

 

     Задаци наставе српског језика у другом разреду: 

1 Развијање љубави према матерњем језику 

2 Поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика 

3 Упознавање језичких појава и појмова и овладавање нормативном граматиком 

4 Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком  

5 Развијање смисла за правилно усмено и писмено изражавање 

6 Оспособљавање за самостално читање и разумевање књижевних дела 

7 Упознавање енциклопедија и часописа за децу 

8 Подстицање ученика на самостално литерално и сценско стваралаштво 

 

 

 

Тема 
Оријентациони 

број часова 
Циљеви 

Време реализације 

активности 

1. Језик (граматика и 

правопис) 

 

120 

- уочавање и схватање реченице као основне 

језичке категорије; препознавање и разумевање 

главних реченичних делова 

 

- овладавање техником читања и писања 

Септембар – Јун  
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2. Књижевност (лектира, 

читање текста, тумачење 

текста, књижевни појмови) 

 

40 

латиницом 

 

- мотивисање, подстицање и усмеравање на 

читање лектире 

- 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 даље усавршавање и неговање 

језичке културе 

 

3. Језичка култура (усмено и 

писмено изражавање, усмена 

и писмена вежба) 

 

20 
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Садржаји Методе Наставна средства Очекивани исход 
Фонд 

часова 

Време реализације 

активности 

1. Језик – граматика 

- реченица – упитна, 

обавештајна, заповедна, 

потврдна и одрична 

- субјекат, предикат 

- именице, глаголи 

- глас и слог 

- самогласници и 

сугласници  

- монолошка метода 

- дијалошка метода 

- илустративна метода 

- метода подстицаја и 

похвале 

- демонстративна метода 

- уџбеник 

- илустрације 

- цртежи 

- наставни листићи 

- модели слова 

- пластелин 

- колаж папир 

- усвојене врсте 

реченица 

- усвајање службе речи у 

реченици (субјекат, 

предикат) 

- разликовање врсте речи 

(именице, глаголи) 

- правилна употреба 

великог слова и знакова 

интерпункције 

- овладавање читањем и 

писањем латинице 

40 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

2. Правопис 

- употреба великог слова 

- знаци интерпункције 

- писање адресе 

- речце ЛИ и НЕ 

- скраћенице за мере 

- латиница читање и 

писање 

80 

Јануар 

Фебруар 

Март 

Април 

 



12 

 

Садржаји Методе Наставна средства Очекивани исход 
Фонд 

часова 

Време реализације 

активности 

3. Књижевност 

- лектира 

- читање текста 

- тумачење текста 

- књижевни појмови 

- монолошко-дијалошка 

метода 

- демонстративна метода 

- илустративна метода 

- метода похвале и 

подстицаја 

- уџбеник 

- наставни листићи 

- цртежи 

- дрвене боје 

- овладавање технике 

читања наглас и у себи 

- оспособљеност за 

тумачење текста 

- способност издвајања 

главних јунака, радње, 

времена и места догађаја 

- усвојени књижевни 

појмови (песма, строфа, 

стих, бајка, басна, 

драма...) 

40 

Октобар 

Децембар 

Фебруар 

Април 

 

4. Језичка култура 

- основни облици 

усменог и писменог 

изражавања 

- усмена и писмена 

вежба 

- монолошко-дијалошка 

метода 

- демонстративна метода 

- илустративна метода 

- метода похвале и 

подстицаја 

- уџбеник 

- цртежи 

- илустрације 

- касетофон и цд 

- наставни листићи 

- овладавање слободног 

и усмереног 

препричавања 

- препричавање краћих 

текстова, цртаних 

филмова, у целини и 

деловима 

- причање о догађајима и 

доживљајима 

- описивање предмета 

- правилан изговор речи 

- самостално 

преписивање реченица  

20 

Септембар 

Новембар 

Јануар 

Март 

Јун 
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4.2. МАЂАРСКИ ЈЕЗИК/ MAGYAR NYELV 
 

Célok:  

Az általános iskola második osztályában a magyar nyelv tanításának az a célja, hogy a tanulók ismerjék és alkalmazzák az olvasás és az írás 

elsajátított technikáját, fejlesszék azt, ugyanakkor célja az alapvető nyelvtani és helyesírási ismeretek elsajátításával és alkalmazásával a 

tudásgyarapítás és az élménykifejezés fejlesztése. Irodalmi szövegek feldolgozásával és megértésével új ismeretek és élmények szerzése. A 

szókincsbővítéssel és a szövegszerkezeti elemek megismerésével szabályos, a magyar nyelv követelményeinek megfelelő rövid szövegek 

alkotása.  

Operatív feladatok:  

- a mondatnak, mint a legalapvetőbb nyelvtani fogalomnak a felismerése és megértése;  

- a hangtani és a szótani fogalmak megismerése a tanterv követelményeivel összhangban;  

- újabb helyesírási ismeretek megismerése és elsajátítása;  

- az irodalmi szövegek olvasására való motiválás, bíztatás és serkentés;  

- a helyes hangos olvasás gyakorlása, a néma olvasás tökéletesítése szövegmegértés céljából;  

- a szöveg összetevőinek - elemeinek megismerése;  

- irodalomelméleti és szövegalkotási fogalmak közös megismerése és elsajátítása, alkalmazása;  

- az értelmes, kifejező beszédtechnika és beszédkészség elsajátítása;  

- beszéd- és írásgyakorlatok a kifejezőkészség fejlesztésére.  

 

 

 

MАЂАРСКИ ЈЕЗИК 

II раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 
НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
БР. ЧАСОВА 

 Аz anyanyelvi 

oktatás alapvető 

célja a tanulók 

nyelvi tudásának 

továbbfejleszté se. 

A második 

osztályban a 

 - az értelmes, kifejező 

beszédtechnika fejlesztése, -

beszéd és írásgyakorlatok a 

kifejezőkészség fejlesztésére 

- beszéd és olvasás közbeni 

helyes hangsúly, tempó és 

hangerő formálása, - a 

 1. Nyelvtani és helyesírási 

ismeretek  

2. Irodalom (lírai 

szövegek, epikai szövegek, 

drámai szövegek, 

ismeretterjesztő szövegek)  

3. Írásbeli és szóbeli 

 A szóbeli közlés minden tanórán 

megnyilvánuló tevékenység, ezért 

fontos a gondolatok, érzelmek, ötletek, 

vélemények egyszerű és érthető 

megfogalmazása és elmondása. A 

nyelvi kommunikációban nagy 

szerepe van az írásbeli kifejező – 

180 



14 

 

MАЂАРСКИ ЈЕЗИК 

II раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 
НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
БР. ЧАСОВА 

magyar nyelv - 

tanítás célja, hogy 

a tanulók ismerjék 

és alkalmazzák az 

olvasás és írás 

elsajátított 

technikáját, és 

fejlesszék azt. 

Ugyanakkor cél 

az alapvető 

nyelvtani és 

helyesírási 

ismeretek 

elsajátítása és 

alkalmazása. 

Irodalmi szövegek 

feldolgozásával és 

megértésével új 

ismeretek és 

élmények 

szerzése. A 

magyar nyelv 

követelményein 

ek megfelelő 

rövid szövegek 

alkotása. 

helyes hangos olvasás 

gyakorlása, a néma olvasás 

tökéletesítése, 

szövegmegértés céljából, - 

az irodalmi szövegek 

olvasására való motiválás - 

irodalomelméleti és 

szövegalkotási fogalmak 

megismerése és elsajátítása, 

alkalmazása, - a szöveg 

összetevőinekelemeinek 

megismerése, - a mondatnak, 

mint a legalapvetőbb 

nyelvtani fogalomnak a 

felismerése és megértése, - 

hangtani és szótani fogalmak 

megismerése a tantervi 

követelménnyel 

összhangban, - újabb 

helyesírási ismeretek 

megismerése és elsajátítása - 

az önálló szóbeli és írásbeli 

fogalmazó készség 

fejlesztése, 

kifejezőkészség fejlesztése készségnek, ezért a szókincsbővítő 

feladatoknak hangsúlyosan jelen kell 

lenniük minden órán. A tanulók nyelvi 

fejlődésének folyamatában fontos 

szerepet játszik az olvasás, 

szövegértés és a szövegértelmezés. 

Ezért sokat kell gyakoroltatni a 

szövegértő hangos és néma olvasást a 

tanulókkal. A szövegértő olvasás 

nagybani fejlődését elősegíti a 

szituációs olvasás. A szerepjátékokon 

keresztül lehetőséget biztosítunk a 

gyerekek kreativitásának a 

megnyilvánulására, érzelmeik szabad 

kinyilvánítására. A szövegértelmezés 

folyamatában a lényeges 

összefüggéseket kell megismertetni a 

tanulókkal. Jól megválasztott 

szövegek által megértik, hogy van 

átvitt értelmű beszéd. Minden új 

szöveg lehetőséget nyújt, valamely 

irodalomelméleti fogalom 

kialakítására, elmélyítésére. A 

meglévő hangtani és mondattani 

ismeretket gyakorlás útján el kell 

mélyíteni, és új ismeretekkel bővíteni. 

Ezáltal a tanulók az év végére képesek 

lesznek nyelvhelyességi szempontból, 
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MАЂАРСКИ ЈЕЗИК 

II раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 
НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
БР. ЧАСОВА 

rövid korrekt szövegek alkotására. A 

helyesírási tudnivalók megismerésére 

és elsajátítására minden alkalmat meg 

kell ragadni a tanórák, folyamán. Az 

írás -technika folyamatos gyakorlása 

útján tudjuk elérni az írás tempó 

gyorsulását. Az anyagrészek szoros 

kapcsolatban állnak, kiegészítik 

egymást, a következetes 

megoldásukkal a tanulók az év 

folyamán eleget tehetnek az 

elvárásoknak. 

 

A MEGVALÓSÍTÁS MÓDJA - TANTERVI UTASÍTÁS 

A tanterv a tantárgy oktatásának célját és operatív feladatait tartalmazza. Az oktatási-nevelési feladatok mellett a tanítási részterületek 

feladatait is számba veszi, valamint a feldolgozandó szöveganyag-listát is közli. A részterületek szoros kapcsolatban állnak egymással. A 

tantárgy feladatai olyan követelményeket állítanak a tanulók elé, amelyek lehetővé teszik az általános iskolai oktatás végéig a tantárgy 

céljának folyamatos megvalósulását.  

A részterületek feladatai meghatározzák a tananyag mennyiségét és minőségét.  

A nyelvtan a II. osztályos tantervben a mondattal, mint a kommunikáció legalapvetőbb fogalmával kezdődik, s a mondatfajták ismertetésén 

túl szól a velük kapcsolatos extralingvális nyelvi eszközökről is (hangsúly, szórend, hanglejtés, beszédszünet). A leggyakoribb szófaji 

kategóriák (ige, főnév) megismertetésén túl szükséges az igeidők megismertetése is, valamint a főnevek egyes és többes számának tanítása, 

hogy a tanulók az év végén nyelvhelyesség szempontjából korrekt, rövid szövegeket tudjanak alkotni. Tovább gyakoroltatjuk a hangokat: 

magán- és mássalhangzókat. Fontos helyet foglal el a tantervben a szótagolás, az elválasztás is, s megismertetjük a magyar nyelvben érvényes 

sajátságos elválasztási szabályokat.  

A helyesírás tananyaga ugyancsak a mondatokhoz kapcsolódik, s a nagybetű használatát és írásának gyakoroltatását látja elő akár az új 

mondatok, akár tulajdonnevek, akár címek írásának esetében. Ugyanígy a mondatvégi írásjelek használatának tudatosítása is a mondatokhoz 

kötődik. Az elválasztás tanításának szoros velejárója a kötőjel alkalmazása, s ugyanez az elem jelentkezik az -e kérdőszó előtt is. Tovább kell 



16 

 

gyakoroltatnunk a j hang kétféle jelölését (j vagy ly), hogy a tanulókban mindinkább megszilárduljanak az ide vonatkozó ismeretek (szó 

elején, szó belsejében, szó végén). A nyelvtani és helyesírási anyag tanítására, gyakoroltatására 40 tanórát használunk fel.  

Az irodalom keretében fontos helyet foglal el az olvasás, a szövegértés és a szövegértelmezés. Az olvasást fejlesztő gyakorlatok már az előző 

osztályban elsajátított ismeretekre építenek. Az olvasni tudó tanulókkal a szövegértő olvasást kell gyakoroltatni hangosan is, némán is. Ez 

utóbbi hozzájárul az összetettebb gondolati tevékenységek fejlesztéséhez. A folyamatos olvasás során tudjuk kidomborítani a megfelelő 

mondatdallamot, a szünet szükségességét és hatását. A szövegértő olvasást segíti a szituációs (szerepek szerinti) olvasás. A szövegértő 

olvasás után a szöveg feldolgozása következik, melynek során kérdések segítségével, más feladatokkal ellenőrizhetjük, az elolvasott szöveg 

teljes, illetve kisebb részletekre bontott megértését, az egész és a lényeges részek meghatározását. Fontos a cím megértése, a címadás 

szerepének - esetleg alcímek - kidomborítása. A szövegértelmezés során a lényeges összetevőket kell felismerniük a tanulóknak, mint 

amilyen a szöveg központját képező, magát az eseményt mozgató bonyodalom, a főhős és a mellékhős, az őket jellemző tulajdonságok, 

cselekedetek. Az esemény menetét követve meg kell állapítaniuk a cselekmény(ek) helyét,  idejét, az események egymás után következő 

rendjét. A tanulók ezek után önállóan tudják megállapítani, hogy kivel mi és miért történt, azaz megtanulják az okozati összefüggéseket 

felfedezni, következtetéseket levonni - értelemmel olvasni. A jól megválasztott szövegek segítségével (pl. népmesék, tanítómesék, 

közmondások, szólások) megértik, hogy van átvitt értelmű beszéd is, hogy nem mindent kell szó szerint értelmezni. Ennek a folyamatnak a 

végén már megértik, hogy van valóság és képzelet, s az általuk olvasott szövegek is ilyen elemeket tartalmaznak, ezeken alapszanak. A 

szövegek értelmezése során alkalmat teremtünk a tanterv által előirt műfajok megismerésére, valamint a népköltészeti és a műköltészeti 

alkotások megkülönböztetésére. Minden szöveg nyújt lehetőséget valamelyik új irodalomelméleti fogalom megismertetésére vagy 

megszilárdítására (vers, próza; költemény, elbeszélés; versszak, verssor, rím, ritmus; dráma, drámai hős, összeütközés stb.). Mindezekre a 

tartalmakra 80 órát szentelhetünk.  

A kifejezőkészség fejlesztése állandó feladata minden tanítónak és tanárnak. A szóbeli közlés minden tanórán megnyilvánuló tevékenység, 

épp ezért fontos a gondolatok, érzelmek, ötletek, vélemények egyszerű és érthető megfogalmazása és elmondása. Az elbeszéléshez sokszor 

szükséges egy vázlat, egy terv, s azt kell megtanulniuk a tanulóknak használni. A szóbeli megnyilvánulás része a versmondás és a 

drámarészletekben való hangos szereplés is. A nyelvi kommunikációban szintén nagy szerepe van az írásbeli kifejezőkészségnek. A helyes és 

érthető mondatalkotás kap szerepet ez esetben, hogy a tanulók különféle célú rövid szövegeket tudjanak írni, eseményt írásban rögzíteni, 

elmesélni, leírást adni. A szókincs gazdagsága segíti őket ebben, ezért a szókincsbővítő feladatok, megszilárdítások hangsúlyozottan legyenek 

jelen minden órán, minden lehetséges alkalommal. Ezeknek az oktatási tartalmaknak a megvalósítására kb. 60 órát vehet igénybe a tanító.  
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4.3.СРПСКИ  КАО  НЕМАТЕРЊИ  ЈЕЗИК 
 

 

Циљ и задаци  

Циљ наставе српског језика јесте да ученици продуктивно овладају српским језиком у оквиру предвиђене језичке и лексичке грађе, 

да упознају елементе културе народа који говоре тим језиком и оспособе се за споразумевање, дружење и зближавање са 

припадницима већинског народа и других националности.  

Задаци наставе српског језика јесу да ученици:  

- продуктивно овладају говорним језиком у оквиру основних језичких структура и речника од око 2000/3000/1 фреквентних речи и 

израза;  

У косим заградама /.../ означени су проширени програмски садржаји за које се опредељује васпитно-образовна организација на 

предлог наставника у зависности од нивоа знања ученика, националног састава средине, блискости језика ученика и нематерњег 

језика и др.  

- разумеју саговорника и усмена излагања о темама из свакодневног живота;  

- усвајају правилан изговор и интонацију при усменом изражавању и читању;  

- оспособљавају се за разговор о темама из свакодневног живота;  

- савладају два српска писма и основе правописа ради коректног писменог изражавања у границама усвојених језичких структура и 

лексике;  

- упознају елементарне законитости српског језика;  

- разумеју текстове различитог жанра у оквиру предвиђене тематике;  

- упознају се са основним карактеристикама културе народа чији језик уче;  

- стичу навике самосталног коришћења речника и језичких приручника и оспособе се за информисање, образовање и 

самообразовање на српском језику;  

- развију интересовања и мотивацију за учење српског језика и тако стекну већу комуникативну компетенцију и способност 

размишљања на њему.  

Оперативни задаци  

Ученици треба да:  

- усвоје предвиђене језичке структуре, око 250/300/ нових речи и израза и основне облике комуникације и да их користе у говору за 

исказивање радње у садашњости и прошлости;  

- савлађују правилан изговор нових лексичких јединица, као и осталих елемената изговора везаних за нове морфолошке категорије;  

- разумеју на слух поруке 8-15 реченица које чине кохерентну целину у оквиру обрађене тематике, као и краће дијалоге;  
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- стекну способност да одговарају (да дају више одговора на једно питање) и постављају питања како би могли да воде кратке 

дијалоге;  

- стекну способност за краће самостално излагање у вези са обрађеном тематиком;  

- /оспособе се за почетно читање и писање према интересовању и могућностима./  

 

 

 

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК  

II раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 
НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
БР. ЧАСОВА 

 Да ученици 

продукривно 

овладају српским 

језиком у оквиру 

предвиђене језичке 

и лексичке грађе,да 

упознају елементе 

културе народа 

који говоре тим 

језиком и да се 

оспособе за 

дружење и 

зближавање са 

припадницим 

других 

националности. 

 -да разумеју саговорника о 

темама из свакодневног 

живота . -да усвајају 

правилан изговор и 

интонацију при усменом 

излагању . -да се оспособе 

за разговор о темама из 

свакодневног живота. -да се 

развија интересовање и 

мотивација за учење 

српског језика и тако стекну 

већу комуникативну 

компетенцију и способност 

размишњаеа на њему . -да 

савладају бројеве до 20 . - 

да савладају именовање 

предмета и бића из ближе 

околине. -да разумеју на 

слух императивне исказе. -

да овладају основним 

правилима понашање : у 

 1. Обрада језичкох 

садржаја:Дечаци и 

девојчице.  

2. Обрада језичких 

садржаја: Школа.  

3. Обрада језичких 

садржаја:Учионица. 

 4. Обрада језичкох 

садржаја: Велики 

одмор .  

5. Обрада језичких 

садржаја: Породица  

6. Обрада језичких 

садржаја:Заборављени 

прибор.  

7. Обрада језичких 

садржаја : Суседи-

комшије.  

8. Обрада језичких 

садржаја:Деда 

мраз(поздрављање и 

 Методичкм приступом и 

избором тема блиске деци раног 

школског узраста,и актуелне на 

почетку школовања,учитељица 

треба да мотивише ученикеза 

учествовање у интеракцијамаи 

другим активностима које се 

одвијају на српском као 

нематерњем језику. Повезивањем 

тематике и активности са 

тематиком и активностима у 

дечјем вртићу деци се омогућује 

постепени прелаз са игровних 

активности на активности које 

су,мање или више,усмерене на 

свесно стицање комуникативних 

вештина на нематерњем језику. 

Игровне активности повећавају 

мотивацију децеза учествовање у 

процесу усвајања 

комуникативних вештина на 

 72 
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СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК  

II раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 
НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
БР. ЧАСОВА 

продавници , на пијаци , у 

куповини ... - 

оспособљавање да одговоре 

на питање и воде кратке 

дијалоге,и да постављају 

питања. 

честитање)  

9. Обрада језичких 

саджаја: Деда мраз у 

школи.  

10. Обрада језичких 

садржаја :Једна 

породица. 

 11. Обрада језичких 

садржаја : Деца 

спремају собу.  

12. Обрада језичких 

садржаја: Ана и лутка. 

13. Обрада језичких 

садржаја:На путу до 

школе.  

14. Обрада језичких 

садржаја : На 

послу,форме 

друштвеног 

опхођења,непосредно 

обраћање.  

15. Обрада језичког 

садржаја:Сеоба,делови 

куће,стана.  

16. Обрада језичких 

садржаја:Домаће 

животиње.  

српском језику. Радња и говор се 

прво синхронизује тј.показује то 

што казује. Деца се лакше 

укључују у вербалне интеракције 

на нематерњем језику мкада се не 

прибојавају да ће ако погреше 

учитељица исправити зато ће 

учитељ поновити дететов исказ 

језички коректно. Певање уз 

покрет и игру доноси најбоље 

резултате. Настава се повезује и 

са живитом и радом у школу уз 

помоћ очигледних 

средстава.Пошто је у току процес 

описмењавањана матерњем 

језику,те околности се такође 

користе као тема интеракцијена 

српско језику као и са свим 

осталим предметима. 
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СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК  

II раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 
НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
БР. ЧАСОВА 

17. Обрада језичких 

садржаја:У 

дворишту,форме 

друштвеног опхођења. 

18. Обрада 

језич.садрж.: Гозба.  

19. Обрада јез.садр. : 

Саобрађајна средтсва у 

граду и на селу.  

20. Обрада 

јези.садр.:Дани у 

недељи.  

21. Обрада јез.садр. : 

Воће,форме 

друштвеног 

опхођења,императивни 

искази. 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

У настави српског као нематерњег језика тежиште рада преноси се на ученика: он активно учествује у раду, постаје субјект 

наставе, а својим залагањем и радом треба да стиче и развија језичка умења, да усваја језик и усвојено знање примењује у 

комуникацији.  

Наставник планира, води и организује наставни процес (одабира садржину рада, лексику, наставне методе, облике рада, типове и 

број вежби итд.), координира радом ученика да би се што успешније остваривали постављени задаци.  
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Настава мора бити постављена тако да се сваком ученику омогуће што чешће вербалне активности јер се само говорењем 

може продуктивно овладати језиком. Необично је важно да се поштује принцип индивидуализације у раду, с обзиром на то да је 

знање језика веома хетерогено и међу ученицима једног одељења.  

Програм је јединствен за све националности. То, међутим, не значи да при његовом остваривању наставник не треба да води 

рачуна о односу српског језика и језика ученика. Мада не увек, тешкоће ће бити веће уколико су и структурне разлике између два 

језика веће. Пожељно је да наставник познаје структуру језика ученика, како би тежиште рада (интензивнијим вежбама) усмерио на 

оне елементе који не постоје у језику ученика, а при чијем усвајању ученици највише греше. Наиме, при учењу српског језика јавља 

се интерференција матерњег језика јер формирани механизам матерњег језика ученика "тежи да готово неприметно натури шаблоне 

акцента, изговора и реченичне структуре својствене матерњем језику укорењене још у најранијем детињству". Да би се утицај 

матерњег језика искључио, настава српског језика организује се без учешћа матерњег језика, директном методом, што значи да је 

језик комуникације на часовима српски.  

У реализацији свих задатака наставник треба максимално да мотивише ученике користећи одговарајућа АВ - наставна 

средства, компакт-дискове, магнетофонске траке и касете, апликације за фланелограф, илустрације у уџбенику, слајдове, дија-филм, 

филм, слике, фотографије, графофолије, слојевите фолије, ТВ - емисије и др. Наставник мора подстицати ученике да се и они 

ангажују на прикупљању наставних средстава везаних за тему која се обрађује (разгледнице, кеширане слике, чланци из дневне и 

недељне штампе и сл.).  

Наставу нематерњег језика треба повезивати са наставом језика ученика, познавањем природе и друштва, историје, 

географије, музичке и ликовне културе, техничког образовања и других наставних предмета. Успостављање корелације међу овим 

предметима неопходно је јер омогућује остваривање обострано ефикаснијих резултата. Наставник, наравно, мора водити рачуна о 

томе да нове појмове ученик најпре треба да усвоји у настави предмета на свом матерњем језику.  

 

 

4.4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

  
  

Циљ-Циљ  наставе  страног  језика на млађем  школском узрасту је да оспособи  ученика да комуницира на  основном  

нивоу  страним  језиком, у усменом и писаном облику о темема из његовог непосредног окружења. 

         Настава  страног  језика  треба  да : 

  -подстакне  потребу за учењем страних  језика, 

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

  -олакша  разумевање  других  и различитих култура и традиција, 

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

Општи  стандарди - Кроз  наставу страних језика ученик богати себе упознајући друге, стиче свест о значају свог 

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

према комуникацији са говорницима других језика. 

       Задаци  на  нивоу  језичких  вештина: 

      Разумевање говора  

      Ученик  треба да: 

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

     -разуме вербални  садржај уз помоћ невербалне комуникације, 

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

         

       Усмено  изражавање 

       Ученик  треба да: 

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

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

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

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

Интеракција 

        Ученик треба да : 

        -реагује вербално и невербално на постављена упутства и питања, 

        -поставља једноставна питања, 

        -изражава допадање и недопадање, 

        -учествује у заједничким активностима на часу, 

        -поставља питања и тражи разјашњење када нешто не разуме. 

          

        Знања  о  језику 
        Ученик треба да: 

        -препознаје основне граматичке елементе, 

        -користи језик у складу са нивоом формалности и комуникативне ситуације (на пр. Форме учтивости), 

        -разуме везу измене сопственог знања и залагања и постигнућа у језичким активности 
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Тема 
Оријентациони 

број часова 
Циљ 

Време реализације 

активности 

1. Школа 8 

 

- разумевање вербалног садржаја уз 

помоћ невербалне комуникације 

- разумевање говора наставника, кратких 

дијалога, прича, песама 

- разумевање и реаговање на 

одговарајући начин на кратке усмене 

поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу 

- разговетно изговарање гласова, 

научених речи и израза 

- репродуковање краћих рецитација и 

бројалица 

 

Септембар – Јун 

 

2. Ја и моји другови 8 

3. Породица и блиско 

окружење 
8 

4. Празници 8 

5. Мој дом 8 

6. Исхрана 8 

7. Одећа 8 

8. Окружење 8 

9. Годишња доба 8 
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Садржаји Методе Наставна средства Очекивани исход 
Фонд 

часова 

Време реализације 

активности 

1. Школа 

- школски 

простор 

- школске 

активности - монолошка 

метода 

- дијалошка 

метода 

- 

демонстративн

а метода 

- илустративна 

метода 

- метода 

похвале и 

подстицаја 

- уџбеник 

- наставни листићи 

- цртежи 

- касетофон и цд 

- друштвене игре 

- реагује вербално и 

невербално на упутства 

и постављена питања 

- учествује у 

комуникацији (у пару, у 

групи) 

8 Септембар 

2. Ја и моји 

другови 

- нови другови 

- нове игре (у 

складу са 

годишњим 

добима) 

8 Октобар 

3. Породица и 

блиско 

окружење 

- шира породица 

- суседи и 

пријатељи 

8 Новембар 

4. Празници 

- нова година 

- ускрс и др. 

8 Децембар 

5. Мој дом 

- просторије 

- намештај 

 

 

 

 

- монолошка 

метода  

- дијалошка 

метода 

- 

 

 

 

 

- уџбеник 

- наставни листићи 

- цртежи 

- касетофон и цд 

- друштвене игре 

 

 

 

 

- реагује вербално и 

невербално на упутства 

и постављена питања 

- учествује у 

комуникацији (у пару, у 

8 Јануар 

6. Исхрана 

- ужина 

- избор хране и 

пића 

- воће и поврће 

по годишњим 

добима 

8 Фебруар 
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Садржаји Методе Наставна средства Очекивани исход 
Фонд 

часова 

Време реализације 

активности 

7. Одећа 

- одевни 

предмети по 

годишњим 

добима 

демонстративн

а метода 

- илустративна 

метода 

- метода 

похвале и 

подстицаја 

групи) 

8 Март 

8. Окружење 

- место и улица 

где станујем 

-важне установе 

у окружењу 

8 Април 

9. Годишња доба 

- месеци 

- дани у недељи 

- делови дана 

8 
Мај 

Јун 

 

4.5. МАТЕМАТИКА 

  
Циљ наставе математике у другом разреду је да ученик развије основу нумеричке писмености, подстиче радозналост, 

креативност и развој логичког мишљења, развија способност  имагинације и  смисао за хармонију бавећи се бројевима, величинама 

и геометријским облицима. Морални и социјални аспект води до јасних појмова и открића, захтева прецизно изражавање, развија 

критичко мишљење и сарадњу у тиму. Развија знања  и вештине повезане са различитим областима учења и представља основу за 

наставак образовања. 

 

Задаци наставе математике у другом разреду: 

1 Савладавање одузимања и сабирања до 100 

2 Схватање и савладавање множења и дељења 

3 Упознавање комутативности и асоцијативности 

4 Упознавање употребе слова као ознаке за непознати број 
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5 Схватање појма половине 

6 Упознати и стицаи спретност у цртању праве, дужи, правоугаоника и квадрата 

7 Упознати и примењивати мере за дужину и време  

8 Решавати текстуалне задатке 

 

 

Тема 
Оријентациони 

број часова 
Циљеви 

Време реализације 

активности 

 

 

 

 

1. Природни бројеви до 

100 

 

 

 

 

145 

- савладавање сабирања и одузимања до 100 

- схватање множења као сабирања једнаких сабирака, 

упознају и користе термине и знак множења 

- упознају операцију дељења 

- савладавање таблице множења једноцифрених бројева и 

одговарајуће случајеве дељења (до аутоматизма) 

- савладавање множења и дељења у оквиру 100, 

познавање функције заграде и редослед извођења 

рачунских операција 

- способност да прочитају и запишу помоћу слова збир, 

разлику, производ, количник, као и знање одређивања 

вредности израза са две операције 

- употребљавањеслова као ознаке за непознати број 

- режавање текстуалних задатака с једном и две рачунске 

операције, као и решавање једначине са једном 

операцијом 

- схватање појма половине 

Септембар – Јун 
 

 

 

2. Геометријска тела и 

фигуре 

 

 

 

 

25 
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3. Мерење и мере 

 

 

 

 

10 

- уочавање и стицање одређене спретности у цртању 

праве и дужи, као и разних кривих и изломљених линија 

- уочавање и цртање квадрата и правоугаоника на 

квадратној мрежи 

- познавање и примена мера за дужину (m, dm, cm) и 

време  

 

 

 

 

 

(час, минут, дан, седмица, месец) 
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Садржаји Методе Наставна средства Очекивани исход 
Фонд 

часова 

Време реализације 

активности 

1. Природни бројеви 

до 100 

- Сабирање и 

одузимање 

природних бројева 

до 100 

- множење и 

дељење природних 

бројева 

- изрази (две 

операције) 

- слово као замена 

за неки број 

- одређивање 

непознатог броја у 

једнакости 

- појам половине 

- монолошка 

метода 

- дијалошка 

метода 

- илустративна 

метода 

- демонстративна 

метода 

 - метода похвале 

и подстицаја 

- уџбеник 

- наставни листићи 

- цртежи 

- таблица множења 

- таблица дељења 

- различити 

дидактички 

материјали 

Умети: 

- коришћење таблице 

множења 

једноцифрених бројева 

- вршење четири 

основне рачунске 

операције 

- вршење провере 

обављене рачунске 

операције 

- израченавање 

вредности бројевног 

израза са две рачунске 

операције  

- решавање једначина 

- одређивање половине 

датог броја 

- коришћење уџбеника 

145 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

Јануар 

Фебруар 

Март 

Април 

Мај 

Јун 

 

2. Геометријски 

облици 

- лопта, ваљак, 

квадар, коцка 

- упоређивање 

предмета 

- дуж, полуправа, 

права 

- линија (крива, 

изломљенља, 

отворена, затворена) 

- монолошка 

метода 

- дијалошка 

метода 

- илустративна 

метода 

- демонстративна 

метода 

 - метода похвале 

и подстицаја 

- уџбеник 

- модели 

- наставни листићи 

- цртежи 

- лењир 

- различити 

дидактички 

материјали 

- уочавање разлике 

између предмета 

- разликовање и 

именовање 

геометријских облика 

- цртање изломљене 

линије, правоугаоника 

и квадрата на 

квадратној мрежи 

- употреба лењира 

коришћење уџбеника 

25 

Октобар 

Новембар 

Април 

Мај 
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Садржаји Методе Наставна средства Очекивани исход 
Фонд 

часова 

Време реализације 

активности 

3. Мере и мерења 

- мерење дужи 

- мере за време 

- монолошка 

метода 

- дијалошка 

метода 

- илустративна 

метода 

- демонстративна 

метода 

 - метода похвале 

и подстицаја 

- уџбеник 

- цртежи 

- лењир 

- наставни листићи 

- различити 

дидактички 

материјали 

- савладавање јединица 

за мере 

- мерење дужи 

- коришћење уџбеника 

- употреба лењира 

10 

Мај 

Јун 

 

 

 
 

4.6. СВЕТ ОКО НАС  

 
      Циљ предмета Свет око нас је да деца упознају своје окружење и развију способности за одговоран живот у њему, подстиче се 

природна радозналост деце и  истрживачки дух. Усвајањем знања, умења и вештина деца развијају физичке, социјалне и креативне 

способности. Кроз социјалне активности упознају себе, испољавају своју индивидуалност уважавајући права других, уче се како 

треба живети заједно. 

     Задаци наставе свет око нас у другом разреду: 

1 Формирање елементарних, научних појмова 

2 Овладавање почетним техникама сазнајног процеса 

3 Подстицање дечјих интересовања, питања, идеја и развијање истраживачких активности код деце 

4 Уочавање узрочно последичних веза, појава и процеса 

5 Слободно исказивање својих запажања и самостално решавање проблемских ситуација 

6 Развијање одговорног односа према окружењу и интересовање за његово очување 
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Тема 
Оријентациони 

број часова 
Циљ 

Време реализације 

активности 

1. Жива и нежива природа 28 
- формирање елементарних научних 

појмова из природних и друштвених 

наука 

- подстицање дечијих интересовања, 

питања, идеја и одговора у вези са 

појавама, процесима и ситуацијама у 

окружењу у складу са њиховима 

когнитивно-развојним способностима 

- развијање различитих социјалних 

вештина и прихватање основних 

људских вредности за критеријум 

понашања према другима 

- развијање одговорног односа према 

окружењу као и интересовање и 

спремност за његово очување 

Септембар – Јун 

2. Где човек живи 15 

3. Људска делатност 17 

4. Кретање у времену 12 

 

 

 

 

Садржаји Методе 
Наставна 

средства 
Очекивани исход 

Фонд 

часова 

Време реализације 

активности 

1. Жива и нежива 

природа 

- жива природа 

- нежива природа 

- везе живе и неживе 

природе 

- дијалошка метода 

- монолошка 

метода 

- демонстративна 

метода 

- илустративна 

- уџбеник 

- постери 

- илустрације 

- дечији часописи 

- касетофон и цд 

- наставни листови 

- усвајање елементарних 

научних појмова из 

природних и друштвених 

наука 

- развијеност одговорног 

односа према окружењу 

12 

12 

4 

Септембар 

Октобар 
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Садржаји Методе 
Наставна 

средства 
Очекивани исход 

Фонд 

часова 

Време реализације 

активности 

2. Где човек живи 

- насеља 

- рељеф 

- живимо у насељу 

- правила понашања у 

групи 

- сналажење у насељу 

- саобраћај 

метода - пројектор као и интересовање и 

спремност за његово 

очување 

15 
Новембар 

Децембар 

3. Људска делатност 

- човек ствара 

- исти материјали – 

различити производи 

- основна својства 

материјала 

- понашање материјала 

под  механичким 

утицајем 

- утицај топлоте на тела 

- топлотна 

проводљивост 

материјала 

- могућност 

наелектрисања тела 

- електрична 

проводљивост 

материјала 

- комбиновање 

материјала и прављење 

нових целина 

- дијалошка метода 

- монолошка 

метода 

- демонстративна 

метода  

- илустративна 

метода 

- уџбеник 

- постери 

- илустрације 

- дечији часописи 

- касетофон и цд 

- наставни листови 

- пројектор 

- усвајање елементарних 

научних појмова из 

природних и друштвених 

наука 

- развијеност одговорног 

односа према окружењу 

као и интересовање и 

спремност за његово 

очување 

17 

Април 

Мај 

Јун 
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Садржаји Методе 
Наставна 

средства 
Очекивани исход 

Фонд 

часова 

Време реализације 

активности 

 

4. Кретање у простору 

и времену 

- дан 

- кретање у простору и 

времену 

- шта све утиче на 

брзину кретања тела 

- мерење времена 

- временске одреднице 

- годишња доба 

- сналажење на 

временској ленти 

- дијалошка метода 

- монолошка 

метода 

- демонстративна 

метода 

- илустративна 

метода 

- уџбеник 

- постери 

- илустрације 

- дечији часописи 

- касетофон и цд 

- наставни листови 

- пројектор 

- усвајање дана у 

недењи, годишњих доба 

и њихових 

карактеристика 

 

12 

Јануар 

Фебруар 

Март 

 

 

4.7. ЛИКОВНА КУЛТУРА 

  

 
      Циљ премета Ликовна култура је упознавање и истраживање различитих форми уметничког изражавања, једноставне 

терминологије, уметничке дисциплине и савремених медија. Подстицање развоја учениковог стваралачког мишљења и деловања. 

      Задаци наставе ликовне културе у другом разреду: 

1 Развијање мишљења и визуелног ликовног, естетског сензибилитета 

2 Коришћење разних материјала за компоновање 

3 Увођење ученика у различите могућности комуникације 

4 Развијање свестив о чувању и аактивном учествовању у квалитетном естетском и просторном уређењу животне околине  
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Тема 
Оријентациони 

број часова 
Циљ 

Време реализације 

активности 

1. Кретање облика у 

простору 
6 

- развијање способности ученика за опажање 

облика, величина, светлине боја, положаја, 

облика у природи 

- развијање памћења, повезивање опажених 

информација што је основа у увођење у визуелно 

мишљење 

- стварање услова за разумевање природних 

законитости и друштвених појава 

- коришћење техника и средстава за ликовно-

визуелно изражавање 

- развијање способности за препознавање 

традиционалне, модерне, савремене уметности 

- развијањеученичких потенцијала у области 

ликовности и визуелности и помагати му у 

самосталном изражавању коришћењем 

примерених техника и средстава 

- развијање љубави према вредностима 

изражениму делима свих облика уметности 

- стварање интересовања и потребе за 

посећивањем изложби, галерија, музеја и чување 

кутурних добара 

Септембар – Јун 

2. Дејство светлости на 

карактер облика 
4 

3. Амбијент – сценски 

простор 
6 

4. Лепо писање са 

калиграфијом 
16 

5. Контраст 12 

6. Индивидуално коришћење 

различитих материјала за рад 
6 

7. Знаци и симболи 4 

8. Једнобојна композиција 

употребних предмета 
6 

9. Замишљања 6 

10. Преобликовање 

материјала или предмета 

њиховим спајањем 

6 
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Садржаји Методе Наставна средства Очекивани исход 
Фонд 

часова 

Време реализације 

активности 

1. Кретање облика у 

простору 

- кретање више облика 

- кретање једног 

облика у простору 

- метода 

посматрања 

- илустративна 

метода 

- дијалошка 

метода 

- демонстративна 

метода 

- монолошка 

метода 

- метода похвале 

и подстицаја 

- темпере 

- четке 

- природни 

материјали 

- колаж папир 

- маказе 

- лепак 

- пластелин 

- глина 

- да схвате ликовно-

визуелни рад кроз израз 

индивидуалног осећања, 

доживљаја и стваралачке 

имагинације 

- опажају, сећају се, 

објашњавају и 

реконструишу појаве или 

ситуације 

- стекну искуство о: 

оплемењивању животног 

и радног простора, 

контрасту облика, 

карактеру облика, 

коришћењу материјала 

за рад, визуелним 

знаковима, опажање 

облика у кретању 

- развијање навике лепог 

писања 

- развијена осетљивост за 

лепо писање 

6 Септембар 

2. Дејство светлости на 

карактер облика 

- природна и вештачка 

светлост 

- силуета, сенка 

- фигура и позадина 

- светло и сенка у 

фигури 

4 Октобар 

3. Амбијент 

- маске 

- костима 

- сцена 

6 Новембар 

4. Лепо писање са 

калиграфијом 

- писање латиничним 

словима упоредо са 

ћириличним словима 

- писање латиничних и 

ћириличних слова у 

складу са 

калиграфским 

принципима 

 

16 
Децембар 

Јануар 

5. Контраст 

- природни и вештачки 

- метода 

посматрања 

- темпере 

- четке 

- да схвате ликовно-

визуелни рад кроз израз 
12 Јануар 
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Садржаји Методе Наставна средства Очекивани исход 
Фонд 

часова 

Време реализације 

активности 

облици 

- слагање – разлаганје  

- прав – крив  

-испупчен – удубљен  

- илустративна 

метода 

- дијалошка 

метода 

- демонстративна 

метода 

- монолошка 

метода 

- метода похвале 

и подстицаја 

- природни 

материјали 

- колаж папир 

- маказе 

- лепак 

- пластелин 

- глина 

индивидуалног осећања, 

доживљаја и стваралачке 

имагинације 

- опажају, сећају се, 

објашњавају и 

реконструишу појаве или 

ситуације 

- стекну искуство о: 

оплемењивању животног 

и радног простора, 

контрасту облика, 

карактеру облика, 

коришћењу материјала 

за рад, визуелним 

знаковима, опажање 

облика у кретању 

- развијање навике лепог 

писања 

- развијена  

осетљивост за лепо 

писање 

6. Индивидуално 

коришћење 

различитих материјала 

за рад (паковање) 

-обликовање 

необичних објеката 

6 Фебруар 

7. Знаци и симболи  

- печат, грб, симболи, 

словни и нотни знаци 

4 Март 

8. Једнобојна 

композиција 

употребних предмета 

- клуаж 

6 Април 

9. Замишљања 

- вербални опис 

- текст 

- фотографија 

6 Мај 

10. Преобликовање 

материјала или 

предмета 

- везивање 

6 Јун 
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НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

 

     Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

1 Дивергентна 

2 Интерактивна 

3 Игра 

4 Активно учење 

 

 

 

ИСХОДИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

 

     По завршетку другог разреда ученик: 

1 Схвата ликовно уметнички рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја  и стваралачке имагинације 

2 Опажа , сећа се, објашњава и реконструише појаве и ситуације 

3 Стекао искуства за коришћење различитих материјала за рад 

4 Развија навику лепог писања 

 

 

НАПОМЕНА: 

Праћење и оцењивање ће се вршити на основу посматрања продуката ученичких активности,изложби дечјих радова и задовољства 

ученика на часу. 

 

 

 

MОТИВАЦИЈА 

 

 Посматрање уметничких дела 

 Посета галерије 
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4.8. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

  

 
Циљ музичке културе је подстицање и унапређивање различитих видова музичког развоја 

(опажајајни,појмовни,психомоторни,вокални)  

и допринос општем развоју ученика.Упознавање изборних примера из културног живота и традиције.Развијати љубав према 

музици. 

     Задаци наставе музичке културе: 

1 Певање песама по слуху 

2 Стицање навика слушањем музике 

3 Подстицање стваралачког ангажмана 

4 Познавање основа музичке писмености 

5 Упознавање традиционалнеи уметничке музике свога и других народа 

 

 

Тема 
Оријентациони 

број часова 
Циљ 

Време реализације 

активности 

1. Извођење музике 20 
- развијање интересовања, музичке 

осетљивости и креативности 

- оспособљавање за разумевање могућности 

музичког изражавања 

- развијање осетљивости за музичке 

вредности упознавањем уметничке 

традиције и кутуре свога и других народа  

Септембар – Јун 2. Слушање музике 10 

3. Стварање музике 6 
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Садржаји Методе Наставна средства Очекивани исход 
Фонд 

часова 

Време реализације 

активности 

1. Извођење 

музике 

- певање 

- свирање 

-монолошка 

метода 

- дијалошка 

метода 

- илустративна 

метода 

- демонстративна 

метода 

- метода похвале 

и подстицаја 

- цд 

- касетофон 

- уџбеник 

- цртежи 

- илустрације 

Ученици: 

- певају песме по 

слуху 

- слушају вредна дела 

уметничке и народне 

музике 

- свирају на дечијим 

музичким 

инструментима 

- изводе дечје, 

народне и уметничке 

музичке игре 

20 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

Јануар 

Фебруар 

Март 

Април 

Мај 

Јун 

2. Слушање 

- слушање 

вокално-

инструменталних 

композиција за 

децу 

- слушање 

народних песама и 

игара 

10 

Октобар 

Децембар 

Фабруар 

Април 

Јун 

3. Стварање музике 

- опонашање 

звукова из околине 

- креирање покрета 

уз музику коју 

певају или слушају 

ученици 

6 

Новембар 

Јануар 

Март 

Мај 
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НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 
 

 

     Наставник ће у раду користити следеће наставне .методе: 

1 .Метода рада по слуху 

2. Демонстрација музичких остварења 

3. Кооперативно учење(наставник-ученик) 

4. Практично смисаоно учење(свирање на ритмичким удараљкама) 

 

 

ИСХОДИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

     По завршетку другог разреда ученик: 

1 Пева по слуху 

2 Слуша уметничка дела и дела народне музике 

3 Свира на дечјим музичким инструмрнтима 

4 Изводи дечје, народне и уметничке музичке игре 

 

 

НАПОМЕНА: 

Праћење и оцењивање ће се вршити на основу посматрања продуката ученичких 

активности,разговора,ангажовања,кооперативности,креативности и на основу задовољства ученика на часу. 

 

 

    МОТИВАЦИЈА 

        

 Прављење   звечки  

 Препознавање композиције 

 Музичке игре 

 Учешће на приредбама 
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4.9. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

  
Циљ предмета Физичко васпитање је очување и унапређење здравља, развијање моторичких способности, умења и намена у 

складу са узрасним и индивидуалним способностима, у слободно време промовисање позитивних социјалних интеракција, 

оспособљавање за самостално вежбање, развијање позитивне слике о себи и развијање креативности кроз покрет. 

      Задаци наставе физичко васпитање: 

1 Подстицање раста, развоја и утицаја на правилно држање тела 

2 Развој и усавршавање моторичких способности 

3 Формирање морално вољних квалитета личности 

4 Оспособљавање ученика да стечена знања и умења користе у свакодневном животу 

5 Стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и заштити човекове средине 

 

 

Тема 
Оријентациони 

број часова 
Циљ 

Време реализације 

активности 

1. Ходање и трчање 21 

- развој и усавршавање моторичких 

способности 

- правилно држање тела 

- формирање морално-вољних квалитета 

личности 

Септембар – Јун 

2. Скакања и прескакања 18 

3. Бацање и хватање 13 

4. Вишења и пењања 10 

5. Вежбе на тлу 10 

6. Вежбе равнотеже 7 

7. Вежбе реквизитама 19 

8. Ритмичке вежбе и народни 

плесови 
10 
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Садржаји Методе Наставна средства Очекивани исход 
Фонд 

часова 

Време 

реализације 

активности 

1. Ходање и трчање 

- лагано природно 

ходање и трчање 

- ходање уз различите 

положаје руку 

- трчање корацима 

различите дужине и 

темпа 

- комбинација трчања, 

ходања,скакања 

- примена ходања и 

трчања у различитим 

кретним задацима 

- метода 

посматрања 

- метода похвале 

и подстицаја 

- дијалошка 

метода 

- монолошка 

метода 

- демонстративна 

метода 

- струњаче 

- шведска клупа 

- ниска греда 

- рипстол  

- лестве 

- лопте 

- вијача 

- разни реквизити 

- изводи покрете у 

задатом смеру 

- вешто изводи 

једноставне форме 

природних облика 

кретања 

- остварује напредак у 

развоју моторичких 

способности 

- примењује природне 

облике кретања кроз 

игру 

  

21 

Септембар 

Октобар 

Мај 

Јун 

2. Скакања и 

прескакања 

- суножни поскоци у 

месту и кретању 

- зечји поскоци 

- кретање скоковима и 

поскоцима у задатом 

правцу 

- комбинацуја скокова 

и поскока са ходањем, 

трчањем 

- правилно држи тело 

- уме да правилно 

замахне рукама код 

скока и да мекано 

доскочи 

- примењује умеће скока 

и доскока у различитим 

кретним задацима 

18 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Април 

Мај 
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Садржаји Методе Наставна средства Очекивани исход 
Фонд 

часова 

Време 

реализације 

активности 

- примена скокова и 

поскока у различитим 

кретним задацима 

 

3. Бацање и хватање 

- бацање различитих 

лопти у различитим 

задацима 

- примена бацања и 

гађања у  различитим 

кретним задацима 

- метода 

посматрања 

- метода похвале 

и подстицаја 

- дијалошка 

метода 

- монолошка 

метода 

- демонстративна 

метода 

- струњаче 

- шведска клупа 

- ниска греда 

- рипстол  

- лестве 

- лопте 

- вијача 

- разни реквизити 

- вешто изводи 

једноставне форме 

природних облика 

кретања 

- остварује напредак у 

развоју моторичких 

способности 

 

13 

Септембар 

Октобар  

Новембар 

Март 

Април 

4. Вишења и пењања 

- активан вис на 

рипстолу 

- пењање уз различите 

справе 

- комбинација пењања 

са различитим 

облицима кретања 

- примена пењања у 

различитим кретним 

задацима 

- вешто изводи 

једноставне форме 

природних облика 

кретања 

- остварује напредак у 

развоју моторичких 

способности 

 

10 Март 

5. Вежбе на тлу 

- клек (усправни, 

суножни, 

једноножни) 

- колут напред 

- колут назад 

- зна да направи колут 

напред и колут назад 

- зна да уради клек 

 

10 

Новембар 

Децембар 

Јануар 

Фебруар 
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Садржаји Методе Наставна средства Очекивани исход 
Фонд 

часова 

Време 

реализације 

активности 

- поваљка на леђима 

6. Вежбе равнотеже 

- ходање по линији 

напред са правилно 

постављеним 

стопалима 

- ходање по шведској 

клупи 

- лагано трчање са 

правилним држањем 

тела по шведској 

клупи или ниској 

греди 

- метода 

посматрања 

- метода похвале 

и подстицаја 

- дијалошка 

метода 

- монолошка 

метода 

- демонстративна 

метода 

- струњаче 

- шведска клупа 

- ниска греда 

- рипстол  

- лестве 

- лопте 

- вијача 

- разни реквизити 

- разликује правилно од 

неправилног држања 

тела 

- изводи покрете у 

праволинијској путањи 

- правилно изводи вежбе 

равнотеже  

 

7 

Децембар 

Јануар 

Фебруар 

Март 

7. Вежбе реквизитама 

- вежбе обликовања 

- трчање, поскоци и 

скокови 

- дизање и ношење 

- елементарне игре 

- правилно изводи вежбе 

обликовања 

- усклађује своје кретање 

са кретањем реквизита у 

једноставним кретним 

задацима 

- познаје правила 

елементарних игара и 

придржава их се 

19 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

Јануар 

Фебруар 

Март 

Април 

Мај 

Јун 

8. Ритмичке вежбе и 

народни плесови 

- ритмичко трчање са 

променом ритма, 

темпа и динамике 

- вијача 

- правилно изводи 

основни корак два 

изабрана плеса 

- усклађује једноставне 

покрете уз музику 

 

10 
Новембар 

Април 
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Садржаји Методе Наставна средства Очекивани исход 
Фонд 

часова 

Време 

реализације 

активности 

- плесови  

- дечји поскок 

 

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

1. Практична активност 

2. Демонстрација 

3. Метода разговора 

4. Усмено излагање 

5. Самостални рад и интерактивниа рад ученика 

 

 

 

ИСХОДИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ 
 

По завршетку другог разреда ученик: 

1 Развио координацију , гипкост, равнотежу и експлозивну снагу 

2 Стекао моторичка умења у свим природним облицима кретања у различитим условима 

3 Користи различите реквизите за вежбе 

4 Ствара навику за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика 

 

НАПОМЕНА: 

Праћење и оцењивање ће се вршити на основу посматрања продуката ученичких 

активности,разговора,ангажовања,кооперативности,креативности и на основу задовољства ученика на часу. 
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 МОТИВАЦИЈА 

                            

 Учешће у спортским такмичењима 

 Предавање о хигијени 

 Предавање о правилној исхрани 

 Предавање о здравом начину живова 

 Игре спретности 

 Игре без граница 

 

 

 

 

4.10. ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

  

Назив 

предмета 
ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

Циљ 

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe компетенције ученика неопходне за безбедну 

и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског начина 

размишљања. 

Разред Други 

Годишњи 

фонд 

часова 
36 часова 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– упореди начин на који учи у школи са онлајн учењем 

путем школске платформе; 
ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

Учење путем школске платформе за онлајн 

учење. 
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– користи школску платформу за онлајн учење (уз помоћ 

наставника и/или родитеља/законског заступника); 

– самостално користи дигиталне уџбенике за учење; 

– креира, чува и поново уређује дигиталну слику 

(самостално и/или уз помоћ наставника) користећи 

одговарајућу апликацију; 

– својим речима објасни појам покретне слике; 

– креира елементе покретне слике; 

– креира једноставан графички дигитални материјал 

намењен познатој публици; 

– својим речима објасни због чега дигиталне уређаје 

повезујемо на мреже, укључујући интернет; 

– наведе могућности за размену материјала, комуникацију и 

заједнички рад (учење) које су настале захваљујући 

умрежавању дигиталних уређаја; 

– објасни добитке и ризике који произилазе из 

комуникације путем дигиталних уређаја; 

– разликује неприхватљиво од прихватљивог понашања при 

комуникацији на интернету; 

– реагује на одговарајући начин ако дође у додир са 

непримереним дигиталним садржајем, непознатим, 

злонамерним особама или особама које комуницирају на 

неприхватљив начин; 

– наведе неке од начина на које корисници дигиталних 

уређаја остављају личне податке у дигиталном окружењу; 

– организује сопствено учење у онлајн окружењу на начин 

Учење уз помоћ дигиталних уџбеника. 

Креативно графичко изражавање коришћењем 

дигиталног уређаја. 

Умрежавање дигиталних уређаја и прилике за 

размену материјала, комуникацију и 

заједнички рад који из умрежавања 

произилазе. 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

Добици и ризици који произилазе из 

комуникације путем дигиталних уређаја. 

Понашање на интернету – интернет бонтон. 

Остављање личних података при коришћењу 

дигиталних уређаја. 

Примерена реакција у случају контакта са 

непримереним дигиталним садржајем, 

непознатим, злонамерним особама или 

особама које комуницирају на неприхватљив 

начин. 

Организација времена и услова за рад при 

онлајн учењу. 

Коришћење дигиталних уређаја и заштита 

животне средине. 
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који не угрожава здравље и личну безбедност, као и 

сигурност дигиталног уређаја; 

– предложи начине одлагања електронског отпада који не 

угрожавају животну средину; 

– својим речима објасни појам алгоритам; 

– анализира једноставан познати поступак који садржи 

понављања одређених радњи и представи га алгоритамски; 

– креира одговарајући рачунарски програм у визуелном 

програмском језику; 

– анализира једноставан програм креиран у визуелном 

програмском језику и објасни шта и на који начин тај 

програм ради; 

– уочи и исправи грешку у једноставном програму, провери 

ваљаност новог решења и по потреби га додатно поправи 

(самостално или сараднички); 

– креира програм у визуелном програмском језику којим 

управља понашањем расположивог физичког дигиталног 

уређаја. 

АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

Разлагање проблема на мање целине. 

Осмишљавање алгоритама линијске и 

цикличне структуре који води до решења 

једноставног проблема. 

Креирање рачунарског програма у визуелном 

програмском језику. 

Анализа постојећег програма креираног у 

визуелном програмском језику и тумачење 

функције блокова од којих је сачињен. 

Управљање понашањем физичког дигиталног 

уређаја креирањем програма у визуелном 

програмском језику. 

Уочавање и исправљање грешака у програму. 

 

Кључни појмови садржаја: онлајн учење, дигитална слика, покретна слика, умрежавање дигиталних уређаја, комуникација, лични 

подаци, одлагање електронског отпада, алгоритам, програмирање у визуелном програмском језику 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Предмет Дигитални свет намењен је развијању дигиталнe компетенције код ученика другог разреда основне школе. Програм 

наставе и учења за други разред оријентисан је на процес учења и остваривање исхода. 
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Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет Дигитални свет. Представљају 

опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика, који су груписани у три наставне теме: Дигитално друштво, 

Безбедно коришћење дигиталних уређаја и Алгоритамски начин размишљања. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи – глобални план рада из кога ће касније развијати своје 

оперативне планове. Дефинисани исходи олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне 

јединице. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за 

већину исхода потребно више времена и више различитих активности. 

Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учења аутономан. За сваки час треба планирати и припремити 

средства и начине провере остварености пројектованих исхода. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наведене исходе потребно је остварити са различитим нивоима расположивости дигиталних уређаја намењених за коришћење од 

стране ученика. Наставник треба да реализује наставу у кабинету за информатику и омогући ученицима да користе рачунаре на 

начин који директно доприноси остваривању дефинисаних исхода учења. Препорука је да два ученика користе један рачунар како 

би се развило вршњачко учење, делила одговорност и развијао тимски рад. Вероватно је да ученици имају искуства са коришћењем 

дигиталних уређаја. Од изузетног је значаја да та искуства наставник увиди и уважи. Ученици могу бити вешти корисници 

технологије, али то не значи да су и компетентни у овој области. У том смислу, наставник има слободу да наставу организује у 

складу са техничким могућностима, предзнањима и потребама својих ученика. 

Током реализације наставе, рад наставника мора бити континуирано усмерен ка смањивању дигиталног јаза. Важно је да 

наставници помогну ученицима који немају могућност приступа технологији од куће тако што ће их, у кабинету за информатику, 

повезати са ученицима који су дигитално спретни и радити на поспешивању вршњачког учења. Обавезивање ученика да користе 

наставне материјала за које им је потребан приступ интернету од куће неправедно је према онима који га немају. За такве ученике 

наставник мора да обезбеди алтернативу – могућност приступа школским дигиталним уређајима, пре или после наставе. 

Дигитално друштво 

У циљу достизања исхода упореди начин на који учи у школи са онлајн учењем путем школске платформе и користи школску 

платформу за онлајн учење (уз помоћ наставника и/или родитеља/законског заступника) наставник иницира разговор са ученицима 

на тему онлајн учења: 
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– какав је то вид учења; 

– по чему се разликује, а по чему је сличан учењу у школи; 

– које су предности, а које слабе стране једног и другог облика учења. 

На основу одговора ученика, наставник износи чињенице о онлајн учењу наглашавајући да је оно саставни део традиционалног 

учења, да представља подршку учењу код куће и омогућава образовни контакт са наставником и ван школског времена. 

Ученицима треба демонстрирати основне могућности школске платформе за онлајн учење. 

Упутити ученике да, код својих кућа, заједно са родитељима (којима су достављени приступни параметри) приступе школској 

платформи за учење и проуче материјал везан за предмет Дигитални свет. 

Препоручени број часова: 2. 

За достизање исхода самостално користи дигиталне уџбенике за учење, наставник подстиче ученике да, за дубље разумевање неког 

наставног садржаја користе дигитални уџбеник аргументујући зашто препоручује да се баш тај садржај проучи коришћењем 

дигиталног уџбеника. 

Препоручени број часова: 1. 

У зависности од врсте дигиталних уређаја који су на располагању ученицима, наставник бира одговарајућу једноставну апликацију 

за цртање и упознаје ученике са радним окружењем. Примери задатака за ученике који доприносе достизању исхода креира, чува и 

поново уређује дигиталну слику (самостално и/или уз помоћ наставника) користећи одговарајућу апликацију: 

– Именуј дате геометријске фигуре и од њих креирај дигиталну слику. (Наставник представља технику селектовања и премештања 

дела слике.) Исте фигуре исеци са папира, обоји и залепи у свеску тако да добијеш исту слику. Који начин је лакши за исправљање 

грешака, бржи? 

– Исцртавајући геометријске фигуре креирај слику велике печурке и пет печуркица које изгледају баш као велика. (Наставник 

представља технике копирања и промене величине селектованог дела слике.) Исте печурке нацртај у свесци. Да ли је на папиру 

могуће нацртати пет печуркица тако да све буду идентичне величине и изгледају баш као велика? Зашто? 

– Помоћу рачунара нацртај два пса који идентично изгледају и који гледају један у другог. (Наставник представља технике 

копирања и превртања селектованог дела слике.) Уради исто у свесци. Да ли је на папиру могуће нацртати идентичне псе који 

гледају један у другог? Зашто? 
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Наставник унапред припрема датотеке у којима ће ученици радити. Упућује их како да их отворе, ураде задатак и сачувају свој рад, 

не улазећи у детаље везане за организацију података на дигиталном уређају. Другим речима, када ученици користе дигитални уређај 

у оквиру извођења наставе или самосталног рада, ученицима треба објаснити, корак по корак, „где да кликну” или обезбедити да 

одабрана апликација буде покренута пре него што ученици започну рад. У случају да ученици користе дигиталне уређаје са 

тастатуром и мишем, акценат треба да буде на коришћењу миша уз минимално коришћење тастатуре. 

Препоручени број часова: 8. 

Активностима за достизање исхода својим речима објасни појам покретне слике и креира елементе покретне слике треба да 

претходи приказивање анимираних слика ученицима и демистификовање доживљаја покрета (најбоље отварањем приказане 

анимиране слике у одабраној апликацији). Ученике треба упутити у начин израде анимиране слике бирајући тему из градива (смена 

годишњих доба, правила за безбедно понашање у саобраћају и сл.), а затим им задати да осмисле слике које ће чинити анимацију и 

које ће они нацртати на папиру или помоћу дигиталног уређаја. Након тога, наставник фотографише цртеже ученика или преузима 

креиране дигиталне слике и учитава их у одабрану апликацију за анимацију, демонстрирајући технику. Покреће смењивање 

статичних слика стварајући доживљај покрета. Уколико наставник не жели да користи неку од специјализованих апликација за 

израду анимација, он ученицима може да дочара доживљај покрета брзим смењивањем креираних слика у уграђеном програму за 

приказ слика, који је саставни део оперативног система инсталираног на рачунару који користи. То чини тако што слике које чине 

једну анимацију именује редним бројевима који осликавају редослед приказа у анимацији, сачува у одговарајућој фасцикли, а затим 

прикаже прву од њих. Брзим притискањем стрелица на тастатури рачунара слике ће се смењивати и креирати илузију кретања. 

Препоручени број часова: 4. 

У сарадњи са активом учитеља првог разреда, наставник ученицима представља теме које су од интереса за прваке. Активности за 

достизање исхода креира једноставан графички дигитални материјал намењен познатој публици обухватају одабир једне од тема и 

креирање графичког дигиталног материјала (статичне или покретне слике) намењеног млађим другарима. Ово је погодан тренутак 

да се ученицима нагласи да знање и вештине које су стекли на претходним часовима могу да буду корисни већ у овом тренутку. 

Наставник организује „гостовање” код првака и представљање креираних материјала. 

Задовољство што су применом сопственог знања и вештина помогли људима у свом окружењу јесте осећање које наставник треба 

да подстакне код ученика. 

Препоручени број часова: 2. 

За достизање исхода својим речима објасни због чега дигиталне уређаје повезујемо на мреже, укључујући интернет, потребно је, 

без инсистирања на дефиницијама, предочити ученицима да је рачунарска мрежа, као и интернет, сачињена од дигиталних уређаја 
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који су међусобно повезани. Међу тим уређајима налазе се и они дигитални уређаји чији је посао да спроводе податке који нису 

њима намењени, већ су намењени неким другим дигиталним уређајима (као што саобраћајац на улици усмерава аутомобиле, 

камионе, пешаке итд.). Сви подаци који путују мрежом подељени су у мале делове. Када сви делови стигну на своје одредиште и 

буду правилно распоређени, ми добијамо поруку, слику и сл. 

Ученицима треба показати видео запис који илуструје претходно изнето (нпр. https://bit.ly/kakoradiinternet). 

Иницирати хеуристички разговор на тему добробити које произилазе из повезивања дигиталних уређаја на мреже (комуникација, 

размена текстова, слика, звучних и видео-записа, дељење ресурса – нпр. штампача). 

Препоручени број часова: 2. 

У оквиру активности за достизање исхода наведе могућности за размену материјала, комуникацију и заједнички рад (учење) које су 

настале захваљујући умрежавању дигиталних уређаја подстицати ученике да објасне шта је све могуће размењивати у оквиру 

школске платформе (текстове, слике, поруке итд.). Постављати питања која воде ученике ка спознаји да је онлајн учење могуће зато 

што су рачунари које користе наставник и они повезани на интернет, чиме је омогућена размена материјала, комуникација, 

сараднички рад… 

Подстицати ученике да опишу послове својих родитеља – колико њих користи дигитални уређај на послу, да ли је тај уређај повезан 

на интернет, зашто је потребно да буде повезан на интернет, да ли су и како радили од куће и сл. 

Препоручени број часова: 1. 

Безбедно коришћење дигиталних уређаја 

У активностима за достизање исхода објасни добитке и ризике који произилазе из комуникације путем дигиталних уређаја, 

разликује неприхватљиво од прихватљивог понашања при комуникацији на интернету, реагује на одговарајући начин ако дође у 

додир са непримереним дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним особама или особама које комуницирају на 

неприхватљив начин и наведе неке од начина на које корисници дигиталних уређаја остављају личне податке у дигиталном 

окружењу треба нагласити да комуникација путем дигиталних уређаја не може да замени живи контакт са другим људима, али 

свакако доприноси да се не осећамо искључени из дешавања око нас. Разговарати са ученицима о видовима дигиталне 

комуникације и, ослањајући се на искуство и запажања ученика, објаснити карактеристике сваког од поменутих видова (друштвене 

мреже, Вајбер групе, имејл, видео-састанци и сл.). Важно је нагласити да је у правилима коришћења друштвених мрежа наведено 

колико година требају да имају особе које те мреже користе. Старосне границе нису успостављене без основа и онај ко наведе 

лажни број својих година ризикује да сноси одређене последице и доведе себе у опасне ситуације. Упознати ученике са правилима 

писане онлајн комуникације и интернет бонтоном. Објаснити улогу емотикона у писаној комуникацији. Разговарати са ученицима о 
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непримереној комуникацији (говор мржње, вређање, омаловажавање), као и о ризичној комуникацији (контакт са непознатим 

особама) на начин који не оставља утисак да је боље да интернет не користимо, већ да морамо да будемо одговорни док то чинимо. 

Оснажити ученике да реагују на адекватан начин уколико дођу у додир са непримереним садржајима или су сведоци насиља (не 

упуштати се у расправе, већ се одмах обратити одраслој особи за помоћ). Такође, неопходно је поменути и прилике које добијамо 

кроз комуникацију на мрежи (учење, изучавање области које нас интересују). 

Подстицати ученике да наведу неке од података који спадају у личне податке и упознати ученике са чињеницом да коришћењем 

дигиталних уређаја остављамо личне податке на интернету, а да тога често нисмо ни свесни. Свако чињење у дигиталном окружењу 

оставља отисак, као када газимо по неутабаном снегу. Неки од тих отисака могу да имају утицај на наш будући живот. Такође, 

обновити знање о неопходности софтверске заштите дигиталног уређаја јаком лозинком. Поменути постојање двостепене заштите и 

појаснити како она функционише. 

Ученици треба да креирају статичке или покретне слике које подижу свест о могућностима које доноси комуникација на интернету, 

али и опасностима које вребају уколико се комуникацији не приступи на одговоран начин. Креиране слике постављају се на 

школско веб-место и тиме се промовише стваралаштво ученика, које постаје доступно њиховим породицама и рођацима. 

Препоручени број часова: 4. 

Активностима за достизање исхода организује сопствено учење у онлајн окружењу на начин који не угрожава здравље и личну 

безбедност, као и сигурност дигиталног уређаја треба да претходи разговор са ученицима о њиховим навикама када је учење у 

питању – да ли сами планирају када ће и шта учити, ко им помаже, како се са укућанима договарају око коришћења дигиталних 

уређаја за учење. Постављати потпитања која се односе и на начин коришћења дигиталних уређаја, што треба искористити за 

обнављање наученог у претходном разреду – потребе за неговањем здравих навика када је употреба дигиталних уређаја у питању. 

Подсетити ученике на проблеме који могу да настану, а везани су за оштећења вида и коштано-мишићног система и нагласити да 

они не настају због употребе технологије, већ неодговорног понашања корисника технологије (неправилног положаја тела, 

претежног седења, дужег гледања без промене фокуса). Такође, треба подсетити ученике да дигитални уређаји захтевају пажљиво 

руковање (не доводити уређај у контакт са течностима, посебно слатким пићима, штитити га од прашине, излагања прекомерној 

топлоти и сл.) и одговарајућу заштиту од неовлашћеног приступа (креирати јаку лозинку). Посебну пажњу посветити упућивању 

ученика да дигитални уређај користе само у присуству родитеља/законског заступника. 

Ученици треба да креирају пример дневног плана рада, а наставник треба да их саветује како да одреде приоритете, како да потраже 

помоћ у случају да не разумеју садржаје које изучавају и тиме доприноси изградњи саморегулације у њиховом учењу. 

Препоручени број часова: 1. 
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Очување здраве животне средине императив је савременог друштва. У оквиру активности за достизање исхода предложи начине 

одлагања електронског отпада који не угрожавају животну средину ученици треба да креирају статичке или покретне слике које 

подижу свест о опасностима неодговорног одлагања електронског отпада и промовишу одговорно понашање према планети. 

Креиране слике постављају се на школско веб-место и тиме се промовише стваралаштво ученика, које постаје доступно њиховим 

породицама и рођацима. 

Препоручени број часова: 1. 

Алгоритамски начин размишљања 

У оквиру активности за достизање исхода својим речима објасни појам алгоритам и анализира једноставан познати поступак који 

садржи понављања одређених радњи и представи га алгоритамски, ученике треба ставити пред проблеме које треба да 

декомпонују и њихово решење прикажу у форми низа корака, при чему се треба ослањати на образовно искуство из првог разреда. 

Међу проблемима треба да се нађу и они чије решавање захтева понављање одређених корака известан број пута или непрестано. 

Дефинисани низ корака наставник назива алгоритмом и подстиче ученике да овај појам објасне на узрасту примерен начин. 

Препоручени број часова: 3. 

Користећи одабрано окружење за визуелно програмирање локализовано на српски језик демонстрирати ученицима како се креира 

рачунарски програм. За достизање исхода креира одговарајући рачунарски програм у визуелном програмском језику, анализира 

једноставан програм креиран у визуелном програмском језику и објасни шта и на који начин тај програм ради и уочи и исправи 

грешку у једноставном програму, провери ваљаност новог решења и по потреби га додатно поправи (самостално или сараднички) 

потребно је ученицима дати задатке да креирају једноставне линијске или програме који садрже једноставна понављања, које затим 

тестирају и, по потреби, коригују све до постизања жељеног резултата. 

Наставник ставља пред ученике неколико раније креираних програма, које они треба да анализирају и објасне шта и на који начин 

раде. 

Препоручени број часова: 5. 

Представити ученицима процес програмирања расположивог физичког дигиталног уређаја (робота, микроконтролера) у окружењу 

за визуелно програмирање које је локализовано на српски језик. У оквиру програма „Школе за 21. век” све основне школе добиле су 

микроконтролере који се могу употребити за рад на часу. 

У оквиру активности за достизање исхода креира програм у визуелном програмском језику којим управља понашањем расположивог 

физичког дигиталног уређаја и уочи и исправи грешку у једноставном програму, провери ваљаност новог решења и по потреби га 
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додатно поправи (самостално или сараднички) ученици креирају програме које, уз помоћ наставника, учитавају у физички 

дигитални уређај. Након анализе понашања физичког дигиталног уређаја, по потреби, коригују програм све док не постигну 

жељени резултат. Сврха ове активности јесте очигледна употребљивост знања које су ученици претходно конструисали при раду у 

одабраном програму за блоковско програмирање. На тај начин остварује се трансфер знања – ученик схвата да логика 

програмирања не зависи од алата у коме програмирамо, нити од врсте дигиталног уређаја. Наставник треба посебно да нагласи 

нагласи чињеницу да учење програмирања представља трајно знање, које је применљиво и у годинама које долазе. 

Препоручени број часова: 2. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У настави оријентисаној на процес учења и достизање исхода учења вреднују се процес и продукти учења. Устаљене методе 

процене постигнућа ученика, које наставници примењују у другим обавезним предметима и изборним програмима, могуће је 

примењивати и у настави овог предмета. Ипак, изазови попут чињенице да процена постигнућа заснована само на резултатима 

практичних задатака које ученици раде није довољан показатељ онога што они знају и умеју, или да је, при сарадничком раду, врло 

тешко идентификовати допринос сваког појединца, доводи до потребе за издвајањем неколико техника које се посебно препоручују 

за примену у оквиру предмета Дигитални свет (превасходно зато што у највећој мери корелирају са његовом природом): 

– самопроцена: неговање праксе исказивања рефлексивних коментара током представљања онога што су урадили прилика је за 

развој самоувида и саморегулације у учењу и основа за процену властитог постигнућа ученика; 

– вршњачка процена: ова врста процене постигнућа ученика природно се надовезује на процес самопроцене – ученици раде у пару 

или групи на истом задатку и имају могућност да, делећи одговорност, стварају и исправљају решења, те пружају конструктивне 

повратне информације. (Ова метода широко је распрострањена у ИТ индустрији од стране професионалних програмера 

(програмирање у пару) и лако ју је превести у учионицу); 

– отворена питања: знање ученика о концептима који су обухваћени програмом неће увек бити лако уочљиво. Постављање 

отворених питања један је од начина на који наставник може да процени постигнућа својих ученика, али и да допринесе 

продубљивању њиховог разумевања конкретног концепта. 

– Већ знам – Желим да научим – Научио/ла сам: коришћење рубрика за идентификацију онога што већ знају, шта желе да науче 

и, накнадно, онога што су научили, корисна је техника коју ученици могу да користе за подршку самосталном учењу, а наставник за 

процену њихових постигнућа. 

Примењујући предложене методе процене постигнућа ученика наставник креира и конзистентно гради персонализовано и 

подстицајно образовно окружење. Он прати постигнућа ученика из улоге активног посматрача и ментора. Избегнута је формална 
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ситуација процењивања (наставник не прозива и не пропитује ученике), чиме је ниво стреса ученика битно смањен (потенцијално и 

елиминисан). Јачање самопоуздања ученика и саморегулације у учењу посебна је добробит која произилази из наведеног. 

 

 

5.  ПРОГРАМ  ОБАВЕЗНИХ  ИЗБОРНИХ    И  ИЗБОРНИХ  НАСТАВНИХ  ПРЕДМЕТА 

 

5.1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 
Циљ предмета Грађанско васпитање јесте подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика.Овај предмат 

треба да пружи могућност уленицима да постану активни учесници у процесу образовања и  васпитања и да изграде 

сазнања,умења,способности и вредности неопходне за формирање одговорне и креативне личности,отворене за договор и  

сарадњу,која поштује себе и друге. 

 

Тема 
Оријентациони 

број часова 
Циљ 

Време реализације 

активности 

1. Подстицање групног рада, 

договарања и сарадње са 

вршњацима и одраслима 

2 
- подстицање групног рада, договарања и 

сарадње са вршњацима и одраслима 

- подстицање самосвесности, 

самопоштовања и уважавања других 

- оспособљеност ученика да препознају и 

разумеју сопствена осећања и потребе и 

њихову међусобну повезаност 

- развијање комуникативне способности 

- оспособљавање за ненасилну 

комуникацију у решавању сукоба и 

вршњачком посредовању 

- развијање креативног изражавања 

- оспособљавање ученика да упознају и 

уважавају дечја права и да буду 

Септембар – Јун 

2. Подстицање развоја самосвести, 

самопоштовања и уважавања 

других 

3 

3. Оспособљавање ученика да 

препознају и разумеју сопствена 

осећања и потребе и њихову 

међусобну повезаност и да штите и 

остварују свије потребе на начин 

који не угрожава друге 

7 

4. Развијање комуникативне 

способности, невербалне и вербалне 
4 
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Тема 
Оријентациони 

број часова 
Циљ 

Време реализације 

активности 

комуникације, вештине ненасилне 

комуникације 

способни да активно учествују у 

њиховом остваривању 

5. Оспособљавање ученика за 

примену вештине ненасилне 

комуникације у решавању сукоба и 

вршњачком посредовању 

4 

Тема 
Оријентациони 

број часова 
Циљ 

Време реализације 

активности 

6. Оспособљавање ученика да 

упознају непосредно друштвено 

окружење и сопствено место у 

њему и да активно доприносе 

развоју школе по мери детета 

4 

- подстицање групног рада, договарања и 

сарадње са вршњацима и одраслима 

- подстицање самосвесности, 

самопоштовања и уважавања других 

- оспособљеност ученика да препознају и 

разумеју сопствена осећања и потребе и 

њихову међусобну повезаност 

- развијање комуникативне способности 

- оспособљавање за ненасилну 

комуникацију у решавању сукоба и 

вршњачком посредовању 

- развијање креативног изражавања 

- оспособљавање ученика да упознају и 

уважавају дечја права и да буду 

способни да активно учествују у 

њиховом остваривању 

Септембар – Јун 

7. Оспособљавање ученика да 

упознају и уважавају дечја права и 

да буду способни да активно 

учествују у њиховом остваривању 

6 

8. Развијање и неговање основних 

људских вредности 
4 

9. Евалуација 2 

 

 

Садржаји Методе Наставна средства Очекивани исход 
Фонд 

часова 

Време реализације 

активности 

1. Тема - монолошка метода - цртежи - разуме зашто су 1 Септембар 
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Садржаји Методе Наставна средства Очекивани исход 
Фонд 

часова 

Време реализације 

активности 

- сусрет родитеља, 

наставника и ученика 

- упознавање ученика 

са садржајем предмета 

и начином рада 

- дијалошка метода 

- демонстративна 

метода 

- илустративна метода 

- метода похвале и 

подстицаја 

- илустрације 

- касетофон 

- цд 

- филм 

- цртани филм 

- колаж папир 

- наставни листићи 

потребна правила 

понашања 

- отворено 

изражава своје 

мишљење и 

активно слуша 

друге 

- слободно говори 

пред групом о 

својим осећањима 

и потребама 

2. Тема 

- репортери 

- поносим се што 

- изражавање 

захвалности другом 

3 Септембар 

3. Тема 

- речник осећања 

- како се ко осећа 

- о стиду и срамоти 

- љубомора 

- кривица 

- ја и љубав 

- моје потребе 

7 
Октобар 

Новембар 

4. Тема 

- како да кажем 

- слушање и 

неслушање 

- да ли се чујемо 

- чујем ти срце 

4 Децембар 

5. Тема 

- кад ја нећу 

- посредовање у 

сукобу између дечака 

и девојчица 

-посредовање у сукобу 

- монолошка метода 

- дијалошка метода 

- демонстративна 

метода 

- илустративна метода 

- метода похвале и 

- цртежи 

- илустрације 

- касетофон 

- цд 

- филм 

- цртани филм 

- разуме зашто су 

потребна правила 

понашања 

- отворено 

изражава своје 

мишљење и 

4 Јануар 
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Садржаји Методе Наставна средства Очекивани исход 
Фонд 

часова 

Време реализације 

активности 

између ученика истог 

пола 

 

подстицаја - колаж папир 

- наставни листићи 

активно слуша 

друге 

- слободно говори 

пред групом о 

својим осећањима 

и потребама 

6. Тема 

- породично стабло 

- жирафе у учионици 

- шта се коме допада 

- шта можемо да 

урадимо 

4 Фебруар 

7. Тема 

- дечја права 

- моја одговорност 

- кад деца крше дечја 

права 

- кад родитељи крше 

дечја права 

- кад одрасли у школи 

крше дечја права 

- различити смо, али су 

нам права иста 

6 
Март 

Април 

8. Тема 

- ја то већ умем 

- шта кад се то деси 

- мој омиљени јунак из 

бајке, приче, филма 

- сарадња 

- монолошка метода 

- дијалошка метода 

- демонстративна 

метода 

- илустративна метода 

- метода похвале и 

подстицаја 

- цртежи 

- илустрације 

- касетофон 

- цд 

- филм 

- цртани филм 

- колаж папир 

- наставни листићи 

- разуме зашто су 

потребна правила 

понашања 

- отворено 

изражава своје 

мишљење и 

активно слуша 

друге 

- слободно говори 

пред групом о 

4 Мај 

9. Тема 

- ја пре, ја после 

- презентација 

резултата рада 

2 Јун 
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Садржаји Методе Наставна средства Очекивани исход 
Фонд 

часова 

Време реализације 

активности 

родитељима својим осећањима 

и потребама 

 
 

5.2. ВЕРСКА НАСТАВА  

 

 ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у другом разреду основне школе јесте прихватање да је постојање израз 

заједништва личности, а да личност постоји само у заједници слободе са другом личношћу.  

Оперативни задаци наставе православног катихизиса (веронауке) у другом разреду основне школе јесу да ученик:  

- уочи да Литургија није обичан догађај;  

- уочи да се на Литургији појављује Бог као заједница личности: Оца, Сина - Христа и Светог 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.  

 

 

ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

I – УВОД 

 

1. Ми смо Црква – 

уводни час 

• упознавање 

ученика са 

садржајима и 

начином рада 

 • мотивисање 

ученика за 

похађање часова 

Когнитивни аспект:  

 моћи да сагледа 

садржаје којима ће се 

бавити настава 

Православног 

катихизиса у току 2. 

разреда основне школе;  

  

 

Упознавање са 

садржајем програма и 

начином рада  

 

  
Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика.  

Катихета (вероучитељ) би 

требало стално да има науму да 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

верске наставе   моћи да уочи какво 

је његово предзнање из 

градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном разреду 

школовања.  

 

Афективни аспект:  

 желети да активно 

учествује на часовима 

верске наставе  

 

 

катихеза не постоји ради 

гомилања информација („знања 

о вери“), већ као настојање да се 

учење и искуство Цркве лично 

усвоје и спроведу у живот кроз 

слободно учешће у 

богослужбеном животу Цркве.  

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као 

и са начином вредновања 

њиховог рада.  

Врсте наставе  
Настава се реализује кроз 

следеће облике наставе:  

 теоријска настава (35 часова)  

 

 практична настава (1 час)  

 

 

Место реализације наставе  
 Теоријска настава се 

реализује у учионици;  

 Практична настава се 

реализује у цркви – учешћем у 

литургијском сабрању;  
 

 

II – МОЈЕ МЕСТО 

У ЦРКВИ 

 

2.Крштењем 

постајемо чланови 

Цркве 
 

 

3.Црква – 

заједница 

 

4.Храм – место 

окупљања 

заједнице 
 

• омогућити 

ученицима 

разумевање 

Крштења као уласка 

у Божју породицу  

• омогућити 

ученицима да 

разликују појмове: 

Црква, храм, 

Литургија  

 указати 

ученицима да је 

учешће у Литургији 

засновано на 

слободи  

 

Когнитивни аспект: 

 • знати да се 

Крштењем постаје члан 

Цркве  

• знати да је Црква 

заједница потпуно 

другачија од свих  

• знати да је Црква 

заједница са Богом 

 • разликовати значења 

појмова Црква 

(заједница) и храм 

(место на којем се 

сабирамо)  

на елементарном нивоу 

моћи да опише зашто 

 

 Икона Христовог 

Крштења  

 Библијска прича о 

Ноју – Нојева барка – 

брод спасења  

 Народна 

приповетка „Седам 

прутова“  

 Слике различитих  

 

православних 

храмова (спољашњи и 

унутрашњи изглед)  

 Новозаветно 

сведочанство о 



61 

 

ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

5. Литургија – 

догађај Цркве 

 

6.Заједница 

радости 

се подижу храмови  

• моћи да уочи да је 

Литургија догађај 

Цркве 

 • знати да у Литургији 

учесвује само онај ко је 

крштен и ко то жели 

Афективни аспект:  

• желети да посети 

храм и боље упозна 

основна обележја  

православних храмова  

 

 

Свадби царевог сина 

(препричано и 

прилагођено)  

 

Дидактичко методичка 

упутства за реализацију 

наставе  
 Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

међусобном упознавању 

ученика, упознавању ученика с 

циљевима, исходима, наставним 

садржајима, али и тако да 

наставник стекне почетни увид у 

то каквим предзнањима и 

ставовима из подручја 

Православног катихизиса, група 

располаже.  

 Реализација програма требало 

би да се одвија у складу с 

принципима савремене активне 

наставе, која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак 

више на доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно 

и информативно.  

 Квалитет наставе се постиже 

када се наставни садржаји 

реализују у складу са 

савременим педагошким 

 

III – 

ЛИТУРГИЈСКЕ 

СЛУЖБЕ 

 

7. Народ Божји, 

различите службе 

 

8. Литургијске 

службе: Епископ, 

свештеник и ђакон 

 

9. Многе службе, 

једна Црква 

 

• ученицима 

пружити основно 

знање о 

литургијским 

службама  

• омогућити 

ученицима да уоче 

да Црква не може да 

постоји без свих 

служби  

• омогућити 

ученицима да уоче 

да свако у Цркви 

има своју службу  

Когнитивни аспект:  

• препознати и 

именовати основне 

службе које постоје на 

Литургији  

• знати да свако у 

Цркви има своју 

службу  

• уочити међусобну 

повезаност служби у 

Цркви  

• уочити од коликог је 

значаја за неку 

заједницу окупљање 

свих њених чланова  

 

 Садржаји који се 

односе на разне 

службе људи у свету  

 Прича „Отац 

управља бродом“  

 Садржаји који се 

односе на службе у 

цркви(примери 

светитеља и њихових 

служби (епископи: 

Св. Сава, Св. 

Никола...;Св. ава 

Јустин; 

Св.СерафимСаровски; 



62 

 

ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

10.Епископ – слика 

Христова на 

Литургији 

 

11.Ко су монаси? 

• уочити да је и он сам 

важан и посебан у 

животу Цркве  

• моћи да објасни 

службу Епископа у 

Цркви  

• моћи да увиди 

сличност службе 

Епископа са 

првосвештеником 

Христом  

• уочити да Eпископ 

предводи молитву 

Цркве  

• моћи да објасни ко су 

монаси и шта су 

манастири  

Афективни аспект:  

• ученик ће бити 

подстакнут да 

размишља о својој 

служби у Цркви  

Св. архиђакон 

Стефан, Св.ђакон 

Авакум;народ: Св. 

Петка, Св. Димитрије, 

Св.Ђорђе)  

 Разне илустрације 

епископа, 

свештеника, ђакона  

 

 Слике са Литургије  

 Слике монаха, 

монахиња;  

 Прича: „Велики 

монаси најсличнији 

анђелима“  

 Манастири – 

извори љубави и 

светлости  

 Слике манастира  

 

захтевима у погледу  

употребе разноврсних метода, 

облика рада и наставних 

средстава.  

 Имаући у виду захтеве 

наставног програма и 

могућности транспоновања 

наставног садржаја у педагошко 

дидактичка решења, наставник 

би требало да води рачуна и о 

психолошким чиниоцима 

извођења наставе – узрасту 

ученика, нивоу психофизичког 

развоја, интересовањима, 

склоностима, способностима и 

мотивацији ученика.  

 У остваривању савремене 

наставе наставе наставник је 

извор знања, креатор, 

организатор и координатор 

ученичких активности у 

наставном процесу.  

 Настава је успешно 

реализована ако је ученик 

спреман да Цркву схвати као 

простор за остваривање своје 

личности кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним Богом 

који постаје извор и пуноћа 

IV – ЖИВОТ У 

ЦРКВИ – 

ЛЕПОТА 

ПРАЗНИКА 

 

12. Пресвета 

Богородица – 

• ученицима 

пружити основно 

знање о великим 

празницима Цркве  

• указати ученицима 

да се празници 

прослављају 

Когнитивни аспект:  

• уочити разлог нaшег 

великог поштовања 

према Богородици  

• знати да је 

Богородица много 

волела Бога и желела 

  

 

Пресвета Богородица 

– Ваведење и 

Благовести  

 Богородичини 

празници  
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

мајка Христова 

 

13.Божић – 

Христос се роди! 

 

14. Богојављење – 

Христос је Син 

Божји 

 

15. Свети Сава и 

Свети Симеон 

литургијски – на 

заједничкој молитви  

• ученицима 

пружити основно 

знање о важности 

личности Пресвете 

Богородице  

да му служи и да много 

воли нас  

 уочити да 

Богородицу сматрамо 

светијом од свих 

светих  

 знaти молитву 

Богородице Дјево  

 усвојити текст и 

мелодију песме 

„Витлејеме славни 

граде“  

 

• знати да се приликом 

Крштења Христовог, 

Бог открива као Света 

Тројица  

• знати да је Свети Сава 

наш први Архиепископ  

• знати ко је подигао 

манастир Хиландар 

Афективни аспект:  

 пожелети да радо 

учестује у 

прослављању празника  

 пожелети да 

стваралачки ( кроз 

песму, молитву, цртеж 

), искаже своју љубав и 

 Молитва 

„Богородице Дјево“  

 Рођење Христово  

 

Прича „ Мали Данило 

сведок Христовог 

рођења“  

 Божићна песма: 

„Витлејеме славни 

граде“  

 Крштење Христово  

 Казивање о Светом 

Сави и Светом 

Симеону  

Песме Св. Владике 

Николаја: Брижни син 

(о Св. Сави и  

Св. Симеону) и  

Хиландар  

 

његовог живота.  

 

Евалуација наставе  
Евалуацију наставе 

(процењивање успешности 

реализације наставе и 

остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити 

на  

два начина:  

 процењивањем реакције 

ученика или прикупљањем 

коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

 провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова  

 

Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз:  

 усмено испитивање;  

 писмено испитивање;  

 посматрање понашања 

ученика;  

 

Оквирни број часова по 

темама  
Увод – 1  
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

поштовање према 

Богородици  

 

Моје место у Цркви – 6  

Литургијске службе – 6  

Живот у Цркви – лепота 

празника – 6  

Трпеза Господња – 5  

Света Литургија – прослава 

Васкрсења – 5  

Икона – прозор у вечност - 5  

 

 Евалуација – 1+1  

 
V – ТРПЕЗА 

ГОСПОДЊА 

16. Литургија наш 

дар Богу 

 

17. Литургијски 

предмети 

 

18. Причешће - 

храна за живот 

вечни 

 

19. Слава у мојој 

породици 

 

 пружити 

ученицима 

неопходно знање да 

у Литургији свет 

приносимо Богу  

 

• омогућити 

ученицима основ за 

разумевање да се 

кроз Причешће 

остварује наша 

заједница са Богом  

• ученицима 

пружити основно 

знање о предметима 

који се користе на 

Литургији  

• упознати ученике 

са основним 

елементима славе и 

њеном везом са 

Литургијом  

  

Когнитивни аспект: 

•моћи да увиди и каже 

зашто приносимо 

дарове природе Богу  

• уочити да су дарови 

које приносимо Богу, 

свет у малом  

• моћи на 

елементарном нивоу да 

препозна и именује 

литургијске предмете  

• уочити да је 

заједничка трпеза израз 

љубави  

• знати да је Литургија 

заједничка трпеза око 

које се окупљају 

чланови Цркве •моћи 

да уочи разлику између 

Светог Причешћа и 

друге хране  

• уочити сличности 

елемената Литургије и 

славе  

 

  

 

 Прича о 

Литургијским 

даровима: вину и 

хлебу  

 Слике литургијских 

предмета:Путир, 

кашичица, дискос, 

звездица, кадионица...  

 Слике славе  
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Афективни аспект:  

• код ученика ће се 

развити жеља да  

учествује у Литургији  

 

VI – СВЕТА 

ЛИТУРГИЈА – 

ПРОСЛАВА 

ВАСКРСЕЊА 

20. Христос је са 

нама у Литургији 

 

21. Причешће у 

мом животу 

 

22.Празнујемо 

Васкрсење 

Христово 

23. Христово 

Васкрсење – наше 

васкрсење 

 

• пружити 

ученицима основ за 

разумевање 

Литургије као 

догађаја остварeња 

наше заједнице са 

Богом  

• побољшати знање 

о догађајима 

везаним за 

Васкрсење 

Христово  

Когнитивни аспект: 

 • препознати значај 

празновања Васкрса  

• проширити своја 

знања о Христовом 

Васкрсењу  

• уочити да је Христово 

Васкрсење изузетан 

догађај у који је 

укључена читава 

природа  

• знати да је Христос 

увек са нама  

Афективни аспект:  

• исказати свој 

доживљај Христовог 

Васкрсења кроз 

самостални креативни 

израз  

 

 Причешће, храна 

љубави – прича из 

књиге «Мали анђео», 

Невена Витошевић  

 „Корица хлеба“ (Из 

житија Св. Онуфрија)  

 „ Божије 

старање“(о томе како 

је у сиромашном 

манастиру аве 

Теодосија понестало  

хлеба и вина, а ава се 

уздао у Божју помоћ. 

И Бог се постарао да 

монаси добију све 

што је потребно за 

причешће)  

 

 

 

VII 

ИКОНА - ПРОЗОР 

У ВЕЧНОСТ 

 

 омогућити 

ученицима да 

упознају који су 

Когнитивни аспект: 

 • знати да наброји 

основне делове храма  

• уочити да је 

  

 

основни делови 

храма  
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

24.Православни 

храм 

 

25. Икона - прозор 

у Царство Божје 

 

26. Буди и ти 

иконописац 

 

27. Царство Божје 

у светима 

 

основни делови 

храма  

 

 приближити 

ученицима појам 

Царства Божјег  

 указати на иконе 

као на посебну 

пројаву Царства 

Небеског  

 

 приближити 

ученицима појам 

светих  

унутрашњост храмова 

уређена за служење 

Литургије  

• знати да објасни ко су 

светитељи  

• испричати ко су и шта 

су све чинили 

светитељи које славимо  

• уочити да постоје 

светитељи и у данашње 

време  

• сазнати о неким 

светитељима новијег 

доба Афективни 

аспект:  

 бити подстакнут на 

поштовање и правилан 

однос према храму и 

иконама  

• бити подстакнут да 

воли природу и друге 

људе  

• бити подстакнут да у 

свим људима  

види пријатеље Божје  

 

 иконе Господа, 

Богородице, 

празника, светитеља  

 прилагођена и 

препричана житија  

светих  

 

 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
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1. Српски језик и књижевност  

2. Математика  

3. Познавање природе и друштва  

4. Ликовна култура  

5. Музичка култура  

6. Грађанско васпитање  

 

 

   КАТОЛИЧКИ  ВЈЕРОНАУК   

 
Циљ наставе вјеронаука у овом разреду јесте да дијете упозна врло обзирно морални свијет у себи. 
Оперативни задаци наставе вјеронаука у другом разреду основне школе јесу да ученик:  

- разумје и прихватити да морални закон који је њему још стран ипак постаје полако норматив његовога обликовања савјести;  

- разумје и прихватити да је то понуђен Очев глас који је преко Исуса пријатеља попримио топли пријатељски тон;  

- разумје и прихватити полако тијеком цјелогодишње наставе цијели декалог;  

- разумје и прихватити позитивно и поједину заповијед као понуду која помаже остварити пријатељство са Исусом Кристом.  

 

 
ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 I 

ПОНОВО 

СМО 

ЗАЈЕДНО 

 Развијати дух 

пријатељства, 

повјерења и поштовања 

у вјеронаучној и 

разредној заједници 

 Научити прихватити да 

су сви људи међусобно 

браћа и сестре и да се 

требамо поштивати и 

вољети у обитељи, у 

 Да разумије и буде 

спреман на 

заједништво 

 Да боље разумије 

појмове „пријатељ“ 

и „пријатељство“ 

 Да препозна 

пријатеља 

 Да буде отворенији 

и спремнији на 

1. Градим 

заједништво и 

пријатељство 

 Приповиједање 

доживљаја празника 

 Цртање пријатељских 

доживљаја 

 Сценске игре које нас 

потичу на пријатељство 

 Пјевање пјесме „ Какав 

пријатељ је Исус“  
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

школи и у мјесту  пријатељство с 

Исусом и другима  

 II 

ЉУДИ НА 

БОЖЈЕМ 

ПУТУ 

 Упознати велике 

старозавјетне ликове и 

начине њиховог 

пријатељства с Богом ( 

Абрахам, Јаков, Јосип 

Египатски) 

 По библијским се 

ликовима отварати се 

Богу и слушати његову 

поруку 

 Кроз библијске 

ликовеводити дјецу к 

доживљају темеља 

вјере и поуздања у Бога 

 Открити у Абрахаму и 

Јосипу како Бог води 

кроз живот оне који су 

му вјерни  

 Да схвати како 

вјеровати значи 

имати повјерења 

 Да пријатељство с 

Богом доживи као 

Савез (договор 

пријатеља)  

 Да уочи зло које 

долази из зависти 

 Да уочи како Бог 

може окренути зло 

у добро 

 Да схвати важност 

опраштања 

 Да препозна неке 

конкретне животне 

тешкоће и 

слободније 

изражава своје 

доживљаје 

 Да разумије 

важност Божје 

помоћи у свом 

свакидашњем 

животу 

 Да заузме став 

захвалности Богу за 

2. Абрахам вјерује 

Богу 

3. Бог награђује 

Абрахамову 

вјеру(Три 

посјетитеља, 

Изаково рођење) 

4. Сви смо браћа 

иако смо 

различити (Езав и 

Јаков) 

5. Бог склапа Савез – 

пријетељство с 

Јаковом 

6. И ми смо по вјери 

Абрахамови, 

Изакови и 

Јаковљеви 

потомци 

7. Јосип египатски и 

његова браћа 

8. Браћа наносе 

неправду Јосипу 

9. Бог окреће зло на 

добро 

10. Јосип опрашта 

својој браћи 

 Приповиједање уз 

слике из Библије 

младих 

 Коришћење 

дијафилмова, 

презентација на тему 

 Цртање појединих 

доживљаја 

 Потицати на разговор 

и што спретније 

изражавање дојмова 

 Коришћење 

прикладних радних 

листова  
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

његову помоћ и 

водство 

11. Бог нас љуби и 

води кроз живот 

12. Понављање и 

систематизација 

обрађене наставне 

теме  

 III 

ИСУС – ДАР 

БОЖЈИ 

ЗЕМЉИ И 

ЉУДИМА 

 

 Уочити да у животу 

увијек нешто очекујемо 

 Схватити да Божић за 

кршћане значи Исусов 

долазак на свијет и да 

га је Бог послао на 

земљу како би нам 

показао своју љубав и 

близину 

 Упознати Исуса као 

члана назаретске 

обитељи 

 Схватити да је Исус 

дошао на земљу ради 

спасења свих људи 

 Активно судјеловати у 

адвентским и 

божићним слављима и 

обичајима 

 Активно судјеловање 

на божићном слављу у 

жупној заједници 

 Да повеже властито 

искуство 

исчекивања са 

исчекивањем 

Исусова доласка 

 Да полако почне 

схваћати значење 

Кристова рођења за 

спасење људи 

 Да доживи Исуса у 

његовом 

обитељском озрачју 

 Да разумије и 

прихваћа божићне 

обичаје, знакове и 

симболе 

 Да разумије 

божићно вријеме 

као вријеме 

даривања и сам 

пожели даривати 

другога  

13. Људи живе у нади 

и исчекивању 

14. Исус је очекивани 

Месија – Син 

Божји 

15. Мудраци траже 

Исуса – 

Богојављање 

16. Божић благдан 

љубави 

17. Мој дар малом 

Исусу ( приправа 

за божићно 

славље) 

 Разговор о очекивању 

важних догађаја у 

обитељи и околини 

 Цртање контрасних 

слика 

 Упознавање св. 

Николе – драмска игра 

 Вјероучитељево 

приповиједање и 

тумачење – ријеч 

Месија и догађаја 

Божића 

 Пјевање адвентских и 

божићних пјесама, 

сценско извођење 

божићног призора 

 Израда погодних 

дјечјих поклона  

 IV   Упознати заповиједи  Да прихвати  18.Пут к небеском  Тумачење заповиједи у 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

С БОГОМ НА 

ПУТУ 

ЖИВОТА 

као  

Божје смјернице и путоказ 

за добро човјека: живот, 

срећа, слобода за све људе 

 Упознати и прихватити 

Бога као темељну и 

прву истину нашег 

живота 

 Схватити темељне 

вриједности живота и 

љубави у обитељи и с 

другима 

 Научити поштивати 

тијело, ставове и живот 

други људиу 

 Учити се, у 

толеранцији 

поштовању опходити 

према туђим 

подручјима 

живота(особне ствари, 

размишљања...) 

 Схватити значеља 

ријечи „истина“ у 

животу човјека 

 Разумијети и 

прихватити да је 

истинитост, а не лаж, 

једно од темељних 

Декалог као Божје 

амјернице за добро 

свакога човјека и 

свијета 

 Да усвоји темељне 

вриједности живота 

и важност љубави у 

обитељи и с 

другима  

 Да схвати важност 

поштивања других 

особа, њихова 

тијела и 

размишљања 

 Да буде спреман 

чувању и 

одржавању Божјих 

заповиједи у 

својему животу 

 Да разумије и 

прихвати истину 

као једно од 

темељних начела 

заједништва 

 Да заузме став 

поштовања и 

толеранције те 

позитивног 

опхођења с другима 

Оцу 

19.Само је један прави 

Бог 

20.Поштуј име Божје 

21.Недјеља – дан 

Господњи 

22. Међусобно 

поштивање у обитељи 

23. Чувај дар живота 

24. Праведно живи: не 

укради и туђе не 

пожели 

25. Истинит у ријечи и 

дјелу 

26. Понављање 

обрађене наставне 

теме 

повезаности са 

свакодневним 

искуствима и 

потребама ученика – 

актуализација 

 Сценска 

импровизација и 

интерпретација 

појединих заповиједи 

 Колаж на тему: „ 

Штити живот – угрози 

живот“ 

 Разговор на тему: 

„Истина и лаж“ 

 Дијапозитиви, 

филмови, кратке 

презентације на тему 

заповиједи 

 Игра „ не љути се 

човјече“ са правилима 

Десет заповиједи  
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

начела заједништва са другачијим 

ставовима и 

мишљењима 

 Да више поштује 

своје и туђе ствари  

 

V 

ИСУС 

ОТКРИВА 

СВОЈУ 

ЉУБАВ 

ПРЕМА 

ЉУДИМА 

 Постати свјестан 

свијетлих (позитивних) 

и тамних  

( негативних) страна 

живота 

 Увидјети да љепше и 

боље живимо када се 

узајамно помажемо 

 Научити мијењати 

властито понашање и 

знати учити из властите 

погрешке 

 Упознати да је Исус 

љубио људе и читав 

свијет, те да је ради нас 

људи прихватио пут 

крижа и трпљења 

 Доживјети снагу и 

значење Исусова 

ускрснућа за спасење 

људи 

 Схватити да у 

литургијским слављима 

 Да уочи чињенице 

да људи једни 

другима наносе бол 

и патњу и да се 

требају мијењати 

 Да схвати да је 

Исусова смрт, смрт 

Праведника који 

умире за гријехе 

свих људи 

 Да уочи наду и 

побједу коју носи 

чињеница Исусова 

ускрснућа на 

темељу Еванђеља 

 Да препозна знакове 

и симболе 

коризменог и 

ускршњег времена 

 Да разумије и 

прихвати знакове 

ускрсне радости, 

мира и љубави у 

27. Цвијетница – 

Исусов улазак у 

Јерузалем 

28. Исус из љубави 

трпи и умире на крижу 

29. Исус је ускрснуо 

од мртвих 

30. Жене на Исусову 

гробу 

31.Исус доноси мир и 

радост – Исус се 

указује апостолима 

32. Литургијски изрази 

и кришћански симболи 

Исусове смрти и 

ускрснућа 

 Разговор о теми 

радости и жалости с 

родитељима и 

изношење искуства 

 Ситуацијска игра, 

пантомима 

 Вјежбе уживања :Како 

се осјећам када сам 

према неком добар, 

када му помажем 

 Приповиједање 

библијских текстова о 

Исусовој муци и 

ускрснућу 

 Уаједничко стварање 

колажа ма тему 

коризме и Ускрса 

 Пјевање коризмених и 

ускршњих пјесама 

 Показивање 

дијапозитива, 

презентација 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

од Цвјетнице до Ускрса 

славимо Исуса који је 

побиједио зло, гријех и 

смрт 

 Отворити се радости 

ускрсне поруке 

свакодневном 

животу 

 Да пјесмом изрази 

радост Ускрса 

VI 

ЉЕПО ЈЕ 

КАДА СУ 

БРАЋА 

ЗАЈЕДНО 

  Уочити да се у 

заједници и за 

заједницу треба 

заложити и из љубави 

живјети за 

друге(нпр.мајчина 

љубав) 

 Схватити и прихватити 

да је заједништво 

могуће само ако се сви 

придржавају правила 

заједничког живота 

 Упознати што Исус 

тражи од нас када нас 

позива да једни 

другима праштамо и 

увијек чинимо добро 

 Разумјети да је молитва 

разговор с Богом и знак 

наше захвалности и 

узајамне бриге и 

љубави 

 Да уочи чињеницу 

да нитко не може 

живјети сам 

 Да схвати и 

прихвати живот у 

којем се мора 

придржавати 

заједничких 

„правила игре“ ако 

жели да буде 

задовољан 

 Да схвати да је 

гријех према 

другима уједно и 

гријех према Богу 

 Да се молитвено 

изрази 

33. Исусов пријатељ 

све чини добро 

34. Опрости своме 

брату и буди радостан 

35. Молитва повезује 

људе 

 Успоредба златног 

правила   и народне 

изреке: „ Што не 

желиш да други чине 

теби...“ 

 Тумачење појмова: 

гријех, кривица, 

погрешка, повреда 

заједништва 

 Драмска игра или 

пантомима 

 Обликовање властитих 

молитава за заједничке 

сусрете 

  

VII  Пробудити захвалност  Да заузме став 36. С Богом у радост  Вођени разговор на 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАША 

РАДОСТ И 

ЗАХВАЛНОСТ 

за примљене дарове 

тијеком школске 

године: дар живота, 

учења, пријатељства, 

заједништва 

 Уочити знакове 

повезаности и 

заједништва 

 Научити радовати се 

животу који нам даје 

Исус и то искуство 

радости живјети и 

преносити свима у 

вријеме празника 

захвалности према 

Богу и људима 

живота тему 

 Обликовање молитве 

захвалнице за доброту, 

љубав и бригу коју је 

ученик доживи 

 Глазбено изражавање 

радости и захвалности 

 Приповиједање о 

исчекивању празника и 

како их провести 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
 

1. Матерњи  језик и књижевност  

2. Грађански одгој 

3. Народна традиција  

4. Свет око нас  

5. Ликовна  култура  

6. Музичка  култура 

  

 

 ИСЛАМСКА ВЈЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 
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Циљ исламске верске наставе (веронауке) ''Илмудин''  (ученик се оспособљава за рад) 

 

Циљеви наставе исламске веронауке ''Илмудин'' у другом разреду основног образовања јесу да упозна ученика са:  

 

- основним вредностима  и постулатима које треба ценити и којима се треба окитити у свом животу,  

 

- начином обављања молитве и саставним деловима намаза – молитве, 

 

- најважнијим верским установама у нашој земљи и благословљеним данима које муслимани празнично обележавају,  

 

- важношћу учења Кур'ана.     

 

Исходи наставе исламске веронауке у другом разреду основног образовања су да ученик: 

- разуме значај заједнице, 

- зна вредност исламских шарти-шехадет, намаз, пост, зекат и хаџџ, 

- зна, уме да обави припреме за намаз - молитву, 

- разуме саставне делове молитве, 

- разуме значај и вредност Бајрама,као и начин обележавања истог, 

- посећује најближе верске објекте у својој земњи. 

 

Стандарди наставе исламске веронауке у другом разреду основног образовања јесу да је ученик усвојио: 

 

- да наброји пет дневних намаза, 

- исламске шарте и значење истих, 

- у потпуности или делимично зна дове, етехијату и салавате, 

- да се припреми за молитву, 

- намаске рукнове,тј.да демонстрира обављање молитве, 

- да наброји бар две исламске установе,месџида у свом граду. 
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Редни 

број 

наст. 

теме 

 

 

Назив наставне теме 

 

Број 

часова 

по теми 

Број часова 

За обраду 

новог 

градива 

За 

утврђивање 

градива 

За 

друге 

типове 

часова 

1. ЈЕДИНСТВО МЕЂУ МУСЛИМАНИМА 4 1 1 2 

2. 
БОЖИЈИ ПОСЛАНИК УЗОР СВИМ 

МУСЛИМАНИМА 
3 2 1 1 

3. КАКО САМ ДОШАО НА ОВАЈ СВЕТ 2 1 1 / 

4. КАКО И КОЛИКО ВЕРУЈЕМ 4 2 1 1 

5. ЧОВЕК АЛЛАХОВО НАЈЛЕПШЕ СТВОРЕЊЕ 3 2 1 / 

6. ЧИСТОЋА У КУЋИ И ВАН ЊЕ 4 2 1 1 

7. ИСЛАМСКИ ШАРТИ 5 1 1 1 

8. ПОСТИТЕ И БИЧЕТЕ ЗДРАВИ 3 2 1 / 

9. ХАЏЏ 3 2 1 1 

10. ИСЛАМСКИ МУБАРЕК ДАНИ 3 1 1 1 

11. ИСЛАМ У НАШОЈ ЗЕМЉИ 2 1 1 / 

 УКУПНО: 36 17 11 8 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

 

1.  УВОДНИ ЧАС     

 1. 
Упознавање ученика са садржајима овог 

разреда, са уџбеником и начином рада. 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

2.  
ЈЕДИНСТВО МЕЂУ МУСЛИМАНА     

 

2. 

Упознавање са вредностима јединства и 

слоге међу људима који су неопходни за 

просперитет целог човечанства. 

ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 
3. 

Сложна браћа.                                                                                                                                                                             
ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 4. 

Рад је ибадет (рад је Богу драго дело које 

Он цени и награђује онога ко искрено 

ради, не закидајући остале око себе).                                                                                                                                             
ПРО ФРО ИЗЛ НЕП 

 
5. 

Живот je кратак, а велики су и бројни 

задаци. 
ПРО ФРО ИЗЛ УЏБ 

3.  БОЖИЈИ ПОСЛАНИК А.С.       

 

6. 

Узор свим муслиманима (упознавaње са 

врлинама  Божијег Посланика које требају 

бити и наше врлине). 
ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

 

 
7. 

Дар Посланика а.с.                                                                                                                                                               
ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 
8. 

Јеси ли добар пример другоме? 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

4. 
 КАКО САМ ДОШАО НА ОВАЈ СВЕТ       

 9. 

 

 

Разјашњење дилеме око човековог доласка  

на свет.                             

 

ПРИ ГРУ РАЗ УЏБ 

 
10. 

Аллах џ.ш.                                                                                                                                                                                    
ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

5.  
КАКО И КОЛИКО ВЕРУЈЕМ     

 

11. 

Начин преиспитивања нашег веровања и 

чврстине убеђења Узвишеног Господара у 

којег верујемо.                                                                                                                                                                                                        

ПРИ ГРУ РАЗ УЏБ 

 
12. Сура Ен-наср.                                                                                                                                                                                 ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 

13. 

Схватање предности Аллаху џ.ш. 

(упознавање кроз причу са значењем  и 

веровањем  у преданост Богу).                                                                                                                                                                         
ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

 

 
14. 

Све се дешава Аллаховом вољом.                                                                                                                                                
ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

6.  

ЧОВЕК АЛЛАХОВО Џ.Ш. НАЈЛЕПШЕ 

СТВОРЕЊЕ     

 

 
 

15. 
Обрада приче која указује да је човек 

најлепше Аллахово створење.                                                                                                                                                                         

 

ПРИ 

 

ФРО 

 

РАЗ 

 

НЕП 

 

16. 

Чување од греха (упознавање кроз причу 

,,Хоџин ђулах“ са обавезношћу чувања од 

грешења и покуђеношћу грешења).                                                 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 17. 

Једино Аллах зна скривено (обрада приче 

која указује на то да је само Аллах џ.ш. 

Свезнајући  и да нико други не познаје оно 

што је скривено у човеку).                                                                                                 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 18. 

Поносиш ли се својим именом 

(упознавање ученика са значењима и 

вредностима њихових исламских имена.                                                                                                                                                                        

ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 
19. Разговор о именима.                                                                                                                                        ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

7.  ЧИСТОЋА У КУЋИ И ВАН ЊЕ 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

 

 

 

 

20. 

 

Обрада приче која указује на важност 

чистоће код човека као и његовом 

окружењу.              

 

ПРИ 

 

ФРО 

 

РАЗ 

 

НЕП 

 21. 
Чиста вода је Алллахов дар.                                                                                                                                                    

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 22. 
Пажљиви пријатељи.                                                                                                                                                             

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

8.  
ИСЛАМСКИ ШАРТИ 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

 

 

 

 

 

23. 

 

Обрада исламских шартова - увјета да би 

неко могао бити муслиман.                                                                        

 

 

 

ПРИ 

 

 

 

ФРО 

 

 

РАЗ 

 

 

НЕП 

 

 24. 
Келиме-и шехадет.                                                                                                                                                                          

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 25. 

Намаски шарти (шта је потребно  

извршити да би намаз – молитва био 

исправан).                                        
ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 
26. 

О чистоћи.                                                                                                                                                                                      
ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

 

 27. 

Узимање абдеста (упознавање са начином 

узимања абдеста – верског прања пре 

намаза).                                                                                                                                                                       

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 28. 
Шта квари абдест.                                                                                                                                                                     

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 29. 
Месх по завоју.                   Тејммум.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ПРИ ГРУ РАЗ НЕП 

 30. 

Окретање према кибли (значење кибле и 

важност окретања према њој у намазу).                                                                                                                                         ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

  

31. 

Саставни делови намаза (упознавање са 

саставним деловима намаза као и 

намазима које муслиман мора обављати).                                                                                                                                                       

ПРИ 

 

ФРО 

 

РАЗ 

 

НЕП 

 

 
32. 

 

Постите бићете здрави (значење и 

вредности поста у месецу рамазану).                                                         ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

9.  
ХАЏЏ 

    

 33. 

Упознавање са саставним деловима хаџџа 

– ходочашћа Мекке – и нјеговом 

важношћу уз обраду кур`анског поглавља 

ЕЛ-КЕВСЕР.                                                                                                                        

ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

 

10.  
ИСЛАМСКИ МУБАРЕК ДАНИ 

    

 

34. 

Које је то дане муслиман дужан свечано 

обележити у току једне године, обрада 

кур`анског поглавља ЕЛ-КАФИРУН. 
ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

11.  
ИСЛАМ У НАШОЈ ЗЕМЉИ 

    

 

35. 

Упознавање са исламским драгоценостима 

у нашој земљи и другим верско-

просветним установама у њој.        
ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

36. 

Закључно проверавање знања ученика и 

оцењивање. 

 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
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66..  ООББЛЛИИЦЦИИ    ООББРРААЗЗООВВННОО  --  ВВААССППИИТТННООГГ  РРААДДАА  
 

6.1. ДОПУНСКА НАСТАВА   СРПСКИ  ЈЕЗИК 

 

Садржаји програма Број часова 
Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Књижевност : 

- Поезија 

- Проза 

- Драма  

-Текстови из Читанке  

- Домаћа лектира:  

-Породичне и шаљиве песме- 

избор 

-Избор из поезије Љубивоја 

Ршумовића и Добрице Ерића 

-Избор из Антологије српске 

поезије за децу (приредио 

Душан Радовић) 

-Српске народне бајке- избор 

Ханс Кристијан Андерсен: 

Бајке  (избор) 

-Читање текста 

-Читање наглас и у себи с 

разумевањем прочитаног 

-Усмерено читање 

-Читање у себи као припрема 

за смостално читање и учење 

-Тумачење текста 

-Саопштавање утисака о 

прочитаном тексту 

-Разумевање прочитаног 

4 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- увежбавање и усавршавање гласног 

читања (правилног, логичког и 

изражајног) и читања у себи 

(доживљајног, усмереног, 

истраживачког ) 

- поступно и систематично 

оспособљавање ученика за лигичко 

схватање и критичко процењивање 

текста 

- развијање потребе за књигом, 

способности да се њоме самостално 

служи    
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Садржаји програма Број часова 
Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

текста 

-Систематично усвајање 

књижевних и функционалних 

појмова 

-Књижевни појмови 

 (песма, фабула, ликови, басна, 

бајка, драма, дијалог) 

Језик 

- Граматика 

-Реченице по значењу и 

облику 

-Главни делови реченице 

-Именице (врста, род и број) 

-Глаголи (глаголска времена) 

-Подела речи на слогове 

- Правопис 

-Употреба великог слова у 

писањуличних имена и 

презимена, надимака уз лично 

име, имена животиња, 

вишечланих географских 

имена и улица  

(једноставнија решења) 

-Писање речце ли у упитним 

реченицама и речце не уз 

глаголе у одричним 

реченицама 

-Скраћенице 

-Велико почетно слово и 

знакови интерпункције 

8 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна  

- игра 

- поступно и систематично упознавање 

граматике и правописа српског језика 

- савладавање читања и писања 

латинице 
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Садржаји програма Број часова 
Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

-Усвајење латинице (читање и 

писање) 

Језик 

- Граматика 

-Реченице по значењу и 

облику 

-Главни делови реченице 

-Именице (врста, род и број) 

-Глаголи (глаголска времена) 

-Подела речи на слогове 

- Правопис 

-Употреба великог слова у 

писањуличних имена и 

презимена, надимака уз лично 

име, имена животиња, 

вишечланих географских 

имена и улица  

(једноставнија решења) 

-Писање речце ли у упитним 

реченицама и речце не уз 

глаголе у одричним 

реченицама 

-Скраћенице 

-Велико почетно слово и 

знакови интерпункције 

-Усвајење латинице (читање и 

писање) 

6 

- дијалошка 

- посматрачка 

- метод писаних радова 

- развијање смисла и способности за 

правилно, течно, економично и 

уверљиво, усмено и писмено 

изражавање; богаћење речника, језичког 

и слилског израза 
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6.1. ДОПУНСКА НАСТАВА   МАТЕМАТИКА 

  

Садржаји програма 
Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

1. Понављамо градиво првог 

разреда 

-Сабирање и одузмање природних 

бројева до 100 

-Једноставни текстуални задаци 

 

2 
- именовање 

- упоређивање 
- поновити градиво првог разреда 

Природни бројеви до 100 

-Сабирање и одузимање природних 

бројева до 100 

-Множење и дељење природних 

бројева до 100 

-Изрази (две операције, заграде, 

редослед рачунских операција) 

-Слово као замена за неки број 

-Одеђивање непознатог броја 

-Појам половине и четвртине 

-Разумевање једноставнијх 

задатака (највише две операције) 

10 

- демонстративна 

- интерактивна 

- илустративна 

- савладавање основних операција с природним 

бројевима као и основних знакова тих операција 

- упознају употребу слова као ознаку за 

непознати број 

- умеју да решавају једноставне текстуалне 

задатке са једном и две рачунске операције, као 

једначине са једном операцијом 

Геометријски облици 

-Предмети облика лопте, ваљка, 

квадра и коцке, упоређивање 

предмета по облику, ширини, 

висини и дебљини 

-Дуж, права и полуправа 

-Уочавање и цртање 

правоугаоника и квадрата на 

квадртаној мрежи 

 

3 

- демонстративна 

- интерактивна 

- илустративна 

- упознају најважније равне и просторне 

геометријске фигуре и њихове узајамне односе 

- уочавају и стичу спретност у цртању праве, 

дужи, кривих и изломљених линија 

- уочавају и цртају 

правоугаоник и квадрат на  

  квадратној мрежи 
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Садржаји програма 
Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Мерење и мере 

-Мерење дужи  

( метар, дециметар и центиметар) 

-Мере за време (час, минут, дан, 

седмица, месец) 

3 

- демонстративна 

- игра 

- интерактивна 

- упознају и примењују мере за дужину и време 

- оспособити ученике за прецизност у мерењу 

 

 

7. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 
Носиоци реализације 

септембар 

 Упознавање са планом рада за ову 

школску годину 

 Кућни ред у школи 

 Избор Одбора одељенске заједнице 

и њен рад  

 Наше обавезе, наше одговорности 

-разговор  

-дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

 

октобар 

 У сусрет Дечијој недељи 

 Учешће у активностима Дечије 

недеље 

 Радионица: Моје жеље – психолог 

школе 

 Упознавање са Конвенцијом дечјих 

права 

-разговор  

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

-одељењски старешина 

-ученици 

- Дечији савез 

-стручни сарадник 
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Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 
Носиоци реализације 

новембар 

 Правилна исхрана 

 Ругати се не значи шалити се 

 Шта замерам родитељима 

 Вршњачка едукација о одрживом 

развоју 

-разговор 

 -дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

-сарадници Завода за јавно здравље 

децембар 

 Агресивно испољавање и вређање 

других, претње, физички обрачуни, 

непожељног понашања 

 Превенција насиља – педагог школе 

 Породични и други празници 

 Весело одељенско дружење  

-разговор  

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

 

-одељењски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 

јануар 

 Разговор о првом просветитељу 

Светом Сави 

 Ведар одељенски састанак и зидне 

новине 

-разговор 
-одељењски старешина 

-ученици 

фебруар 

 Шта да учинимо да нам успех буде 

бољи 

 Гледали смо, интересује ме... 

 Како разрешити конфликт и помоћи 

другу када му је тешко  

 Чистоћа је пола здравља 

-разговор 

-дискусија 

-ученици 

-одељенски старшина 

 

март 

 

 

 

-     Живот у одељењу – однос дечака и 

девојчица 

-  Прихватање личних проблема као 

изазова за њихово решавање 

-      Када бих могао, променио бих... 

-      Да ли сам задовољан постигнутим 

успехом 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

-дискусија 

 

-одељењски старешина 

-стручни сарадник 

- ученици 
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Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 
Носиоци реализације 

април 

-    Све што знамо о штетности 

никотина, алкохола и дроге 

-     Кад имаш проблем... 

-   Лепо понашање: на улици, у школи, 

породици, биоскопу... 

-    Како да сачувамо свет око себе 

-разговор 

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

 

 

-ученици 

-одељенски старешина 

-стручни сарадник 

 

мај 

-    Учествујемо у прослави Дана школе 

-    Лепа реч и гвоздена врата отвара  

-    Мој хоби 

-   Анализирамо рад и проблеме у нашој 

одељенској заједници 

-дискусија 

-разговор 

- ученици 

-одељенски старешина 

јун 
-    Покажи шта знаш 

-    Ведар одељенски састанак 
-разговор 

-ученици 

-одељенски старешина 

 

 

 

 

 7.2. ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ  И  КУЛТУРНЕ  АКТИВНОСТИ 

 

Пешачки излети 

(рекреативно-сазнајног 

карактера) 

7 

- шетање 

- уочавање 

- учење 

- прављење херба- 

  ријума 

   

- излагања 

- дијалошка 

- очигледности 

- практичних радова 

- Развијање правилног односа према природи и 

њеном очување 

- Стицање нових знања 

- Примена стечених знања на очигледним, 

природним објектима 

- Упознавање околине   

- Развијање спретности и кондиције у природи 

- Боравак на чистом ваздуху ради очувања 

здравља ученика 
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Културно-забавне 

активности 
7 

- играње 

- певање 

- креирање маски и  

  фризура 

- имитирање 

- такмичење   

- прослава 

рођендана 

- демонстративна 

- експериментална 

- практичних радова 

- Неговање лепоте и задовољства у дружењу, 

развијање другарства 

- Развијање такмичарског духа 

- Подстицање оригиналности и креативности 

- Неговањење смисла за хумор 

Час одељенског 

старешине 
3 

- причање 

- размена искуства 

- прилагођавање  

- учење 

- примена правила  

  понашања 

- излагање 

- разговор 

- демонстративна 

- Развијање другарских  и пријатељских 

односа 

- Прилагођавање новим условима живота 

- Подстицање на културно понашање у 

различитим животним ситуацијама 

  (шетњи, игри, ресторану, купатилу, 

  соби, дискотеци, продавници…) 

- Развијање осећања припадања у групи 

- Развијање толеранције и сарадње 

 
 

 

 

7.3. ЕКСКУРЗИЈЕ 

 
Екскурзија се у основној школи обавља као  ваннаставни облик васпитног рада. Њена важност огледа се у специфичности 

културног и рекреативног рада. 

Циљ екскурзије је савлађивање дела наставног програма, непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној 

средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа. Чињеница је да ни најсавременија наставна технологија, као 

ни средства јавног информисања не остављају толико упечатљив утисак код ученика, колико оно што се непосредно, дубоко 

емотивно доживи на екскурзији. Осим специфичног усвајања градива и очигледне наставе, екскурзија омогућава боље 

упознавање ученика и наставника, што утиче на њихову даљу сарадњу.    

Задаци екскурзије су:  

 Да код ученика развије способност посматрања, опажања и уочавања одређених предмета, објеката и појава 
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 Да допринесе продубљивању, проширивању и обогаћивању знања код ученика 

 Да развија љубав ученика према природи 

 Да развија смисао за лепо и изграђује естетске потребе и навике 

 Да допринесе јачању физичких способности и омогућује рекреацију и релаксацију ученика 

 Да допринесе бољем и свестранијем упознавању ученикове личности и успостављању ближих односа између ученика и 

наставника 

Генерацијски план екскурзија заснива се на узрасту ученика, његовим психо- физичким способностима, наставном плану и 

програму и упознавању наше земље. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
Праћење остваривања школског програма оствариће се кроз : 

 

 Састанке стручног актива 

 Праћење постигнућа и исхода 

 

НАЧИН  ПРИЛАГОЂАВАЊА  ПРОГРАМА 

 

Начин прилагођавања програма за образовање  и васпитање ученика са сметњама у развоју. 

Прилагођавање програма за ученике са сметњама у развоју врши се: 

-индивидуализацијом наставних активности и прилагођавањем наставних метода и техника; 

Циљ Оперативни задаци Садржај програма Реализација 

Упознавање 

природних лепота 

завичаја 

Упознавање природног станишта 

заштићених врста птица као и његово 

очување 

Царска Бара 1 дан - Мај 
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-применом ИОПа; 

-избором одговарајућих наставних средстава; 

-формирањем мањих група у оквиру одељења за интензивнији наставни рад са овим ученицима, а у складу са потребама; 

-процењивањем напредовања и успеха стандардима напредних постигнућа; 

-понудом одговарајућих изборних предмета; 

-понудом факултативних наставних предмета и слободних активности у факултативном делу школског програма; 

-укључивањем наставника индивидуалне наставе и стручних сарадника у припрему индивидуализованих наставних активности за 

ове ученике, као и за процењивање и праћење њихове ефикасности и успешности. 

 

 

ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ  

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

  Праћење ученика јесте бележење запажања о развоју његових интересовања, мотивације и способности, његових постигнућа 

у усвајању васпитно – образовних садржаја наставног предмета, његовом односу према раду и постављеним задацима. 

Праћење подразумева и вредновање ученикових постигнућа и успеха у остваривању задатака наставног предмета током школске 

године. 

Оцењивање је поступак вредновања свих важних чињеница о учениковим постигнућима током праћења, проверавања и 

испитивања, а изражава се оценом у складу са законом („Сл. Гласник РС“, бр. 93/2004 и 92/2005). 

Ученик се проверава и оцењује индувидуалним и групним облицима: разговорима и испитивањем, израдом писаних, 

графичких, практичних и других задатака, вишеминутним контролним проверама знања и другим одговарајућим облицима и 

поступцима. 

Приликом праћења напредовања ученика у обзир узимамо количину усвојених садржаја прописаних за одговарајући 

предмет, врсту, обим и ниво знања, умења и вештина. Такође, посебну пажњу посвећујемо ученичкој спремности за самосталан и 

групни рад, за учествовање у разговорима и дискусији, развијеност вештина комуникације и способности за рад у групи. 

Оцењивање ученика је јавно. 

Од другог до четвртог разреда оцењивање ученика је бројачано, изузев оцена из предмета Верска настава и Грађанско 

васпитање, које су описне, и оно подразумева све горе наведене карактеристике и правилности.  

Наставник је дужан да благовремено води појединачну евиденцију о постигнућу сваког ученика. Евиденцијом се констатује 

остваривање циљева и задатака прописаних наставним планом и програмом, ангажовање ученика и препоручују се мере за даље 

напредовање. Евидентирање оцена се врши на крају сваког квартала, четири пута у току године. У евиденцији се наводе постигнућа 

ученика за сваки предмет који је похађао у току школске године (обавезне и изборне). Такође, евидентира се и средња вредност 
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закључених оцена из обавезних предмета и она представња коначан тј. просечан успех који је ученик остварио. Успех ученика  се 

изражава описно (одличан, врло добар, добар, довољан и недовољан успех) и бројчано (аритметичка средина свих закључних оцена 

заокружена на две децимале). Такође, у току години се прати понашање ученика и испуњавање законом прописаних школских 

обавеза ученика.  

 

Владање ученика се оцењује оценама  примерно, врло добро, задовољавајуће и незадовољавајуће. Владање ученика не утиче 

на општи успех који ученик остварује у току школске године. 

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ СТАНДАРДИ ЗНАЊА 

 

Стандарди образовања одређују ниво развијености очекиваних знања, способности и вештина на општем и посебном нивоу. 

Очекивања знања, способности, вештине индетификују се у резултатима педагошког процеса, чија су полазишта одређена 

циљевима и задацима образовања и васпитања. 

Посебни стандарди одређују ниво развијености знања, способности и вештина које ученик остварује на крају сваког разреда, 

нивоа образовања и васпитања у оквиру сваког наставног предмета. Посебни стандарди су дати у програмима за поједине наставне 

предмете. 

Стандарди знања су референтна основа за прикупљање поузданих и ваљаних података о степену остварености очекиваних 

постигнућа и, посредно, циљева и задатака васпитања и образовања. 

На основу резултата националних испитивања и очекиваног, односно почетног нивоа постигнућа- националних стандарда, 

формулише се републички план развоја квалитета образовања. Овим планом одређују се реалистичка очекивања у оквиру 

дефинисаних постигнућа за поједине наставне области и наставне предмете за одређени временски период, за целу земљу, на 

националном нивоу. 

Стандарди остварености задатака, односно постигнућа прописаних на школском нивоу, одређиваће се  се такође на основу: 

резултата школских испитивања и очекиваног и почетног нивоа постигнућа- школског стандарда. 

На основу резултата испитивања и очекиваног  почетног нивоа постигнућа формулише се школски план развоја квалитета 

образовања, којим се одређује степен остварености постигнућа који се очекује у одређеном временском периоду. 

Стандарди остварености задатака, односно постигнућа, одређују се тако да буду у одређеној мери изнад нивоа који се у 

датом тренутку може утврдити на основу испитивања ученика, како би се на тај начин утицало на развој квалитета образовања. На 

основу испитивања постигнутог, стандарди се мењају и померају на више. 
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                                                                            8. ПОСЕБНИ  ПРОГРАМИ 

 

8.1. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ   

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

1. 

Сарадња са Народним музејом- Зрењанин у виду учешћа 

у радионицама, посетама актуелних изложби као и 

сталних поставки 

септембар-јун Стручна већа, библиотекар    

2. 

Сарадња са позориштем Тоша Јовановић – Зрењанин; 

посећивање актуелних представа примерених школском 

узрасту и интересовању ученика 

септембар-јун 
Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

3. Манифестација „Ноћ истраживача“ Зрењанин септембар Стручна већа 

4. Дечија недеља прва недеља октобра Одељењска већа 

5. Обележавање Светског дана заштите животне средине 04. октобар 
Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

6. 
Обележавање Дана просветних радника у част рођења 

Вука С. Караџића 
08. новембар Стручна већа, библиотекар 

7. Међународни дан толеранције 16. новембар 
Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

8. Међународни дан права детета 20. новембар 
Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

9. 

Међународни дан особа са инвалидитетом(промовисање 

разумевањапроблема инвалидитета, промовисање права 

особа са инвалидитетом..) 

03. децембар 
Стручна већа, библиотекар, 

руководство школе 

10. 
Обележавање Новогодишњих празника и Светског дана 

смеха 

последња недеља 

првог полугодишта 

Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

11. Свети Сава ( школска слава) 27. јануар 
Стручна већа, библиотекар, 

руководство школе 



94 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

12. Дан розих мајица / борба против вршњачког насиља 24. фебруар 

Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент, Тим за 

заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

13. Међународни дан жена 08. март 
Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

14. Дан особа са Дауновим синдромом 21. март 
Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

15. Обележавање Светског дана вода 22. март 
Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

16. Светски дан позоришта 27. март 
Стручна већа, библиотекар, 

руководство школе 

17. 
Међународни дан дечије књиге у спомен на рођење 

писца Ханса Кристијана Андерсена 
02. април 

Стручна већа, библиотекар, 

руководство школе 

18. Дан особа са аутизмом 02. април 
Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

19. Светски дан Рома 08. април 

Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент, Тим за 

заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

20. Песничка штафета прва недеља априла 
Стручна већа, библиотекар, 

руководство школе 

21. Дан планете Земље 22. април 
Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

22. Ускршњи празници (стална сарадња са Црвеним крстом) април 
Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

23. 
„Дечији дани пролећа“(учешће у паради и изложби- 

радовима ученичке задруге) 
април 

Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

24. 
Међународни дан Црвеног крста (сарадња са овом 

организацијом) 
08. мај 

Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

25. Манифестација Европско село прва недеља маја 
Стручна већа, библиотекар, 

руководство школе 

26. 
Прослава Дана школе и обележавање Дана победе над 

фашизмом 
прва недеља маја 

Стручна већа, библиотекар, 

руководство школе 

27. 

Светски дан породице (афирмација и заштита породице, 

подизање свести о различитим питањима породице 

укључујући и насиље у породици) 

15. мај 
Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

28. Међународни дан музеја ( сарадња са градским музејом) 18. мај 
Стручна већа, библиотекар, 

руководство школе 

29. Фестивал науке у Новом Саду 
последња недеља 

маја 

Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

30. 
Светски дан заштите животне средине (разне активности 

и кампање) 
05. јун 

Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

31. 
Обележавање краја школске године и Светског дана 

музике 

последња недеља 

другог полугодишта 

Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

 

8.2. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 
 

Активност Реализатори Време 

Организација игара: 

„Кад границе не постоје играмо се много боље“ 

Данијела Вујовић, Стручно веће разредне 

наставе, Стручно веће физичког васпитања, 

Савет родитеља 

Децембар  

Квиз такмичење Нижи разреди Мај  
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Активност Реализатори Време 

Промоција спорта, такмичења и фер-плеја 
  наставници физичког васпитања, спортске 

секције, ВТ, Ученички парламент 

  у складу с  актуелним 

догађајима 

Игре на снегу 
Стручно веће разредне наставе, Стручно 

веће физичког васпитања  

Децембар – јануар  

( када има снега) 

Спортске активности (инклузија) 
Стручно веће разредне наставе, Стручно 

веће физичког васпитања  
Април    

Недеља школског спорта 

- Спортска такмичења 

- Крос  

- Јавни час физичког васпитања 

- Час одељењске заједнице о значају 

спорта и физичке активности 

- Утакмице ученика и наставника 

- Израда паноа и материјала за сајт школе 

о одржаним такмичењима и 

победницима 

Стручно веће разредне наставе, Стручно 

веће физичког васпитања, Савет родитеља  
Октобар -мај 

 

 

 

8.3. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА И  

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

   
 

Програм заштите од дискриминације  

 

На основу Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части 

или достојанатва личности ( „ Сл. гласник РС „ бр.65/18- у даљем тексту : Правилник) и Правилника о ближим критеријумима за 
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препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања („ 

Сл.гласник РС „, бр.22/16) и школских подзаконских аката , а у складу са РПШ-ом, сачињава се Програм заштите од 

дискриминације 

 

Вређање угледа, части и достојанства личности у установи јесте понашање лица или групе лица које може да има обележја 

психичког и социјалног насиља или злостављања. Када се узнемиравањем и понижавајућим поступањем повређује неко од личних 

својстава, понашање се квалификује као дискриминација. 

 

Наша школа полази од принципа да се дискриминација над и међу ученицима и запосленима не толерише 

У складу са овим принципом школа креира климу у којој се: 

 

- учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности 

- подиже ниво свести и осетљивости свих у школи – нулта толеранција на све облике дискриминације 

- развија одговорност свих 

- сви носиоци обавезе заштите  од дискриминације,  се обавезују на поступање 

 

Ови принципи остварују се: превентивним активностима и мерама које покреће школа у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности 

Сви запослени у школи  својим личним понашањем и ставом треба да утичу и обезбеђују подстицајно, инклузивно и безбедно образовно 

окружење за све. 

 

            Превенција 

 

1. Наставници, васпитачи и стручни сарадници избором одговарајућих садражаја, тема и активности, доприносе изградњи и 

формирању ставова 

 код деце/ученика који утичу на превазилажење предрасуда и стереотипа, повећавају осетљивост на повреде осећања других. 

2. Сарадња са родитељима, Клуб родитеља и наставника, Савет родитеља својим активностима утиче и ради на неговању толеранције 

и  

смањењу предрасуда и стереотипа 

3. Запослени унапређују своје компетенције за промовисање људских права, интеркултуралност, смањење предрасуда кроз стално 

стручно усавршавање. 
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4. Редовно информисање колектива  и ученика о њиховим обавезама и одговорностима и стању у школи по питању дискриминаторног 

понашања, два пута годишње 

5. Сарадња са Локалном самоуправом, ПУ, ШУ, Центром за социјални рад 

 

Поступање када је ученик/дете учесник у дискриминаторном понашању 

 

1. У школи се интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа, части или достојанства личности и 

дискриминаторног  

понашања према особи , а нарочито према млађем, слабијем и са сметњама у развоју, према родном идентитету, полу, сексуалној 

 оријентацији, раси, боји коже, верској или националној припадности, језику, имовном стању, социјалном и културном пореклу 

и  

другим личним својствима.. 

2. Интервенише се у случају сумње и када је извршено дискриминаторно понашање на основу матрице за процену 

дискриминаторног  

понашања учесникау образовању.  

Дискриминаторно понашање се сврстава у један од три нивоау зависности од  

- Узраста  

- Интензитета, трајања и учесталости 

- Облика и начина узнемиравања и понижавајућег поступања 

- Последицца дискриминаторног понашања 

Ако се дискриминаторно понашање догодило ван установе, предузимају се мере појачаног васпитног рада, без вођења васпитно- 

дисциплинског  

поступка. Када се дискриминаторно понашање догоди у простору установе, предузимају се мере појачаног 

васпитног рада и покреће се, води и окончава васпитно-дисциплински поступак утврђен законом. 

Редослед поступања у интервенцији: 

1. Проверавање добијене информације или сумње 

2. Заустављање дискриминаторног понашања и смиривање учесника 

3. Обавештавање и позивање родитеља 

4. Прикупљање релевантних информација и консултације у тиму за заштиту и процена нивоа 

5. Предузимање мера и активности 

6. Праћење ефеката предузетих мера 
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Поступање у случају дискриминаторног понашања запосленог према учеснику у образовању.Сазнањео дискриминаторномпонашању 

запосленог 

 може да се добије опажањем,сумњом или информацијама (непосредно, усмено, писним обликом, анонимном пријавом, коришћењем  

дигиталних средстава), поверавањем од самог учесника или посредно од родитеља, вршњака, других запослених или трећих лица.  

Редослед поступања: 

1. Заустављање дискриминаторног понашања 

2. Смиривање ситуације 

3. Обавештавање родитеља и информисање одељенског старешине, васпитача... 

4. Подношење пријаве директору 

5. Консултације у тиму за заштиту 

6. Обавештавање школске управе 

7. Праћење ефеката 

Уколико се сумња на дискриминаторно поступање директора, сумња се пријављује Министарству . 

Тим за заштиту води документацију и сачињава извештај два пута годишње. 

 

У случају сумње да у установи постоји сегрегација (издвајање учесника у образовању на основу неког личног својства) припрема се план  

десегрегације на основу анализе узрока , специфичности установе и расположивих ресурса. Овим активностима координира тим за 

заштиту. 

У процесу десегрегације спроводе се мере за појединачно дете/ученика које сачињавају и спроводе у сарадњи тим за заштиту и тим за 

инклузију 

- Израда плана подршке у циљу развијања самопоуздања 

- Укључивање детета/ученика у све школске активности на основу плана подршке 

- Организовање интензивног учења (допунска, додатна настава, индивидуални рад) 

- Организовање вршњачког учења и израда плана транзиције у циљу инклузије 

- Организовање распореда седења који подразумева честе ротације 

 

На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама и искуства стеченог реализацијом пројекта „Моја школа, школа без насиља“, а у складу са ШРП-

ом, сачињен је  Програма заштите деце/ученика од насиља. 
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Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног 

вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства 

деце/ученика. 

Наша школа полази од принципа да се насиље над и међу ученицима може спречити.   

У складу са овим принципом школа креира климу у којој се: 

- учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности 

- не толерише насиље 

- не ћути у вези са насиљем 

- развија одговорност свих 

- сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање 

Овај принцип остварује се: 

- мерама превенцијемерама интервенције. 

- Превентивне мере иницирају и реализују сви запослени и ученици. Мере интервенције спроводи Тим за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља који је именовао директор, а сви запослени школе су дужни да регују (зауставе, пријаве) када су сведоци 

или имају сазнање о насиљу 

 над и међу ученицима. 

 

 
Анализа стања у остваривању 

равноправности 

и једнаких могућности и стања 

 у оквиру заштите од насиља 

 

Евиденција тима за заштиту,  

Анализа извештаја 

 тимова  

за заштиту, 

самовредновање,  

ИO и актива за РПШ 

Тим за заштиту 

 

 

Август 

Децембар 

Јуни 

Израда програма превенције на 

 основу анализираног стања 

Сачињавање  

акционог  

плана 

Тим за заштиту 

 

Август- септембар 

Информисање учесника у  

образовању , запослених и  

родитеља о планираним  

активностима  

Презентација,  

радионице, 

Промотивни  

материјал 

Тим за заштиту 

одељенске старешине 

 

 

Септембар, октобар 

 

Обука запослених о превенцији и о 

облицима дискриминаторног  

понашања 

Информисање о  

правима и  

обавезама на  

Тим за заштиту Октобар  
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наставничком 

 већу, колегијуму  

Радионице са 

 запосленима 

Обука ученика према узрасним 

категоријама оостваривању 

 једнаких могућности кроз ЧОС,  

ученички парламент , вршњачки  

тим, ваннаставне активности,  

културно-уметничке активности 

Радионице  

Предавања 

Форум  театар 

Филмска 

 презентација- 

„ Уа, неправда“, 

 „ Таргет“... 

 

Тим за заштиту 

Координатор  ученичког 

 парламента 

Одељенске старешине 

Координатор вршњачког 

 тима 

Инклузивни хор 

 

 

Током године 

Информисање, праћење и 

 учествовање у изради  

предлога пројеката и пројектним 

активностима  

везаним за остваривање једнаких 

могућности и  

заштите од насиља 

Конципирање 

 пројеката , 

истраживање  

потреба, 

учествовање у  

планираним 

акцијама 

Тим за заштиту 

Школски тимови 

Осељенске старешине 

Током године 

Информисање и обука родитеља о 

једнаким могућностима и ненасиљу 

 кроз Клуб родитеља,  

Савет родитеља и 

 родитељске састанке 

Трибине 

Дискусије 

Презентације 

Радионице  

Тим за заштиту 

Родитељи и наставници  

чланови клуба 

Током године 

Анализа и мапирање ризичних 

 места и ситуација у школи  

Разговор, анализа,  

предлог 

 мера за отклањање 

Тим за заштиту ученика, 

 од насиља 

 

Једном  месечно 

Израда детаљног плана дежурства  

наставника 

Анализа Помоћници директора Септембар 

Обавештавање родитеља о мерама 

безбедности које школа предузима 

 и о правима и одговорностима 

 родитеља 

Родитељски  

састанци,  

Огласна табла 

Од.старешине, чланови тима, 

стр.већа 

Септембар – октобар 

Радионица за ученике Припремног 

 разреда средњешколе  

„Упознавање“ 

Радионица,  

 разговор 

 

Чланови тима 

Септембар 
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Израда зидних новина-  

„догодило се у школи“ 

Сакупљање вести и  

израда з.новина  

Ученички парламент , 

библиотекарка и  

наставници српског језика 

Сваког месеца од  

октобра 

Евиденција и праћење 

 дискриминаторских и  

насилних ситуација 

 

Вођење  

документације 

Одељ.старешине и  

стр. сарадници 

Током године. 

Развијање и неговање 

Богатства различитостии 

интеркултуралност 

 

Приказ  разл. 

 обичаја и култ. 

Европскосело, Сарадња са 

школом из Мађарске 

републике, Обележавање 

Дана деце са  

аутизмом и  

Дауновим синд 

Вршњачки тим 

Дечји савез 

Стручна већа 

Април, мај 

„Остваривање једнаких могућности 

“ -такмичење 

Квиз Чланови тима Март 

Промоција спорта,фер плеја и  

навијања 

 

Инклузивне игре Наставници физичког, 

 одељенске старешине, 

 вршњачки тим 

У сваком 

 полугодишту 

Увођење теме безбедности у ЧОС Предавање за ученике 

четвртог и шестог  

разреда и виши  

разреди и средња 

 школа 

Представници ПУ Зрењанин 

Одељ.старешине 

Од октобра, 

 једном месечно 

 Периодично праћење и  

извештавање о ефектимa 

 реализованиих активности 

и појавама насилних ситуација и  

атипичног понашања ученика 

Прикупљање и  

сачињавање  

извештаја 

за Одељ.и Наст.веће 

Кординатор тима  

Децембар. 

 

Јун  

Развијање вештина 

разрешавања насилних 

ситуација- ученици 

Драмски приказ,  

радионице 

Психолози, спец.педагог Фебруар-мај  

Праћење и анализа резултата 

 реализације плана транзиције 

Посета  одељењима 

увид у постојећу  

документацију 

Тим за ИО 

Тим за заштиту 

Родитељи 

Одељенске старешине 

Децембар 

 

Јун 

Радионице заученике I разреда  Радионице Чланови тима Октобар-јун. 
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 средњегобразовања на тему „Без 

дискриминације и насиља,  

здрави избори“ 

Сарадњаса спољашњом мрежом,  

ЦЗСПУ Зрењанин,Тужилаштвом, 

Школском управом, ЦЗСР,  

Интерресорном  комисијом 

Консултације и  

договор 

Чланови тима По 

потреби током године 

Умрежавање носилаца 

Превенције: Савет 

Родитеља, Клуб родитеља и   

наставника,  Шк Одбор, 

Од. Већа,  Наст. Веће  

Разговори, размена 

 идеја и искустава, 

 анализа  

извештаја 

Кординатор тима, директор 

 школе 

Децембар и јун. 

Анализа примене васпитних  

мера  

Интерактивна 

 размена  

на нивоу  Од.већа 

Сва Oд.већа , директорктор  

школе, тим за заштиту 

Децембар, март 

Месечни састанци Тима Дискусија  Чланови тима Септембар - јун 

Оснаживање ученика- 

посматрача за препознавање и 

конструктивно реаговање у   

ситуацијама  

дискриминације  и  насиља  

Радионичарски рад, 

разговор,  

саветодавни рад,  

Фокус групе 

Тим за заштиту 

Одељенске старешине 

Дежурни наставници 

 

Новембар-јун 



104 

 

     ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ 

        ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
          АКТИВНОСТИ       РЕАЛИЗАТОРИ 

          ВРЕМЕ 

    РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Препознавање различитих  

уверења и понашања која су 

дискриминаторска 

Утврђивање одговорности 

на основу матрице за 

 процену нивоа дискриминације 

Чланови тима Током године 

Усклађена и доследна 

Примена утврђених 

Поступака и процедура 

на I нивоу 

Заустављање дискриминације, 

насиља и 

смиривање ситуације 

провера добијених информација 

утврђивање  нивоа 

евидентирање, 

обавештавањеродитеља 

разговор , реституција, 

медијација 

договор, праћење реализације 

сваки запослени, 

ако је сведок насиља, 

од.старешина 

по потреби одређује 

одељ.старешина 

Усклађена и доследна 

Примена утврђених 

Поступака и процедура 

на II  нивоу 

-Заустављање 

дискриминације,насиља, 

-провера сумње, 

-заштита ономе ко трпи 

насиље, дискриминацију, 

подршка 

-разговор са  

починиоцем 

-обавештавање и  

разговор са 

родитељима свих актера 

-подношење пријаве  

-сви запослени 

-одељ.старешина 

-тимЗЗЗ 

-психолог, педагог 

-родитељ 

-ученици 

-директор 

по потреби,  

током шк. 

године 
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Директору 

-консултације тима за 

 заштиту 

-евидентирање 

-покретање ВДП по  

потреби 

-рад са од.заједницом 

-праћење ефеката 

Усклађена и доследна 

Примена утврђених 

Поступака и процедура 

на III нивоу 

- заустављање 

насиља,дискриминације 

-збрињавање жртве 

обавештавање родитеља 

-пријава СМЗи директорки 

-евидентирање 

-консултације у тиму 

- обавезно покретање ВДП 

-васпитни рад са 

 починиоцем 

и породицом 

-васпитни рад са ОЗ 

-подршка жртви 

-праћење ефеката 

-сви запослени. 

-директор 

-одељ.старешина 

-тим ЗЗЗ 

-психолог, педагог 

-одељ.заједница 

-родитељи 

по потреби, 

током шк. 

године 

Периодично праћење и  

вредновање врста и  

учесталости насиља и  

дискриминције 

Истраживање,запажање 

Провера, анализа 

Тим за заштиту  

одељ.старешина 

Децембар 2019 

Јун 2020. 

Подршка ученицима 

који трпе насиље или  

Разговор, емпатија, 

објашњавање 

изабрани члан тима и 

од. старешина 

по потреби,  

током шк. 
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-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дискриминацију корака за његову 

заштиту 

године 

Рад са ученицима који 

врше насиље или  

дискриминишу 

Разговор о преузимању 

одговорности и договор 

о мерама и начину 

 праћења 

изабрани члан тима 

( по договору) 

од. старешина 

Новембар-јун 

Оснаживање ученика- 

Посматрача,сведока за 

конструктивно реагов. 

Радионичарски рад, 

Разговор, учење 

Вршњачкој медијацији 

Дарко Јоњев и  

Рајка Чекрџин 

 

Новембар-јун 

Саветодавни рад са  

родитељима чије дете трпи 

или врши насиља или  

дискриминацију 

Упознавање родитља са 

правима/обавезама 

Оснаживање за  

преузимање  

одговорности и 

сарадња у интересу детета 

Одељењски старешина 

Одабрани члан тима 

Новембар-јун 

Реаговање када је  

извршилац дискриминације запослени 

или треће лице у установи 

Заустављање, 

Смиривање ситуације,  

Обавештавање  

родитеља 

Подношење пријаве 

 директору 

Консултације тима 

Обавештавање ШУ 

Праћење ефеката 

Чланови тима и 

 директор 

Током године 

Евалуација програмских 

активности 

Извештавање 

 

Чланови тима Децембар 

јун 
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8.4. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

За праћење реализације Програма здравственог васпитања задужени су здравствени радници школе. Они ће сарађивати са 

свим запосленим радницима у нашој установи као и са Заводом за заштиту здравља – Зрењанин и информисати запослене о 

новинама значајним за унапређење здравствене културе ученика. 

У сачињавању програма здравственог васдпитања пошло се од циљева и задатака утврђених и планираних РПШ-ом  као и 

претходне анализе постојећег стања и утврђених потреба:  

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

учење засновано на искуству. 

-Учење подразумева превођење онога што ученици знају 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. 

-Стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења. 

-Васпитање ученика за рад и живот у здравој средини. 

-Стицање знања ,умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања 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 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, као што су физичка активност и боравак у природи. 

-Формирање жеље да ученик упозна своје тело. 

-Стицање знања и вештина из области колективне и личне хигијене. 

-Упознавање са правилном исхраном. 

-Упознавање са штетним ефектима поједних супстанци са акцентом на штетне ефекте дувана и алкохола. 

-Упознавање са потребом усклађивања времена за игру рад и одмор. 

-Упознавање са најчешћим ситуацијама у којима ученик може да се повреди. 

-Примењивање  Протокола о поступању  приликом  ЕПИ  напада код деце и ученика.   
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РАЗ 

РЕД 
ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ МЕС. 

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ 

РАДА 
РЕАЛИЗАТОРИ САРАДНИЦИ 

I- IV Подстицање сазнања о себи IX-X 

Корективни програм, 

вођење „споменара 

другарства“, психол. 

радионице 

Психолог,      

специјал.педагог, логопед, 

реедукатор, 

одељ.старешина 

Остали наставници и 

сарадници, 

Родитељи 

V – 

VIII 

Свест о сличностима и 

разликама наших осећања 

током 

године 

Индивидуалне и групне 

логопедске и 

психомоторне вежбе, 

психолошке радион. 

Психолог,педа 

гог, наставници 

индивидуалне 

наставе 

Одељењске 

старешине, 

остали наставници 

Ош 

Сш 

Утврђивање броја ученика са 

стањем потреба за појачаном 

хигијеном у школи 

IX-X 

I- II 

Опсервација, интервју, 

скале процене, преглед 

хигијене 

Здравствени радници 

Одељењске старешине, 

наставници, стручни 

сарадници 

Ош 

Сш 

Спровођење установљених 

процедура предвиђених РПШ-

ом ,за спровођење хигијене у 

школи 

Током 

године 

Опсервација, интервју, 

скале процене, преглед 

хигијене 

Директор, помоћници 

директора, 

социјални радник   

психолог, педагог, 

медицински техничар, 

одељењски старешина 

 

остали наставници, 

родитељи 

радници на одржавању 

хигијене, 

I – IV Препознавање осећања 
током 

године 

Индивидуалне и групне 

логопедске и 

психомоторне вежбе, 

психолошке радионице 

Психолог,         педагог,  

наст.инд.наставе 

Психолог,         педагог,  

наст.инд.наставе 

ОШ 

СШ 

Евидентирање промена у 

развоју 

током 

године 

Дефектолошка и 

психолошка процена, 

процена знања 

Стручна служба, 

наставници инд. наставе, 

предметни наст. 

Здравствени 

радник, педијатри, 

лекари специјал. 

ОШ 

СШ 

Хигијена зуба и усне 

дупље 

током 

године 

предавања , здравствени 

прегледи, демонстрација 

Здравствени 

радник 

Одељењске 

старешине 
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I – IV 

Формирање навика правилне 

исхране, самопослуживања и 

коришћења санитарних 

чворова 

Прво 

полуг. 
Опсервација и инструкција 

Васпитачи и 

одељењске стар. 

Здравствени радник, 

Куварице 

I –VIII 
Развијање личне одговор 

ности за бригу о телу 

Током 

године 

Опсервација и инструкције, 

предавања 

Одељењске стар. 

здравствени радник и  

соматопед 

Остали чланови 

колектива 

I –VIII 
Психомоторна 

организованост 

Током 

године 

Корективно  – превентивне 

вежбе 
Реедукатор, соматопед 

Остали чланови 

колектива 

I –VIII Шта је здраво понашање 
Током 

године 

Предавања, инструкције, 

прегледи 
Здравствени радник 

Педијатри , 

неуропсихијатар 

Стоматолози 

ОШ 

СШ 

Правилно коришћење услуга  

здравствених  служби 

Током 

године 
Предавања, инструкције 

Одељењске старешине, 

здравствени р. 
Социјални радник 

I –VIII 
Безбедно кретање у  

саобраћају 

Током 

године 
Предавања, инструкције 

васпитачи, одељењске  

старешине, наставн. TO. и 

практичне наставе 

Радници 

МУП-а 

ОШ 

СШ 
Савладавање  конфликата 

Током 

године 
Радионице, разговори 

Тим за заштиту деце од 

насиља 

Стручна служба, 

одељењске стар. 

ОШ 

СШ 

Перцепција индивидуалних 

разлика међу половима 

Током 

године 

Разговори, 

радионице 

Одељењске старешине, 

психолог, 

педагог, 

здравствени р. 

Стручна служба, 

одељењске старешине 

ОШ 

СШ 

 

Знати како сачувати  здраву 

околину 

Током 

године 

Предавања, 

разговори, 

радионице 

Одељењске стар, руков. 

еколошке 

секције 

Сви чланови колектива 

ОШ 

СШ 

Злоупотрба психоакти 

вних супстанци 

XI 

 

V 

Предавања 

разговори 

филм 

радионице 

Одељењске старешине 

Специјални 

педагог 

психолог 

здравствени радник 
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8.5. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

У току године, школа ће реализовати задатке професионалне оријентације кроз све облике образовно-васпитног рада, а 

посебно у оквиру редовног наставног процеса, слободних активности и одељењских заједница. Како оспособљавање ученика за 

доношење реалних и зрелих одлука о избору занимања захтева дужи континуирани и систематски рад, професионална оријентација 

ће се плански и систематски одвијати у основној школи - од првог до осмог разреда , а не само у осмом разреду, када се доноси прва 

одлука о избору одређеног образовног профила. Професионална оријентација се наставља и у припремном разреду средње школе. 

 Основни носиоци реализације програмских задатака професионалне оријентације су: координатор активности и 

професионалне оријентације, школски психолог, социјални радник, разредне старешине, предметни наставници. Остали учесници у 

раду на професионалној оријентацији су: директор, реедукатор психомоторике, логопед, разредна већа, наставничко веће, стручна 

већа, организације ученика уз повремено улључивње родитеља. 

 Ради ефикасније координације рада организована је и комисија за професионалну оријентацију који сачињавају : одељењске 

старешине осмог разреда, руководилац практичне наставе, наставник ТИО, психолог, социјални радник. 

 У области професионалне оријентације  предвиђени су општи задаци за све ученике основног образовања: 

 - упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика  значајних за усмеравање 

професионалног развоја, 

 - упознавање ученика са светом рада и занимања и системом средњег образовања, 

 - формирање правилних ставова према раду, 

СШ 
Заштита од нежељене 

трудноће 

током 

године 

Предавања 

разговори 

радионице 

Здравствени радници 

специјални педагог 

психолог 

саветовалиште за младе 

ОШ 

СШ 
Шта је насилништво 

током 

године 

предавања 

разговори 

филм 

радионице 

Одељењске 

старешине, специјални  

педагог, 

психолог 

Тим „ Моја школа, 

школа без насиља“ 

МУП 

НВО 

ОШ 

СШ 
Појам родне равноправности 

V 

VI 

предавања 

радионице 

Специјални педагог 

психолог 
одељењске старешине 
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 - подстицање ученика за испитивачко понашање према себи и свету рада, 

 - подстицање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење зрелих одлука у вези са избором занимања, 

 - успостављање сарадње са родитељима ученика и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци у њиховом 

професионалном развоју, 

 - успостављање сарадње са установама и институцијама, које могу допринети успешнијем професионалном раду ученика. 

 

 

Активност Време Реализатори 

Упознавање ученика са 

подручијима рада, 

образовним профилима и 

средњим школама 

 Израда паноа за ученике 

 Организовање презентација средњих школа 

 Формирање Кутка за професионалну оријентацију 

 Формирање збирке промотивног и информативног 

материјала средњих школа 

током школске 

године 

- Тим за професионалну 

оријентацију 

Упознавање ученика са 

занимањима и светом рада 

 Презентација занимања родитеља ученика 

 Организовање посета радним организацијама и 

установама 

 Израда паноа са занимањима родитеља 

 Организовање посета сајмовима занимања и 

образовања 

током школске 

године 

- Одељењска већа 

- Тим за професионалну 

оријентацију 

Саветодавни рад с 

ученицима осмог разреда 

 Примена стандардизованих тестова (ТПИ и др.) 

 Индивидуални саветодавни рад с ученицима 

 Индивидуални саветодавни рад с родитељима 

 Сарадња са ЦИПС у оквиру НСЗ 

 Предавања/радионице за ученике о избору 

занимања 

 Саветодавни рад с ученицима којима је потребна 

додатна подршка и сарадња с релевантним 

службама 

друго и треће 

тромесечје 

- Психолог школе 

- Одељењске старешине 
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8.6. ПРОГРАМ РАДА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

ПРОГРАМСКИ  ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ  РАДА САРАДНИЦИ 

 

Пријем нових ученика 

Структуирање одељења 

Комплетирање документације 

Сарадња са другим школама, 

интерресорном комисијом, одељењем 

за послове из области друштвених 

делатности, центром за социјални рад, 

просветном инспекцијом, интернатом 

 

 

 

 

АВГУСТ-СЕПТЕМБАР 

-интервју 

-социјална анамнеза 

-прикупљање 

документације 

-вођење евиденције 

-саветодавни рад у вези 

остваривања права 

-израда спискова 

директор 

помоћници директора 

стручна служба 

 разредне старешине 

администрација 

 друге институције 

Припрема спискова ученика путника и 

родитеља пратилаца (за сваки месец ) 

Израда месечних карата  

Израда спискова за путне трошкове у 

готовини (за сваки месец) 

Припрема списка за исхрану ученика 

(за сваки месец) 

 

 

 

 

 

 

 

-тимски рад 

-увид у постојећу  

документацију 

-вођеље евиденције 

-саветодавни рад у вези 

остваривања права 

-израда спискова 

директор 

помоћници директора 

стручна служба 

 разредне старешине 

администрација 

 друге институције  

 

Информисање о упису и 

средњу школу 

 Предавања за ученике осмог разреда о избору и 

упису у средњу школу 

 Предавање за родитеље ученика осмог разреда о 

избору и упису у средњу школу 

четврто 

тромесечје 

- Педагошко-психолошка 

служба 

- Одељењске старешине 

Реализација програма 

„Професионална 

оријентација на преласку у 

средњу школу“ 

 Реализација изабраних радионица за све ученике 

седмог разреда 

 Реализација изабраних радионица за све ученике 

осмог разреда 

 Реализација одабраних радионица за групе 

заинтересованих ученика 

током школске 

одине 

- Тим за професионалну 

оријентацију 

- Одељењске старешине 
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ПРОГРАМСКИ  ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ  РАДА САРАДНИЦИ 

Учешће на активима,  стручним већима, 

тимовима 

Учешће у раду Тима за заштиту 

ученика од насиља 

Сарадња са Тимом за инклузивно 

образоваље 

Сарадња са Комисијом за вођење 

дисциплинских поступака  

Сарадња са центрима за социјални рад 

у Зрењанину и окружењу 

Сарадња са интерресорном комисијом 

Сарадња са здравственим установама 

Сарадња са Просветном инспекцијом 

 

 

 

 

 

 

 

ТОКОМ 

 

ЦЕЛЕ ГОДИНЕ 

 

 

-разговори, договори, 

консултације 

 

 

 

 

Пикупљање документације, спровођење 

свих радњи везаних за конкурс за 

ученичке стипендије, израда спискова 

за ученичке стипендије  

 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

увид у постојећу  

документацију 

прикупљање 

документације 

израда спискова 

разредне старешине 

друге институције 

родитељи 

Саветодавни рад са родитељима 

ученика који не похађају редовно 

наставу, обилазак породица 

Рад са ученицима са поремећајем 

понашања, њиховим родитељима, 

обилазак породица 

Праћење ученика без родитељског 

старања 

 

Праћење ученика са здравственим 

проблемима 

 

Саветодавни рад у вези остваривања 

 

ТОКОМ ЦЕЛЕ 

 

ГОДИНЕ 

 

 

 

 

-разговор 

 

-саветодавни рад 

 

-писање дописа и пријава 

 

-теренски рад 

стручна служба 

 наставници 

администрација 

 друге институције 



115 

 

ПРОГРАМСКИ  ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ  РАДА САРАДНИЦИ 

права као и обавеза 

 

Подела прикупљене помоћи 

 

Посете дислоцираним одељењима 

Учешће у раду Тима за професионалну 

оријентацију 

Рад са ноноуписаним ученицима 

 

ОКТОБАР- 

 

НОВЕМБАР 

 

рад на терену 

консултације  

 дописи  другим институцијама 

интервју 

групни разговор 

 

директор 

стручна служба 

разредне старешине 

друге институције 

 

Учешће у раду стручних органа 

Састанак Комисије за професионалну 

оријентацију 

Родитељски састанак за припремне 

разреде средље школе 

Писање приговора за ученике средње 

школе, који нису на листи за стипендије 

 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

  

 

писање извештаја 

вођеље евиденције 

и документације 

консултације и давање 

предлога 

дописи 

помоћници директора 

стручна служба 

разредне старешине 

 друге институције 

администрација 

родитељи 

Подела хуманитарне помоћи 

Помоћ ученицима у одећи и обући у 

зимском периоду 

Обилазак породица, рад са родитељима 

чија деца нередовно/не похађају 

наставу 

 

 

 

 

 

ЈАНУАР- 

 

ФЕБРУАР- 

 

МАРТ 

 

процена потреба 

рад на терену 

разговори, савети 

дописи 

стручна служба 

 разредне старешине 

 друге институције 

Професионална оријентација за VIII 

разредe 

 

Саветодавни рад са ученицима и 

породицама 

 

 

 

АПРИЛ- 

МАЈ 

интервју 

 

рад на терену 

 

саветовање, информисање 

 

стручна служба 

 разредне старешине 

 друге институције 
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ПРОГРАМСКИ  ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ  РАДА САРАДНИЦИ 

 

Обилазак наших одељења на селу 

 

 

 

 

Сарадња са редовним школама 

 

Родитељски састанци за ученике 

завршних разреда ОШ у Зрењанину и 

Кикинди 

 

Припрема документације и мишљења за 

лекарске прегледе ученика, који се 

уписују у средњу школу 

 

 

 

МАЈ 

разговор 

 

давање предлога и мишљења 

 

писање дописа 

 

саветодавни рад 

помоћници директора 

стручна служба 

наставници 

друге институцује 

Учешће у раду стручних органа 

 

Припрема за упис ученика за следећу 

школску годину 

 

Сарадња са ученицима и родитељима 

 

Сређивање евиденције и документације 

за ученике који завршавају школу 

 

Припрема извештаја о раду 

Припрема плана рада 

 

 

 

ЈУН 

саветодавни рад 

 

вођење евиденције 

и докумантације 

 

консултације 

 

анализа података 

 

 

директор 

 

помоћници директора 

 

стручна служба 

 

наставници 

 

администрација 

 

 друге институције 
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8.7. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

 

РЕДНИ 

БРОЈ 
АКТИВНОСТ ЦИЉЕВИ МЕСЕЦ 

 

1. 

Сарадња са Народним музејом- 

Зрењанин у виду учешћа у 

радионицама, посетама актуелних 

изложби као и сталних поставки 

Музеј као инситуција чија је делатност 

усмерена ка друштву, може имати значајну 

илогу у промовисању одрживог развоја и 

очувања компоненти биодиверзитета. 

 

септембар-јун 

 

 

2. 

 

 

Еколошке радионице 

Цилјеви еко радионица су развијање еколошке 

свести, развијање одговорног односа према 

окружењу и спремност за очување живе и 

неживе природе, уочавање чињенице да је 

човек део природе и да треба да је чува, 

подстрехивање на креативно коришћење 

материјала из свакодневног живота, 

повезивање теоретског знања са практичним 

решењима. 

 

 

септембар-јун 

 

 

3. 

 

Обележавање Светског дана животиња 

(промотивни филмови, попуњавање 

анкета, посета резервату природе 

„Царска бара“..) 

Све активности у вези обележавања овог 

датума имају циљ да  нас  подсете да су 

животиње равноправни становници наше 

планете са којима делимо живот на њој, да 

имају једнака права на живот као и ми, да као 

и ми осећају бол, страх,  да имају  своје 

потребе  и да им не смемо чинити оно што не 

желимо да неко чини нама. 

 

 

04. октобар 
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РЕДНИ 

БРОЈ 
АКТИВНОСТ ЦИЉЕВИ МЕСЕЦ 

 

4. 

 

„Еколошка Нова Година“ 

 

Циљ ове активности јесте да се стечене навике 

куповине сечених „новогодишњих јелки“ 

претворе у племенитији однос према 

четинарима као и према природи и животној 

средини у ширем смислу.Набавком јелки са 

бусеном које се после празника могу посадити,  

ствара се  традиција неге зеленила. 

 

Последња недеља првог 

полугодишта 

 

5. 

 

Обележавање Светског дана вода 

(цео наставни дан може бити посвећен 

водама кроз интердисциплинарну, 

односно тематску наставу) 

Подизање свести о важности воде за опстанак, 

побољшању управљања њеним ресурсима, 

упознавање са начинима економисања водом и 

мерама против њеног загађења . 

 

22. март 

 

 

 

 

6. 

 

 

Обележавање 

Дана планете Земље 

(промотивни филмови, прављење 

плаката, зидних новина..) 

Упозорити на опасност која прети животу на 

Земљи због наглог развоја индустрије и 

пораста потребе за енергијом што је 

резултирало повећаном експлоатацијом 

фосилних горива, ослобађањем великих 

количина отровних супстанци у атмосферу, 

глобалним загревањем и климатским 

променама.Утицати на свест о одговорности 

човека у очувању животне средине 

 

 

22.април 

 

 

7. 

Дан Сунца 

(гледање краткометражног анимираног 

филма“То је екологија“ ) 

Упознати ученике са предностима и 

могућностима примене обновљивих извора 

енергије.Едуковати младе о томе како 

штедњом енергије и њеним економисањем 

помажу животној среди а самим тим и себи. 

 

 

01-19. маја 
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РЕДНИ 

БРОЈ 
АКТИВНОСТ ЦИЉЕВИ МЕСЕЦ 

 

 

8. 

 

Европски дан паркова 

(посета и акција чишћења неког 

градског парка) 

 

Указати на значај зелених површина у граду и 

упознати ученике са мерама заштите и 

правилним опхођењем према парковима и 

природи уопште 

 

24. мај 

 

 

 

9. 

 

Светски дан заштите животне средине 

(ђаци могу да направе серију 

истраживања, фотографија и разног 

другог материјала и да приреде 

изложбу у школи и око ње) 

Указати на неопходност веће бриге за очување 

природе, подстицати еколошки пожељно 

понашање, указати на важност чистије, 

зеленије и сјајније будућности за себе и 

генерације које долазе.Скренути пажњу на 

неки део природе у околини школе(парк, 

језеро, ливаду) и упознати ученике са лепотом 

тог добра, истаћи колико може бити важан 

ресурс и за учење, спортске активности и за 

околно становништво и указати на потребу 

очувања. 

 

 

 

05. јун 

 

 

 

 

8.8. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

 
Унапређивање циљева и задатака појединих аспеката васпитања у великом степену зависи од  квалитета сарадње школе и 

родитеља. Посебно важну улогу има одељењки старешина, стручни сарадник и директор школе.  

Ова сарадња углавном се огледа у пружању помоћи родитељима за што успешније остваривање програма васпитне улоге породице 

као и ангажовању родитеља у реализацији васпитних задатака  школе.  
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У циљу што бољег информисања о најновијим сазнањима о одгајању и васпитавању деце, родитељима ће бити одржани 

тематски родитељски састанци.  

Школским развојним планом (2015/2018. година), планиран је рад на интензивнијем укључивању родитеља у живот и рад школе.  

Активности за остваривање сарадње са родитељима у шк. 2015/16. години: 

- правовремено информисање родитеља о активностима у школи 

- укључивање родитеља у годишње планирање рада школе 

- укључивање родитеља у планирање и реализацију активности и акција 

ученичких организација 

- укључивање родитеља у акције на уређењу школе 

- одржавање радионица за родитеље психолог, одељењски старешине и др.стручни 

сарадници 

- одржавање педагошких предавања за родитеље 

- предавања за ученике из области здравственог васпитања 

- предавања за ученике о занимањима    

- заједнички излети деце и родитеља, спортска такмичења 

 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика,заснован на принципима међусобног 

разумевања, поштовања и поверења.  

 

 

 

Активност Време Реализатори 

Информисање 

 Редовни и ванредни родитељски састанци 

 Пријем родитеља („отворена врата“) 

 Израда паноа 

 Сајт школе 

 Организација предавања/радионица за родитеље о 

различитим темема 

током године - Сви органи и службе школе 

Саветовање 

 Индивидуални саветодавни рад педагошко-психолошке 

службе или одељењских старешина 

 Организација предавања/радионица за родитеље о 

током године 

- Одељењске старешине 

- Педагошко-психолошка 

служба 
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Активност Време Реализатори 

различитим темема 

 Препоруке за обраћање одговарајућим институцијама 

Партиципација 

 Учешће родитеља у реализацији наставе и ваннаставних 

активности 

 Учешће родитеља у спортским активностима 

 Учешће родитеља у реализацији посета и излета за 

ученике 

 Учешће родитеља у хуманитарним и културним 

активностима 

током године 
- Одељењска већа 

- Стручна већа 

Консултовање у 

доношењу одлука 

 Доношење одлука из своје надлежности 

 Разматрање питања из своје надлежности  

 Давање сагласноости из своје надлежности  

током године 

- Савет родитеља 

- Школски одбор 

- Комисије 

Отворена школа 
 Пријава и посете изабраним часовима наставе 

 Израда евиденције о присуству родитеља 

сваке последње 

недеље у месецу 

- Пријављени родитељи 

- Савет родитеља 

Анкетирање 

родитеља 

 Израда анкете 

 Избор узорка 

 Обрада података и израда извештаја 

 Препоруке за измену програма сарадње 

на крају 

полугодишта 

- Педагошко-психолошка 

служба 

- Педагошки колегијум 

 

 

8.9. ПРОГРАМ  РАДА  ШКОЛСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ 

 

 
Школска библиотека и медијатека су затвореног типа за наставнике и ученике школе. Наставничку библиотеку користе 

наставници у свом раду са децом или у циљу стручног усавршавања,док ђачка библиотека опслужује ученике литературом 

потребном за савладавање и продубљивање наставног градива, као и књигама за читање у слободном времену. 

Школска медијатека је школски библиотечко-медијатечки информациони центар,који у свом саставу обједињује функције 

школске библиотеке и функције мултимедијског и интердисциплинарног средишта за све наставно-васпитне области. Основни 



122 

 

задатак библиотеке и медијатеке је унапређивање свих облика и метода васпитно-образовног рада, допуњавање образовно 

васпитног подручја изворима знањаи подстицање стваралачког потенцијала. 

У планирању и програмирању рада библиотеке-медијатеке полази се од Програмских основа васпитног рада школе. 

Циљ: развијање културе читања код ученика и њихово оспособљавање за самостално коришћење и проналажење књижне и 

некњижне грађе   

Задаци: 

- развијање потреба,навика и интересовања за коришћење библиотечко-медијатечке грађе 

- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима 

- учествовање у остваривању Програма рада школе и Развојног плана 

- подстицање и упућивање ученика,наставника и сарадника за коришћење фондова библиотеке 

- набављање библиотечко-медијатечке грађе и њихова физичка обрада,инвентарисање,класификација,сигнирање и 

каталогизација 

- вођење прописане евиденције и документације о раду школске библиотеке-медијатеке 

- развијање кодекса понашања у библиотеци у срадњи са ученицима и наставницима 

- заштита библиотечко-медијатечке грађе и њихова периодична ревизија 

- учествовање у раду и припрема ученика за школске приредбе,такмичења и квизове 

 

1. Планирање и програмирање рада 

2. Васпитно-образовна делатност 

а)  Рад са ученицима 

б)  Сарадња са наставницима и стручним сарадницима 

3. Библиотечко-информациона делатност 

4. Културна и јавна делатност 

5. Стручно усавршавање 

 

У току године,поред посебно наведених задатака,садржаја,метода и облика рада који су наведени у месечном оперативном 

програму,библиотекар ће свакодневно и према потреби реализовати следеће задатке: 

 

 припремање наставних средстава,училаи литературу за наставне часове 

 издавање и контрола коришћења-враћања књига,као и повремено увођење нових књига и учила 
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 прикупљање материјала и уређивање зидних новина 

 припремање простора и наставних средстава за извођење часова,психолошких,едукативних и креативних радионица,рада 

стручних органа школе,као и приликом манифестација које школа планира 

 вођење документације о свом раду  

 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ВРЕМЕ ДИНАМИКА РАДА САРАДНИЦИ 

сачињавање глобалног годишњег и 

месечног оперативног програма 
IX Прва недеља 

Директорка, помоћник 

директора, психолог 

сређивање и обрада књига и 

аудиовизуелних средстава 
IX-VI свакодневно  

учешће у раду  тима за заштиту од 

насиља  
IX-VI 

Предвиђено динамиком рада тима 

за заштиту од насиља 

 

Директорка, помоћник 

директора, наставници и 

сарадници 

учешће у припреми  и реализацији 

инклузивних игара  
IX- XII 

Предвиђена пројектним 

активностима 

Директорка,помоћници 

директора, наставници 

упис нови х чланова и њихово 

упознавање са начином рада 
IX-VI свакодневно Одељенске старешине 

посета сајму књига X Последња недеља  

учешће у припреми и реализацији 

Програма Здрави избори за децу- 

против насиља 

Током године Једном недељно Специјални педагог, психолози 

учешће у раду тима за стручно 

усавршавање 

 

 

Током године 

 

Предвиђено динамиком рада тима 

за стручно усавршавањ 

 

Чланови тима 

 

 

Учешће у раду тима за пројектно 

планирање 
Током године 

Предвиђено динамиком рада тима 

за заштиту од насиља 

 

Чланови тима 

Припрема и учешће у организацији 

новогодишњег програма и квизова 

 

XII 

 

 

По утврђеном плану 

Одељенске старешине 
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ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ВРЕМЕ ДИНАМИКА РАДА САРАДНИЦИ 

 

Учешће у изради летописа 

Током године 

 
По утврђеном плану 

 

Директор, помоћници  

директора, наставници 

припрема за Песничку штафету I-III По утврђеном плану 
Градска библиотека,наставници 

српског језика 

Песничка штафета IV Учешће у реализацији манифестације 
Градска библиотека, 

директорка,наставници,ученици 

учешће у обележавању Дана школе V По утврђеном плану 
Директорка,наставници,ученици 

 

израда извештаја о раду у току 

школске године 
VI  

Помоћник директора, психолог 

 

 

 

 

8.10. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 
 

У циљу што ефикасније и квалитетније реализације задатака зацртаних Годишњим програмом рада, школа ће остваривати 

сарадњу са локалном заједницом у којој се налази.Социоекономска структура породица највећег броја ученика  намеће потребу 

свакодневне сарадње са Центром за социјални рад ,здравственим установама, редовним школама, Дечјим организацијама, 

невладиним сектором, хуманитарним организацијама. 

Због специфичности психофизичког развоја деце и често неадекватне  ране стимулације , потребно је исту надокнадити у 

школи, како у оквиру наставе, тако и кроз сарадњу са бројним образовним и културним институцијама (Културни центар, 

позориште, биоскоп, градска библиотека ). 

Пројекат „Моја школа, школа без насиља“ повезује нас са УНИЦЕФ-ом и другим школама у Србији и институцијама важним 

за реализацију његових садржаја. 

Школски развојни план предвиђа бројне активности у циљу унапређења сарадње са локалном заједницом, а евалуација 

реализације ових активности вршиће се током периода имплементације од стране Тима за самовредновање.  

Приказивање свих значајних активности у току године одвијаће се преко средстава јавног информисања и школске интернет 

презентације, која је од школске 2006/2007 године омогућила ужој и широј јавности потпуни увид у делатност школе. Верујемо да 
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ће ове новине омогућити реализацију бројних, раније зацртаних циљева, као што је кућа за сву децу из целодневне наставе, 

правовремено укључивање ученика у предшколско одељење и школу , мање осипање ученика, безбедније окружење за децу , што 

брже проналажење посла након завршене средње школе и др. 

 

 

 

8.11. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

8.12. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

септ. - окт. нов. - дец. јануар - март април - јун 

Праћење примене 

превентивних мера безбедности 

и здравља на раду у складу са 

Актом о процени ризика. 

Праћење примене 

превентивних мера 

безбедности и здравља на 

раду у складу са Актом о 

процени ризика. 

Праћење примене 

превентивних мера 

безбедности и здравља на 

раду у складу са Актом о 

процени ризика. 

Праћење примене 

превентивних мера 

безбедности и здравља на 

раду у складу са Актом о 

процени ризика. 

Обука новозапослених и 

запослених који мењају радно 

место 

Обука новозапослених 

радника 

Обука ђака који праксу 

обављају у оквиру школских 

радионица: I, II и III разреди 

Средње школе 

Обука ђака који праксу 

обављају у оквиру школских 

радионица: припремни 

разреди Средње школе 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

Укључивање ученика у изради и 

украшавању предмета за Ученичку задругу 
октобар-мај наставници и ученици 
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8.13. ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ 
  

 
               Настава у природи  (ван Зрењанина) не реализује се са ученицима ОСШ „9.мај“, јер због лошег социо-економског статуса 

већине ученика, Општина сноси трошкове превоза, ручка и ужине, средстава и уџбеника, као и екскурзије, тако да већ преоптерећен 

општински буџет не би поднео и овај трошак. Ипак наставу у природи наши наставници и ученици често примењују, али користећи 

градске баште, паркове, излетиште „Мотел“ и сл. 

 

 

 
Екскурзије ће бити једнодневне, а реализоваће се током месеца маја. У питању ће бити нека од уобичајених и не превише 

удаљених дестинација (Катаи салаш, Вршац, Палић - Суботица и сл), зависно од прилива новчаних средстава на рачун школе, јер 

школа, односно Општина сноси целокупне трошкове екскурзије.   

 

 

 

 

8.14. ПРОГРАМ  РАДА  ЛОГОПЕДА 
 

Циљ рада логопеда је корекција поремећаја вербалне комуникације и ублажавање развојних поремећаја код деце. Користи се 

као специфичан метод  рада са циљем подстицања развоја личности у свим њеним областима и у сврху разрешавања проблема,који 

је настао као последица поремећаја вербалне комуникације код детета. 
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Садржај годишњег програма: 

Разред Тема Циљ Исходи Садржај теме 
Време 

реализације 
Метода рада Облици рада 

I-IV 

Процена 

способности 

Утврђивање 

говорно- 

језичког статуса  

ученика  

Утврђивање степена 

говорно-језичке 

развијености 

Логопедска 

дијагностика 

септембар Протокол за 

процену говорно-

језичке 

способности 

ученика 

Индивидуални рад 

I-IV 

Стимулација 

сензо-

перцептивних 

функција 

Развој психофи-

зиолошке 

основе за говор 

 

Идентификује 

звукове из 

непосредног 

окружења,локализуј

е изворе звука, 

разликује 

звукове,класификује 

звукове,разликује 

предмете 

различитих 

облика,боја и 

величина,групише 

предмете по боји, 

облику и величини 

Вежбе за развој 

аудитивне 

перцепције, 

дискриминације и 

меморије,вежбе за 

развој визуелне 

перцепције, 

дискриминације, 

меморије 

октобар-јун вербална 

интерактивна 

демонстративна 

 

Индивидуални рад 

I-IV 

Развој 

унутрашњег 

говора 

Развој пасивног 

речника 

Разумевање и 

извршавање 

једноставних и 

сложених вербалних 

Вежбе говорне 

имитације,вежбе 

разумевања 

једноставних и 

октобар-јун вербална 

интерактивна 

Индивидуални рад 
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исказа  сложених налога демонстративна 

I-IV 

Развој и 

корекција 

фонетске 

стране говора  

Формирање 

правилног 

изговора гласова 

Правилно 

усмеравање 

ваздушне струје, 

правилно извођење 

покрета говорних 

органа, правилан 

изговор гласова на 

почетку, у средини и 

на крају речи 

Вежбе усмеравања 

ваздушне струје, 

вежбе 

логомоторике, 

вежбе изазивања 

гласова, вежбе за 

корекцију 

дисторзованих  

гласова, вежбе 

правилног 

изговора гласова у 

речима, 

аутоматизаци-ја 

гласова у 

спонтаном говору, 

вежбе фонемске 

дискриминације 

октобар-јун вербална 

интерактивна 

демонстративна 

Индивидуални рад 

I-IV 

Развој 

активног 

говора и 

језика 

 

Увођење у 

елементарне 

облике говора, 

развој вербалног 

изражавања, 

проширива-ње 

језичког израза, 

Правилно одговара 

на постављена 

питања, допуњава 

започету реченицу, 

правилно 

употребљава разне 

врсте речи, користи 

ситуациони говор, 

Вежбе упамћивања 

структуре речи и 

реченица, 

именовање и 

богаћење речника, 

вежбе разумевања 

логичко-

граматичких 

структура, вежбе 

октобар-јун вербална 

интерактивна 

демонстративна 

Индивидуални рад 
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корекција 

језичко-

граматичке 

структуре, 

развој 

семантичког 

нивоа говора 

самостално прича 

причу по сликама, 

препричава 

прочитани текст, 

репродукује краће 

песмице 

употребе разних 

језичких облика, 

вежбе за развој 

репетитивног, 

наративног и 

дијалошког говора, 

развој социјалне и 

конвенционалне 

комуникације 

I-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корекција 

читања 

 

Развој психо-

физиолошке 

основе за 

читање 

Савладана техника 

читања, читање речи 

и  реченица као 

целине, разуме 

значење  прочитаног  

Вежбе фонематске 

анализе и синтезе, 

вежбе конверзије 

графема у фонеме, 

уочавање 

редоследа, вежбе 

читања речи, 

реченица, текста 

октобар-јун вербална 

интерактивна 

демонстративна 

Индивидуални рад 

I-IV 

Корекција 

писања 

 

Развој психо-

физиолошке 

основе за 

писање 

Уочава елементе 

слова, правилно 

формира и пише 

кратке реченице, 

преписује текст, 

ради диктат и 

аутодиктат 

Вежбе фонематске 

анализе и синтезе, 

вежбе 

графомоторике,веж

бе конверзије  

фонема у графеме, 

уочавање 

редоследа, вежбе 

писања речи, 

реченица, текста 

октобар-јун вербална 

интерактивна 

демонстративна 

Индивидуални рад 
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8.15. ПРОГРАМ  РАДА  РЕЕДУКАТОРА  ПСИХОМОТОРИКЕ 

 
Вежбе  опште  реедукације  психомоторике  имају за  циљ  да преко  кинестезије  и  свих  чула, истовремено  обнове  

дететова  искуства  о  себи, у односу  на простор  и  време  и  о  себи у  односу  на другог. 

Задатак  ових  вежби  је  да допринесу  развоју  моторике  код  ученика, подстичу  развој  чулног  опажања, допринесу  

емоционалном  и  социјалном  развоју  детета, да  развију  и  богате  сензорна  и  психомоторна  искуства  детета, да олакшају  

учење, читање, писање, усвајање  математичких  и других  законитости, као  и  да  допринесу  бољој  мотивацији  и  постизању  

успеха. 

У  оквиру  потребе  за  подршком и обавезних  ваннаставних  активности сви ученици нижих  разреда биће обухваћени 

индивидуалним  радом  реедукатора  психомоторике.  

Садржај годишњег програма: 

 

Разред 

 

Тема 

 

Садржај теме 

I - 

IV 

 

 

 

Процена способности Општа дефектолошка дијагностика, тестови, евалуација 

I - 

IV 
Вежбе гностичке организованости 

Вежбе  за дефинисање доживљаја телесне целовитости 

Вежбе за доживљај гестуалног простора 
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 Вежбе за откривање објективног простора 

Вежбе за уочавање присуства другог 

Вежбе  за уочавање тела у простору 

Вежбе за уочавање и процену квалитета времена 

(трајање, истовременост, наизменичност, редослед, 

уклопљеност) и оријентацију у  времену 

Вежбе за уочавање и препознавање ритмова 

Вежбе за овладавање  метричким  временом 

I - 

IV 

 

Стимулација сензо- перцептивних 

функција 

Стимулација аудитивних,   визуелних,   тактилно-кинестетичких, 

густативних, олфактивних и вестибуларних функција 

Развој аудитивне, визуелне, тактилне перцепције дискриминације, 

диференцијације, меморије 

I - 

IV 

 

Вежбе пажње 

Вежбе усмеравања, расподеле, одржавања, флексибилности 

Вежбе за развој визуелне селективности 

Вежбе претраживања и праћења, задаци менталног праћења 

Репродукција ритмичких структура 

Вежбе за развој аудитивне пажње 

Вежбе за развој визуелне пажње 
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I - 

IV 

 

Вежбе памћења Вежбе   за   развој аудитивног вербалног и невербалног памћења 

I - 

IV 

 

Вежбе за развој моторике  горњих и 

доњих екстремитета 

Вежбе опште моторичке спретности 

(ходање,трчање,скакање,хватање,слагање,отварање,затварање...) 

Развој постуралне контроле 

Вежбе за равнотежу и баланс 

Вежбе кинестетичке организације покрета 

Вежбе динамичке организације покрета 

I - 

IV 

 

Вежбе праксије 

Вежбе   за   развој   мелокинетичке 

праксије, развој праксије мускулатуре 

лица, идеомоторне, идеаторне, 

конструктивне праксије, графомоторне вежбе 

I - 

IV 

 

Вежбе за подстицање сазнајног 

развоја 

Вежбе за развој логичког мишљења у 

равни конкретних операција:  вежбе 

серијације, класификације, 

коресподенције, конзервације; вежбе за 
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подстицање оперативности мишљења на 

нивоу формалних логичких операција; појмови 

бројева, ротације;формирање стратегије 

учења;уочавање особина различитих 

материјала;посматрање,анализирање,именовање 

појава и формирање појмова;вежбе 

анализе,синтезе,генерализације. 

I - 

IV 

 

Вежбе латерализације 
Вежбе  за уочавање и стабилизовање латерализованости 

Вежбе за усмеравање латерализованости 

I - 

IV 

 

Вежбе   за   уједначавање   тонуса   

и осамостаљивање покрета 

Вежбе кружних покрета из рамена, лакта и зглоба шаке 

Вежбе наизменичних покрета шака и прстију 

I - 

IV 

 

Вежбе за контролу импулсивности 
Вежбе уз ходање,пљескање 

Вежбе пред огледалом 



134 

 

I - 

IV 

 

Вежбе контроле и координације 

покрета тела 

Вежбе  визуомоторне  контроле  и координације 

Вежбе манипулативне спретности руку 

Координација покрета горњих и доњих екстремитета 

Вежбе фине моторичке спретности 

I - 

IV 

 

Вежбе за развој практогностичке 

организованости 

Вежбе имитације једноставних покрета, вежбе имитације сложених 

покрета 

I - 

IV 

 

Вежбе за развој нумеричких 

способности 

Поимање класне структуре бројева, развој способности уочавања делова 

и целина, уочавање разлика, успостављање редоследа објеката према 

неком референтном критеријуму, схватање перманентности објекта, 

разумевање односа између класа и субкласа 

I - 

IV 

 

Вежбе релаксације 

 
Релаксација вођена вербалним инструкцијама 

 

8.16. ПРОГРАМ  РАДА  СОМАТОПЕДА 

 
Соматопед се бави превенцијом, детекцијом, дијагностиком и третманом поремећаја моторике, која се огледа у 

слабој покретљивости, недовољној координисаности покрета, оштећењима фине моторике, успореним 

сензомоторним и психомоторним функција. 
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Садржај годишњег програма: 

РАЗРЕД ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕТОДА РАДА ОБЛИЦИ РАДА 

I-IV 
Процена моторичких способности 

Процена когнитивних способности 
Септембар 

Протокол за процену 

моторних и 

когнитивних 

способности 

Индивидуални рад 

I-IV 

Програм за координацију покрета 

горњих  екстремитета 

доњих екстремитета, тела у целини 

Октобар – Јун 
Демонстративна, 

вербална 
Индивидуални рад 

I-IV 

Програм за развој опште моторичке 

спретности Програм за 

уједначавање тонуса и 

осамостаљивање покрета. Програм за 

развој  равнотеже 

Октобар – Јун 
Демонстративна, 

вербална 
Индивидуални рад 

I-IV 
Програм за развој визуомоторне 

координације 
Октобар – Јун 

Демонстративна, 

вербална 
Индивидуални рад 

I-IV 

Програм за манипулативну спретност 

Функционална способност шаке и 

прстију 

Октобар – Јун 
Демонстративна, 

вербална 
Индивидуални рад 
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I-IV 
Програм за развој 

графомоторних способности 
Октобар – Јун 

Демонстративна, 

вербална 
Индивидуални рад 

I-IV 
Програм за развој 

доживљаја телесне целовитости 
Октобар – Јун 

Демонстративна, 

вербална 
Индивидуални рад 

I-IV 
Програм за развој 

орјентације у простору 
Октобар – Јун 

Демонстративна, 

вербална 
Индивидуални  рад 

I-IV 
Програм  за  развој  пажње  и 

визуелне дискриминације 
Октобар – Јун 

Демонстративна, 

вербална 
Индивидуални  рад 

I-IV 
Програм за развој 

орјентације у  времену 
Октобар – Јун 

Демонстративна, 

вербална 
Индивидуални  рад 

I-IV Релаксација Октобар – Јун 
Демонстративна, 

вербална 
Индивидуални рад 
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8.17. ПРОГРАМ  РАДА  СПЕЦИЈАЛНОГ ПЕДАГОГА 
 

 
Применом теоријских и практичних  сазнања, специјални педагог доприноси остваривању и унапеређењу васпитног рада, 

успостављању и развоју социјалних вештина и безбедности ученика/деце у установи у складу са циљевима и принципима образовања 

и васпитања који су дефинисани законом. 

 

Садржај годишњег програма:  I-IV РАЗРЕДА 

 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДА РАДА ОБЛИЦИ РАДА 

Откривање и процена 

снага ученика 

Септембар и по пријему нових 

ученика 
Вербална,демонстративна Индивидуални 

Кодекс понашања, 

важност успостављања и 

поштовања правила 

Септембар-јун Интерактивне, драматизација Индивидуални и групни 

Без насиља, здрави избори Октобар- јун 
Вербална, дијалошка, 

демонстративна 
Групни, радионичарски 

Социјална перцепција 

кроз социјалне приче 
Октобар - јун Вербална интерактивна Индивидуални и групни по потреби 

Успостављање и јачање 

одговорности 
Октобар - јун Вербална интерактивна Индивидуални 

Безбедност ученика Септембар-јун Вербална, демонстративна Групни 

Конфликти и шта са њима Септембар -јун Вербална дијалошка Групни и индивидуални 

Непријатна осећања Октобар -јун Вербална ,дијалошка Индивидуални 
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8.18. ПРОЈЕКЦИЈА ПОТРЕБЕ ЗА ПОДРШКОМ ОБАВЕЗНИМ ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА 
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1. Алекса Видовић 2/1              3 108 2 72 2 72   

2. Нађа Марић 2/1              3 108 2 72 2 72   

3. Сандра Маћош 2/1              3 108 2 72 2 72   

4. Немања Седлаш 2/1              3 108 2 72 2 72   

5. Анита Стојков 2/1              3 108 2 72 2 72   

 

 

8.19. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

  
 

  

 ОПИС РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

Пре или после редовне наставе (у зависности од смене) организује се продужени боравак у школи за ученике првог и другог разреда 

основне школе.  

Боравак и рад према таквом облику организује се од 6,30 сати до 15,30 сати . Организују се групе ученика истог разреда, али 

различитих одељења. 

Два наставника-дефектолога воде једну овакву групу, односно одељење и по договору одлучују о подели активности у одљењу 

(часови редовдне наставе, израда домаћег задатка, сати слободних активности и сати слободног времена).  
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Наставници  који раде у продуженом боравку  се договарају и усклађују своје активности са учитељима  из редовне наставе. У циљу 

упознавања деце, као и решавања педагошких ситуација наставници  из продуженог боравка су упућени  на континуирану сарадњу са 

психологом школе.  

 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим циљевима основног образовања (три општа циља) 

1.Омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као јединствене особе 

2.Омогућити детету његов/њен развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима како би допринела/допринео добру у 

друштву 

3.Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како учити) 

 

Специфични циљеви: 

 потпун и хармоничан развој детета 

 важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је јединствено; осигурава му се развој свих потенцијала) 

 фокусирање на учење (истиче се важност онога што дете учи и процеса којим усваја знања) 

 оспособити ученика за самостално учење 

 истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење 

 потенцирати важност учења утемељеног на опажању процеса из окружења (очигледна метода) 

 писменост (језичка, математичка, информатичка) 

 рад на начинима изражавања емоција (друштвено прихватљиви модели) 

 развијање духовне димензије живота 

 европска и глобална димензија модерног живљења 

 плурализам, поштивање различитости и важност толеранције 

 партнерство у образовању  

 улога технологије у образовању 

 брига о деци са посебним потребама 

 

КЉУЧНА ПОДРУЧЈА РАЗВОЈА  

Хармоничан развој тела и душе: задовољавање потребе за кретањем и установљавањем културе кретања; поправљање координације 

покрета, осећаја за ритам и; комуницирање с основним предпоставкама здравог начина живота; утемељивање основних хигијенских и 

здравствених навика; обогаћивање емоционалног живота; упознавања себе и других; објективна самоевалуација; јачање потреба за 

интерперсоналним везама. 

Процес социјализације и комуникације: истраживање и континуирани рад на побољшању интелектуалних, емоционалних и моралних 

особина личности; упознавање са  друштвено прихватљивим облицима понашања у одређеним ситуацијама; јачање антидискриминационог 
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осећања и хуманог односа према друштву ; усвајање практичних знања повезаних са елементарним грађанским васпитањем и свакодневним 

животним дужностима. 

Вербална комуникације или вербализација: рад на усавршавању вербалне вештине и проширивању вокабулара; циљани развој 

менталних способности; утемељење вештина за самоучење и самоедукацију. 

Уз постизање вештине прецизног и течног писања и читања, од ученика првог и другог разреда захтева се развијање вештине 

интерпретативних, критичких и креативних читатељских  вештина и изражајног  читања и рецитовања. 

Учење писаних слова први је корак у учењу упорабе писаног језика. Аутоматском писању претходи учење облика и спајања слова. Ученици 

морају бити оспособљени да довољно брзо пишу како би писање користили  као алат. 

Захтев развијања лепог рукописа, економичне и уредне организације текста и упорабе стандардних и уредних слова не спречава 

индивидуалне особине рукописа. Ученици морају да науче како да пишу без изостављања, замене или испуштања слова. 

Утемељење основа математичке, логичке и научно-технолошке писмености: активности креативног, јасног и логичног решавања 

проблема; откривање, ређање, класификовање, генерализовање, скицирање, рачунање и мерење; примена математичких знања у различитим 

концептима; упораба речи, бројева, симбола, табела и модела за објашњење математичких законитости; коришћење пригодног математичког 

записа, математичке и остале терминологије везане уз природне науке; решавање проблема вербалним и симболичким делатностима; 

упораба информацијско комуникацијских технологија; увежбавање и развој радно-практично-техничких вештина. 

Културно-уметничко подручје развоја: повезивање емотивне и моралне са естетском сфером живота и рада кроз позоришне и филске 

(тв) представе; читање поезије и прозе и експериментисање у интерпретацијама; упознавање с класичном и прикладном литературом; 

креативно изражавање кроз креирање ликовно-вајарских радова.  

Пажња се обраћа књижевним, историјским, географским и уметничким информацијама и изражајима блиским узрасту ученика. 

Игре, спорт и рекреација: задовољавање потреба за кретањем;  игре опонашања, дечје игре из народне традиције, импровизовање 

игара у самосталној режији, поправљање координације покрета, групно импровизовање игара пропраћено ритмом, покретом и мимиком; 

елементарне игре, групне игре, спортске игре, такмичарске игре итд. 

 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Остваривање циљева и развој кључних подручја  ће се најбоље остварити усмеравањем рада на садржаје, теме, кључне појмове и 

образовна постигнућа која су прописана Наставним планом и програмом за одређени разред. Садржаје ће реализовати дефектологом  у 

продуженом боравку, али у договору с дефектологом  који ради у редовној настави. Стога је изузетно важно све активности планирати како 

би се постигла кохерентност међу одабраним садржајима и усклађеност деловања међу учитељима. 

Време предвиђено за реализацију пратећих активности треба реализовати у складу с претходно наведеним циљевима рада у 

продуженом боравку, имајући увек на уму узраст и могућности детета.  

Креативност, иновативност и наставничка вештина максимално ће доћи до изражаја при одабиру игара, литературе, културних 

садржаја као и садржаја којима ће реализовати захтеве за развојем социјализацијских и комуникацијских те радно-техничких компетенција. 
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Посебну пажњу треба посветити целокупном развоју детета , у здраву, самосталну, радно оспособљену јединку која ће у будућности својим 

знањем, развијеним животним вештинама и ставовима допринети развоју друштва. 

 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ФОНДА ЧАСОВА РЕДОВНИХ И ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ 

 

Редни 

број 
РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА 

НЕДЕЉНИ БРОЈ 

РАДНИХ ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ БРОЈ 

РАДНИХ ЧАСОВА 

1. Израда домаћих задатака и учење 

(Српски језик, Математика, Свет око нас) 
10 350 

2. Допунска настава, додатна настава 

(Српски језик, Математика) 
према потреби  

 ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА   

3. Мала школа великих ствари  2 70 

4. Оловка пише срцем 1 35 

5. Шарам - стварам 2 70 

7. Певам, плешем, глумим 1 35 

8. Видео пројекције  2 70 

9. Игре без граница 5 140 

10. Активност по избору ученика 2 70 

 ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА   

11. Припрема за оброк и исхрана 1 35 

 укупно 25 875 

 

 

 

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
 

КАДА  ЈЕ НАСТАВА  ПОПОДНЕ 

6,30 -   8,30     јутарње прихватање ученика, хигијенска припрема за доручак и доручак 

8,30 -   9,30     слободне активности 

9,30 - 11,30   самосталан рад-часови учења 

11,30 - 12,00   слободно време-боравак на ваздуху 

12,00 - 12,30   ручак 
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12,30 - 13,30   припрема за одлазак у школу 

 

КАДА  ЈЕ НАСТАВА  ПРЕ ПОДНЕ 

11,00 - 11,30 пријем деце-слободне активности 

11,30 - 12,00 слободно време боравак на ваздуху 

12,00 - 12,30 ручак 

12,30 - 15,00 слободне активности 

15,00 - 15,30 слободно време-активности по избору ученика 

 

УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА   

Наставни процес одвија се у учионици, а програм рада продуженог боравка се остварује у просторијама које су прилагођене и 

опремљене искључиво за остваривање рада продуженог боравка. 

Током боравка у школи ученицима је  осигуран један кувани топли оброк . Како би се ученицима омогућило, а учитељима олакшало 

усвајање правила понашања за време оброка,  терпезарија је естетски уређена и прикладно опремљена. 

Просторије у којима ће ученици проводити већи део дана су светле, довољно велике, опремљени аудио-визуалном опремом, 

дидактичким помагалима и рачунарима. 

Усвајање хигијенских навика захтева довољну количину сапуна и папира као и умиваоник за прање руку (који је одвојен од 

санитарног чвора). 

 

 

 

 Програм ваннаставних активности   ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

 

 

Време 

реализације 
Активности - теме 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин 

реализације 
Циљеви и задаци 

септембар 

-ликовно изражавање 

-креативан рад 

(прављење предмета од 

сламки, текстила, 

папира, гипса...) 

-понашање у саобраћају 

(илустрације) 

-израда паноа („Деца у 

саобраћају“) 

-слушају 

-посматрају 

-описују 

-упоређују 

-цртају 

-праве 

-трче 

-вежбају 

-такмичесе 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-Развијање ученичких 

способности опажања и 

посматрања. 

-оспособљавање ученика за 

коришћење разноврсног 

материјала 

-оспособљавање ученика за живот 

и рад у колективу 

-развијање такмичарског духа 
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Време 

реализације 
Активности - теме 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин 

реализације 
Циљеви и задаци 

-спортске и друштвене 

активности („Фудбал“, 

„Између две и четири 

ватре“, „Иде маца око 

тебе“, „Деда леда“, 

„Човече , не љутисе“, 

Музичке столице, 

Школица, игре вијачом, 

игре ластишом, 

решавање дечијих 

енигматских и логичких 

игара, разноврсна 

подржавања покрета 

људи и животиња 

октобар 

-креативан рад 

(прављење слика од 

опалог лишћа) 

-говорне и језичке вежбе 

(састављање приче на 

основу датих слика; 

прављење нових речи) 

-посматрање јесењих 

промена у природи 

-певање и слушање 

музике 

-израда паноа (Јесен) 

-спортске и душтвене 

игре 

-истражују 

-прикупљају 

материјале 

-цртају 

-сликају 

-дискутују 

-изводе ѕакључке 

-певају 

-вежбају и 

такмиче се 

-координира 

радом, помаже 

у стварању тима 

и групе, 

-упућује на 

изворе сазнања, 

-сугерише 

-дискутује 

-мотивише 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-богаћење речника новим речима 

и развијање осећаја за реченицу 

-развијање смисла за тачност и 

естетски доживљај 

-развијање колективног духа и 

осећаја за групни рад 

-развијање и неговање љубави 

према музици 

-неговање правилних хигијенских 

навика 

новембар 

-ликовно изражавање 

ученика 

-кративан рад (прављење 

дечијих инструмената и 

играчака) 

-упоређују 

-цртају 

-сликају 

-праве 

-вежбају 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-анализира 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-развијање перцепције, пажње, 

мишљења и закључивања 

-развијање уредности, тачности, 

маште, размишљања, процене 

свог и туђег рада 
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Време 

реализације 
Активности - теме 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин 

реализације 
Циљеви и задаци 

-друштвене и спортске 

игре у просторијама 

-израда паноа (Школски 

прибор, и научена 

слова) 

-такмиче се -мотивише -оспособљавање за практичан рад 

-развијање ликовних доживљаја 

-развијање колективног духа 

децембар 

-креативан рад 

(украшавање јелке и 

прављење мањски за 

маскембал) 

-припрема приредбе за 

дочек Нове године 

-игре на снегу 

-израда паноа („У сусрет 

Новој години-

Новогодишњи пано- 

жеља) 

-уређење и украшавање 

учионице 

-истражују 

-прикупљају 

материјале 

-цртају 

-праве 

-дискутују 

-анализирају 

-изводе закључке 

-координира 

радом 

-помаже у 

стварању тима 

и групе 

-упућује на 

изворе сазнања 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-оспособљавање за примену 

стечених знања 

-развијање маште и стваралаштва 

-развијање креативности и 

међусобне сарадње, 

-развијање осећаја за ритам и 

координацију покрета 

-неговању љубави према зимским 

чаролијама 

јануар 

-говорна вежба 

(Доживљај са зимског 

распуста) 

-игре на снегу (правимо 

фигуре од снега, 

Снешко Белић, Ледени 

град) 

-спортске и друштвене 

игре по избору ученика 

-уређење паноа (игре на 

снегу, Свети Сава) 

-причају 

-активно слушају 

-вежбају 

-такмичесе 

-координира 

радом 

-помаже у 

стварању тима 

и групе 

-упућује на 

изворе сазнања 

-подстиче 

-мотивише 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-богаћење речника, -вежбе у 

усменом изражавању 

-неговање групног облика рада 

-учествовање у организовању 

уметничких активности 

-подстицање и развој 

креативности 

фебруар 

-говорна вежба (И речи 

се друже – наоснову 

приче по сликама) 

-спортске игре на снегу 

-причају 

-читају 

-такмичесе 

-изводе ѕакључке 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-развијање правилног и лепог 

изражавања 

-неговање другарства 

-даљи развој физичких 
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Време 

реализације 
Активности - теме 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин 

реализације 
Циљеви и задаци 

-друштвене игре у 

просторијама 

-изражајно усмено 

иражавање, читање 

занимљиве дечје 

литературе и часописа 

за децу 

-анализира 

-мотивише 

-рад у пару способности 

-развој критичког мишљења 

-неговање изражајног читања 

март 

-креативан рад 

(прављење букета од 

сувог и свежег цвећа и 

креп папира, весници 

пролећа, израда 

честитки ѕа Осми 

март...) 

-читање песама и 

састављање стихова о 

мајци 

-припрема приредби за 

Осми март 

-уређење паноа (Осми 

март Дан жена) 

-истражују 

-прикупљају 

материјал 

-чистају и 

рецитују 

-цртају праве 

-дискутују и 

анализирају 

-изводе закључке 

-координира 

радом 

-помаже у 

стварању тима 

и групе 

-упућује на 

изворе сазнања 

-подстиче 

-мотивише 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-развијање ученичких 

способности посматрања и 

опажања, логичко, стваралачког 

и апстрактног мишљења 

-развијање оспособљености за 

тимски рад 

-неговање изражајног читања и 

рецитовања 

-развијање и неговање 

такмичарског духа 

април 

-креативан рад 

(прављење корпица за 

јаја, украшавање 

ускршњих јаја) 

-читање текстова по 

избору ученика 

-изражајно рецитовање 

-слушање музике и 

играње народних игара 

-уређење паноа (Дан 

планете земље) 

-истражује 

-прикупљају 

материјале 

-читају и 

рецитују 

-цртају и праве 

-дискутују и 

анализирају 

-изводе закључке 

-слушају музику 

-такмичесе 

-мотивише 

-координира 

радом 

-помаже у 

сварању група и 

тимова 

-упућује на 

изворе знања 

-ослобађа од 

треме 

-развија 

слободно 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-неговање изражајности при 

читању и рецитовању 

-развијање осећаја за склапање 

боја 

-развијање креативности и 

стваралаштва 

-развијање координације покрета 

уз музику 

-развијање осећаја за колективни 

рад 

-неговање навике очувања 

животне средине 
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Време 

реализације 
Активности - теме 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин 

реализације 
Циљеви и задаци 

мишљење 

мај 

-иражајно читање и 

драматизација текстова 

-посета приредби за Дан 

школе 

-спортске, музичке и 

друштвене игре 

-ликовно изражавање 

-уређење паноа (Све 

цвета и све расте) 

-обилазак околине 

-читају 

-имитирају, глуме 

-причају, 

посматрају 

-изводе закључке 

-такмиче се 

-сугерише 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-развија 

кооперативност, 

самопоуздање 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-правилна примена стечених 

знања 

-увежбавање читања са 

разумевањем 

-подстиче на слободно причање 

-стицање навика и 

оспособљавање ученика за 

коришћење различитих извора 

знања 

-поштовања правила игре и 

поседовање спортске културе 

-упознавање знаменитости и 

лепоте места и околине и 

сварање навика за њихово 

чување 

јун 

-спортски живот (игре у 

школском дворишту, 

такмичење, игре у 

природи) 

-припрема приредбе за 

крај школске године 

-уређење паноа (У сусрет 

лету) 

-читање, рецитовање, 

драматизација 

-певање и слушање 

музике 

-имитирају 

-глуме 

-сликају 

-рецитују 

-певају 

-такмиче се 

-разговара 

-процењује 

-закључује 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-правилна примена стечених 

знања 

-неговање такмичарског духа 

-неговање навике учествовања у 

тимском раду 

-неговање изражајности у читању 

и рецитовању 

-неговање осећаја за поштовање и 

уважавање туђег мишљења. 

 

 

 

 

 



 

 

147 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Председник  Школског одбора 

                  Директор   школе   

             ____________________                                                 М.П.                                                       ____________________ 

                  Снежана Вукић                                                                                                                               Драгана Бачулов 

  

 


