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1.УВОД 
 

Исходи за израду Школског програма су: 

 Закон о основама система образовања и васпитања(„Службени гласник  РС,“ бр. 72/09,52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 

68/15 и 62/16- одлука УС) 

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

 Опште основе Школског програма 

 Посебне основе Школског програма за III разред обавезног образовања 

 Извештај о раду школе у протеклој школској години 

 Услови рада у школи 

 Образовне потребе ученика,родитеља,локалне заједнице 

 

 

 

 

 

2.  ЛИСТА ПРЕДМЕТА  И  АКТИВНОСТИ 

 

Основна 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 
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У К У П Н О: А 19–21* 684–756* 20–22* 720–792* 
20–

23* 

720–

828* 
20–23* 720–828* 

 

Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД 
ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

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 20–22* 720–792* 21–23* 756–828* 
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 20–22* 720–792* 21–23* 
756–

828* 

21–

24* 
756–864* 

21–

24* 

756–

864* 

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

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

4. Додатна настава - - - - - - 1 36 

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

 

 

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. 

 

        

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 ЈЕЗИК 

 
Циљ наставе српског језика у трећем 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 трећем разреду: 

 Развијање љубави према матерњем језику 

 Упознавање језичких појава и појмова и овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика 

 Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и при 

комуникацији  

 Развијање смисла за правилно усмено и писмено изражавање 

 Оспособљавање за самостално читање и разумевање књижевних дела разних жанрова 

 Упознавање енциклопедија и часописа за децу 

 Подстицање ученика на самостално литерално и сценско стваралаштво 

 Увежбавање и усавршавање гласног читања 

 

 

Редни 

број 
Теме Садржаји Број часова 

1. Језик 

 Граматика 

 Ортоепија 

 Правопис 
65 
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2. Књижевност 

 Лектира 

 Читање текста 

 Тумачење текста 

 Књижевни појмови 

65 

3. Језичка култура 

 Препричавање 

 Причање 

 Описивање 

 Извештавање 

 Усмена и писмена 

вежбања 

47 

 

4. 

 

Драма 

      ●Функционални  

         појмови  

3 

 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 
   Наставник ће у раду користити следеће наствне методе: 

 

 Вербално-текстуална(усмено излагање,разговор,рад на тексту,писани радови ученика,писане и говорне вежбе,цртање). 

 Илустративно-демонстративне(илустрација сликом,цртежом,демонстрација филмом,демонстрација компјутером). 

 Лабораторијско-експериментална(практични радови). 

 

 

 

 

МОТИВАЦИЈА 

 
Ученици ће бити мотивисани за рад сваког часа на разне начине. 

 Слушање текстова са ЦД-а 

 Слике 

 Ребус 
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 Излазак у природу 

 Библиотека,медијатека 

 Укрштеница 
 

Образовни стандарди из српског језика за крај трећег разреда 

Наставна област Ниво постигнућа Стандарди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ 

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

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

заједничких именица) и глаголско време (презент, перфекат и футур) 

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативно функцији (обавештајне, 

упитне, узвичне и заповедне) и по потврдности – одричности (потврдне и 

одричне) 

1СЈ.1.4.5. познаје значење речи и фразеологизама који се употребљавају у 

свакодневној комуникацији (у кући, школи) 

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

места (једночланих), назива ,школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДЊИ 

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

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

присвојне придеве) 

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, 

упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности – одричности (потврдне и одричне)  

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и 

њихових становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно 

пише присвојне придеве (-ов/-ев/-ин/-ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, 

ђ, џ; правилно пише сугласник ј у интервокалској позицији; правилно пише речцу 

ли и речцу не; употребљава запету при набрајању. 
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Образовни стандарди из српског језика за крај трећег разреда 

Наставна област Ниво постигнућа Стандарди 

ЈЕЗИК 

 

 

 

 

НАПРЕДНИ 

1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, 

присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе) 

1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу 

ситуације и текста/контекста у којем су употребљене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ 

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

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

информације експлицитно исказане у једној реченици, пасусу или у једноставној 

табели (ко, шта, где, када, колико и сл.) 

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста 

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста 

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

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

књижевноуметничком тексту 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДЊИ 

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

одреди на ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста 

треба прочитати брже, а који спорије 

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

обједињујући информације исказане у различитим деловима текста (у различитим 

реченицама, пасусима, пољима табеле) 

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

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

радње, објашњава расплет, уочава међуцобну повезаност догађаја, на основу 

поступака јунака закључује о њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.) 

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме 

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине – пословице, 
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Образовни стандарди из српског језика за крај трећег разреда 

Наставна област Ниво постигнућа Стандарди 

загонетке, брзалице) 

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; 

и односе међу ликовима у књижевноуметничком тексту 

тексту). 

 

 

 

 

НАПРЕДНИ 

1СЈ.3.2.1. изводи сложене закључке на основу текста, обједињујући информације 

из различитих делова дужег текста 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

 

 

ОСНОВНИ 

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре 

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме 

1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст 

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

употребљава 

 

 

СРЕДЊИ 

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

поткрепљује одговарајућим детаљима 

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст 

1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст 

 

НАПРЕДНИ 

1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко – стилски израз типу текста 

1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст 

 

 

 

ГОВОРНА 

КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ 

 

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

учествује у њему и окончага; пажљиво слуша своје саговорнике 

 

 

 

 

СРЕДЊИ 

 

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

певушења или скандирања 
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Образовни стандарди из српског језика за крај трећег разреда 

Наставна област Ниво постигнућа Стандарди 

 

 

НАПРЕДНИ 

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

држи се теме, јасно структурира казивање (уводни, средишњи и завешни део 

казивања), доброраспоређујући основну информацију и додатне информације. 

 

 

 

НАПОМЕНА  

 

 Праћење се врши током целе школске године од стране учитеља 

(писмени и усмени задаци)након обрађене теме,док се на крају школске године дају општи тестови знања и способности које 

спроводе стручни органи. 

 

 

 

 

4.2. МАЂАРСКИ ЈЕЗИК  / MAGYAR NYELV 

 
A tantárgy célja  
Az anyanyelvi nevelés alapvető célja az értelmes, kifejező beszédtechnika, a beszédmegértés és a nyelvi kommunikáció fejlesztése, 

az olvasás és az írás technikájának elsajátítása, a helyesírási készség megalapozása, a tanulók nyelvi tudásának továbbfejlesztése. Az 

általános oktatás végén a tanulók tudjanak hatékonyan kommunikálni anyanyelvükön, és érezzenek elkötelezettséget a helyes és szép 

magyar beszéd, a nemzeti kultúra és a tradíciók megőrzése iránt. Készítse fel őket a szaktárgyak és idegen nyelvek tanulására.  

Feladatok  
A tanuló legyen képes:  

- anyanyelvét használni és az elsajátított nyelvi anyagot alkalmazni,  

- életkorának megfelelően a helyes, szabatos, önálló írásbeli és szóbeli szövegalkotásra,  

- részt venni a mindennapi és az iskolai kommunikációban,  

- gondolatainak és érzelmeinek kifejezésére, mások üzenetének megértésére,  
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- kezdetben tanári segítséggel és irányítással, később önállóan felismerni és kijavítani saját hibáit,  

- életkorának megfelelő szöveg olvasására, a szöveg megértésére és értelmezésére,  

- az önálló könyvhasználatra és más információs források felhasználására,  

- a színházi előadások kulturált megtekintésére, a sajtó rendszeres olvasására, a rádió és a televízió műsorainak követésére,  

- az ismeretterjesztő szövegek feldolgozásával tudományos világképének kialakítására,  

- elkötelezettséget vállalni saját anyanyelve, nemzeti kultúrája és a hagyományok megőrzése iránt,  

- megismerni és megbecsülni a Vajdaságban élő népek és nemzeti kisebbségek irodalmi alkotásait, szokásait és hagyományait. 

Célok és feladatok  

Célok:  
Az általános iskola harmadik osztályában a magyar nyelv tanításának a célja a tanulók kommunikációjának, olvasás- és 

írástechnikájának a továbbfejlesztése.  

Az összefüggő szóbeli és írásbeli szövegalkotás és fogalmazás képességének fejlesztése.  

Ugyanakkor célja a korábban megismert, illetve az újonnan elsajátított alapvető nyelvtani és helyesírási ismeretek biztonságos felismerése, 

megnevezése, valamint azok helyes gyakorlati alkalmazása a tudásgyarapítás és az élménykifejezés fejlesztése érdekében.  

Irodalmi szövegek feldolgozásával és megértésével új ismeretek és élmények szerzése.  

A próza és a vers, a műköltészeti és népköltészeti alkotások megismerése, feldolgozása.  

A szókincsbővítéssel és a szövegszerkezeti elemek megismerésével szabályos, a magyar nyelv követelményeinek megfelelő szövegalkotás.  

Operatív feladatok:  
- a közepes tempójú, tagolt beszéd gyakorlása, különös tekintettel az artikulációra, a hanglejtésre, a mássalhangzók és a magánhangzók 

időtartamára;  

- az olvasás és a szövegértés együttes fejlesztése;  

- az elbeszélő fogalmazások tömör és szabatos kifejezésmódja a szöveg összetevőinek ismeretében;  

- újabb helyesírási ismeretek tudatosítása, valamint kellő gyakorlással az eddig szerzett helyesírási ismeretek szintentartása;  

- új nyelvtani ismeretek elsajátítása és azok megszilárdítása;  

- az irodalmi szövegek olvasására való további motiválás, bíztatás és serkentés.  

 

MАЂАРСКИ ЈЕЗИК 

III раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 
НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

БР. 

ЧАСОВА 

 Az általános 

iskolák harmadik 

osztályában a 

 Az olvasás és a 

szövegértés 

együttes 

 Nyelvtani 

ismeretek 

Irodalom 

 Az ige, a főnév és a 

melléknév felismerése és 

megnevezése - Lírai 

180 
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MАЂАРСКИ ЈЕЗИК 

III раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 
НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

БР. 

ЧАСОВА 

magyar nyelv 

tanításának célja a 

tanulók 

komunikációjának, 

olvasás- és 

írástechnikájának a 

továbbfejlesztése. 

fejlesztése újabb 

helyesírási 

ismeretek 

tudatosítása. 

Irodalmi 

szövegek 

olvasására való 

további 

motiválás, 

biztatás és 

serkentés. 

Kifejezőkészs

ég fejlesztése 

szövegek, epikai 

szövegek, népmesék 

felismerése - Szóbeli és 

írásbeli kifejezőkészség 

fejlesztése fogalmazások 

 

A MEGVALÓSÍTÁS MÓDJA - TANTERVI UTASÍTÁSA III. osztályos tanterv magában foglalja a Magyar nyelv tantárgy oktatásának 

célját és operatív feladatait, s részletesen közli a tananyag részterületeinek feladatait is, melyek megoldása szoros kapcsolatban áll 

egymással, kiegészítik egymást, és segítik a tanulókat, hogy az iskolaév végéig eleget tegyenek a kitűzött elvárásoknak. A részterületek 

feladatai meghatározzák a tananyag mennyiségét és minőségét.  

A nyelvtan a III. osztályban a mondatról már tanultak (mondatfajták) ismétlésével kezdődik, hogy megszilárdítsa az előző év 

anyagát. A III. osztályos nyelvtani tananyag gerincét az új szófajtani ismeretek alkotják, méghozzá az ige, a főnév, a melléknév és a 

határozott névelő használatáról. Az igeidők, igemódok, azaz az igeragozás szabályait és azok leggyakoribb nyelvhelyességi vétségeit veszi 

számba a tanterv. A főnév fajtáinak megkülönböztetése (köznév, tulajdonnév) mellett a többes szám jelét kell megtanítani, s a kötőhangzó 

szerepét megmagyarázni. A melléknév tanításának fontossága a szóbeli és az írásbeli kifejezőkészség árnyalásában fog kidomborodni. A 

határozott névelő helyes használata nyelvi igényességre és tisztaságra szoktatja a tanulókat. A tananyagot a mondattal, annak fő részeivel, 

az állítmánnyal és az alannyal zárjuk. A tanulók jó stilisztikai érzékét fogják fejleszteni az új jelentéstani ismeretek (rokonértelműség, 

többjelentés, ellentétes jelentés).  

A helyesírás tananyaga tovább gyakoroltatja a helyes interpunkciót, s az írásban nem jelölt hangváltozásokra hívja fel a figyelmet. 

Az igeidők kapcsán a múlt idő helyes jelölését tűzi ki célul, valamint a felszólító mód pontos jelölését ott, ahol hangváltozás történik. A 

tulajdonnevek toldalé-kolásánál jelentkező s az írásban jelölt változatokra külön kell figyelni (teljes hasonulás esetei). Ugyancsak fontos a 

földrajzi tulajdonnévből képzett -i képzős melléknevek írására. A tanulóknak tudniuk kell az ábécétől kissé elvonatkoztatott betűrendbe 

szedés szabályait, s használni a helyesírási segédleteket.  
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Az irodalomórákon továbbra is feladatunk a szövegértő néma olvasás fejlesztése, valamint a kifejező hangos olvasás ismérveinek 

megkövetelése. Igyekezzünk megszerettetni az olvasást, hogy tanulóink hasznos ismeretekre tehessenek szert, fejlesszék gondolkodásukat 

és esztétikai élményszerzéssel gazdagodjon lelki világuk. Ne az olvasókönyv legyen egyetlen olvasmányuk, hanem a gyermeksajtó és a 

gyermekirodalom kiváló alkotásai is. Az olvasóvá nevelés kezdeti időszakában fontos az iskolakönyvtár, a közkönyvtár látogatása, 

megismerése, az írókkal való személyes találkozás, beszélgetés.  

Az eddig elsajátított irodalomelméleti ismeretek megszilárdítása folytatódik, hogy a tanulók könnyen és gyorsan felismerjék őket.  

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése mellett immár összetettebb írásbeli kifejezőkészségi formát, azaz a fogalmazásírást is megtanítjuk a 

tanulókkal. Hogy többmondatos összefüggő szöveget tudjanak írni, ismerniük kell a témaválasztás lényegét, miértjét, a témaváró címadás 

fontosságát, ugyanakkor a fogalmazások építőanyagának fogalmát is meg kell ismerniük, vagyis az anyaggyűjtés egyszerűbb módjait. 

Tudatosítanunk kell a tanulókkal, hogy nem kell minden apró részletet leírniuk, hogy szelektálniuk kell az anyagban. Tömör 

fogalmazásokat várunk tőlük. Mintaadásul idősebb iskolatársaik sikeres harmadikos dolgozatait is felolvashatjuk. Írásaik stílusát fejlessze a 

tanév folyamán tanult új nyelvtani anyag is, amellyel már tudnak a szereplőknek nevet adni, jellemezni, összehasonlítani. 

A kifejezőkészség fejlesztése terén immár az írásbeli kifejezőkészség lép előtérbe, ugyanakkor a szóbeli közlés is megmarad 

minden tanórán megnyilvánuló tevékenységnek. Épp ezért fontos, hogy a helyesejtési gyakorlatok segítsék elő a helyes és kifejező beszéd 

alkalmazását felolvasáskor és szabad szövegmondáskor. A szóbeli szövegalkotás képekről, olvasmányokról történő beszélgetésekben 

nyilvánul meg. A tanulóknak meg kell tanulniuk az olvasmányok tartalmának elmondását vázlat alapján (tömörítve vagy részletezve), vagy 

vázlat nélkül. A szituációs játékok, valamint a mesék és mondák dramatizálása utáni drámapedagógiai prezentációk segítsék az önálló 

szóbeli szövegalkotást! Az írásbeli szövegalkotás tanításánál a tanulók ismerjék meg a fogalmazás lépéseit: a téma kiválasztását, a címadás 

lényegét, a fogalmazáshoz szükséges anyag gyűjtésének fajtáit, folyamatait, a begyűjtött és piszkozatban leírt anyag elrendezésének 

módjait, a szövegkidolgozás menetét, a fölösleges részek elhagyását, az önellenőrzés szükségességét. Az anyaggyűjtés módjai közül 

megismertetjük a tanulókkal a megfigyelést, az emlékezést, a képzeletet és roppant fontos módként az állandó olvasást. Elbeszélő 

fogalmazást készítenek a tanulók képsor, kép, átélt közös vagy egyéni élmény (kirándulás, színházlátogatás, tárlatmegtekintés stb.) alapján. 

Fel kell hívnunk a figyelmüket az időrend megtartására és a fogalmazásszerkezet hármas tagolásának (bevezetés, tárgyalás, befejezés) 

alkalmazására.  

A fogalmazás tanítása összefügg a szövegelemzéssel, ezért a szövegfeldolgozó órákon nagy gondot kell fordítani az elbeszélések, mesék, 

mondák szerkezeti elemzésére (mondatkapcsolás, hármas tagolás). Módszertani szempontból indokoltabb előbb az események időrendbe 

állításával foglalkozni, majd a bevezető és befejező részekkel. Igen fontos a mintaadás: a nagyobb gyerekek fogalmazásainak vagy a 

korábbi legjobb fogalmazásoknak a bemutatása.  

Az egyéni fogalmazást a körülményeknek megfelelően kezdjük íratni.  

Az írásbeli munkákat rendszeresen kell ellenőrizni, javítani, javíttatni és értékelni. Az értékelés szempontjai: - a mondatok összefüggése, - a 

fogalmazás hármas tagolásának betartása, - nyelvi-stilisztikai eszközök helyes használata, - helyesírás, - külalak.  

A házi feladatok száma fogalmazásból 5-8 között legyen az év folyamán, melyeket a következő órán elemzünk.  

A második félév folyamán két iskolai dolgozatot íratunk (egy órán írják, két órán javítják). 
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4.3. СРПСКИ  КАО  НЕМАТЕРЊИ  ЈЕЗИК 

 
 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици продуктивно овладају српским језиком у оквиру предвиёене језичке и 

лексичке граёе, 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 о структура и речника од око 2000/3000/1 фреквентних речи 

и израза; 

- 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 зражавања 

у границама усвојених језичких структура и лексике; 

- упознају елементарне законитости српског језика; 

- разумеју текстове различитог жанра у оквиру предвиёене тематике; 

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

- стичу навике самосталног коришћења речника и језичких приручника и оспособе  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 предвиёене језичке структуре, комуникативне функције, око 250/400/ нових речи и израза и користе их у говору за 

исказивање збивања у садашњости, прошлости и будућности;  

- даље савладају елементе изговора;  

 разумеју на слух краће текстове, посебно дијалоге у оквиру предвиђене тематике; 

 - даље се оспособе за говорно изражавање у дијалошкој форми с повећаним захтевима у односу на захтеве у претходним 

разредима, у складу са обраёеном језичком и тематском грађом;  

- оспособе се за самостално, краће говорно изражавање у монолошкој форми; 
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 - савладају једно српско писмо (ћирилица или латиница у зависности од сличности са писмом матерњег језика) и негују технику 

гласног читања (правилан говорни ритам, артикулација и акцентовање) на кратким текстовима са познатом лексиком (дијалошке и 

наративне форме);  

- оспособе се за писмено изражавање (писање кратких орално усвојених садржаја). 

 

 

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК  

III раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 
НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

БР. 

ЧАСОВА 

 *овладавање 

основним 

законитостима 

српског 

књижевног 

језика, 

правилно 

усмено и 

писмено 

изражавање, 

упознавање, 

доживља вање 

и 

оспособљавање 

тумачење 

одабраних 

књижевних 

дела,позо 

ришних, 

филмских и др. 

Уметничких 

остварења Из 

српске и 

 *проширивање 

знања О простој 

реченици и њеним 

усливима 

*савладавање 

основних појмова 

о промењи вим и 

непроменљивим 

речима 

*оспособљавање 

за изражајно 

читање и 

казивање 

*потпуно 

оспособља вање 

ученика и само 

стално тумачење 

основне 

предметности 

књижевног текста 

и сценских дела 

(осећања, фабула, 

радња, ликови, 

 ЈЕЗИК *граматика 

*правопис 

*ортоепија 

КЊИЖЕВНОСТ 

*лектира *читање 

тескта *тумачење 

текста *књижевни 

појмови 

*функционални 

појмови ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

*препричавање 

*причање 

*описивање 

*извештавање 

*усмено и писмено 

вежбање 

 *граматички 

садржај се усвајају 

и изучавају 

поступно, 

селективно и у 

складу са узрастом 

*правопис се 

савлађује путем 

систематских 

вежбања, 

елементарних и 

сложених, које се 

организују кроз 

различите облике 

писменог вежбања 

*изражајно читање 

се негује 

систематски уз 

стално повећање 

захтева. Вежбе у 

читању се изводе 

плански, увежбава 

се на текстовима 

 108 
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СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК  

III раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 
НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

БР. 

ЧАСОВА 

светске 

баштине. 

поруке, 

стилогеност 

сценског израза) 

*навикавање на 

сажето и јасно 

усмено и писмено 

изражавање према 

захтевима про 

грама 

*савладавање 

основа 

методологије 

израда писмених 

састава 

различите 

садржине и 

облика. Читање у 

себи је увек 

усмерено и 

истраживачко. 

Остварује се кроз 

ефикасне вежбе за 

савладавање брзог 

читања у себи и 

проверавањем 

разумевамо 

прочитан текст. 

Приликом 

тумачења текста 

ученике је 

потребно 

оспособити за 

самосталан исказ, 

истраживачку 

делатност и 

заузимање 

критичког става. 

Обрада књижевног 

дела мора бити 

проткана 

постављањем 

проблемских 
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СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК  

III раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ 
НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

БР. 

ЧАСОВА 

питања. 

Препричавање 

треба бити 

засновано на 

различитим 

садржајима. 

Описивање као 

најсложенији 

облик језичког 

изражавања 

Захтева 

оспособљавање 

ученика за 

пажљиво посма 

трање, уочавање, 

откри вање, па тек 

онда на мисаоно 

заокруживање и 

језичко 

уобличавање дате 

предметности. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: 

 

  Програм садржи: циљ, васпитно-образовне задатке, оперативне задатке, тематику са основним облицима комуникације, 

језичку материју, говорне вежбе, читање (од II разреда). Сви елементи програма су меёусобно повезани и тако их треба 

реализовати. Задаци наставе садрже: опште захтеве који се односе на квалитет знања, посебне захтеве за развијање и стицање 
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језичких умења и васпитне задатке. Сви делови програма су у складу са задацима наставе и треба да допринесу њиховој 

реализацији.  

     Оперативним задацима формулисани су захтеви у погледу обима програмске грађе коју ученици треба да савладају у сваком 

разреду.  

    Тематика је дата по разредима са темама и ситуацијама у којима се усваја језик. Она садржи неколико тематских области: 

школа, породица и дом, ближе и шире окружење, природа и друштво, актуелне теме, слободно време ученика, из живота младих и 

др. Тематика је дата оквирно да би у извесној мери усмеравала наставнике и писце уџбеника приликом избора најфреквентније 

лексике у оквиру датих подручја.  

Уз тематику су дате форме опхођења (поздрављање, обраћање, представљање, молба, захваљивање) почев од најједноставнијих до 

сложенијих које су потребне за учење аутентичног језика, односно остваривање природне комуникације.  

    Језичка материја дата је у виду реченичних модела који су конкретизовани. У њима је издвојена она језичка материја која 

покрива већи део говорног језика. Она је кумулативна јер се нова грађа увек наслања на претходну. Језички модели се из разреда у 

разред исказују другим језичким и лексичким средствима. Једноставни искази постепено се шире и меёусобно комбинују.  

     У одељку Граматика издвојена је језичка грађа која је у функцији бржег савладавања језика на продуктивном нивоу. У 

граматици се пошло од синтаксе, затим морфологије да би у завршним разредима (VII и VIII) дошло до систематизације знања о 

језичком систему.  

     Правопис садржи оне правописне норме које се, мање или више, разликују од оних у правопису матерњег језика ученика. У 

програму је дат и проширени део који се превасходно тиче садржаја у одељку Језичка материја, а у зависности од карактеристика 

појединих категорија. За његову реализацију у целини или фрагментарно, опредељују се школе на предлог предметног 

наставника. Обим реализације овог дела програма може да варира од школе до школе, од генерације до генерације, од одељења у 

истој школи, у зависности од нивоа предзнања ученика на који утиче: - национални састав средине у којој ученици живе, - 

сродност нематерњег језика и језика ученика, - услови рада у школи и др.  

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

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. Настава мора бити 

постављена тако да се сваком ученику омогући 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.  
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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 обраёује (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 меёу 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.  

Наставни програм од I до VIII разреда чини целину, али се у њему могу издвојити три етапе: I-II, III-VI, VII-VIII разред. Свака 

етапа има своје специфичности. 

У II етапи (III-VI разред) наставља се рад на развијању говорних способности ученика: савладавају се елементи изговора, 

језички модели, који се проширују новим елементима, комбинују се и варирају и нова лексика (900/1600) лексичких јединица); 

коригују се грешке на свим језичким нивоима; развијају се још два језичка умења - читање и писање (прво писмо, чији се графеми 

мање разликују од графема матерњег језика ученика, усваја се у III разреду, а друго се усваја у IV разреду); стичу се језичка знања 

(граматика од IV разреда) која су у функцији бржег савладавања језика, односно у функцији стицања језичке компетенције; 

ученици се оспособљавају да користе усвојене језичке моделе и лексику у дужој дијалошкој и монолошкој форми у односу на 

претходну етапу; оспособљавају се за писмено изражавање, да разумеју на слух компликованије језичке исказе у складу са 

захтевима програма, да усвоје и правилно користе комуникативне функције, оспособљавају се за самостално читање лектире (од V 

разреда), упознају се са елементима културе народа који говоре српски, упознају се са најфреквентнијим суфиксима и 

правописним нормама српског језика (од V разреда).  

 

 

 

 

 



23 

 

Увежбавање језичких модела 

 

Да би се ученици оспособили за правилну комуникацију потребно је да савладају предвиёене језичке моделе. Ученик треба 

да препозна звучну слику предоченог исказа који илуструје језички модел, да га разуме, имитира, репродукује, да га дуготрајним 

разноврсним вежбама са различитим садржајем аутоматизује.  

     Након аутоматизације језичког модела, ученик ће моћи самостално да састави сопствене исказе, односно у нормалном 

говорном темпу моћи ће да гради аналогне структуре са новим конкретним садржајем, стећи ће комуникативну компетенцију, што 

је и циљ учења језика.  

    Процес увежбавања језичких модела треба спроводити плански уз доследно поштовање принципа поступности. Језички 

модели се најпре увежбавају у чистом облику јер ученици треба да усвоје основне моделе у оквиру ограниченог вокабулара. 

Модели се усвајају на познатој лексици.  

     У одређени језички модел уноси се само један нови елеменат јер би истовремено уношење два непозната елемента (нпр. футур 

глагола и намену исказану дативом именице и заменице) стварало непотребне тешкоће и успорило би усвајање одређеног језичког 

модела.   

Касније се језички модели проширују, комбинују и уводе се у рад нови, сложенији.     

     Илустроваћемо то на језичком моделу именовање предмета и бића. На пример, у обрасцу Петар је ученик, који је један од 

конкретних реализација наведеног модела, може се предикатив ученик заменити другом именицом у номинативу - дечак, младић, 

фудбалер, столар и сл., већ према стварној ситуацији.  

     У нормалном исказу те врсте акценат је на предикативу, јер се њиме открива оно што је ново, њиме се именује лице, а то 

значи да субјект и глаголска копула морају бити познати ученицима од раније да би схватили ову констатацију, односно да би 

схватили информацију у целини. У практичном раду предикатив ће се веома често мењати, јер се на почетном ступњу учења 

веома често врши именовање бића и предмета кад год је потребно савладати неку нову именицу (нпр. Ово је столица, ово је 

књига, а то је оловка и сл.) 

    Ако се у том језичком моделу жели савладати нова (лексички и морфолошки) копула, субјект и предикатив треба да су 

познати нпр.: је био, ће бити ...Петар жели постати ученик, мора бити. Субјекат је такоёе променљив елеменат у обрасцу. Место 

имена Петар може се употребити свако друго име или заменица у номинативу, већ према објективној ситуацији.  

     Ако субјект у обрасцу промени род, по правилу мења род и предикатив и зато овај образац може послужити не само за 

увежбавање нових именица, заменица и помоћних глагола, него и за увежбавање слагања родова. Непосредни циљ увежбавања 

овог обрасца јесте усвајање нових речи (именица, помоћни глагол) и нових облика (презент, перфект и футур помоћних глагола) и 

неких глаголских конструкција у служби глаголске копуле (жели постати, мора бити, хоће да буде и сл.). 

      Коначни циљ увежбавања овог обрасца јесте да ученици стекну способности да у новој говорној ситуацији од нових речи 

створе исказ аналоган увежбаном обрасцу. Кад год се појави потреба да се именује неко биће или предмет, ученици ће аутоматски 

активирати у свести језички модел именовања предмета и бића, који се може изразити формулом С = П, где је П глаголска копула 

+ именица дакле условном формулом. С = П / = к + им. Субјект, копула и предикатив су обавезни елементи овог језичког модела.  
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    Они морају бити исказани да би исказ био потпун. Али овакав исказ може имати и необавезне елементе, нпр. атрибут.  

Пошто се у обрасцу могу јавити две именице, обе могу имати атрибут или чак свака и по више атрибута. Тако се почетни образац 

попуњава новим елементима како би исказ био потпунији, прецизнији.  

Атрибут уз именице у служби предикатива има ту особину да повлачи на себе логички акценат (нпр. Петар је добар ученик - у 

свести и говорног лица и саговорника има у првом реду квалитативну оцену коју даје придев добар) и зато не треба журити са 

додавањем атрибута предикативу ако није аутоматизовано исказивање почетног обрасца.  

У томе и јесте предност оваквог рада што се почетна структура која је синтаксичко- семантички и лексичко-морфолошки 

одреёена, обележена, после аутоматизовања навике граёења основног обрасца "отвара" и прима "необавезне" елементе, то се на тај 

начин проширује, засићује се потребним семантичким квантитетом и улази у говорни процес, заузима место у механизму језика. 

Реч је о најпростијој реченичкој структури која служи за именовање бића и предмета, али треба имати на уму да се њоме не 

савлаёује само синтаксичка структура С = П / = к + п /, нити се њоме савлаёује само нова лексика (именице, показне и личне 

заменице, помоћни глаголи са непотпуним значењем), него се савлаёују и морфолошке категорије (номинатив именица и 

заменица, три основна глаголска времена и императив, бројна конструкција у служби субјекта и предиката, категорија рода и 

категорија броја и неки изузеци од општих морфолошких и синтаксичких правила).  

       Дакле, схематизовање, упрошћавање и укалупљивање израза само је привидно јер се образац у почетном облику јавља само на 

почетку вежбања, док се не постигне аутоматизација, а касније се попуњава другим елементима, док се не постигне богатство 

потпуног исказа.  

      За усвајање језичке материје користе се разноврсни типови вежби манипулативног карактера. Функција тих вежби је 

увежбавање, учвршћивање и аутоматизација језичких модела да би се ученици оспособљавали да их самостално користе са 

различитим садржајем у свакодневној комуникацији. Манипулативне вежбе су строго контролисане, што значи да при 

увежбавању појединих језичких елемената, наставник исправља ученика ако греши и поново увежбава несавладану језичку 

материју док је ученик не усвоји. У I етапи то су, на пример, вежбе разумевања на слух, орално понављање, одговори на питања, 

постављање питања, вежбе супституције, вежбе допуњавања, вежбе трансформације реченица (време, лице, број, род), вежбе 

састављања реченица од датих елемената и датих речи према моделу, вежбе повезивања реченица и др. 

      Вежбе одговора на питања и постављања питања заузимају централно место при увежбавању језичког модела и доприносе 

стицању комуникативне компетенције. Од ових вежби треба разликовати питања и одговоре који се користе за проверу 

разумевања текста, разумевања ситуације и лексичких јединица. Код ових првих вежби свако питање и одговор садржи образац 

језичког модела који се увежбава. Због тога одговори ученика морају бити потпуни, целовити, што се при провери разумевања 

текста не захтева увек. 

      У складу са обимнијим језичким градивом и предзнањем ученика у II етапи, поред наведених, користе се сложенији типови 

говорних вежби. На пример, варирање модела (додавање синтагматских веза) претварање у други модел, трансформација низа 

реченица (време, лице, род, број), интеграција реченица и њихово проширивање (скраћивање и др.). 

       С обзиром на то да ученици у III разреду усвајају прво писмо српског језика и у првом полугодишту IV разреда усвајају друго, 

у овој етапи користе се и писмене вежбе манипулативног карактера којима се, такоёе, усвајају поједини језички елементи. 
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Писмене вежбе се везују за претходно орално усвојену садржину. Поред вежби, краћих диктата, допуњавања, супституције, 

користе се и друге. 

        Од IV разреда организују се вежбе увођења ученика у коришћење речника. Поступно се, у овој и следећој (III) етапи, уводе и 

сложеније писмене вежбе: састављање реченица од датих речи према моделу, диктати лакшег/тежег текста на основу усвојених 

језичких модела и лексичких јединица, али са новим садржајем, трансформације реченице, трансформације низа реченица, 

састављање реченица од датих речи према супституционој табели са новим садржајем, правописне вежбе, лексичке вежбе, 

коришћења речника и приручника и др. Колико ће се времена посветити увежбавању једног језичког модела зависи, пре свега, од 

тога да ли постоји велика разлика у одреёеној језичкој конструкцији у односу на матерњи језик. Оним језичким моделима који 

представљају проблем због интерференције матерњег језика, посвећује се више пажње и више времена да би и они прешли у 

аутоматизовану навику. Неоправдано је прећи на увежбавање новог језичког модела ако није усвојен претходни.  

 

Тематика и лексика.  

Сви делови програма: тематика, језичка материја, говорне и писмене вежбе и др. не чине посебан део наставе, него су саставни 

делови целокупног рада коме је основни циљ формирање и развијање говорних способности ученика.  

     Јединство ових области, које су у програму издвојене само због прегледности, огледа се у томе што се одреёена синтаксичка 

конструкција - језички модел увежбава на тематски најпогоднијој материји, а у раду се користе облици говорних и писмених 

вежби. Према томе, предвиёена тематика треба да обезбеди усвајање, програмом предвиђене, језичке моделе, као и усвајање 

одреёене лексике. Исте тематске области јављају се у више разреда, али се остварује другом садржином која је примерена 

познавању језика и интересовању ученика.  

      Тема о породици, на пример, у I разреду може се ограничити на пет основних језичких структура: именовање предмета и бића, 

исказивање особине, исказивање радње, исказивање објекта и исказивање просторних односа. Задатак све три етапе јесте и 

савлађивање одређеног фонда речи. Међутим, број речи у почетној настави није тако битан. Минимални продуктивни фонд много 

ће успешније допринети савлаёивању механизама на нематерњем језику, него лексичка резерва у којој се ученик (и учитељ) на 

крају изгуби, па у каснијим годинама зна само речи, а не зна да их употреби. У првој етапи је основни циљ користити лексички 

минимум који ће омогућити да се савлаёују битни елементи језика, а када се они савладају, природно је и тако савладати потребан 

фонд речи јер богаћење речника иде упоредо са општим развојем, као и са развојем изражавања на матерњем језику. И речи свога 

језика уче се до краја живота, али је механизам језика савладан на почетку. У детињству су аутоматизоване навике склапања 

реченица ради постизања одређеног циља у процесу комуникације. Усвајање лексичких јединица обухвата семантизацију и 

асимилацију речи.         

      Семантизација се врши коришћењем предмета, или предмета на слици, односно визуелних средстава. Асимилација речи врши 

се у контексту, у реченици и везује се за одреёене говорне ситуације. Поред продуктивног лексичког фонда ученици треба да 

савладају и рецептивно извесне речи, реченице и изразе.  

   Говорне и писмене вежбе  
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     Основни циљ у току целокупне наставе од I до VIII разреда јесте да се изаёе изван оквира рецептивно-репродуктивне наставе 

и да се не остане на неразвијеном, стешњеном и сиромашном одговарању на питања, него да ученици стекну способност и 

развијају навику дужег излагања повезаних мисли, што је могуће само ако мисле на српском језику.  

       Говорне способности се стичу и развијају говорењем. Због тога треба одабрати методичке поступке који ће ученике ставити у 

ситуацију да питају, одговарају, изражавају неслагање или слагање са одреёеном акцијом или појавом, казују могућност или 

немогућност извршења одређене радње, итд. Треба створити ситуацију која стварно одговара реалној говорној комуникацији. Да 

би се ученици оспособили да продуктивно усвоје предвиђене елементе говорног и писаног језика, поред наведених 

манипулативних вежби, користе се и комуникативне вежбе.  

Комуникативне (говорне) вежбе  
 обухватају оне типове вежби у којима се језик користи самостално, функционално у одређеној говорној ситуацији. У 

ситуационим вежбама ученици треба да усвајају и правилно користе комуникативне функције које су дате уз тематику.  

    Типови комуникативних писмених вежби дати су по разредима у програму у одељку писмене вежбе. У првој етапи 

преовладаваће питања и одговори, али треба настојати да ученици постепено исказују одговоре са више реченица.  

      У II етапи одговори на питања не могу бити само препричавање, него и коментар или везивање својих искустава са обрађеном 

темом.  

      Осим разних облика препричавања ученици треба, у овој етапи све чешће самостално да причају личне или заједничке 

доживљаје, а у III етапи треба да преовладава слободно причање. Са ученицима који реализују проширени део програма, 

наставник користи, осим наведених, и различите облике усменог и писменог изражавања који су претходно увежбани на часовима 

језика ученика.  

      У одељку Правопис издвојене су само оне категорије где постоје мање или веће разлике у односу на правописну норму 

матерњег језика. Стога се, на пример, не истичу као посебни захтеви: велико слово на почетку реченице, тачка на крају реченице, 

упитник, узвичник, писање управног и неуправног говора, писање двеју тачака, тачка и запета итд. Паралелно са усвајањем 

језичке грађе, ученици морају стицати навике примене, принципа фонолошког правописа. Издвојене су првенствено оне 

категорије у којима постоје друкчија решења у два правописна узуса (правопису језика ученика и правопису српског језика), што 

не искључује и понека идентична решења у њима.  

      Међутим, и њих треба увежбавати јер ће се само тако уклонити многобројне грешке које су евидентиране у писменим 

задацима ученика. За обраду правописне грађе потребно је издвојити 2-3 часа годишње, али се препоручује да се предвиђено 

време развије на 10-12 вежби које ће се уклапати у друге часове граматике и писмене вежбе. Усвојеност сваког елемента 

правописних норми може се повремено проверавати кратким диктатима који су састављени од познате структуре и лексике. Када 

ученици савладају писма, могу се проверавати појединачни елементи. На пример, употреба великих слова може се проверавати на 

тај начин што се ученицима дају наставни листићи са кратким текстом који је написан малим словима. За писање негације глагола 

ученицима се дају наставни листићи са текстом у коме су изостављени глаголи. Наставник чита полако цео текст, укључујући и 

испуштене глаголе. Ученици прате текст и уписују глаголе.  
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  Домаћи задаци  
представљају важну компоненту наставног процеса. Њима се не проверава само колико су ученици савладали одреёено градиво и 

њихова оспособљеност да то знање примене, него су погодни за развијање језичких умења (информативно читање и писање) и за 

писмено увођење ученика у самостални рад и самообразовање. Они се дају ученицима редовно са осмишљеним циљем. Задаци 

треба да буду разноврсни, а по тежини треба да су одмерени, у складу са знањем и способностима ученика. Наставник на часу 

прегледа 2-3 домаћа задатка детаљније, а по одреёеном плану прегледа и оцењује домаће задатке свих ученика.  

Школски писмени задаци  
су облик провере усвојености програмске материје, тј. синтезе веће етапе (тромесечја, полугодишта или године). За сваки школски 

писмени задатак у годишњем плану наставник треба да одвоји три часа. На једном часу ученици пишу, на другом наставник 

образлаже сваком ученику оцене, анализира са ученицима најчешће грешке и заједно са ученицима их исправља, а на трећем часу 

ученици исправљају своје задатке.  

 

Рад на тексту 
У III разреду ученици развијају још једно језичко умење - читање које се реализује идентично као и у настави матерњег језика 

ученика. 

    Савладавање читања може започети у II полугодишту II разреда, после савладаних лекција у сликовници, са ученицима који 

савладају проширени део програма само ако по процени наставника постоје реалне могућности и интересовања ученика.  

На пример, ако у одељењу има ученика који покушавају или могу да прочитају наслове из листова за децу и сл. ти ученици 

савладавају читање, групним или индивидуалним радом, глобалном методом. То значи, да се читају целе речи и кратке реченице 

које ученици усмено већ добро знају. Наставник треба да користи графоскоп, плакат, картице, апликације или слике са исписаним 

речима које се састављају у реченице познате ученицима и сл. 

Вежбе у читању реализују се прво на основу звучног модела (наставник или звучни снимак), а касније и без тога.  

Текст у настави српског језика пружа основу за савладавање језика на нивоу система и на нивоу комуникације.  

Текст има најспецифичнији положај у III разреду, јер се после двогодишње оралне наставе прелази на наставу која се темељи на 

уџбенику, односно полази се од текста.  

 

Рад на тексту у III и IV разреду садржи следеће фазе:  

а) обрада текста (уводни разговор са семантизацијом нових речи, читање текста, провера разумевања прочитаног); 

 б) коришћење језичких и садржинских елемената текста за стицање језичке компетенције (даље савлађивање језичког 

система); 

 ц) вођење разговора о тексту и поводом текста укључујући и културни контекст који текстови садрже. 
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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, 

-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. 

 

 

Наставнатема и садржај 

Задаци  на  нивоу  језичких  

вештина: 

 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

1.ШКОЛА 

     -алфабет 

     -школски простор 

     -прибор 

     -активности 

     -боје и бројеви до 100 

2.ЈА И МОЈИ ДРУГОВИ 

     -дружење 

     -играчке 

     -спортови 

     -делови тела 

3.ПОРОДИЦА И БЛИСКО 

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 

-усвајање нових знања(алфабет) и 

њихова примена на научене садржаје, 

-разумевање краћих текстова и 

одговарање на одговарајући начин, 

-оспособљавање за самостално 

комуницирање о познатим темама, 

-примена усвојених структура, 

-описивање, кратким структурама, 

познате ситуације, 

-репродуковање рецитација и песама, 

-увежбавање гласног читања и 

писања.  
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Наставнатема и садржај 

Задаци  на  нивоу  језичких  

вештина: 

 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

ОКРУЖЕЊЕ 

     -шира 

породица,суседи,пријаетељи 

     -кућни љубимци и обавезе 

     -описивање особа 

4.ПРАЗНИЦИ 

     -годишња доба,месеци,дани 

    -важни празници(Нова 

година,Божић,Ускрс...распуст) 

    -обичаји 

    -честитање и адекватни поклони 

5.МОЈ ДОМ 

         -кућа,делови 

стана,намештај;двориште 

        -описивање просторија 

       -обавезе у кући 

6.ИСХРАНА 

      -оброци,омиљена храна,здрава 

храна 

      -воће и поврће 

      -врсте продавница и куповина 

7.ОДЕЋА 

    -одевни предмети 

    -прикладно одевање 

8.ОКРУЖЕЊЕ 

    -место и улица где станујем 

    -важне усанове у 

окружењу(биоскоп,школа, 

позориште,пошта,музеј, 

банка,болница) 

   - посете установама 

познатим темама које чује 

уживо или са аудио-

визуелних записа. 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да: 

-препознаје слова,написане 

речи и реченице у вези са 

познатим појмовима, 

-поштује правописне знеке 

приликом читања, 

-разуме основна значења 

кратких писаних и 

илусртованих текстова о 

познатим темама. 

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. 

-даљи рад  на 

описмењавању,поштујући правопис, 

-разумевање краћих текстова и 

одговарање на одговарајући начин, 

-оспособљавање за самостално 

комуницирање о познатим темама, 

-примена усвојених структура, 

-описивање, кратким структурама, 

познате ситуације, 

-примена стечених знања, 

-увежбавање гласног читања. 
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Наставнатема и садржај 

Задаци  на  нивоу  језичких  

вештина: 

 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Писмено  изражавање 
Ученик треба да : 

-поштујући 

правопис,преписује,допуњава 

и пише речи и краће 

реченицеу вези са познатим   

писаним текстом или 

визуелним подстицајем, 

-пише личне 

податке(име,презиме и 

адресу), 

-прави спискове са 

разлишитим 

наменама(куповина,прославе 

рођендана,обавезе у току 

дана...), 

-допуњава честитку. 
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Наставнатема и садржај 

Задаци  на  нивоу  језичких  

вештина: 

 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

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 између 

сопственог знања и залагања 

и постигнућа у језичким 

активностима. 

 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
- презентација  наставних  садржаја 

-усмеравање  активности  ученика 

-подстицање  ученика  на  размишљање , увиђање  ,повезивање  и  примену    садржаја 

-корелира наставне  садржаје  са  другим  наставним  предметима(српски језик,свет око нас,музичка  култура,ликовна  

култура,физичко  васпитање) 

 

4.5. МАТЕМАТИКА 

 
  Циљ наставе математике у трећем 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 трећем разреду: 
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 Савладавање , читање , писање природних бројева до 1000 

 Савладавање четри рачунске операције до 1000 

 Упознавање римских цифара и принцип читања и писања бројева помоћу њих  

 Изражавање вредности бројевног израза са највише три операције 

 Упознабање употребе слова као ознаке за непознати број  

 Решавање једначина у скупу природних бројева до 1000 

 Упознају и правилно записују разломке 

  Упознавање и стицање спретности у цртању основних геометриских појмова и облика 

  Упознавање и примена мера за масу , запрему на тела као и јединице за време  

 

 

 

Редни број Теме Обрада Утврђивање Укупно 

1. Блок бројева до 1000 55 95 150 

2. 
Геометриске фигуре и 

њихови међусобни односи 
6 16 22 

3. Мерење и мере 4 4 8 

  65 115 180 
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Наставна област Ниво постигнућа Стандарди 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК БРОЈЕВА ДО 1000 

 

 

 

ОСНОВНИ  

 

МА.1.1.1. зна на прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по 

величини и да прикаже број на датој бројевној полуправој 

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

рачунском операцијом 

МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде 

 

 

СРЕДЊИ 

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

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

систем 

МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза 

МА.2.1.5. уме да решава једначине 

 

 

НАПРЕДНИ 

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

примени  

МА.3.1.4. уме да решава сложене проблемске задатке дате у 

текстуалној форми 

МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначина са једном операцијом 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈСКИ 

ОБЈЕКТИ И ЊИХОВИ 

МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ 

 

 

ОСНОВНИ 

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

и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама 

МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате 

запремине течности (литар, децилитар и милилитар) 

 

 

 

СРЕДЊИ 

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

и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама 

МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у 

мање 

МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање. 

 

 

НАПРЕДНИ 

МА.3.4.1. зна јединице за време (секунду, минут, сат, дан, месец, 

година, век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди 

временске интервале у сложенијим ситуацијама 

МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности. 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  МА.1.2.1. уме да именује геометријске облике у равни (квадрат, круг, 



34 

 

Наставна област Ниво постигнућа Стандарди 

 

 

 

ОСНОВНИ 

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

међусобне односе два геометријска објекта у равни (паралелност, 

нормалност, припадност)  

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

 

 

 

СРЕДЊИ 

МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни. 

МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине 

МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника 

када су подаци дати у истим мерним јединицама 

НАПРЕДНИ МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника 

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

     Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

 Вербално-текстуална 

 Демонстративна  

 Илустративна  

 Учење путем открића 

 Дијалошка  

 Кооперативно учење  

 Метода писаних радова 

 

НАПОМЕНА  

 

     Праћење се врши током целе школске године од стране учитеља(писмени и усмени задаци)након обрађене теме. 

 

MOTИВАЦИЈА 

 

 Диференцирани задаци 

 Прављење модела 

 Дидактичке игре 

 Занимљиви задаци 
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4.6. ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 
       Циљ предмета Природа и друштво 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 природе и друштво у трећем разреду: 

 Развијање оснивних научних појмова из приподних друштвених наука 

 Развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу  

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

 Развијање радозналости , интересовања и способности за активно упознавање окружења 

 Развијање основних елемената логичког мишљења 

      ●   Оспособљавање за сналажење у простору и времену  

      ●   Раумевање и разлика међу појединцима и групама 

      ●   Слободно исказивање својих запажања и самостално решавање проблемских ситуација 

      ●   Развијање одговорно односа према себи , окружењу и културном наслеђу 

 

 

Редни број Теме Садржаји Број часова 

1. Природа, човек , друштво   Мој завичај 

 Нежива природа 

 Веза између неживе и 

живе приеоде 

35 

2. Кретање у простору и времену   Различити облици 

кретања и њихове 

основне карактеристике 

 Насеље 

 Саобраћај 

 

15 
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Редни број Теме Садржаји Број часова 

3. Наше наслеђе   Некад и сад 5 

4. Материјали и њихова употреба  Особине материјала , 

њихов утицај на 

околину и њихова 

употреба  

15 

5. Људска делатност        ●   Упознавање околине  

      ●   Међусобни утицај 

човека и окружења 

5 

 

 

Наставна 

област 
Нивои постигнућа Стандарди 

 

 

 

 

ПРИРОДА 

*ЧОВЕК 

*ДРУШТВО 

 

 

ОСНОВНИ 

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

критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и размножавања 

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

очување природе 

 

 

СРЕДЊИ 

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

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

природних ресурса 

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

заједници 

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

очигледним примерима 

 

 

КРЕТАЊЕ У 

ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 

 

ОСНОВНИ 

1ПД.1.4.3. уме да одреди стране света помоћу Сунца 

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

деценија и век 

 

СРЕДЊИ 

1ПД.2.4.2. зна да се светлост креће праволинијски 

1ПД.2.4.3. уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеље 
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Наставна 

област 
Нивои постигнућа Стандарди 

 

НАПРЕДНИ 

1ПД.3.4.1. уме да чита географску карту примењујући знања о 

странама света и значењу картографских знакова 

 

 

 

 

НАШЕ 

НАСЛЕЂЕ 

 

ОСНОВНИ 

1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и поврђинских вода 

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

прошлости 

 

СРЕДЊИ 

1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у 

свом месту и у насељу 

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

сад 

НАПРЕДНИ  

 

 

 

 

 

МАТЕРИЈАЛИ 

И ЊИХОВА 

УПОТРЕБА 

 

 

ОСНОВНИ 

1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, 

густина, растворљивост, провидност, намагнетисаност 

1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене 

температуре, услед механичког утицаја и деловања воде и ваздуха 

 

 

СРЕДЊИ 

1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и 

кретање 

1ПД.2.3.3. разликује материјале који су добри проводници топлоте и 

електрицитета од оних који то нису 

НАПРЕДНИ 1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на 

појаве у природи 

 

ЉУДСКА 

ДЕЛАТНОСТ 

 

 

ОСНОВНИ  

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

1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот 

људи и основне мере заштите 

СРЕДЊИ 1ПД.2.5.3. разуме повезаност и међуповезаност различитих људских 

делатности 

 

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

     Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

 Партиципативна  
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 Решавање проблем-ситуација 

 Кооперативна  

 Интерактивна  

 Амбијентално учење 

 Метода игре 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

Праћење се врши током целе школске године од стране учитеља(писмени и усмени задаци)након обрађене теме. 

 

МОТИВАЦИЈА 

 

 Излазак у природу 

 Извођење  огледа и  експеримената 

 Посета   занатлијама, фирмама у месту  

 Гост  на часу  

 

 

 

 

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 трећем разреду: 

 Развијање способности ученика за опажање облика , светлина , боја , положаја облика у природи  

 Развијање мишљења , визуелног , ликовног , естецког сензибилитета  

 Коришћење разних материјала компоновање  

 Коришћење различите технике и сретстава ликовно визуелног изражавања 

      ●   Развијати ученикове потенцијале у  области ликовности и визуелности  

      ●   Развијање свести о очувању и активном учествовању у квалитетном естетском и просторном уређењу животне околине  
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      ●   Развиајти моторичке способности ученика 

 

 

 

Редни број Теме Садржај Број часова 

1. 
Коришћење разних материјала за 

компоновање  
Дорада и преобликовање 12 

2. Композиција и покрет у композицији Појам композиције 20 

3. Оргаментика  Појам орнаментике  6 

4. 
Простор повезивање разних облика у 

целину  
Особине и илузија простора  18 

5. 

Одабирање случајно добијених 

ликовних односа по личном избору 

ученика 

Машта 4 

6. Плакат , билборд , реклама Визуелна порука 4 

7. 
Ликовне поруке као могућност 

споразумевања 
Визуелно споразумевање 8 

 

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

     Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

 Дивергентна 

 Интерактивна 

 Игра 

 Активно учење 
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ИСХОДИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

 

     По завршетку трећег разреда ученик: 

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

 Опажа , сећа се, објашњава и реконструише појаве и ситуације 

 Стекао искуства за коришћење различитих материјала за рад 

            ●    Дорађује и преобликује започете облике  

            ●    Знају да израђују плакат и рекламу  

 

НАПОМЕНА 

 

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

ученика на часу. 

 

МОТИВАЦИЈА 

 

 Посматрање уметничких дела 

 Посета галерије 

 

 

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: 

 Неговање способности извођења музике − певање и свирање 

 Стицање навика слушањем музике 

 Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима 

 Познавање основа музичке писмености и изражајних сретстава музичке уметности 

 Упознавање традиционалнеи уметничке музике свога и других народа 
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Редни 

број 
Теме Садржај Број часова 

1. Извођење музике  Певање, свирање 24 

2. Слушање музике 

 Слушање 

композиција 

 Слушање народних 

песама и игара 

7 

3. Стварање музике 

 Креирање једноставне 

пратње 

 Игре  

 

5 

   

36 

 

 

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

 

     Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

 Метода рада по слуху 

 Демонстрација музичких остварења 

 Кооперативно учење(наставник-ученик) 

 Практично смисаоно учење(свирање на ритмичким удараљкама) 
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ИСХОДИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

     По завршетку трећег разреда ученик: 

 Пева по слуху 

 Слуша уметничка дела и дела народне музике 

 Свира на дечјим музичким инструмрнтима 

 Изводи дечје, народне и уметничке музичке игре 

            ●    Усвајају основе музичке писмености 

 

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 

        

 Препознавање композиције 

 Музичке игре 

 Учешће на приредбама 

 

4.9. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

      Циљ предмета Физичко и здравствено 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 физичког и здравственог васпитања: 

 Подстицање раста, развоја и утицаја на правилно држање тела 

 Развој и усавршавање моторичких способности 

 Формирање морално вољних квалитета личности 

 Оспособљавање ученика да стечена знања и умења користе у свакодневном животу 

 Стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и заштити човекове средине 
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 Стицање  теориских знања неопходних за њихово усвајање ради разумевања значаја физичког и здравственог  васпитања  

 Формирање и овладавање елементарним облицима кретања 

 

Редни број Теме Садржаји Број часова 

1. Атлетика 
 Техника трчања , 

скакање , бацање 
32 

2. Вежбе на справама и тлу  

 Вежбе на тлу  

 Вежбе на гимнастичким 

справама 

24 

3. 
Ритмичка гимнастика и народни 

плесови 

 Естетско обликовање 

тела  

 

8 

4. Основи тимских игара  
 Тимски спорови са 

лоптом 
28 

5. Слободне активности  Додатни рад 10 

6. 
Активности у природи обавезн 

програм  
 Крос  2 

7. 
Курсни облици и обавезан 

стручн педагошки рад 
 Пливање 2 

8. Школска и друга такмичења  2 

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

     Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

 Практична активност 

 Демонстрација 

 Метода разговора 

 Усмено излагање 
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 Самостални рад и интерактивниа рад ученика 

 

 

 

ИСХОДИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

По завршетку трећег разреда ученик: 

 Развио координацију , гипкост, равнотежу и експлозивну снагу 

 Стекао моторичка умења у свим природним облицима кретања у различитим условима 

 Користи различите реквизите за вежбе 

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

 Користе основна правила тимских игар 

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 

                            

 Учешће у спортским такмичењима 

 Предавање о хигијени 

 Предавање о правилној исхрани 

 Предавање о здравом начину живова 

 Игре спретности 

 Игре без граница 
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                  5. ПРОГРАМ  ОБАВЕЗНИХ  ИЗБОРНИХ И ИЗБОРНИХ  НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

 

 

5.1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљеви и задаци садржаја програма : 

 

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

- активно учествовање у процесу васпитања 

- подстицање самосвести,самопоштовања и уважавања других 

- развијати самопоштовање и самопоуздање 

- уважавати разлике међу половима 

- оспособљавање ученика да препознају и разу  меју сопствена осећања и потребе и њихову међусобну повезаност,да штите и остварују 

своје потребе на начин који не угрожава друге 

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

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

- развијање креативног изражавања 

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

  и да активно доприносе развоју школе по мери детета 

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

- развијати способност процењивања и критичког мишљења о свом раду 

- упознати родитеље са резултатима оствареног програма 

 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 

Подстицање 

групног 

рада,договарање о 

сарадњи са 

2 

- разговара 

- црта 

- закључује 

- слуша 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

- радионичарска 

- дијалошка 

- илустративна 



46 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 

вршњацима и 

одраслима 

- игра се -поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-координира 

-наводи на повезивање и примену 

знања 

Уважавање 

различитости и 

особености; 

уочавање и 

превазилажење 

стереотипа 

везаних за пол, 

узраст, изглед, 

понашање, 

порекло 

9 

- слуша 

- разговаеа 

- црта 

- препознаје своја  

  осећања 

- игра се 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-координира 

-наводи на повезивање и примену 

знања 

- радионичарска 

- дијалошка 

- истраживачка 

Пријатељство и 

моралне дилеме у 

вези са тим; 

развијање појма 

пријатељства и 

моралног 

расуђивања  

( крађа, лаж ) 

5 

- слуша 

- разговара 

- илуструје 

- користи технике  

  опуштања и вежбе 

  кретања 

- игра асоцијација 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-координира 

-наводи на повезивање и примену 

знања 

- радионичарска 

- дијалошка 

- истраживачка 

- илустративна 
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Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 

Појединац и 

заједница; 

правила која 

регулишу живот у 

заједници; права и 

одговорности; 

2договарање 

9 

- слуша 

- разговара 

- закључује 

- препознаје 

- игра се 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-координира 

-наводи на повезивање и примену 

знања 

- радионичарска 

- дијалошка 

- истраживачка 

- игра улога 

Заштита од 

насиља; 

ненасилно 

решавање сукоба 

3 

- посматра 

- проверава 

- комуницира 

- разговара 

- игра се 

- имитира 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и примену 

знања 

- радионичарска 

- дијалошка 

- игра улога 

- демонстративна 

 

Развијање 

моралног 

расуђивања 

4 

- слуша 

- разговаеа 

- црта 

- игра се 

- изражава своја ми- 

  шљења и искуства 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

- радионичарска 

- дијалошка 

- монолошка 

- демонстративна 
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Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и примену 

знања 

Развијање 

еколошке свести; 

брига о 

животињама и 

биљкама 

3 

- слуша 

- разговаеа 

- црта 

- игра се 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и примену 

знања 

- радионичарска 

- дијалошка 

- истраживачка 

- игра улога 

Евалуација 

програма 
1 

- разговара 

- процењује 

- презентује 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-координира 

-наводи на повезивање и примену 

знаља 

- дијалошка 

- монолошка 

- демонстративна 
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5.2.  ВЕРСКА НАСТАВА 
 

 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 

 

 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте да пружи целовит 

православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и 

есхатолошки живот (будућу димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној 

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

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

хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без 

обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на 

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

светом, с другим људима и са собом).  

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

 развије способност уочавања да су грех и зло у свету последица погрешног изражавања човекове слободе;  

 развије способност уочавања да Бог поштује човекову слободу али да не одустаје да свет доведе у вечно постојање;  

 изгради свест о томе да Бог воли човека и свет и да их никад не напушта, али вечни живот зависи и од слободе човека и његове 

заједнице с Богом;  

 развије способност спознавања да Бог није одустао од првобитног циља због кога је створио свет, а то је да се свет сједини с Њим 

посредством човека и да тако живи вечно;  

 развије способност уочавања сличности у структури старозаветне и новозаветне цркве.  

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

 стекну свест о томе да је личност заједница слободе са другом личношћу 

 буду свесни разлике између природе и личности 

 запазе да је личност носилац постојања природе 

 уоче да у хришћанској онтологији нема сукоба и искључивости између једног и многих 
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Реализацијом програма у III разреду треба да се покаже: да свет није самобитан, већ да га је створио Бог Отац слободно, из 

љубави, и то као конкретне врсте и бића и да постојање света зависи од воље другог, односно од Божије воље. Овим се постиже 

веома важан услов за даље разумевање хришћанске науке.        

 

 

ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

I – УВОД  

 

1. Свет је створен 

за тебе, чувај га! 

– уводни час  

 
Упознавање 

ученика са 

садржајем 

предмета, 

планом и 

програмом и 

начином 

реализације 

наставе 

Православног 

катихизиса;  

 

Мотивисање 

ученика за 

похађање 

верске 

наставе  

 

Когнитивни 

аспект:  

 моћи да 

сагледа 

садржаје 

којима ће се 

бавити 

настава 

Православног 

катихизиса у 

току 3. 

разреда 

основне 

школе;  

 моћи да 

уочи какво је 

његово 

предзнање из 

градива 

Православног 

катихизиса 

обрађеног у 

претходном 

разреду 

школовања.  

 

Афективни 

  

 
 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 

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 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

аспект:  

 ученик ће 

бити 

мотивисан да 

активно 

учествује на 

часовима 

верске 

наставе  

 

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 (34 часова)  

 
 практична 

настава (2часа)  
 

Место 

реализације 

наставе  
 Теоријска 

настава се 

реализује у 

учионици;  

 Практична 

настава се 

II – БОГ 

СТВАРА СВЕТ 

И ЧОВЕКА  

2. Свето Писмо 

нам сведочи о 

настанку света  

3. Света некада 

уопште није било 

(1. и 2. дан 

стварања)  

 

4. Све је биље 

створено и 

Сунцем обасјано 

(3. и 4. дан 

стварања)  

 

5. Све врви од 

живота ( 5. и 6. 

дан стварања)  

 

6. Створен сам да 

 
 пружити 

ученицима 

основна 

знања о 

учењу Цркве 

о стварању 

света;  

 омогућити 

ученицима да 

разумеју да 

Бог ствара 

природу и 

човека, јер 

жели да их 

воли и да 

буде са њима 

заједно;  

 
 Пружити 

ученицима 

могућност да 

Когнитивни 

аспект:  

 препознати 

неке 

елементе 

библијске 

повести о 

стварању 

света;  

 моћи да 

препозна и 

именује 

иконе на 

којима су 

представљени 

дани 

стварања 

света, на 

основу 

библијске 

повести;  

 

  

 
Појам Светога 

Писма као књиге 

откривења  

 Стварање 

невидљивог света- 

духовних сила - 

анђела  

 Библијско  

 
казивање о 

стварању света по 

данима  

 Стварање човека  

 Песма 

„Молитва“ Бранко 

Радичевић(песник 

се диви Божјем 

стварању и моли 

благослов...)  

 Прича „Паче“ А. 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

личим на Бога  разумеју да је 

човек у 

природној 

вези са свим 

оним што је 

Бог 

претходно 

створио, али 

да се 

разликује од 

свих 

створених 

бића;  

 Објаснити 

ученицима да 

је човек 

икона Божја 

(сличан Богу) 

зато што је 

створен као 

слободна 

личност и 

једини 

позван да 

буде домаћин 

света;  

 Омогућити 

ученицима да 

увиде 

разлику 

између Бога 

и створене 

моћи да 

увиди да је 

свет скуп 

конкретних 

врста живих 

бића која су 

уједињена, 

једна другима 

потребна и да 

она чине 

велику 

заједницу 

љубави – 

Цркву;  

 моћи да 

објасни да је 

свет створен 

љубављу 

Божјом;  

 моћи да 

разуме да се 

права 

слобода 

изражава као 

љубав према 

другим 

људима, 

природи и 

Богу;  

 уочити да 

је човек 

сличан Богу.  

Солжењицин  

 

 

реализује у цркви 

– учешћем у 

литургијском 

сабрању;  
 

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.  



53 

 

ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

природе.  

 

 

Афективни 

аспект:  

 бити 

подстакнут 

да развија 

љубав према 

ближњима, 

природи и 

Богу;  

 развијати 

жељу и свест 

о важности 

бриге према 

ближњима и 

природи.  
 

 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 

захтевима у 

погледу  

 
употребе 

разноврсних 

III – БОГ НАС 

ВОЛИ  

 

7. Бог ствара 

свет из љубави  

 

8. Бог, људи и 

природа  

 

9. Свет не може 

без Бога  

 

10. Бог се брине о 

свету  

 

• Омогућити 

ученику да 

увиди да је 

Бог створио 

свет из 

љубави;  

• Омогућити 

ученику да 

увиди да се 

Бог брине о 

свету;  

• Омогућити 

ученику да 

разуме да је 

Бог из бриге 

Когнитивни 

аспект:  

• знати да је 

Бог створио 

свет из 

љубави и да 

објасни како 

зна да Бог 

воли свет;  

• препознати 

да Бог брине 

о свету и да 

наведе 

примере 

Божјег 

 
 Прича 

„Шишарка“  

или прича 

„Себични џин“ О. 

Вајлд (са правим 

крајем, кад се 

појављује 

Христос...)  

Прича Св. Владике 

Николаја о томе 

како је Господ са 

Богородицом 

избавио пастира 

Давида из невоље 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

11. Божићни 

весници  

према свету и 

човеку 

послао свога 

Сина у свет.  

старања о 

свету;  

• увидети 

кроз своје 

креативне 

способности 

да је човек 

сличан Богу;  

• увидети да 

Бог жели да 

свет постоји 

вечно;  

• увидети да 

су Бог, људи 

и природа 

различити, 

али да нису 

потпуно 

раздељени;  

• увидети 

различитост 

која постоји  

између Бога и 

створеног 

света;  

• знати да је 

Бог из бриге 

према свету и 

човеку 

послао свога 

Сина у свет;  

• упознати 

(кад је заспао у 

пећини а змија му 

легла на груди...)А 

кад је одрастао 

Цар Давид је 

описао 

Богородицу и 

Христа у псалму  

 „Љубавна 

песма“, М. 

Данојлић (о 

маслачку и 

облачку)  

 Јављање анђела 

Богородици;  

 Јављање анђела 

Јосифу;  

 Сусрет 

Богородице и 

Јелисавете;  

 Јављање анђела 

пастирима;  

 Јављање анђела 

мудрацима;  

 Анђео јавља 

Јосифу да склони 

породицу у 

Египат;  

 Молитва Анђелу 

чувару;  

 

 Песма: „Анђели 

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 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

улогу анђела 

као сарадника 

Божјих у 

старању о 

свету;  

• уочити да је 

свет смртан 

ван заједнице 

са Богом;  

• упознати 

сдржај 

молитве 

Анђелу 

чувару;  

• усвојити 

текст и 

мелодију 

песме 

„Анђели 

певају“.  

Афективни 

аспект:  

• бити 

подстакнут 

да развија 

свест о томе 

да је важан 

зато што га 

воли Бог и 

његови 

ближњи ;  

• бити 

певају“.  
  

 

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 његовог 

живота.  

 

Евалуација 

наставе  
Евалуацију наставе 

(процењивање 

успешности 

реализације 

наставе и 

остварености 

задатака и исхода 

наставе) наставник 

ће остварити на два 

начина:  

 процењивањем 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

подстакнут 

да се труди да 

воли све 

људе (чак и 

оне од којих 

је  

веома 

различит).  
 

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  

Бог ствара свет и 

човека – 7  

IV – 

ЗАЈЕДНИЦА 

БОГА И СВЕТА 

КРОЗ ЧОВЕКА  

 

12. Човек 

домаћин и 

свештеник у 

свету  

 

13. Свети Сава  

 

14. Свети Сава 

брине о нама  

 

15. Радост 

служења  

• Пружити 

ученицима 

основ за 

разумевање 

да се лични 

однос са 

Богом 

остварује 

кроз служење 

Богу и 

ближњима;  

• Пружити 

ученицима 

основ за 

разумевање 

да  

природи и 

човеку вечно 

постојање 

дарује Бог;  

• Омогућити 

ученику да 

увиди да су 

Когнитивни 

аспект:  

• уочити да је 

човек 

посредник 

између Бога и 

природе и да 

Бог са 

природом 

разговара 

преко човека;  

• проширити 

своје знање о 

служењу 

Светога Саве 

Богу и нашем 

народу;  

• уочити да 

нема љубави 

без служења 

ближњима;  

• упознати 

библијску 

 
 Прича „ Три 

дрвета“(Ова прича 

је и Божићна и 

Васкршња)  

 Подизање 

задужбина – 

најзначајније 

задужбине Светога 

Саве и Светог 

Симеона  

 
Мироточивог  

 Јеванђељско 

казивање о 

Христовом 

служењу – прање 

ногу апостолима и 

Тајна вечера  

 Прича: 

Доброчинство – 

најлепши начин да 

постојиш, из 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

светитељи 

најбољи 

пример 

односа 

човека са 

Богом;  

• Пружити 

ученицима 

основна 

знања о 

Светоме 

Сави као 

нашем 

примеру  

служења.  
 

повест о 

Христовом 

служењу 

Апостолима.  

Афективни 

аспект:  

• бити 

подстакнут 

да љубав 

препознаје 

као служење;  

• знати да 

кроз чињење 

дела љубави 

према 

ближњима, 

постаје 

сличан 

Христу и 

светитељима  

Божјим.  
 

књиге «Мали 

анђео», Н. 

Витошевић.  

 

Бог нас воли – 7  

Заједница Бога и 

света кроз човека– 

6  

Литургија – 

преображени свет 

– 7  

Човек и природа - 

6  
 Евалуација – 1+1  

 

V – 

ЛИТУРГИЈА- 

ПРЕОБРАЖЕНИ 

СВЕТ  

 

16. Наши дарови 

благодарности  

(опис н.ј. - твар у 

Литургији)  

 

• Ученицима 

пружити 

основ за 

разумевање 

да хлеб и 

вино – наши 

дарови -

представљају 

свет у малом;  

• Ученицима 

Когнитивни 

аспект:  

• препознати 

да је 

Литургија 

захвалност 

Богу;  

• уочити да се 

захвалност 

Богу показује 

 
 Твар у 

Литургији – хлеб и 

вино  

 Песма“Како 

настаје хлеб“ 

Лидија Поповић  

 Твар у 

Литургији – 

тамјан, уље, восак, 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

17. Литургија - 

преображај света  

 

18. Литургија – 

молитва за 

спасење човека и 

света  

 

19. Васкресење 

Лазарево  

 

20. Васкрсење 

Христово  

пружити 

основ за 

разумевање 

разлога 

приношења 

Богу хлеба и 

вина на 

Литургији;  

• Пружити 

основ за 

разумевање 

да се на 

Литургији 

молимо за 

спасење 

целога света;  

• Омогућити 

ученицима да 

увиде да се 

на Литургији 

остварује 

спасење 

човека и 

света;  

• Ученицима 

пружити 

основ за 

разумевање 

да нас 

Христос 

толико воли 

да је дао свој 

кроз наше 

дарове;  

• уочити да 

наши дарови 

хлеб и вино 

представљају 

свет у малом;  

• увидити 

везу 

Литургије и 

спасења 

човека и 

света;  

• проширити 

своја знања о 

празнику 

Васкрсења;  

• увидити шта 

за створену 

прируду 

значи 

Христово 

Васкрсење;  

• усвојити 

текст и 

мелодију 

песме „Људи 

ликујте“  

Афективни 

аспект:  

 бити 

подстакнут 

вода, врба, бадњак, 

јаје, жито, 

грожђе...  

 Прича о 

удовичиној лепти  

 Велика 

Јектенија  

 Прича „Мудри 

чобанин“ 

Патријарх српски 

Иринеј 

Гавриловић(прича 

о причешћу)  

 Библијско 

казивање о 

васкрсењу Лазара  

 Казивање о 

женама 

мироносицама на 

Христовом гробу 

((„Зашто тражите 

живога међу 

мртвима“)  

 Васкршња 

прича „ И 

жовотиње“ 

Зинаида Хипијус  
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

живот за  

нас и да је 

васкрсао да 

победи смрт 

за нас.  

 

да учествује 

на Литургији 

како би 

показао Богу 

да жели да 

буде у 

заједници са 

Њим;  

 

• бити 

подстакнут 

да у себи 

развија осећај 

захвалности 

према Богу и 

својим 

ближњима.  

 

VI – ЧОВЕК И 

ПРИРОДА  

 

21. Све чека на 

љубав човека  

 

22. Чувамо 

дарове Божије 

љубави  

 

23. Стварање 

света у 

православној 

иконографији  

• Ученицима 

пружити 

неопходно 

знање да 

разумеју да је 

човек 

одговоран за 

очување 

природе;  

• Омогућити 

ученицима да 

увиде на које 

све начине 

људи данас 

уништавају 

Когнитивни 

аспект:  

• препознати 

личну 

одговорност 

за творевину;  

• увидити да 

се загађењем 

наше 

околине, 

загађује цео 

свет;  

• увидити да 

се на 

православним 

Поучне приче:  

 „Свети Власије 

благосиља 

животиње“  

 „Игуман и 

медвед“  

 „Необична лађа“ 

(Свети Елије и 

крокодил)  

 „Свети Серафим 

и медвед“  

 Песма „ Радуј 

се“  

М. Одаловић  

 Израда иконе  
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

24. Икона света 

створеног за 

мене  

природу, тј. 

да увиде да 

загађење 

природе 

потиче од 

човека;  

• Омогућити 

ученицима да 

разумеју да је 

човек позван 

од Бога да 

брине о 

природи;  

• Упознати 

ученике са 

примерима 

изражавања 

љубави 

према 

природи;  

• Развијати 

код ученика 

скромност;  

• Установити 

обим и 

квалитет 

знања 

стечених у 

току школске 

године из 

Православног 

катихизиса.  

иконама 

стварања 

света и 

човека, 

приказује 

зависност 

природе од 

човека;  

• препознати 

представе 

које 

приказују 

догађаје 

везане за 

стварање 

света;  

• уочити у 

којој мери је 

напредовао и 

савладао 

градиво 

Православног 

катихизиса 

трећег 

разреда 

основне 

школе.  

Афективни 

аспект:  

• бити 

подстакнут 

на очување 

Израда стрипа  
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

природе и 

своје животне 

средине;  

• бити 

подстакнут 

да гледа на 

природу као 

на Божју 

творевину;  

 Ученици ће 

бити 

подстакнути 

да уреде 

школски 

простор 

изабраним 

радовима 

везаним за 

стварање и 

очување 

света  

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
 

1. Српски језик и књижевност  

2. Математика  

3. Познавање природе и друштва  

4. Ликовна култура  

5. Музичка култура  

6. Грађанско васпитање 
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ВЕРСКА НАСТАВА – ИСЛАМСКА ВЈЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

 

 

Циљ наставе исламске веронауке у трећем разреду основне школе  је да ученику пружи:   

- основни вернички поглед на овај и будући свет, 

са посебним нагласком на вернички практични живот, што значи да ученик сразмерно његовм узрасту прошири своје знање  и 

видике и упозна  властиту веру у њеној духовној, моралној, социјалној, мисионарској и другим димензијама.   

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

- зна вредност родитења у исламу, 

- исправно обавња дневне намазе, 

- зна три правила о клањању дневних намаза, 

- зна да муслимани једу здраву и чисту храну, 

- разуме и користи суру Курејш. 

 

Стандарди наставе исламске веронауке у трећем разреду основног образовања јесу да 

је ученик усвојио: 

 

- да је велики грех бити непослушан родитељима, 

- да обавља свих пет дневних намаза, 

- исламски бонтон у исхрани, 

- шта је све Аллах џ.ш. створио, 

- учење суре Курејш и њен значај. 
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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. ВЕРУЈЕМ У БОГА 4 1 1 2 

2. ПРИПРЕМЕ ЗА НАМАЗ-МОЛИТВУ 5 2 1 2 

3. ИСХРАНА МУСЛИМАНА 4 2 1 1 

4. АЛЛАХ ЈЕ СТВОРИО НЕБЕСА И ЗЕМЉУ 4 2 2 1 

5. ЧОВЕК ПРАВИ А АЛЛАХ СТВАРА 5 3 1 / 

6. АБДЕСТ - ВЕРСКО ПРАЊЕ 4 2 1 / 

7. МУХАММЕД А.С. ОСТАДЕ СИРОЧЕ 3 2 1 1 

8. ДУЖНОСТИ ПРЕМА СЕБИ 4 2 1 1 

9. МУСЛИМАН ЈЕ МУСЛИМАНУ БРАТ 3 1 1 1 

 УКУПНО: 36 17 10 9 

 

 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

 

 

НАПОМЕ

НА 

 

1.  
УВОДНИ ЧАС –

ВЕРУЈЕМ У БОГА 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

 

 

НАПОМЕ

НА 

 

 1. 

Упознавање ученика 

са наставним 

програмом овог 

разреда. 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

 2. 

Послушност 

родитељима је наредба 

Узвишеног Господара. 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
 

2.  
ПРИПРЕМЕ ЗА 

НАМАЗ 
    

  

 3. Намаски шартови.                                                                                                                                                                            ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 
 

 4. Намаски рукнови.                                                                                                                            ПРО ФРО ИЗЛ НЕП 
 

 5. 

Три правила о 

клањању дневних 

намаза. 

ПРО ФРО ИЗЛ НЕП 

 

 6. 
Обнављање пређеног 

градива.   
ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 

 7. 
Сабах намаз (јутарња 

молитва). 
ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 

3.  
ИСХРАНА 

МУСЛИМАНА                                                                                                                                                           
    

 

 8. 
Муслимани једу 

здраву и чисту храну. 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

 

 

НАПОМЕ

НА 

 

 9. 
Понашање при јелу и 

пићу.   
ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

 

 

 

10. 

 

Обнављање пређеног 

градива. 

 

ПРИ 
ГРУ 

 

РАЗ 

 

 

НЕП 

 

4. 

 

 

 

АЛЛАХ ЈЕ СТВОРИО 

НЕБЕСА И ЗЕМЉУ 
    

 

 11. 
Аллах џ.ш.  је 

Створитељ природе.                                                                                                                                                                                  
ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 

 12. 
Мухаммед а.с. у 

племену Бену Сад.   
ПРИ ГРУ РАЗ УЏБ 

 

5.  
ЧОВЕК ПРАВИ А 

АЛЛАХ СТВАРА 
    

 

 13. 

Аллах џ.ш. је створио 

човека у складу 

најлепшем облику. 

ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 

 14. Обнављање градива. ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
 

 15. 
Важност времена у 

животу верника. 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

 

 

 

16. 

Аллах џ.ш. се куне 

временом.                                                                                                                                                              

 

ПРИ 

 

ФРО 

 

РАЗ 

 

 

 

НЕП 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

 

 

НАПОМЕ

НА 

 

 17. 
Сваки посао има своје 

време. 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

 18. Обнављање градива.                                                                                       ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
 

 

6. 

 

 

 

 

АБДЕСТ-ВЕРСКО 

ПРАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19. 

Начин узимања 

абдеста (верско прање 

пре намаза). 

ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 

 20. 
Начин стајања у 

намазу. 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

 21. 
Начин одевања особе 

која обавља намаз. 
ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 

 

 

 

22. 

 

Обнављање градива.                                                                                       
 

ПРИ 

 

ФРО 

 

РАЗ 

 

НЕП 

 

 23. Подне намаз. ПРИ ГРУ РАЗ НЕП 
 

7.  
МУХАММЕД А.С. 

ОСТАДЕ СИРОЋЕ 

     

 
24. 

Мухаммед а.с. код 

свог амиџе. 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

 

 

НАПОМЕ

НА 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

 

Аллах је створио дан и 

ноћ, сунце, месец и 

звезде. 

 

 

ПРИ 

 

 

 

ФРО 

 

 

РАЗ 

 

 

НЕП 

 

 

 
26.  Обнављање градива.                                                                                                                                                                                                                                                  ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

8. 27. 
ДУЖНОСТИ  ПРЕМА  

СЕБИ 
ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 

  
28. Бог све види. ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

  

 
 

29. 

 

Икиндија намаз. 

 

ПРИ 

 
 

ФРО 

 

РАЗ 

 

НЕП 

 

 

  
30. Обнављање градива.                                                                                                                                                                                                                                                  ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

9.  
МУСЛИМАН ЈЕ 

МУСЛИМАНУ БРАТ 
    

 

 
31. 

Муслиман је 

муслиману брат. 
ПРИ ГРУ РАЗ НЕП 

 

 

 
 

32. 
Акшам намаз. 

 

ПРИ 

 

ГРУ 

 

ИЗЛ 

 

УЏБ 

 

 33. 

 
Јација намаз. ПРИ ГРУ ИЗЛ УЏБ 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

 

 

НАПОМЕ

НА 

 

 
34. Обнављање градива. ПРО ФРО РАЗ УЏБ 

 

 
35. Обнављање градива. ПРО ФРО РАЗ УЏБ 

 

 

36. 

Закључно проверавање 

знања ученика и 

оцењивање. 

ПРО ФРО РАЗ УЏБ 

 

 

                                                               

 

КАТОЛИЧКИ  ВЈЕРОНАУК 

 

 

Циљ наставе вјеронаука је темељито обрадити апостолско вјеровање као утврђивање цјелокупног осмогодишњег 

вјеронаука. Наставне јединице слиједе вјерске истине унутарњом динамиком али потпуно другачијом методом која одговара овом 

критичком узрасту и динамичком животу младих. Макар се чини да је садржајно понављање, ипак је потпуна новост у томе што се 

пред сваком новом вјерском истином се настоји постићи заузимање става према ономе што се вјером исповиједа. Желимо бити у 

складу и са жупском катехезом која овом годином припрема ученике за сакрамент пунољетности.  

Дакле, мисао водиља наставе вјеронаука осмог разреда основне школе је утврдити вјеру над Апостолским вјеровањем и упутити 

сада већ младога човјека на пут вјере који сада прелази у средњу школу и већ се сам опредјељује. Жеља је да понесе у живот 

заокружену информацију о својој вјери али и темељна животна и морална начела која су итекако потребна младом човјеку. 

 

ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 I 

 НАШИ 

 Измјенити 

искуства са 

 Да изрази 

потребу 

1. Опет смо заједно 

– знакови љубави 
 Измјена искустава са 

школских празника 
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ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ВЈЕРОНАУЧНИ 

СУСРЕТИ 

школских 

празника 

 Развити и 

изградити став 

повјерења и 

поштовања 

према себи и 

другима те 

према 

различитима по 

вјери и култури 

 Схватити да је 

доброта 

темељни позив 

и „задаћа“ 

човјекова 

живота  

заједништва, 

сурадње и 

помагања међу 

ученицима 

 Да заузме став 

поштовања и 

заједништва 

 Да прихвати с 

поштовањем 

разлике као 

пута у 

изградњи 

добрих 

међуљудских 

односа у 

школи и 

разреду 

  

и доброте 

 
 Представљање рада на 

вјеронауку у овој школској 

години 

 Организирати сусрет 

вјероученика различитих 

конфесија ради стварања 

озрачја узајамног 

прихваћања, поштовања и 

сурадње  

 

 II 

 БОГ ЈЕ НАШ 

СПАСИТЕЉ 

 Упознати 

тешки живот 

израелског 

народа у Египту 

 Уочити Божју 

бригу за народ 

 Просвијестити 

ученицима 

Божју 

присутност у 

нашем животу 

 Упознати 

 Да уочи Божју 

бригу за 

израелски 

народ 

 Да схвати да 

Бог тражи од 

човјека 

сурадњу 

 Да схвати како 

је Бог присутан 

у животима 

људи 

2. Видио сам вашу 

невољу( Израел у 

египатском 

сужањству) 

3. Бог се објављује 

Мојсију 

4. Десет египатских 

зала 

5. Пасхална ноћ 

6. Пријелаз преко 

Црвеног мора и 

излазак 

7. Бог храни свој 

  Приповиједање 

библијских догађаја 

 Вођење разговора на тему 

: ропства, Савеза, Божјих 

обећања 

 Методом „наш албум“ 

приказати повијест 

изласка из Египта 

 Приповиједати и 

уприсутнити сцену Божјег 

објављивања Мојсију уз 

вишекраки свијећњак 
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ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

значење име 

Јахве 

 Открити Божје 

дјеловање по 

људима и 

упознати да Бог 

води и избавља 

израелски 

народ 

 Упознати Божје 

заповиједи  

дане Мојсију и 

њихову 

важност за 

живот 

 Открити 

важност праве 

љубави и 

пријатељства 

 Разумјети и 

доживјети 

снагу Исусове 

заповиједи 

љубави 

 Да усвоји 

значење ријечи 

„ Јахве“ 

 Да уочи 

дјеловање 

Божје по 

људима у 

свијету 

 Да разумије 

појам пустиње 

у Старом 

завјету 

 Да разумије 

заповиједи као 

помоћ за успјех 

у животу 

 Да спозна 

љубав ко 

темељ живота 

и људске среће 

  

народ у пустињи 

8. Бог даје Десет 

заповиједи 

9. Исусов закон 

љубави 

10. Понављање и 

систематизација 

обрађених 

наставних тема 

(горући грм) 

 Тумачење пламена, 

свјетла, топлине, као 

знаком Божје присутности 

: „ гори а не изгара“ – знак 

Божје љубави 

 III 

 БОГ ЈЕ ДОШАО 

МЕЂУ ЉУДЕ 

 

  Развијати 

осјећај доброте 

према 

ближњима 

 Упознати 

значење сусрета 

 Да уочи Божју 

доброту према 

људима која се 

исказује преко 

људи 

 Да боље схвати 

11. Знакови Божје 

доброте- Св. 

Никола знак 

чудесне Божје 

љубави према 

човеку 

12. Навијештај 

 Сликовита приповијест 

 Цртеж , колаж, 

адвентских и божићних 

отајстава 

 Израда адвентског вијенца 

 Пјесма и глазба у 
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ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Марије с 

анђелом  и 

потом с 

рођакињом 

Елизабетом 

 Спознати да 

људима 

откривамо 

знакове Божје 

присутности и 

љубави 

 Уочити да Бог 

испуњава своја 

спасењска 

обећања по 

Кристу 

 Схватити да се 

Крист родио за 

свакога човјека 

 Изградити 

осјећај и 

потребу за 

дјелотворну 

кршћанску 

прославу 

божићних 

благдана 

Маријину 

сурадњу у 

повјести 

спасења 

 Да препозна 

Божје 

заједништво с 

човеком по 

рођењу Исуса 

Криста 

 Да боље схвати 

нови Савез, 

пријатељевање 

с Богом на нов 

начин 

 Да разумије 

неке нове 

појмове: 

Прворођенац, 

Спаситељ  

Исусова рођења 

Марији 

13. Радост Марије и 

Елизабете 

14. Бог постаје 

човјеком – рођење 

Спаситеља 

свијета 

15. Исус – Спаситељ 

свих људи 

(поклон краљева) 

16. Изнад сваког 

човјека сјаји 

звијезда 

17. Понављање и 

систематизација 

обрађених 

наставних тема 

вјеронаучној настави 

 Библијско приповиједање  

 Сценско приказивање: 

поклон краљева 

 Рад с фотографијама 

 Радни лист- надопуна 

текста одређеним 

појмовима 

 Библијски квиз на све 

теме наставне цјелине као 

облик натјецања 

  

 IV 

 ИСУС ПОЗИВА НА 

ПОМИРЕЊЕ 

 Разумјети 

значење 

појмова: дуг, 

 Да предочи 

друштвене 

прилике 

18. Људи и њихова 

кривња 

19. Наши гријеси и 

Божје милосрђе- 

 Рад са прикладним 

фотографијама на тему 

„кривња и опроштење“ 
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ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

дужник, 

опроштење 

 Уочити  

структуру и 

поруку 

Исусових 

приповијести о 

опраштању 

 Знати признати 

кривњу и 

тражити 

опроштење 

 Прихватити 

савјест као 

мјерило својега 

дјеловања и као 

Божји глас у 

себи 

 Разумијети и 

прихватити 

Исусову смрт 

као жртву за 

наше помирење 

с Богом и наше 

спасење 

 Открити 

величину и 

важност 

сакрамента 

помирења и 

радост сусрета 

времена  у 

којем је живио 

Исус Крист 

 Да се отвори 

према 

вриједностима 

мира, 

помирења, 

опраштања и 

толеранције 

 Да препозна 

животна 

искуства која 

доприносе 

јачању односа 

Бога и човјека 

 Да приступи 

сакраменту 

помирења  

 Да разумије и 

прихвати 

Кристову 

жртву на 

крижу за спас 

човјечанства 

 Да прихвати 

сакрамент 

помирења као 

особни сусрет 

с Богом 

добрим Оцем 

присподоба о 

добром Оцу(Лк 

15) 

20. Исус даје прилику 

за нови почетак- 

Закеј (Лк 19) 

21. Сакрамент 

помирења- као 

пут обраћења 

22. Исусова смрт и 

ускрснуће темељ 

опроштења- 

Ускрсли 

дароватељ мира 

23. Понављање и 

систематизација 

обрађених 

наставних тема 

 Приповиједање и 

тумачење важних 

библијских чињеница 

 Игра асоцијација 

 Сликовно изражавање 

осјећаја свађе и радости, 

кривње и помирења 

 Вођен разговор о важним 

елементима сакрамента 

помирења 

 Понављање градива кроз 

игру „питање-одговор“ 
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ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

с Богом   

V 

 У ЕУХАРИСТИЈИ – 

ИСУС ЈЕ С НАМА 

 Уочити тежак 

пут од сјемена 

до круха и од 

зрна грожђа до 

вина 

 Упознати 

симболе круха 

и вина 

 Упознати 

Лукин 

еванђеоски 

извјештај о 

посљедној 

вечери 

 Разумјети што 

значи дијелити 

крух с другима 

 Пробудити 

осјећај и 

схваћање 

Исусова дара у 

круху на 

Посљедњој 

вечери 

 Открити и 

упознати однос 

између 

посљедње 

вечере и 

 Да уочи како 

оно што је дато 

у природи 

може имати и 

додатно 

значење за 

човјека 

 Да схвати 

однос 

Посљедње 

вечере и 

Кристове 

смрти на 

крижу, али и 

препознавању 

по ломљењу 

круха на путу 

за Емаус 

 Да уочи 

важност 

вјеровања у 

Кристову 

присутност у 

приликама 

круха и вина 

 Да будније и 

свјесније 

судјелује на 

мисним 

слављима 

24. Крух је више од 

круха- Исусово 

даривање круха 

(Ив 6,1-13) 

25. Вино је више од 

вина- Кана 

Галилејска ( Ив 

2,1-12) 

26. Исусова 

Посљедња вечера 

(Лк 22,19-20; Ив 

6,51) 

27. Препознаше га по 

ломљењу круха – 

Емаус (Лк 24,13-

35) 

28. Наше славље 

свете мисе 

29. Присутнос Исуса 

Криста у јруху и 

вину 

30. Подијели свој 

крух с гладнима 

31. Приправа за прву 

причест 

32. Славље прве свете 

причести у жупној 

заједници 

 Разговор уз серију слика о 

садржајима ове теме 

 Приповиједање 

библијских догађаја, 

примјера и потицаја 

 Актуализација предзнања 

 Сценски приказ: „ Исус и 

ученици на путу у Емаус“ 

 Израда текста – слагалице 

на тему „ Наше славље 

свете мисе“ 

 Рад са сликама: „ Света 

миса“ или „ славље Прве 

свете причести“ 

 Израда паноа: Прва 

причест 

 Формулирање 

једноставних молитви 

 Вјежбање знакова, геста, 

те молитвених ставова 
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ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Кристове смрти 

на крижу 

 Упознати 

еухаристијско 

славље као 

извор 

истинског 

живота 

 Разумјети 

Кристову 

стварну 

присутност у 

знаковима 

круха и вина 

 Припремити се, 

схватити и 

доживјети 

отајство и 

радост примања 

прве свете 

Причести 

 Да боље схвати 

значење 

дијељења и сам 

пожели то 

чинити 

 Да разумије 

еухаристију 

као извор 

заједништва 

Цркве  

 Да судјелује с 

разумијевањем 

у слављу Прве 

причести 

VI 

БОГ НАС ЉУБИ 

  

 Разумјети да је 

еухаристијски 

Исус присутан 

међу нама и 

изван свете 

мисе 

 Схватити и 

искусити 

Кристову 

 Да боље 

разумије Божју 

присутност у 

сакраментима 

Цркве 

 Да буде 

отворен за 

сусрет с 

Исусом у 

33. Исус је увјек међу 

нама 

34. Исус је присутан 

у сакраментима 

35. На празницима 

свједочимо 

Исусову доброту 

36. Понављање и 

систематизација 

обрађене наставне 

 Приповиједање и разговор 

на наведене теме 

 Методе успоредби: Исус 

је увијек с нама 

 Рад са библијским или 

другим текстовима 

 Посјета цркви 

 Рад с цртежима: нпр. 

прикази тренутака 



75 

 

ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

дјелатну 

присутност у 

сакраментима 

 Остварити и 

свједочити у 

конкретном 

животу да смо 

Кристови 

ученици 

 Разумјети да је 

Бог увијек с 

нама, па и онда 

кад га не 

можемо 

осјетити  

молитви, 

сакраментима 

помирења и 

еухаристије 

 Да свједочи 

Исусову 

доброту у 

сусретима с 

другима и у 

узајамном 

помагању 

теме жељеног одмора 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
 

1. Матерњи  језик и књижевност  

2. Грађански одгој 

3. Природа и друштво  

4. Ликовна  култура  

5. Музичка  култура 
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5.3.  ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

Недељни фонд: 1 час, годишњи фонд: 36 часова 

 

Пројектна настава подстиче радозналост ученика и учење са разумевањем. Захтева од ученика мисаону активност, 

од ученика се очекује да сам постави истраживање, спроведе га у дело, реши одређени проблем и јавно презентује 

резултат свога рада. 

Пројектна настава се планира  1 час недељно, или двочас сваке друге недеље. 

 

 

Циљеви пројектне наставе – осамостањивање ученика у раду 

–  развијање личне одговорности за реализацију пројекта 

– развијање социјалних и комуникацијских вештина које јачају самопоуздање ученика 

– стицање дуготрајног знања, вештина и навика  примењивих у свакодневном животу 

 

 

 

Месец 
Број 

часова 
Назив пројекта/пројектне активности 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

6 Правимо, конструишемо 

4 Играмо игрице 

4 Компјутерски  буквар 

Децембар 

Јануар 

Фебруар 

Март 

Април 

Мај 

Јун 

6 Играмо се и цртамо 

4 Пиши-бриши 

4 Рачунамо-рад са калкулатором 

8 Креирамо, стварамо 
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НАСТАВНА МЕТОДА: ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

Структура  пројектне наставе : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ФАЗЕ РАДА НА ПРОЈЕКТУ КОРАЦИ 

ОТВАРАЊЕ ПРОЈЕКТА Одређивање теме 

Планирање рада на пројекту са ученицима 

РАЗВИЈАЊЕ ПРОЈЕКТА Спровођење планираних активности 

Праћење пројекта 

ЗАТВАРАЊЕ ПРОЈЕКТА Презентација добијених резултата и 

продуката 

Рефлексија о пројекту и евалуција 
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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. 

 

УПУТСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ 

Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања дефинисана је Пројектна настава као облик 

образовно-васпитног рада којим се развијају опште међупредметне компетенције уз употребу информационо-

комуникационих технологија. Усмерена је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко 

мишљење као и припрему ученика за лако сналажење у свету технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном 
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животу, тако и у процесу учења. У складу је са општим исходима образовања и васпитања и у функцији је когнитивног, 

афективног и социјалног развоја ученика.  

Пројектна настава почива на савременим схватањима детета, наставе, учења, функције образовања и сазнавања као 

социјалне конструкције подржане кроз сарадничко деловање, коришћењем различитих извора информација и 

активности. Применом пројектне наставе долази до повезивања познатог и непознатог, учења помоћу примера, учења 

примењивањем, развоја процедуралних знања, коришћења информационих технологија као и комбиновања 

конвергентног (логичког) и дивергентног (стваралачког) мишљења. Пројектна настава има елементе проблемске и 

истраживачке наставе али се овом врстом наставе поред централног захтева, који се односи на тражење решења за неки 

проблем, потенцирају још и процедуре, планирање, евалуирање, презентовање резултата, коришћење савремених 

технологија на правилан начин и наравно, тимски рад, односно процес сарадње, који је изнад самог резултата у 

решавању проблема.  

Пројектна настава је део целокупног образовно-васпитног рада и прати наставни процес уважавајући специфичности 

наставних предмета трећем разреду. Ослонци планирања и организације пројектне наставе су: уважавање узраста 

ученика и њихове природне радозналости; коришћење ваншколских знања, вештина и искустава ученика; укључивање 

свих ученика уз поштовање њихових различитости; повезивање садржаја свих наставних предмета и употреба 

савремених информационо-комуникационих технологија. Зато ова врста наставе омогућава да наставни предмети буду 

смислено међусобно повезани као и доведени у везу са свакодневним животом ученика. На тај начин се обезбеђује 

разумевање сврхе онога што се учи, функционално повезивање знања, вештина и искустава и мотивација ученика.  

Пројектна настава је драгоцен начин рада јер од ученика захтева бројне активности, међу којима су: самостално 

проналажење информација; способност решавања проблема; самостално учење; рад у групи, сарадњу; критички однос 

према властитом и туђем раду; доношење одлука; аргументовање; усвајање другачијих, нових начина рада; планирање; 

поштовање рокова и преузимање одговорности.  

С обзиром на узраст ученика трећег разреда и чињеницу да су се са оваквим начином рада сусрели у првом разреду, 

примерено је да се реализују пројектни задаци где је наставник и даље главни организатор активности уз све више 

прилика у којима ће се самосталност ученика испољавати где год је то могуће. Наставник пружа подршку свим 

ученичким активностима у току пројекта. Као и у првом разреду и другом разреду, и у трећем је важно наставити са 

култивисањем сарадње и начина на који се комуницира у групи што су важни циљеви пројектне наставе, jeр доприносе 

јачању одељењске кохезије.  

Пројектну наставу треба планирати и организовати на начин да садржи све потребне кораке:  

дефинисање циља и исхода који се пројектом желе постићи;  

планирање активности које одговарају теми пројекта, односно циљу пројекта, подела активности, избор материјала и 

метода рада, дефинисање места и динамике рада;  

реализацију планираних активности;  

приказ добијених резултата и продуката пројекта;  
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вредновање пројекта (процена остварености дефинисаних циљева и исхода, указивање на успехе и тешкоће у току 

реализације пројекта).  

При планирању наставник треба да дефинише тип пројекта, да одреди његов циљ, очекиване исходе, област којом се 

бави пројекат и повезаност са наставним предметима, његове садржаје, активности ученика, потребна средства, 

динамику рада по фазама и све што је потребно за успешно спровођење пројектне наставе. За трећи разред, као и за 

први и други, најпримеренији је и даље полуструктурирани тип пројекта с том разликом да наставник сада више 

укључује ученике и давање предлога и избор тема. Он и даље, у великој мери, дефинише методологију рада, али се 

очекује да више укључи ученике у проналажење материјала тако што ће се са њима договарати о томе које материјале 

би ко, где и како могао да пронађе и обезбеди. Све садржаје треба реализовати кроз различито тематско повезивање у 

игри или функционалној активности која задовољава интересовање и потребе ученика на млађем школском узрасту.  

Кроз пројектну наставу треба започети са развијањем основа дигиталне писмености. На овом узрасту, употреба ИКТ-а 

треба да буде сведена на употребу најједноставнијих алата и  

упознавање са коришћењем интернета. На крају трећег разреда ученик би требало да буде у стању да:  

правилно седи при раду за рачунаром;  

зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења дигиталних уређаја;  

правилно укључи рачунар, покрене програм за цртање, користи одговарајуће алатке овог програма, сачува свој цртеж и 

искључи рачунар;  

покрене програм за рад са текстом, унесе краћи текст и сачува документ на рачунару;  

користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ наставника;  

предложи редослед активности у односу на постављени пројектни задатак.  

 

Један од важних исхода реализације пројекта јесте оспособљавање ученика да добијене продукте учине видљивим и 

представе их другима. Бројни су начини да се то постигне (представе, изложбе, кратки филм, текст у новинама, наступ 

на локалној телевизији, представљање за родитеље...), а њихов квалитет није приоритет.  

Ученике треба стављати у ситуације да одређују редослед активности у решавању одређених пројектних задатака, што, 

осим развијања самосталности, представља увод у алгоритамски начин размишљања. На пример: редослед активности 

чији ће продукт бити плакат са знаменитим личностима краја; редослед активности у прављењу кућице за птице; у 

изради школског часописа итд.  

Пројектна настава јесте захтевнији облик рада који подразумева добру припрему наставника. Планом је предвиђено да 

се реализује са једним часом недељно али сам наставник ће проценити каква динамика рада највише одговара 

могућностима ученика и фази у којој је пројекат. То значи да, уколико је потребно, Пројектна настава се може 

организовати и на другачији начин (на пример као двочас сваке друге недеље).  
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Родитељи треба да буду упознати са сврхом пројектне наставе и њеним најважнијим исходима. Они треба да подрже 

самосталне активности своје деце, или њихов заједнички рад са другом децом, као и да разумеју зашто је важно да не 

преузимају њихове задатке у жељи да имају боље продукте.  

  

 

 

6. ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ  РАДА 

6.1.  ДОПУНСКА  НАСТАВА - СРПСКИ  ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника у образовно-

васпитном раду 

1. Књижевност 

- лирика 

- епика 

- драма 

(чиање и тумачење текста) 

4 

- слушање 

- читање текстова 

- учествовање у 

  причању 

- рецитовање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и примену знања 

2.Језик – граматика и 

правопис 

* граматика 

- врсте речи 

- служба речи 

- реченице 

* правопис 

- употреба великог слова 

- писање речце НЕ и ЛИ 

- управни говор 

12 

- активно слушање 

- састављање реченица 

- именује и чита слова латинице 

- писање по диктату 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-координира 

-наводи на повезивање и примену знаља 
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6.2. ДОПУНСКА  НАСТАВА- МАТЕМАТИКА 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика 

у образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Оновни 

облици 

извођења 

програма 

Циљеви и 

задаци садржаја 

програма 

1. Понављамо 

градиво другог 

разреда 

- сабирање и 

одузимање до 100 

- множење и 

дељење до 100 

1 

сабирање и одузимање 

до 100 

множење и дељење 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

 именовање 

упоређивање 

поновити 

градиво 

другог разреда 

2. Блок бројева до 

1000 

- записивање, 

упоређивање 

бројева до 1000; 

- сабирање и 

одузимање до 1000 

- множење и 

дељење 

троцифреног и 

једноцифреног 

броја 

11 

посматрање уочавање 

именовање 

поређивање 

разликовање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

-подстиче на логично 

мишљење 

посматрање 

уочавање 

именовање 

упоређивање 

разликовање 

демонстративна 

интерактивна 

игра 

илустративна 
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Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика 

у образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Оновни 

облици 

извођења 

програма 

Циљеви и 

задаци садржаја 

програма 

-развија кооперативност 

 

3. Мерење и мере 

- мере за дужину 

- мере за 

запремину 

- мере за време 

3 

упоређивање 

мерење 

прављење модела 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

 

демонстративна 

игра 

 

упознају мерење 

масе тела и 

запремину 

течности, као и 

нове јединице за 

време (година и 

век) 

4. Геометријски 

објекти и њихови 

међусобни односи 

- правоугаоник 

- квадрат 

- троугао 

- круг 

4 

посматрање 

уочавање 

именовање 

упоређивање 

разликовање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

демонстративна 

игра 

илустративна 

 формирају 

представу о 

правпј и 

полуправој 

уочавају и цртају 

углове (оштар, 

прав и туп угао) 

цртају 

правоугаоник, 

квадрат, троугао 

и кружницу 
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7. ОСТАЛИ  ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

 

7.1.   ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ 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: Шта ћу да будем кад порастем – 

психолог школе 

 Уређење одељењског паноа - Јесен 

 Вршњачка едукација о одрживом развоју 

-разговор  

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

-одељењски 

старешина 

-ученици 

- Дечији савез 

-стручни сарадник 

новембар 

 Правилна исхрана 

 Развијање пријатељства са другом децом 

 Гледање видео записа на тему –Заштита животне 

средине и очување природних ресурса(вода, ваздух, 

земљиште) 

 Понашање у игри са вршњацима 

-разговор 

 -дискусија 

-одељењски 

старешина 

-ученици 

 

децембар 

 Путеви преношења болести(капљичне инфекције, 

болести прљавих руку, храна, инсекти) 

 Радионица-Превенција насиља –педагог 

 Уређење учионице – Нова година 

 Весело одељенско дружење  

-разговор  

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

 

-сарадници Завода 

за јавно здравље 

 - одељењски 

старешина 

- ученици 

- стручни сарадник 
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Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

јануар 
 Разговор о првом просветитељу Светом Сави 

 Шта да учинимо да нам успех буде бољи 

-разговор -одељењски 

старешина 

-ученици 

фебруар 

 Прочитао сам на распуста 

 Како разрешити конфликт и помоћи другу када му 

је тешко  

-разговор 

-дискусија 

-ученици 

-одељенски 

старшина 

 

март 

 

 

 

-  Чистоћа је пола здравља 

- Еколошко описмењавање(мали еколошки дневник) 

вршњачка едукација- радионица из одрживог развоја 

- Уређење одељењског паноа – У сусрет пролећу 

-   Да ли сам задовољан постигнутим успехом 

-  Дан вода – 22. март 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

-дискусија 

 

-одељењски 

старешина 

-- ученици 

април 

-   Кад имаш проблем... 

 -  Дан планете Земље 

- Лепо понашање: на улици, у школи, породици, 
биоскопу... 

-    Како да сачувамо свет око себе 

-разговор 

-дискусија 

- радионица 

 

-ученици 

-одељенски 

старешина 

-стручни сарадник 

мај 

-   Учествујемо у прослави Дана школе 

 – Обележавање 40 година рада школе 

 -   Припрема програма за пријем првака 

-    Дан заштите природе  

- Анализирамо рад и проблеме у нашој одељенској 

заједници 

-дискусија 

-разговор 

- ученици 

-одељенски 

старешина 

јун 

-    Покажи шта знаш – еко квиз 

-    Ведар одељенски састанак 

-разговор -ученици 

-одељенски 

старешина 

 
НАПОМЕНА: 

 У току школске године планира се 3-5 часова посета (позориште, биоскоп, галерија...) 
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7.2. ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 

 
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36 – 72  

 

Циљ Оперативни задаци Садржаји програма Часови 

 Циљ друштвене, 

техничке, 

хуманитарне, 

спортске и културне 

активности је 

укључивање деце у 

друштвене токове као 

саме учеснике или 

као посматраче 

  

 Упознавање и праћење 

спортских активности 

које се одвијају у 

околини 

 неговање, подстицање и 

развијање дечије 

радозналости према 

новим техничким 

достигнућима 

 неговање и подстицање 

солидарности према 

другим 

 формирање новина за 

праћење културних 

збивања  

 

 

1. СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ У 

НАШОЈ ОКОЛИНИ 

 

2. НАШЕ СПОРТСКЕ 

АКТИВНОСТИ ЗА ОКОЛИНУ 

 

3. ПОСЕТИМО... (музеј, 

биоскопску представу, 

сликарску изложбу...) 

 

4. ПОСЕТИТЕ НАШУ 

ИЗЛОЖБУ, ПРЕДСТАВУ... 

 

5. ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ 

 

6. УРЕЂУЈЕМО... 

 

7. ДРУЖИМО СЕ СА 

ДРУГАРИМА ИЗ ДРУГИХ 

ШКОЛА 

 

8. ПРИПРЕМАМО СЕ 

ИУЧЕСТВУЈЕМО НА 

ШКОЛСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

 

 

3 - 8 

 

 

3 – 8 

 

 

5 – 13 

 

 

4 – 7 

 

 

3 – 8  

 

3 – 6  

 

5 – 8 

 

 

10-14  
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7.3. ЕКСКУРЗИЈА 

 
годишњи фонд 1 дан 

 

 

Циљ 

 

 

Оперативни задаци 

 

 

Садржаји 

програма 

 

 

        Реализација           

                 

 

Упознавање са 

историским 

знаменостима  и 

какактеристикама 

завичаја. 

 

- упознавање са културно- 

историским споменицима, 

природном лепотама, 

националним парком фрушка 

гора 

 

   Нови Сад   

Петроварадин                        

Фрушка гора 

 

 

  

 

                

1 дан - мај 

 

 

7.4. ПРАЋЕЊЕ   ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

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; 

применом ИОПа; 

избором одговарајућих наставних средстава; 
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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 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.  
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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. 

Очекиваwа 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, 

03. децембар 
Стручна већа, библиотекар, 

руководство школе 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

промовисање права особа са инвалидитетом..) 

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 

12 Међународни дан жена 08. март 
Одељењска већа свих 

разреда, Ученички парламент 

13. Обележавање Светског дана вода 22. март 
Одељењска већа свих 

разреда, Ученички парламент 

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

руководство школе 

15. 
Међународни дан дечије књиге у спомен на 

рођење писца Ханса Кристијана Андерсена 
02. април 

Стручна већа, библиотекар, 

руководство школе 

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

руководство школе 

17. Дан планете Земље 22. април 
Одељењска већа свих 

разреда, Ученички парламент 

18. 
Ускршњи празници (стална сарадња са Црвеним 

крстом) 
април 

Одељењска већа свих 

разреда, Ученички парламент 

19. 
„Дечији дани пролећа“(учешће у паради и 

изложби- радовима ученичке задруге) 
април 

Одељењска већа свих 

разреда, Ученички парламент 

20. 
Међународни дан Црвеног крста (сарадња са 

овом организацијом) 
08. мај 

Одељењска већа свих 

разреда, Ученички парламент 

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

руководство школе 

22. 
Прослава Дана школе и обележавање Дана 

победе над фашизмом 
прва недеља маја 

Стручна већа, библиотекар, 

руководство школе 

23. 
Светски дан породице (афирмација и заштита 

породице, подизање свести о различитим 
15. мај 

Одељењска већа свих 

разреда, Ученички парламент 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

питањима породице укључујући и насиље у 

породици) 

24. 
Међународни дан музеја ( сарадња са градским 

музејом) 
18. мај 

Стручна већа, библиотекар, 

руководство школе 

25. Фестивал науке у Новом Саду 
последња недеља 

маја 

Одељењска већа свих 

разреда, Ученички парламент 

26. 
Инклузивна ликовна колонија“Сликам да не 

цвикам“ - у организацији школе 
01.јун 

Стручна већа, библиотекар, 

руководство школе 

27. 
Светски дан заштите животне средине (разне 

активности и кампање) 
05. јун 

Одељењска већа свих 

разреда, Ученички парламент 

28. 
Обележавање краја школске године и Светског 

дана музике 

последња недеља 

другог полугодишта 

Одељењска већа свих 

разреда, Ученички парламент 

29. Прослава матурске вечери 
последња недеља 

јуна 

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“ 

Вујовић Данијела, 

Стручно веће разредне 

наставе, Стручно веће 

физичког васпитања, Савет 

родитеља 

Децембар  

Квиз такмичење Нижи разреди Мај  

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 

Децембар – јануар  

( када има снега) 
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физичког васпитања  

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 ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ , НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА   

   
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 Протоколу поступања 

у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („ Сл.гласник РС“, бр.46/19) и Правилника о ближим 

критеријумима за 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, насиља, злостављања и занемаривања . 

 

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 лићних 

својстава, понашање се квалификује као дискриминација. 

 



94 

 

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 и дискриминација 

- не ћути у вези са насиљем и дискриминацијом 

- развија одговорност свих кроз подизање нивоа свести и осетљивости свих у установи, на све облике дискриминације и 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и достојанства личности 

- сви који имају сазнање о насиљу и дискриминацију се обавезују на поступање 

 

Ови принципи остварују се: 

- мерама превенције 

- мерама интервенције 

 

Превентивне мере иницирају и реализују сви запослени, ученици и родитељи. 

Мере интервенције спроводи Тим за заштиту ученика од дискриминације и насиља који је именовала директорка, а сви запослени 

школе су дужни да регују (зауставе, пријаве) када су сведоци или имају сазнање или сумњу о дискриминацији и 

дискриминаторном понашању и вређању угледа,части и достојанства личности, насиљу над и међу ученицима/децом, као и о 

породичном насиљу. 

Ученици/деца и родитељи , такође пријављују сазнање или сумњу на  дискриминацију и насиље доступном члану Тима. Имена и 

контакти чланова Тима за заштиту су истакнути на видљивим местима по школи. 
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                                                                     8.4. 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, 

 - 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. 
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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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8.5.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. 

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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-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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РАЗРЕД 
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 

Снежана Нан 

Александар 

Цвејанов 

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 
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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 

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 
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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 

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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8.6. ПРОГРАМ 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) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОКОМ 

 

-тимски рад 

-увид у постојећу  

документацију 

-вођеље евиденције 

-саветодавни рад у вези 

остваривања права 

-израда спискова 

-разговори, договори, 

консултације 

директор 

помоћници директора 

стручна служба 

разредне старешине 

администрација 

друге институције  
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ПРОГРАМСКИ  ЗАДАЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ  

РАДА 
САРАДНИЦИ 

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 

ЦЕЛЕ ГОДИНЕ 

 

 

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 права као и 

обавеза 

 

ТОКОМ ЦЕЛЕ 

 

ГОДИНЕ 

 

 

 

 

-разговор 

-саветодавни рад 

-писање дописа и пријава 

-теренски рад 

стручна служба 

наставници 

администрација 

друге институције 
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ПРОГРАМСКИ  ЗАДАЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ  

РАДА 
САРАДНИЦИ 

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 

Обилазак наших одељења на 

селу 

 

 

 

АПРИЛ- 

МАЈ 

интервју 

рад на терену 

саветовање, 

информисање 

стручна служба 

 разредне старешине 

 друге институције 

Сарадња са редовним школама 

Родитељски састанци за 

ученике завршних разреда 

 

 

 

разговор 

давање предлога и 

мишљења 

помоћници директора 

стручна служба 

наставници 
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ПРОГРАМСКИ  ЗАДАЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ  

РАДА 
САРАДНИЦИ 

ОШ у Зрењанину и Кикинди 

Припрема документације и 

мишљења за лекарске 

прегледе ученика, који се 

уписују у средњу школу 

 

МАЈ писање дописа 

саветодавни рад 

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 

 

 

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 
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РЕДНИ БРОЈ АКТИВНОСТ ЦИЉЕВИ МЕСЕЦ 

 

 

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 

 

 

22.април 
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РЕДНИ БРОЈ АКТИВНОСТ ЦИЉЕВИ МЕСЕЦ 

атмосферу, глобалним 

загревањем и климатским 

променама.Утицати на 

свест о одговорности 

човека у очувању животне 

средине 

 

 

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 

 

 

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 

Указати на неопходност 

веће бриге за очување 

природе, подстицати 

еколошки пожељно 

понашање, указати на 

важност чистије, зеленије 

 

 

 

05. јун 
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РЕДНИ БРОЈ АКТИВНОСТ ЦИЉЕВИ МЕСЕЦ 

приреде изложбу у школи и 

око ње) 

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. 

 

 

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.  

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 
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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 

различитим темема 

 Препоруке за обраћање одговарајућим 

институцијама 

током 

године 

- Одељењске старешине 

- Педагошко-психолошка 

служба 

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 

 Доношење одлука из своје надлежности 

 Разматрање питања из своје надлежности  

током 

године 

- Савет родитеља 

- Школски одбор 
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Активност Време Реализатори 

одлука  Давање сагласноости из своје надлежности  - 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 

полугодишт

а 

- 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 

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 
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- 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 

 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 
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ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ВРЕМЕ ДИНАМИКА РАДА САРАДНИЦИ 

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 

Одељењске старешине 

 

 

 

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 
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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 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 
 

 

 

 

 

   

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

Укључивање ученика у изради и 

украшавању предмета за Ученичку 

задругу 

октобар-мај наставници и ученици 
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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 

 

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.   
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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. 

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 

Индивидуал

ни рад 

I-IV 

Стимулација 

сензо-

перцептивни

х функција 

Развој психофи-

зиолошке 

основе за говор 

 

Идентификује 

звукове из 

непосредног 

окружења,локал

изује изворе 

звука,разликује 

звукове,класиф

икује 

звукове,разлику

је предмете 

различитих 

облика,бојаи 

Вежбе за развој 

аудитивне 

перцепције, 

дискриминације 

и 

меморије,вежбе 

за развој 

визуелне 

перцепције, 

дискриминације, 

меморије 

октобар-јун вербална 

интерактивна 

демонстратив

на 

 

Индивидуал

ни рад 
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Разред Тема Циљ Исходи Садржај теме 
Време 

реализације 
Метода рада 

Облици 

рада 

величина,групи

ше предмете по 

боји, облику и 

величини 

I-IV 

Развој 

унутрашњег 

говора 

Развој пасивног 

речника 

Разумевање и 

извршавање 

једноставних и 

сложених 

вербалних 

исказа 

Вежбе говорне 

имитације,вежбе 

разумевања 

једноставних и 

сложених налога 

октобар-јун вербална 

интерактивна 

демонстратив

на 

Индивидуал

ни рад 

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, 

вежбеправилног 

изговора гласова 

у речима, 

аутоматизаци-ја 

гласова у 

октобар-јун вербална 

интерактивна 

демонстратив

на 

Индивидуал

ни рад 



118 

 

Разред Тема Циљ Исходи Садржај теме 
Време 

реализације 
Метода рада 

Облици 

рада 

спонтаном 

говору,вежбе 

фонемске 

дискриминације 

I-IV 

Развој 

активног 

говора и 

језика 

 

Увођење у 

елементарне 

облике говора, 

развој 

вербалног 

изражавања, 

проширива-ње 

језичког израза, 

корекција 

језичко-

граматичке 

структуре, 

развој 

семантичког 

нивоа говора 

Правилно 

одговара на 

постављена 

питања, 

допуњава 

започету 

реченицу, 

правилно 

употребљава 

разне врсте 

речи, користи 

ситуациони 

говор, 

самостално 

прича причу по 

сликама, 

препричава 

прочитани 

текст, 

репродукује 

краће песмице 

Вежбе 

упамћивања 

структуре речи и 

реченица, 

именовање и 

богаћење 

речника, вежбе 

разумевања 

логичко-

граматичких 

структура, вежбе 

употребе разних 

језичких облика, 

вежбе за развој 

репетитивног, 

наративног и 

дијалошког 

говора, развој 

социјалне и 

конвенционалне 

комуникације 

октобар-јун вербална 

интерактивна 

демонстратив

на 

Индивидуал

ни рад 
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Разред Тема Циљ Исходи Садржај теме 
Време 

реализације 
Метода рада 

Облици 

рада 

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 

демонстратив

на 

Индивидуал

ни рад 

I-IV 

Корекција 

писања 

 

Развој психо-

физиолошке 

основе за 

писање 

Уочава 

елементе слова, 

правилно 

формира и 

пише кратке 

реченице, 

преписује текст, 

ради диктат 

иаутодиктат 

Вежбе 

фонематске 

анализе и 

синтезе, вежбе 

графомоторике,в

ежбе конверзије  

фонема у 

графеме, 

уочавање 

редоследа, вежбе 

писања речи, 

реченица, текста 

октобар-јун вербална 

интерактивна 

демонстратив

на 

Индивидуал

ни рад 

 

 
 

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. 



120 

 

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 

Вежбе за откривање објективног 
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Разред 

 

Тема 

 

Садржај теме 

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 
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Разред 

 

Тема 

 

Садржај теме 

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 

I - IV 

 
Вежбе памћења 

Вежбе   за   развој аудитивног 

вербалног и невербалног памћења 
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Разред 

 

Тема 

 

Садржај теме 

I - IV 

 

Вежбе за развој моторике  горњих 

и доњих екстремитета 

Вежбе опште моторичке 

спретности 

(ходање,трчање,скакање,хватање,с

лагање,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:  
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Разред 

 

Тема 

 

Садржај теме 

вежбе 

серијације, класификације, 

коресподенције, конзервације; 

вежбе за 

подстицање оперативности 

мишљења на 

нивоу формалних логичких 

операција; појмови 

бројева, ротације;формирање 

стратегије 

учења;уочавање особина 

различитих 

материјала;посматрање,анализира

ње,именовање 

појава и формирање појмова;вежбе 

анализе,синтезе,генерализације. 

I - IV 

 
Вежбе латерализације 

Вежбе  за уочавање и 

стабилизовање латерализованости 

Вежбе за усмеравање 
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Разред 

 

Тема 

 

Садржај теме 

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 

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 
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Разред 

 

Тема 

 

Садржај теме 

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. 

Садржај годишњег програма: 

РАЗРЕД ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕТОДА РАДА ОБЛИЦИ РАДА 
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I-IV 
Процена моторичких способности 

Процена когнитивних способности 
Септембар 

Протокол за процену 

моторних и 

когнитивних 

способности 

Индивидуални рад 

I-IV 

Програм за координацију покрета 

горњихекстремитета 

доњихекстремитета, тела уцелини 

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 
Програмзаразвој визуомоторне 

координације 
Октобар – Јун 

Демонстративна, 

вербална 
Индивидуални рад 

I-IV 

Програм за манипулативну спретност 

Функционалнаспособност шаке и 

прстију 

Октобар – Јун 
Демонстративна, 

вербална 
Индивидуални рад 

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 
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I-IV 
Програм за развој 

орјентације увремену 
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-IVРАЗРЕДА 

 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДА РАДА ОБЛИЦИ РАДА 

Откривање и процена снага 

ученика 

Септембар и по пријему нових 

ученика 

Вербална,демонстратив

на 
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 

 

 

 

  

 

разред     

а
у

д
и

т
и

в
н

и
 т

р
ен

и
н

г
 (

сл
у

ш
а
њ

е 
и

 

г
о

в
о

р
н

е 
в

е
ж

б
е)

 

ст
и

м
у

л
а

ц
и

ја
 в

и
зу

ел
н

и
х

 ф
у
н

к
ц

и
ја

 

ст
и

м
у

л
а

ц
и

ја
 т

а
к

т
и

л
н

о
 к

и
н

ес
т
е
т
и

ч
к

и
х

 

ф
у

н
к

ц
и

ја
 

се
н

зо
р

н
а

 и
н

т
ег

р
а

ц
и

ја
 (

п
с
и

х
о

м
о

т
о

р
н

е 

в
е
ж

б
е)

 

р
ее

д
у

к
а

ц
и

ја
 п

с
и

х
о
м

о
т
о

р
и

к
е 

(п
с
и

х
о

м
о
т
о

р
н

е 
в

е
ж

б
е)

 

ст
и

м
у

л
а

ц
и

ја
 м

о
т
о

р
н

и
х

 ф
у
н

к
ц

и
ја

 

ст
и

м
у

л
а

ц
и

ја
 к

о
н

г
н

и
т
и

в
н

и
х

 

сп
о

со
б

н
о

ст
и

 (
п

с
и

х
o
м

о
т
о

р
н

е 
в

е
ж

б
е)

 

в
е
р

б
а

л
н

а
 к

о
м

у
н

и
к

а
ц

и
ја

 (
л

о
г
о

п
е
д

ск
е 

в
е
ж

б
е)

 

н
е
в

е
р

б
а

л
н

а
 к

о
м

у
н

и
к

а
ц

и
ја

 

со
ц

и
ја

л
н

е
 в

е
ш

т
и

н
е
 

п
р

ев
. 

и
 м

о
д

. 
п

р
. 

у
 п

о
н

. 
(с

о
ц

и
ја

л
н

и
 

р
а

зв
о

ј)
 

п
р

а
к

т
и

ч
н

е
 в

е
ш

т
и

н
е
 

о
р

и
је

н
т
а

ц
и

ја
 у

 к
р

ет
а

њ
у

 

укупно 

реедукато

р психомо 

торике 

логопед соматопед 

сурдо 

аудиолог 

н
е
д

ељ
н

и
 ф

о
н

д
 

г
о

д
и

ш
њ

и
 ф

о
н

д
 

н
е
д

ељ
н

и
 ф

о
н

д
 

г
о

д
и

ш
њ

и
 ф

о
н

д
 

н
е
д

ељ
н

и
 ф

о
н

д
 

г
о

д
и

ш
њ

и
 ф

о
н

д
 

н
е
д

ељ
н

и
 ф

о
н

д
 

г
о

д
и

ш
њ

и
 ф

о
н

д
 

 ТРЕЋИ x x x x x x x x x x x x x 3 108 2 72 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) 
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 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 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. 



 

 
 

133 

 

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. 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. 
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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  

 ПРАТЕЋЕАКТИВНОСТИ 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 
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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 

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

 

КАДА  ЈЕ НАСТАВА  ПРЕ ПОДНЕ 

 

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

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

12,00-12,30ручак 

12,30-15, 00слободне активности 

15,00-15,30слободно 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). 
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  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“) 

-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 

-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 

октобар 

-креативан рад 

(прављење слика од 

опалог лишћа) 

-говорне и језичке 

вежбе (састављање 

приче на основу 

-истражују 

-прикупљају 

материјале 

-цртају 

-сликају 

-дискутују 

-координира 

радом, помаже у 

стварању тима и 

групе, 

-упућује на 

изворе сазнања, 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-богаћење речника 

новим речима и 

развијање осећаја за 

реченицу 

-развијање смисла за 

тачност и естетски 
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Време 

реализације 
Активности - теме 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин 

реализације 
Циљеви и задаци 

датих слика; 

прављење нових 

речи) 

-посматрање јесењих 

промена у природи 

-певање и слушање 

музике 

-израда паноа (Јесен) 

-спортске и душтвене 

игре 

-изводе 

ѕакључке 

-певају 

-вежбају и 

такмиче се 

-сугерише 

-дискутује 

-мотивише 

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) 

-друштвене и спортске 

игре у просторијама 

-израда паноа 

(Школски прибор, и 

научена слова) 

-упоређују 

-цртају 

-сликају 

-праве 

-вежбају 

-такмиче се 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-развијање 

перцепције, пажње, 

мишљења и 

закључивања 

-развијање уредности, 

тачности, маште, 

размишљања, 

процене свог и туђег 

рада 

-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 

-истражују 

-прикупљају 

материјале 

-цртају 

-праве 

-дискутују 

-анализирају 

-изводе 

-координира 

радом 

-помаже у 

стварању тима и 

групе 

-упућује на 

изворе сазнања 

-подстиче 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-оспособљавање за 

примену стечених 

знања 

-развијање маште и 

стваралаштва 

-развијање 

креативности и 

међусобне сарадње, 
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Време 

реализације 
Активности - теме 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин 

реализације 
Циљеви и задаци 

сусрет Новој години-

Новогодишњи пано- 

жеља) 

-уређење и украшавање 

учионице 

закључке -дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-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 

-друштвене игре у 

просторијама 

-изражајно усмено 

иражавање, читање 

занимљиве дечје 

литературе и 

часописа за децу 

-причају 

-читају 

-такмичесе 

-изводе 

ѕакључке 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-развијање правилног 

и лепог изражавања 

-неговање другарства 

-даљи развој 

физичких 

способности 

-развој критичког 

мишљења 

-неговање изражајног 

читања 

март 

-креативан рад 

(прављење букета од 

сувог и свежег цвећа 

-истражују 

-прикупљају 

материјал 

-координира 

радом 

-помаже у 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-развијање ученичких 

способности 

посматрања и 
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Време 

реализације 
Активности - теме 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин 

реализације 
Циљеви и задаци 

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) 

-чистају и 

рецитују 

-цртају праве 

-дискутују и 

анализирају 

-изводе 

закључке 

стварању тима и 

групе 

-упућује на 

изворе сазнања 

-подстиче 

-мотивише 

-рад у пару 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 

мишљење 

-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 

мај 

-иражајно читање и 

драматизација 

текстова 

-посета приредби за 

-читају 

-имитирају, 

глуме 

-причају, 

-сугерише 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-правилна примена 

стечених знања 

-увежбавање читања 

са разумевањем 
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Време 

реализације 
Активности - теме 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин 

реализације 
Циљеви и задаци 

Дан школе 

-спортске, музичке и 

друштвене игре 

-ликовно изражавање 

-уређење паноа (Све 

цвета и све расте) 

-обилазак околине 

посматрају 

-изводе 

закључке 

-такмиче се 

-развија 

кооперативност, 

самопоуздање 

-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. 
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