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1. УВОД 
 

     Исходишта 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 IV 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 и средња школа “9. мај” на својој листи предмета имаће предмете који су прописани на националном нивоу и активностима које 

је сама предложила.На националном нивоу предложени су предмети са укупним фондом часова: 

     Обавезни предмети 

 Српски језик (180 часова-5 часова недељно) 

 Мађарски језик (180 часова-5 часова недељно) 

 Српски као нематерњи језик (108 часова-3 часа недељно) 

 Енглески језик (72 часа-2 часа недељно) 

 Математика (180 часова-5 часова недељно) 

 Природа и друштво (72 часа-2 часа недељно) 

 Ликовна култура (72 часова-2 часа недељно) 

 Музичка култура (36 часова-1 час недељно) 

 Физичко васпитање  (108 часова-3 часа недељно) 

 

 Изборни предмети   

 Грађанско васпитање (36 часова-1 час недељно) 

 Верска настава (36 часова-1 час недељно) 

 Пројектна настава (36 часова-1 час недељно) 
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3. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
     Прађење остваривања школског програма ће се остварити кроз: 

 Састанке стручног актива 

 Праћење постигнућа и исхода 

 

4. ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 
 

 

4.1.СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ наставе српског језика у четвртом 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 књижевна дела,флимска и друга уметничка 

остварења из српске и светске баштине. 

 

Задаци наставе српског језика у четвртом 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,богаћење речника језичког и стилског израза. 

 Оспособљавање за самостално читање,логичко и критичко схватање књижевно~уметничких дела разних жангрова. 

 Упознавање,читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу. 

 Подстицање,неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности. 

 Увежбавање и усавршавање гласног читања.Развијање потребе за књигом, 

            способности да се њоме самостално служи као извором сазнања. 

            Навикавање на самостално коришћење библиотеке,поступно овладавање  

            начина вођења дневника о прочитаним књигама. 
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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). 

 

 

 

 

 

Редни 

број 

ТЕМЕ САДРЖАЈИ 
Број 

часова 

1. Језик 

Граматика 

Ортоепија 

Правопис 
46 

2. Књижевност 

Лектира 

Читање текста 

Тумачење текста 

Књижевни појмови 

76 

3. 
Језичка 

култура 

Основни облици усменог и писменог 

изражавања(препричавање,причање,описивање 

и извештавање) 

Усмена и писмена вежбања(ортоепске 

вежбе,ортографске,диктати,лексичке и 

семантичке вешбе и синтаксичке,стилске вежбе) 

58 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

ГОВОРНА КУЛТУРА 

 У области говорна култура ученик: 

1СЈ.0.1.1. Познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје 

саговорнике 

1СЈ.0.1.2. Користи форме учтивог обраћања 

1СЈ.0.1.3. Казује текст природно, поштујући интонацију реченице – стиха, без тзв.  „ певушења“ или скандирања 

1СЈ.0.1.4. Уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу претходне израде плана текста и издвајање 

значајних делова или занимљивих детаља 

1СЈ.0.1.5. Уме самосталнмо да описује и да  прича на задату тему: држи се теме, јасно структуира казивање , добро распоређује основну 

информацију и додатне информације 

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

 

 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ 

 

 Основни ниво 

1СЈ.1.2.2. Одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације експлицитно исказане у једној реченици, пасусу, или 

у једноставној табели 

1СЈ.1.2.4.познаје и користи основне делове текста и књиге(наслов,пасус,име артура,садржај ,речник) 

1СЈ.1.2.5. Одређује основну тему текста 

1СЈ.1.2.6.Разуме дословно значење текста 



9 

 

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

1СЈ.1.2.8. Процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између 

ликова и ситуација из текста и особа  и ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате 

 

 Средњи ниво 

1СЈ.2.2.1. 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 

1СЈ.1.2.2.7.Изводи једноставне закључке на основу текста(предвиђа даљи ток радње,објашњава расплет,уочава међусобну повезаност 

догађаја,на основу поступака јунака закључује о њиховим особинама,осећањима,намерама) 

1СЈ.2.5.1.Разликује лирску од епске песме 

1СЈ.2.5.2.Одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине-пословице,загонетке,брзалице) 

1СЈ2.5.3 Препознаје риму стих и строфу у лирској песми 

 

 Напредни ниво 

1СЈ3.2.1.Изводи сложене закључке на основу текста ,обједињујући информације из различитих делова дужег текста 

1СЈ3.2.2.Повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима(текст,табела,графички приказ) 

1СЈ.3.2.7. Објашњава и врееднује догађаје и поступке ликова у тексту 
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ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

 Основни ниво 

1СЈ.1.3.4. Употребљава велико слово приликом писања личних имена , назива места, назива школе 

1СЈ.1.3.5. Пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре 

1СЈ.1.3.7. Препричава кратак једноставан текст 

1СЈ.1.3.8. Користи скроман фонд речи 

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

1СЈ.1.3.10. Пише честитку, позивницу, разгледницу 

 

 Средњи ниво 

1СЈ.2.3.7. Саставља кратак дескриптивни текст 

1СЈ.2.3.8.Користи фонд речи примерен узрасту;употребљава синониме  

1СЈ.2.3.9.Исправља свој текст (критички чита написано,поправља текст и исправља грешке) 

1СЈ.2.3.10.Уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи(име,презиме,име родитеља,година рођења,адреса,телефон ) 

1СЈ.2.3.11. Пише писмо и уме да га адресира 

 

 Напредни ниво 

1СЈ.3.3.1.Пише јасним,потпуним ,добро обликованим реченицама;користи разноврсне синтакстичне конструкције,укључујући и сложене 

1СЈ.3.3.2. Јасно структуира текст; добро распоређује основну информацију и додатне информације унутар текста и пасуса 

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

 

 



11 

 

 

ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

 

 Основни ниво 

1СЈ.1.4.1. Препознаје врсте речи 

1СЈ.1.4.2. Препознаје граматичке категорије променљивих речи и глаголско време 

1СЈ.1.4.3.Препознаје врсте речи по комуникативној функцији  (обавештајне,упитне,узвичне,заповедне) и по потврдности-одричности 

 

 Средњи ниво 

1СЈ.2.3.2.Употртебљава велико слово приликом писања имена држава и места њихових становника;правилно пише присвојне 

придеве;правилно пише речцу ли и речцу не;употребљава запету при набрајању 

1СЈ.2.4.1. Одређује врсте речи 

1СЈ.2.4.2. Препознаје подврсте речи 

1СЈ.2.4.4. Препознаје граматичке категорије глагола и уме да пребаци глаголе из једног глаголског времена у друго 

1СЈ.2.4.5. Препознаје саубјекат и глаголски предикат 

1СЈ. 2.4.6. Одређује врсте реченица по комуникативној функцији  и по потврдности- одричности 

 

 Напредни ниво 

1СЈ.3.4.1. Именује врсте и подврсте речи 

1СЈ.3.4.2. Уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму; заједничких именица према броју, а глагола, придева и 

заменица према роду и броју 

1СЈ.3.4.4.Одређује значење непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста 
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КЊИЖЕВНОСТ 

 Основни ниво 

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

1СЈ.1.2.2.Одговара на једноставна питања у вези са текстом 

1СЈ.1.2.5.Одређује основну тему текста 

1СЈ.1.5.3. Одређује главни догађај и ликове у књижевноуметничком тексту 

1СЈ.1.5.3.Одређује главни догађај и ликове у књижевноуметничком тексту 

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

 

 Средњи ниво 

1СЈ.2.2.1.Чита текст природно ,поштујући интонацију реченице-стиха;уме да одреди на ком месту у тексту је пауза;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 

1СЈ.2.5.2. Одређује фолклорне форме- пословице, загонетке, брзалице 

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

 

 Напредни ниво 

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

1СЈ.3.5.2.Уочава узрочно последичне везе међу догађајима у тексту 
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4.2. МАЂАРСКИ ЈЕЗИК / MAGYARNYELV 

 
 Célok és feladatok  

Célok:  
Az általános iskola negyedik osztályában folytatódik a tanulók kommunikációs képességeinek a fejlesztése. A magyar nyelv tanításának valódi 

célja a tanulók kifejezőkészségének a fejlesztése.  

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztésében el kell érni a fejlett összefüggő beszéd szintjét. Tudniuk kell folyamatosan és összefüggően beszélni 

egy ismert témáról.  

A szóbeli kommunikációs képességek mellett az írásbeli kommunikáció, azaz az ìrásbeli kifejezőkészség, vagyis a szövegalkotás terén pedig a 

hosszabb összefüggő szövegalkotást kell fejleszteni. Mindkét esetben ismerniük kell a szövegalkotás folyamatát, az anyaggyűjtés módjait, a szelektálás 

szükségességét, a szöveg összetevőit. Célunk, hogy a tanulók tudjanak elbeszélést, leírást, levelet írni.  

A korábban és a IV. osztályban tanult nyelvtani fogalmak felismerése és megnevezése, valamint alkalmazása a kommunikációban.  

A helyesírási tudnivalók megszilárdítása és újabbak elsajátítása állandó feladata a tanítónak. Nyelvtan és helyesírás összefüggése. A helyesírás 

nyelvtani alapjainak tudatosítása. A helyesírási ismeretek készségszintű alkalmazásának fontossága a szövegalkotásban és a szöveg megértésében.  

A folyamatos olvasás korábban elsajátìtott készsége tegye lehetővé az értelmező és bíráló olvasás kialakítását és fejlesztését, mint az ismeret- és 

élményszerzés egyik legfontosabb eszközét. A tanulók olvasóvá nevelése kiemelt szerepet kapjon.  

Az alkotókészség fejlesztése az írásbeli és szóbeli szövegalkotásban nyilvánul meg, valamint segìti a többi tantárgy terén megvalósìtható 

alkotási lehetőségeket is.  

Operatív feladatok:  
a megfelelő beszéd, hanglejtés, pontos artikuláció alkalmazása;  

az eddigi ismeretek folyamatos gyakorlása;  

a magánhangzók helyes ejtése (időtartam, artikuláció);  

új nyelvtani ismeretek elsajátítása és azok megszilárdítása;  

a suksükölés elkerülése, illetve kiküszöbölése;  

az olvasott művek globális és gondolategységenkénti megértése, a cselekmény reprodukálása;  

az irodalmi szövegek olvasására való motiválás, bíztatás és serkentés;  

beszámoló az olvasókönyvön kívüli olvasmányokról;  

beszámoló a gyermeksajtó ismeretterjesztő szövegeiről;  

lendületes, eszközszintű íráshasználat;  

a helyesírási szabályok alkalmazása;  

önellenőrzés és hibajavìtás.  
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MАЂАРСКИ ЈЕЗИК 

IV раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
БР. ЧАСОВА 

 Az anyanyelvi oktatás 

alapvető célja a tanulók 

kifejezőkészségé- nek a 

fejlesztése.  

A szóbeli kifejezőkészség 

fejlesztésében el kell érni a 

fejlett összefüggő beszéd 

szintjét. Az írásbeli 

kommunikációs 

képességeket fejlesztésével 

az összefüggő hosszabb 

szövegalkotás szintjére kell 

eljutni. Cél még a korábban 

tanult nyelvtani és 

helyesírási fogalmak 

felismerése, megszilárdítása 

és alkalmazása a 

kommunikáció-ban. A 

folyamatos olvasás 

technikája tegye lehetővé az 

értelmező és bíráló olvasás 

kialakítását és fejlesztését. A 

tanulók olvasóvá nevelése 

kiemelt cél. 

 - a magyar nyelvnek 

megfelelő hanglejtés és 

pontos artikuláció 

alkalmazása - új nyelvtani 

ismeretek elsajátítása, azok 

alkalmazása és 

megszilárdítása - az előző 

években tanult helyesírási 

szabályok folyamatos 

gyakorlása, alkalmazása, - a 

nyelvhelyességi ismeretek 

bővítése - az önellenérzés és 

hibajavítás szokásának 

kialakítása - szöveghű és 

folyamatos néma és hangos 

olvasás elérése, gyakorlása -

hangos olvasásnál 

kapcsolatteremtés a 

hallgatósággal értelmező és 

kifejező olvasással - az 

olvasott művek globális és 

gondolategységen-kénti 

megértése, illetve a 

cselekmény reprodukálása - 

az irodalmi és 

ismeretterjesztő szövegek 

olvasására való nevelés, 

ezáltal az önálló tanulás 

képességének fejlesztése - 

lendületes, eszközszintű 

íráshasználat elérése, - az 

elbeszélés, a leírás és a levél 

műfaji jellemzőinek és 

 

1.Kommunikáció  

2. Nyelvtani és helyesírási  

3. Olvasás és szövegértés 

 A szóbeli közlés minden tanórán megnyilvánuló 

tevékenység, ezért fontos a gondolatok, érzelmek, 

ötletek, vélemények érthető megfogalmazása és 

elmondása. A tanulóknak minél több alkalmat 

kell biztosítani a szóbeli megnyilvánulásra. S 

ilyenkor azt is el kell várnunk, hogy a 

hallgatósággal kommunikációs kapcsolatot 

teremtsenek. A nyelvi kommunikációban nagy 

szerepe van az írásbeli kifejező –készségnek, 

ezért a szókincsbővítő feladatoknak hangsúlyosan 

jelen kell lenniük minden órán. Az előző években 

már megismert anyaggyűjtési módok folyamatos 

önálló használatára kell bízatni a tanulókat. 

Emellett írásaikban meg kell, hogy jelenjenek a 

szinonimák, megszemélyesítések, hasonlatok, 

párbeszédek... A mondattani alapismeretek a 

stílus fejlesztését kell, hogy szolgálják. A 

nyelvtan és helyesírás egyre összetettebb 

jelenségeinek megismerése és begyakorlása az 

írásbeli kommunikáció értelemzavaró hibáinak 

elkerülését hivatott szolgálni. Fontos tudatosítani 

az interpunkciós jelek helyes használatát. A 

szövegfeldolgozó órákon tovább is az irodalmi 

esztétikumnak kell dominálni. Válogatott 

szövegekkel kell megismertetni a tanulókat. 

Szolgálják ezek a szövegek a hangos és néma 

olvasás gyakorlását, gyakoroltatását, ellenőrzését. 

A szerepjátékokon keresztül lehetőséget 

biztosítunk a gyerekek kreativitásának 

megnyilvánulására, érzelmeik szabad 

kinyilvánítására. 

180   



15 

 

MАЂАРСКИ ЈЕЗИК 

IV раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
БР. ЧАСОВА 

nyelvi eszközeinek 

megismerése és alkalmazása 

az írásbeli szövegalkotásban 

- párbeszéd alkalmazása a 

fogalmazásokban 

 

A MEGVALÓSÍTÁS MÓDJA - TANTERVI UTASÍTÁS 

  
A IV. osztályos tanterv magában foglalja a Magyar nyelv tantárgy oktatásának célját és operatív feladatait. A tanterv a tananyag 

részterületeinek céljait és feladatait is közli. Azösszefüggő anyagrészek szoros kapcsolatban állnak egymással, kiegészìtik egymást, s következetes 
megoldásukkal a tanulók az év folyamán eleget tehetnek az elvárásoknak. A részterületek feladatai meghatározzák a tananyag mennyiségét és 
minőségét.  

A tananyag a IV. osztályban a kommunikációs képességek fejlesztését, az erre vonatkozó ismeretek helyes és pontos alkalmazását szóbeli és 
írásbeli megnyilvánulásban egyaránt fontosnak tartja. Az általános iskola alsó osztályaiban végighúzódó feladat a tanulók helyes köznyelvi kiejtésének 
a tökéletesìtése. Ezt a feladatot a későbbiekben sem szabad elhanyagolnia egyetlen magyar nyelven beszélő és tanìtó szaktanárnak sem, hogy az 
általános iskola befejeztével tanulóink a magyar nyelvi norma tökéletes ismeretével és használatával tudjanak kommunikálni. 
 

A IV. osztályban a helyesejtés a szóbeli megnyilvánulás minden formájában követelmény. A tanulók szóbeli megnyilatkozásai lehetnek 
mesélés, elbeszélés, az olvasottak elmondása, s ilyenkor a hallgatósággal történő kommunikációs kapcsolatteremtést is elvárjuk tőlük. Beszédüket 
annak igényeihez vagy elvárásaihoz kell igazìtaniuk, ezért kell megtanulniuk a tömörìtés és a bővìtés fontosságát. A dialógus alkalmazása a 
kommunikációs szituációkból adódó nyelvi megnyilatkozási forma. A szóbeli mesélésbe, elbeszélésbe is bele kell szőniük a párbeszédet. Munkájukat 
segìti a vázlat, melynek készìtéséről már az előző osztályban is tanultak. Szabad szövegmondásuk tárgya nemcsak a tankönyvi olvasmányok, hanem 
más olvasott szövegek, könyvek, népköltészeti és gyermekirodalmi alkotások, valamint saját fogalmazásuk is lehet. Beszédükben tudniuk kell 
alkalmazni a korábbról ismert vagy a IV. osztályban elsajátított nyelvtani anyagot (határozott névelő, igekötő, fokozott melléknév), amellyel 
jellemezhetnek, bonyolultabb szerkezetű állìtó vagy tagadó mondatokkal tökéletesebben elbeszélhetnek, leírhatnak. 
 

Az ìrásbeli kifejezőkészség terén az ismert anyaggyűjtési módok és ìrásszerkezeti elemek mellé az egyszerűbb nyelvi stìluseszközök 

alkalmazása társul, hogy kifejezésmódjuk fejlődjön, csiszolódjon (szinonimák, megszemélyesìtés, hasonlat, ismétlés, párbeszéd). A környezetükben 

előforduló dolgokról (tárgyak, növények, állatok), illetve társaikról, szülőhelyükről tanulnak meg leìrást ìrni, társaikat jellemezni. A leìró fogalmazások 

felépítése, a közöltek meghatározott sorrendjének betartása már az ismertkövetelmények sorát bővìti fogalmazásaikban éppúgy, mint a jellemzésekben 

a fokozható vagy nem fokozható belső tulajdonságok megjelenése a külsők mellett (ezt segìtik a melléknevekről tanult új ismeretek). 

 

A levélírás is a szövegalkotás fajtája, de a címzett alapelvárásait is kielégìtendő, a fogalmazástól eltérően, meg kell ismerkedniük a keltezéssel, 

a megszólítással, a befejezési formákkal, s magával a címzéssel.  
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A III. osztályos anyag (témakiválasztás, cìmadás, anyaggyűjtés, szelektálás, szerkezet) felhasználása már készségszinten történjen, s az 
önellenőrzés és javìtás alapkövetelménnyé váljon. A kreativitás fejlesztése ezen a téren kellőképpen megvalósìtható, ugyanis az ìrásműről tanult 
követelményeknek a fantáziaműködéssel, a képzeletfelkeltés társításával már teljes és komplex írásművek születhetnek. Az iskolai írásbeli dolgozatok 
éppen ezt a célt szolgálják. Ezért kell jól előkészìtenünk minden dolgozatìrást, s kellő figyelmet szentelnünk azok bemutatásának, elemzésének, 
javìtásának.  

A nyelvtani tananyag az előző osztályok anyagára épül, azt bővìti, annak használati lehetőségeit szélesíti. A szóalaktani fogalmak közül a 
toldalékokkal, az igék esetében az alanyi ragozás algoritmusával, az igekötővel, a névszókhoz járuló leggyakrabban használt ragokkal ismerkednek a 
tanulók. A melléknév fokozása, a számnév és fajtái, a névmások közül a személyes névmások jelentik az új anyagot, s ez után a névszókról 
tanultakösszegzése. A szófajok tanìtása jelentésük alapján történjen! A kérdőszavakat csak a mondatrészek felismertetésekor alkalmazzuk!  

Szókészlettanból a rokon értelmű és az ellentétes jelentésű szavak további gyűjtése, használata, valamint az olvasmányokban megismert új, 
ismeretlen jelentésű szavak felhasználása segìti a kifejezőkészség fejlesztését.  

A mondattani alapismeretek (a mondatok szerkezete, az egyszerű mondat fajtái), a mondatrészek megismerése a kommunikációs képessegek 
fejlődését, valamint a stìlus fejlesztését szolgálják.  

A helyesírás egyre összetettebb jelenségeinek megismerése és begyakoroltatása az írásbeli kommunikáció értelemzavaró hibáinak elkerülését 
hívatott szolgálni (suksükölés kerülése, az igeragozás pontos használata és jelölése, a tulajdonnévből alkotott melléknevek helyes írása, a keltezés 
írásmódjai). Fontos tudatosítani az interpunkciós jelek helyes használatát.  

A szövegfeldolgozó órákon továbbra is az irodalomnak mint művészetnek az alapfunkciója, azaz az esztétikum domináljon. Az olvasókönyv 
szövegei az olvasás iránti vágyat serkentsék, az olvasás megszerettetését szolgálják. A válogatott szövegek ismertessék meg az irodalmi alkotások 
műnemeit, népköltészeti és műköltészeti alkotásaink remekeit, az ismert magyar ìrók nevét, s néhány műalkotást a világ gyermekirodalmából (házi 
olvasmányok). Szolgálják ezek a szövegek a hangos és a néma olvasás gyakorlását, gyakoroltatását, ellenőrzését. Legyenek a gyermeki szókincs 
bővìtésének eszköze, különösen a memoriterként kijelölt szövegek, akárcsak a szólások és közmondások.  

A népi mondókák, gyermekjátékok, találós kérdések, sorolók és köszöntők szövegei a magyarórák kellemes hangulatát, a gyerekek jó 

közérzetét is elősegítik, miközben játékosan, de hatékonyan nevelnek anyanyelvünk jobb megismerésére és megszerettetésére. 

 

 

 

 

4.3СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК 

 
  

Циљ и задаци: 
Циљ наставе српског језика јесте да ученици продуктивно овладају српским  

језиком у оквиру предвиђене језичке и лексичке грађе, да упознају елементе културе народа који говоре тим језиком и оспособе се за 
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споразумевање, дружење и зближавање са припадницима већинског народа и других националности. 
Задаци наставе српског језика јесу да ученици:  

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

израза;   
- разумеју саговорника и усмена излагања о темама из свакодневног живота;  
- усвајају правилан изговор и интонацију при усменом изражавању и читању;  

- оспособљавају се за разговор о темама из свакодневног живота;   
- савладају два српска писма и основе правописа ради коректног писменог изражавања у границама усвојених језичких структура и 

лексике;   
- упознају елементарне законитости српског језика;  

- разумеју текстове различитог жанра у оквиру предвиђене тематике;  

- упознају се са основним карактеристикама културе народа чији језик уче;   
- стичу навике самосталног коришћења речника и језичких приручника и оспособе се за информисање, образовање и самообразовање 

на српском језику;   
- развију интересовања и мотивацију за учење српског језика и тако стекну већу комуникативну компетенцију и способност 

размишљања на њему.  

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

- усвоје предвиђене језичке структуре и око 250/400/ нових лексичких јединица  

и израза;   
- разумеју на слух више повезаних реченица и варирају познату садржину (на пример: промена времена, лица, рода, броја, места, радње 

и сл.);   
- оспособе се за спонтан разговор о предвиђеним темама у оквиру одређене језичке и лексичке грађе и за дуже монолошко излагање у 

односу на претходни разред;   
- усвоје друго српско писмо (ћирилица или латиница у зависности од усвојеног писма у III разреду);   
- даље вежбају технику гласног читања текстова различитог жанра и уводе се у информативно читање или читање у себи;   
- оспособе се за писмено изражавање у оквиру обрађених садржаја;  

 
- користе основна правописна правила чија је употреба идентична у језику ученика;   
- усвоје граматичку терминологију српског језика користећи стечена граматичка знања из матерњег језика.   

 
 

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК  

IV раз 
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ЦИЉ ЗАДАЦИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
БР. ЧАСОВА 

 Циљ наставе српског 

језика да ученици 

продуктивно овладају 

српским језиком у 

оквиру предвиђене 

језичке и лексичке 

грађе, да упознају 

елементе културе 

народа који говоре тим 

језиком и оспособе се 

за споразумевање, 

дружење и зближавање 

са припадницима 

већинског народа и 

других националности. 

 Продуктивно овладају 

говорним језиком у оквиру 

основних језичких структура и 

речника од око 2-3000 

фреквентивних речи и израза 

Разумеју са говорника и усмена 

излагања у темама из 

свакогневног живота. Усвајају 

правилан изговор и интонацију 

и при усменом изражавању и 

читању. Са владају два српска 

писма и основе право писа 

радих коректног писменог 

изражавања у границама 

усвојених језичких структура и 

лексике. Развију интересовања и 

мотивацију за учење српског 

језика и тако стекну већу 

комуникативну компетенцију 

испособност размишљања на 

њему 

1. Граматика  

2. Правопис  

3. Говорне вежбе  

4. Писмени вежбе  

Тематика 

 − Школа  

− Породица и дом 

 − Гради село 

 − Свакодневни живот 

 – Комуникативне 

функције 

 Активности настави српског као 

нематерњег језика планирају се и 

организују тако да буду функцији неког 

задатака који се без употребе тог језика не 

би могао остварити. При том, задатак треба 

да садржи различите могућности решења, 

како би свих ученици, у складу са својим 

способностима, интересовањима и 

познавањем или непознавањем српског 

језика, могли да учествују у његовом 

остверивању. Када је задатак игровног или 

животног карактера и близак искуству и 

интересовању ученика, појачава се 

мотивација, па су ученици вољни да уложе 

известан когнитивни набор. 

 108 

 

 

 

 

 

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 међусобно повезани и тако их треба реализовати.  
Задаци наставе садрже: опште захтеве који се односе на квалитет знања, посебне захтеве за развијање и стицање 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 програмскеграђе коју ученици треба да савладају у сваком 

разреду.  
Тематика је дата по разредима са темама и ситуацијама у којима се усвајајезик. Она садржи неколико тематских области: школа, 
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породица и дом, ближе ишире окружење, природа и друштво, актуелне теме, слободно време ученика, изживота младих и 
др.Тематика је дата оквирно да би у извесној мери усмераваланаставнике 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.Уњима 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 међусобно 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 одоних 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.  

У програм је јединствен за све националности. То, међутим, не значи да при његовом остваривању наставник не треба да води рачуна 
о односу српског језика и језика ученика. Мада не увек, тешкоће ће бити веће уколико су и структурне разлике између два језика веће. 
Пожељно је да наставник познаје структуру језика ученика, како би тежиште рада (интензивнијим вежбама) усмерио на оне елементе који не 
постоје у језику ученика, а при чијем усвајању ученици највише греше. Наиме, при учењу српског језика јавља се интерференција матерњег 
језика јер формирани механизам матерњег језика ученика "тежи да готово неприметно натури шаблоне акцента, изговора и реченичне 
структуре својствене матерњем језику укорењене још у најранијем детињству". Да би се утицај матерњег језика искључио, настава српског 
језика организује се без учешћа матерњег језика, директном методом, што значи да је језик комуникације на часовима српски.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 
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средстава везаних за тему која се обрађује (разгледнице, кеширане слике, чланци из дневне и недељне штампе и сл.).   
Наставу нематерњег језика треба повезивати са наставом језика ученика, познавањем природе и друштва, историје, географије, 

музичке и ликовне културе, техничког образовања и других наставних предмета. Успостављање корелације међу овим предметима 
неопходно је јер омогућује остваривање обострано ефикаснијих резултата. Наставник, наравно, мора водити рачуна о томе да нове појмове 
ученик најпре треба да усвоји у настави предмета на свом матерњем језику.   

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.   

 

 
УII етапи (III-VIразред)наставља се рад на развијању говорних способностиученика: 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).   

Увежбавање језичких модела.Да би се ученици оспособили за правилнукомуникацију потребно је да савладају предвиђене 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 различитимсадржајем 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 
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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 такође 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, морабити, 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. 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 вишеатрибута. 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 одређена, 
обележена, после аутоматизовања навике грађења 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 савлађује само 
синтаксичка структура С = П / = к + п /, нити се њоме савлађује само нова лексика (именице, показне и личне заменице, помоћни глаголи са 
непотпуним значењем), него се савлађују 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 
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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 комуникативнекомпетенције. 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 писменевежбе манипулативног карактера којима се,такође,усвајају поједини језичкиелементи. 

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 одређеној 
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 одређена синтаксичка конструкција - 
језички модел увежбава на тематски најпогоднијој материји, а у раду се користе облици говорних и писмених вежби. Према томе, 
предвиђена тематика треба да обезбеди усвајање, програмом предвиђене, језичке моделе, као и усвајање одређене 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 
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продуктивни фонд много ће успешније допринети савлађивању 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 савлађују 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 одређене говорне ситуације. Поред 
продуктивног лексичког фонда ученици треба да савладају и рецептивно извесне речи, реченице и изразе.  
 

Говорне и писмене вежбе.Основни циљ у току целокупне наставе одIдоVIIIразреда јесте да се изађе 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 одређеном 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 комуникативнихписмених 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.   



24 

 

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 се изостављени глаголи. Наставник чита полако цео текст, укључујући и 
испуштене глаголе. Ученици прате текст и уписују глаголе.   
 

Домаћи задаци представљају важну компоненту наставног процеса.Њима сене проверава само колико су ученици савладали 
одређено 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. 
Задацитреба 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 одређеном 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. 
 

Савладавање читања може започети у II полугодишту II разреда,послесавладаних 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 стицањејезичке компетенције (даље савлађивање језичког система);  
ц) вођење разговора о тексту и поводом текста укључујући и културниконтекст који текстови садрже. 

 
 
 
 

 4.4.EНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 
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Циљнаставе  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. 

Задаци  на  нивоу  језичких  вештина: 

Разумевање говора 

Ученик  треба да: 

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

-разуме вербални  садржај уз помоћ невербалне комуникације, 

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

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. 

Интеракција 
Ученик треба да : 

 -реагује вербално и невербално на постављена упутства и питања, 

-поставља једноставна питања, 

-изражава допадање и недопадање, 
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-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. 

Знања  о  језику 
Ученик треба да: 

-препознаје основне граматичке елементе, 

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

 

НАСТАВНАТЕМА И 

САДРЖАЈ 

НАЧИНИ  И  ПОСТУПЦИ  ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

1. ШКОЛА 

         -предмети и склоности 

према      предметима 

         -активности и теме по    

предметима 

  -школски дан,распоред 

часова 

  -исказивање времена 

(детаљно) 

  -    презентација наставних садржаја 

  -    интерактивно учење 

  -   препознавање и примена граматичких 

садржаја  

групни рад  на задату тему 

приближавање граматичких садржаја из угла 

свакодневнице 

утврђивање и систематизација путем штампаног 

материјала, радне свеске и мини тестова  

квиз 

корелација и позивање на стечено знање из 

граматике матерњег језика 

начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 

материјала 

слушање и реаговање на упутства наставника 

или са аудио траке 

драмска игра, рад у пару 

преписивање текстова 

-разумевање општег садржаја текстова након 

неколико слушања, 

-разумевање и одговарање на одговарајући начин на 

усмене поруке везане за лично искуство или 

активности на часу, 

-разумевање краћих текстова састављених од 

познатих језичких елемената, 

-разумевање и одговарање на одговарајући начин на 

писане поруке у вези познатих тема, 

-разговетно читање,тј.изговарање 

гласова(поштовање ритма и интонације), 

-размена исказа о темеме везаним за познате 

садржаје, 

-учествовање у комуникацији, 

-допуњавање и писање краћих текстова о познатим 

темама, 

-поштовање реда речи у реченици. 

2. ЈА  И  МОЈИ  ДРУГОВИ - презентација наставних садржаја -разумевање општег садржаја текстова након 
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НАСТАВНАТЕМА И 

САДРЖАЈ 

НАЧИНИ  И  ПОСТУПЦИ  ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

 

-хоби 

       -заједничке активности 

       -солидарност и   

толеранција   (помоћ, 

позајмљивање, подела) 

- интерактивно учење 

- препознавање и примена граматичких садржаја  

- припрема кратких питања у вези са прочитаним 

или одслушаним текстом 

- корелација и позивање на стечено знање из 

граматике матерњег језика 

- начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 

материјала 

- слушање и реаговање на упутства наставника 

или са аудио траке 

- преписивање текстова 

неколико слушања, 

-разумевање и одговарање на одговарајући начин на 

усмене поруке везане за лично искуство или 

активности на часу, 

-разумевање краћих текстова састављених од 

познатих језичких елемената, 

-разумевање и одговарање на одговарајући начин на 

писане поруке у вези познатих тема, 

-разговетно читање,тј.изговарање 

гласова(поштовање ритма и интонације), 

-размена исказа о темеме везаним за познате 

садржаје, 

-учествовање у комуникацији, 

-допуњавање и писање краћих текстова о познатим 

темама, 

-препричавање текстова, 

-поштовање реда речи у реченици, 

-препознавање  и коришћење граматичких 

садржаја(глаголска времена). 

3. ПОРОДИЦА И БЛИСКО 

ОКРУЖЕЊЕ 

       -слободно  време у 

породици,путовања и излети 

       -подела послова и обавеза 

у породици 

       -опис и особине 

животиња,однос према 

животињама 

- презентација наставних садржаја 

- интерактивно учење 

- препознавање и примена граматичких садржаја  

- припрема кратких питања у вези са прочитаним 

или одслушаним текстом 

- корелација и позивање на стечено знање из 

граматике матерњег језика 

- начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 

материјала 

- слушање и реаговање на упутства наставника 

или са аудио траке 

-разумевање општег садржаја текстова након 

неколико слушања, 

-разумевање и одговарање на одговарајући начин на 

усмене поруке везане за лично искуство или 

активности на часу, 

-разумевање краћих текстова састављених од 

познатих језичких елемената, 

-разумевање и одговарање на одговарајући начин на 

писане поруке у вези познатих тема, 

-разговетно читање,тј.изговарање 

гласова(поштовање ритма и интонације), 

-размена исказа о темеме везаним за познате 

садржаје, 

-учествовање у комуникацији, 
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НАСТАВНАТЕМА И 

САДРЖАЈ 

НАЧИНИ  И  ПОСТУПЦИ  ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

-допуњавање и писање краћих текстова о познатим 

темама, 

-препричавање текстова, 

-поштовање реда речи у реченици. 

4. ПРАЗНИЦИ 

 -празници, 

      -прославе и манифестације 

у школи и ван ње(Дан 

школе,такмичења,ревије...) 

      -бројеви до 1000 

- јавна презентација ученичких пројеката 

- кратки описи 

- диктати 

- преписивање текстова 

- правила интерпункције и правописа 

- преписивање текстова 

-разумевање општег садржаја текстова након 

неколико слушања, 

-разумевање и одговарање на одговарајући начин на 

усмене поруке везане за лично искуство или 

активности на часу, 

-разумевање краћих текстова састављених од 

познатих језичких елемената, 

-разумевање и одговарање на одговарајући начин на 

писане поруке у вези познатих тема, 

-разговетно читање,тј.изговарање 

гласова(поштовање ритма и интонације), 

-размена исказа о темеме везаним за познате 

садржаје, 

-учествовање у комуникацији, 

-допуњавање и писање краћих текстова о познатим 

темама, 

-препричавање текстова, 

-поштовање реда речи у реченици, 

-препознавање  и коришћење граматичких 

садржаја(глаголска времена). 

 

 

5. МОЈ ДОМ 

-

активности:учење,игре,обавезе 

-дневни  распоред активности   

током радних дана 

-дневни распоред активности 

викендом  

- презентација наставних садржаја 

- интерактивно учење 

- препознавање и примена граматичких садржаја  

- припрема кратких питања у вези са прочитаним 

или одслушаним текстом 

- корелација и позивање на стечено знање из 

граматике матерњег језика 

-разумевање општег садржаја текстова након 

неколико слушања, 

-разумевање и одговарање на одговарајући начин на 

усмене поруке везане за лично искуство или 

активности на часу, 

-разумевање краћих текстова састављених од 

познатих језичких елемената, 
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НАСТАВНАТЕМА И 

САДРЖАЈ 

НАЧИНИ  И  ПОСТУПЦИ  ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

- начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 

материјала 

- слушање и реаговање на упутства наставника 

или са аудио траке 

- преписивање текстова 

-разумевање и одговарање на одговарајући начин на 

писане поруке у вези познатих тема, 

-разговетно читање,тј.изговарање 

гласова(поштовање ритма и интонације), 

-размена исказа о темеме везаним за познате 

садржаје, 

-учествовање у комуникацији, 

-допуњавање и писање краћих текстова о познатим 

темама, 

-препричавање текстова, 

-поштовање реда речи у реченици, 

-препознавање  и коришћење граматичких 

садржаја(глаголска времена). 

6. ИСХРАНА 

-оброци у кући и ван ње 

-ресторан,ужина у 

школи,куповина у 

супермаркету... 

-коришћење новца 

-исхрана у Енглеској 

- презентација наставних садржаја 

- интерактивно учење 

- препознавање и примена граматичких садржаја  

- припрема кратких питања у вези са прочитаним 

или одслушаним текстом 

- корелација и позивање на стечено знање из 

граматике матерњег језика 

- начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 

материјала 

- слушање и реаговање на упутства наставника 

или са аудио траке 

- преписивање текстова 

-разумевање општег садржаја текстова након 

неколико слушања, 

-разумевање и одговарање на одговарајући начин на 

усмене поруке везане за лично искуство или 

активности на часу, 

-разумевање краћих текстова састављених од 

познатих језичких елемената, 

-разумевање и одговарање на одговарајући начин на 

писане поруке у вези познатих тема, 

-разговетно читање,тј.изговарање 

гласова(поштовање ритма и интонације), 

-размена исказа о темеме везаним за познате 

садржаје, 

-учествовање у комуникацији, 

-допуњавање и писање краћих текстова о познатим 

темама, 

-препричавање текстова, 

-поштовање реда речи у реченици, 

-препознавање  и коришћење граматичких 

садржаја(глаголска времена). 
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НАСТАВНАТЕМА И 

САДРЖАЈ 

НАЧИНИ  И  ПОСТУПЦИ  ОСТВАРИВАЊА 

САДРЖАЈА 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

 

 

 

7. ОДЕЋА 

-одевни предмети за одређене 

прилике 

-формално и неформално 

одевање 

-народна ношња Енглеске 

- презентација наставних садржаја 

- интерактивно учење 

- препознавање и примена граматичких садржаја  

- припрема кратких питања у вези са прочитаним 

или одслушаним текстом 

- орелација и позивање на стечено знање из 

граматике матерњег језика 

- начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 

материјала 

- слушање и реаговање на упутства наставника 

или са аудио траке 

- преписивање текстова 

-разумевање општег садржаја текстова након 

неколико слушања, 

-разумевање и одговарање на одговарајући начин на 

усмене поруке везане за лично искуство или 

активности на часу, 

-разумевање краћих текстова састављених од 

познатих језичких елемената, 

-разумевање и одговарање на одговарајући начин на 

писане поруке у вези познатих тема, 

-разговетно читање,тј.изговарање 

гласова(поштовање ритма и интонације), 

-размена исказа о темеме везаним за познате 

садржаје, 

-учествовање у комуникацији, 

-допуњавање и писање краћих текстова о познатим 

темама, 

-препричавање текстова, 

-поштовање реда речи у реченици, 

-препознавање  и коришћење граматичких 

садржаја(глаголска времена). 

 

 

 

 

 

8. ОКРУЖЕЊЕ 

-комшилук и суседски  

односи, 

-екологија(биљке и животиње) 

однос према човековој 

околини 

- презентација наставних садржаја 

- интерактивно учење 

- препознавање и примена граматичких садржаја  

- припрема кратких питања у вези са прочитаним 

или одслушаним текстом 

- корелација и позивање на стечено знање из 

граматике матерњег језика 

- начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 

материјала 

- слушање и реаговање на упутства наставника 

или са аудио траке 

- преписивање текстова 

-разумевање општег садржаја текстова након 

неколико слушања, 

-разумевање и одговарање на одговарајући начин на 

усмене поруке везане за лично искуство или 

активности на часу, 

-разумевање краћих текстова састављених од 

познатих језичких елемената, 

-разумевање и одговарање на одговарајући начин на 

писане поруке у вези познатих тема, 

-разговетно читање,тј.изговарање 

гласова(поштовање ритма и интонације), 

-размена исказа о темеме везаним за познате 

садржаје, 
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-учествовање у комуникацији, 

-допуњавање и писање краћих текстова о познатим 

темама, 

-препричавање текстова, 

-поштовање реда речи у реченици, 

-препознавање  и коришћење граматичких 

садржаја(глаголска времена). 

 

 

 

4.5.МАТЕМАТИКА 

 
Циљ наставе математике у четвртом разреду је да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава 

и зависност у животу и друштву,да оспособи ученике за примену усвојених математичких унања у решавању разноврсних задатака из 

животне праксе,за успешно натављање математичког образовања и самообразовања,као и да доприносе развијању менталних 

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

 

Задаци наставе математике у четвртом разреду је ученици: 

 Интерпретацијом математичких садржаја и упознавања основних математичких метода доприносе формирању правилног погледа на 

свет и свестраом развитку личности ученика. 

 Стичу способност изражавања математичким језиком,јасношћу и прецизност изражавања у писменом и усменом облику. 

 Савладавају основне операције с природним,целим,рационалним и реалним бројевима,као и основне законе тих операција. 

 Упознају најважније равне и просторне геометриске фигуре и њихове узајамне односе. 

 Стичу способност за прецизност у мерењу,цртању и геометриским конструкцијама. 

 

Редни 

број 
ТЕМЕ Обрада Утврђивање Укупно 
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1. Скуп природних бројева 50 82 132 

2. Површина 12 18 30 

3. Мерење и мере 4 6 10 

4. Писмени задаци 4 4 8 

180 

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

     Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

 Вербално-текстуална 

 Демонстративна  

 Илустративна  

 Учење путем открића 

 Дијалошка  

 Кооперативно учење  

 Метода писаних радова 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ  НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА МАТЕМАТИКУ 

 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

 Основни ниво 

1МА.1.1.1.Зна да прочита и запише дати број,уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој бројевној правој. 

1МА.1.1.2.Рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру прве хиљаде 

1МА.1.1.4. Уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом 

1МА.1.1.5. Уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде 

 

 Средњи ниво 

1МА.2.1.1.Уме да примени својства природних бројева (паран,непаран,највећи,најмањи,предходни,следећи број)и разуме декарни бројни 

систем 

1МА.2.1.2.Уме да одреди десетицу ,стотину,и хиљаду најближу датом броју 

1МА.2.1.3. Сабира и одузима, рачуна вредност израза 

1МА.2.1.4. Рачуна вредност израза с највише две операције 

1МА.2.1.5. Уме да решава једначине 

 Напредни ниво 

      1МА.3.1.1.Уме да примени својства природних бројева у решаваеу проблемских  задатака 

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

1МА.3.1.3. Уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет 

1МА.3.1.5. Уме да одреди решења неједначине са једном операцијом 
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ГЕОМЕТРИЈА 

 Основни ниво 

1МА.1.2.1.Уме да именује геометријиске облике у равни(квадрат,круг,троугао,правоугаоник,тачка,дуж,права,полуправа,и угао)и уочава 

међусобне односе два геометријска облика у равни (паралелност,нормалност,припадност) 

1МА.1.2.2.Зна јединице за мерење дужине и њихове односе 

1МА.1.2.3. Користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици при чему је дата мерна јединица 

1МА.1.2.4. Користи поступак мерења површине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица 

 

 Средњи ниво 

      1МА.2.2.1.Уочава међусобне односе геометријских објеката у равни 

      1МА.2.2.2.Претвара јединице за мерење дужине 

1МА.2.2.3. Зна јединице за мерење површине и њихове односе 

1МА.2.2.5. Уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим мерним јединицама 

 

 Напредни ниво 

1МА.3.2.2.Уме да израчуна облик троугла квадрата и правоугаионика 

1МА.3.2.3. Уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника 

 

 

РАЗЛОМЦИ 

 

 Основни ниво 

1МА.1.3.2. Уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине 
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 Средњи ниво 

1МА.2.3.2. Уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто, упоређујући разломке облика 1/n (n<10) 

 

 Напредни ниво 

1МА.3.3.2. Зна да израчуна део а/б (б<10, а<б) неке целине и користи то у задацима 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 Основни ниво 

1МА.1.4.1.Уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама 

1МА.1.4.2. Зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности (l, dl, ml) 

1MA.1.4.3. Зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg, t) 

 

 Средњи ниво 

1МА.2.4.1.Уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама 

1МА.2.4.2. Зна јединице за време и уме да претвара веће у мање  и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама 

1МА.2.4.3.Претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање 

1МА.2.4.4. Претвара јединице за мерење масе из већих у мање 

 

 Напредни ниво 

1МА.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 

временсске интервале у сложенијим ситуацијама 

1МА.3.4.2. Претвара јединице за мерење запремине течности 

1МА. 3.4.3.  Претвара јединице за мерење масе 
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4.6.ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

 

 
Циљ предмета Природа и друштво јесте упознавање себе,свог природног и друштврног окружрња и развијања способности за 

одговоран живот у њему. 

 

Задаци наставе природе и друштво у четвртом разреду: 

 Развијање оснивних научних појмова из приподних друштвених наука. 

 Развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу . 

 Развијање основних елемената логичког мишљења. 

 Стицање елементарне научне писмености. 

      ●    Развијање радозналости,интересовања и способности за активно  

             уознавање окружења 

      ●   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 
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НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

 

     Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

 Партиципативна  

 Решавање проблем-ситуација 

 Кооперативна  

 Интерактивна  

 Амбијентално учење 

 Метода игре 

 

Редни 

број 
САДРЖАЈИ ОБРАДА Утврђивање 

1. Моја домовина део света 
 

11 

 

6 

2. Сусрет са природом 
 

5 

 

4 

3. Истражујемо природне појаве 
 

5 

 

5 

4. Рад,енергја,производња,потрошња 
 

12 

 

5 

5. Осврт уназад~прошлост 
 

13 

 

6 

 46 26 

 УКУПНО 72 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ЗА ПРЕДМЕТ ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА 

 

 Основни ниво 

1ПД.1.1.4. Уме да класификује  жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и и размножавања 

1ПД.1.1.6. Разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима 

1ПД.1.2.2.Зна употребну вредност природних ресурса 

1ПД.1.2.3.Разликује  повољно и неповољно деловање по очување природе 

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

 

 Средњи ниво 

1ПД.2.1.3. Примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића  

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

1ПД.2.1.6. Разуме међусобну зависност живих бића у животниј заједници 

1ПД.2.2.3.Зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса 

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

 

 Напредни ниво 

1ПД.3.1.1.Разуме повезаност живе и нећиве природе на мање очигледним примерима 

1ПД.3.1.2. Разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића 
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ЕКОЛОГИЈА 

 

 Основни ниво 

1ПД.1.2.2. Зна употребну вредност природних ресурса 

1ПД.1.2.3. Разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе 

 

 Средњи ниво 

1ПД.2.2.1. Разликује обновљивљ и необновљиве природне ресурсе 

1ПД.2.2.3. Зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса 

 

МАТЕРИЈАЛИ 

 Основни ниво 

1ПД.1.3.2. Зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала 

1ПД.1.3.4. Зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, растворљивост, провидност, намагнетисаност 

1ПД.1.3.5.Зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу 

1ПД.1.3.6. Зна промене материјала које настају због промене температуре, услед механичког утицаја и деловања воде и ваздуха 

 

 Средњи ниво 

1ПД.2.3.1.Зна сложенија својства воде и ваздуха:аграгатно стање и кретање 

1ПД.2.3.2. Зна са су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог различитог састава 

1ПД.2.3.3. Разликује материја ле који су добри проводници топлоте и елекјтрицитета од оних који то нису 

1ПД.2.3.4.Зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређује њихову употребуни препознаје примере у свом окружењу 

1ПД.2.3.5. Разликује повратне и неповратне промене материјала 

 



40 

 

 Напредни ниво 

1ПД.3.3.1. Разуме како загревање  и хлађење воде и ваздуха утиче на појаве у природи 

 

КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ 

 

 Основни ниво 

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

1ПД.1.4.4. Зна јединице за м ерење времњна: дан, недеља, месец, година, деценија  и век 

1ПД.1.4.5. Уме да прочита тражене информације са часовника и календара 

 

 Средњи ниво 

1ПД.2.4.1. Зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела 

1ПД.2.4.3.Уме да пронађе тражене улице и објеекте на плану насеља 

1ПД.2.4.4. Уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећа и најважнија насеља, облике рељефа и 

површинских вода 

 

 Напредни ниво 

1ПД.3.4.1. Уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и значењу картографских знакова 

 

ДРУШТВО 

 Основни ниво 

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

1ПД.1.5.5. Зна поступке за очување и унапређивање људског здравља 
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 Средњи ниво 

1ПД.2.5.3. Разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности 

 

ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ 

 

 Основни ниво 

 

1ПД.1.6.3. Зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територује, границе, главни град, симболи, становништво 

1ПД.1.6.4. Зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости 

1ПД.1.6.5. Зна основне информације о начину живота људи у прошлости 

 

 Средњи ниво 

 

1ПД.2.6.2. Зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији 

1ПД.2.6.3. Разуме повезаност природно- географских фактора- рељефа, вода, климе и делатности људи 

1ПД.2.6.5. Уочава сличности и разлике између начина живота некада и сад 

 

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 четвртом 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  

●   Развиајти моторичке способности ученика 
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редни 

број 

 

САДРЖАЈИ 

БРОЈ ЧАСОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
 

ОБРАДА ВЕЖБЕ  

 

1. 

 

Колаж,фротаж,деколаж,асамблаж. 
 

6 

 

4 

 

10 

2. 

Везивање блика у 

тродимензионалном  простору и у 

равни. 

 

6 

 

4 

 

10 

3. 
Сликарски материјали,технике.  

6 

 

4 

 

10 

4. 

Основне и изведене боје. 
 

 

6 

 

4 

 

10 
 

5. 

Линија,површина,волумен,боја и 

простор. 
 

16 

 

6 

 

22 

6. 
Амбијент простор  

6 

 

4 

 

10 

 

УКУПНО 
 

46 
 

26 72 

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

 

     Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

 Дивергентна 

 Интерактивна 

 Игра 

 Активно учење 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

     По завршетку четвртог разреда ученик: 

 Повезује и разликује дводимензионалне и тродимензионалне облике. 

 Поседује знања о боји,ликовним техникама и креативно практично ради са односима боја. 

 Гради искуства и критеријуме према делима ликовних уметности и ликовних појава у животу. 

 Усклађује ликовни рад са звуком,покретом,лителарним изразом и сценским  луткарством. 

 Зна да користи разне ликовне технике. 

 

4.8.МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 
Циљ музичке културе је развијање интересовања,музичке осетљивости и креативности,оспособљавања за разумевање могућности 

музичког изражавања,развијање осетљивости за музичке вредности,упознавање музичке традиције и културе свога и других народа. 

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 традиционалне уметничке музике свога и других народа 

Редни 

број 
ТЕМЕ САДРЖАЈ 

Број 

часова 

1. Извођење музике  Певање, свирање 21 

2. Слушање музике 

 Слушање 

композиција 

 Слушање народних 

песама и игара 

7 

3. Стварање музике 
 Креирање једноставне 

пратње 
8 

   36 
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НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

     Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

 Метода рада по слуху 

 Демонстрација музичких остварења 

 Кооперативно учење(наставник-ученик) 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

     По завршетку четвртог разреда ученик: 

 Пева по слуху. 

 Слуша уметничка дела и дела народне музике. 

 Свира на дечјим музичким инструментима. 

 Разликује инструменте,гласове у слшаним композицијама. 

 ●    Самостално или у тиму инпровизује мелодију,смишља покрете за уметничке и народне игре. 

 

 

4.9.ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљ предмета Физичко васпитање јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима у повезаности са осталим васпитно-

образовним подручјима доприносе интегрално развоју личности ученика,развијању моторичких способности,стицање,усавршавању и 

примени моторичких умења,навика и неопходних теориских знања у свакодневним условима живота и рада. 

Задаци наставе физичко васпитање: 

 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 

Стицање  теориских знања неопходних за њихово усвајање ради разумевања значаја физичког васпитања 
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Редни 

број 
ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

Број 

часова 

1. Атлетика 
 Техника трчања , 

скакање , бацање 

30 

2. Вежбе на справама и тлу  

 Вежбе на тлу  

 Вежбе на гимнастичким 

справама 

25 

3. 
Ритмичка гимнастика и народни 

плесови 

 Естетско обликовање 

тела  

 

11 

4. Основи тимских игара  
 Тимски спорови са 

лоптом 

20 

5. Слободне активности 
 Додатни рад 6 

6. 
Активности у природи обавезн 

програм  

 Крос  2 

7. 
Курсни облици и обавезан 

стручн педагошки рад 

 Пливање 12 

8. Школска и друга такмичења 
 2 

 УКУПНО 108 
 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

 

     Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

 Практична активност 

 Демонстрација 

 Метода разговора 

 Усмено излагање 

 Самостални рад и интерактивниа рад ученика 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ 

 

По завршетку четвртог разреда ученик: 

 Вешто изводи различите технике трчања у месту и кретању. 

 Правилно изводи једноставне форме природних облика кретања. 

 Правилно изводи вежбе обликовања са и без реквизита. 

 Примењује разноврсне облике кретања у играма и полигонима. 

 Влада изабраним умењима из гимнастике и спортских игара. 

 Усклађује своје покрете уз музику. 

 Поседује информације о значају физичке активности за здравља. 

 

 

5. ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ И  ИЗБОРНИХ  НАСТАВНИХ  ПРЕДМЕТА 

 

5.1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Циљ изборног предмета Грађанско васпитање је да се код ученика подстиче развој личности и социалног сазнања.Ученици треба да 

постану активни учесници у процесу образовања и васпитања и да изграде аутономну,одговорну и креативну личност одговорну за договор 

и сарадњу,која поштује себе и друге. 

 

Задаци наставе Грађанског васпитања у четвртом разреду: 

 

~Упознавање својих права,препознавање најважнијих категоија дечијих и људских права,упознавање Конвенције о дечијим и људским 

правима,разумевање односа између лјудских права,демократије,мира и развоја. 

~Разумевање појма идентитета и одговорности. 

~Упознавање најважнијих обележја своје културе и схватање утицаја своје културе на лично понашање. 

~Схватање појма једнакости у контексту расних,културних,националних,верских и другир разлика. 

~Разумевање значења појмова права и правде. 

~Разумевање значења појмова мир,схватање улоге коју сарадња и мирно решавање сукоба има за лични,национални и глобални развој. 

~Упознавање основних обележја демократског процеса и разумевање односа између демократије и дечијих и њудских права. 
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Р
ед

н
и

  

б
р

о
ј 

 

ТЕМЕ 

 

Број 

часова 

 

1. 

 

Подстицање групног рада и сарадње са вршњацима и 

одраслима. 

 

3 

2. Дечија права су универзална,једнака за све.  

7 

3. Заједно стварамо демократску атмосверу нашем 

разреду,школи. 

 

11 

4. Живим демократију,демократска акција.  

11 

5. Људско биће је део целог света,развијање еколошке 

свести. 
 

3 

6. Евалуација 1 

  

36 

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

 

 Метода разговора 

 Метода усменог излагања 

 Илустративна метода 
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ИСХОДИ 

 

По завршетку четвртог разреда ученик: 

 Познаје своја права. 

 Разуме појам одговорности. 

 Познаје најважнија обележја своје културе. 

 Зна да постоје разлике међу ученицима и показује поштовање за исте. 

 Разуме значење појмова правда и неправда. 

 Схвата значај мирног решавања сукоба. 

 Јасно исказује своје личне ставове. 

 Уме да прилагоди своје мишљење групи ради проналажења захедничког решења. 

 Нуди идеје у групи,слуша предлоге других и постиже сагласност кроз размену мишљења. 

 

 

5.2. ВЕРСКА НАСТАВА 
 

 

 

 

 

 ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)  

 

 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у IV разреду јесте да ученици стекну знања о томе да постојање света има свој 

циљ. Тај циљ је есхатолошка као литургијска заједница: јединство свих створених бића међу собом и на крају с Богом, преко Богочовека 

Исуса Христа. Циљ због којег је све створено и зашто је створено на овај начин, откривен нам је као Црква, односно као конкретна 

литургијска заједница.  

Задаци православног катихизиса (веронауке) су да ученик:  

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

- уочи да је Христос корпоративна личност;  

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

- стекне појам о бићу као заједници;  

- схвати да је извор сваког греха егоизам, индивидуализам. 

file:///C:/Users/User/Desktop/SM.pdf%23page=1
file:///C:/Users/User/Desktop/SM.pdf%23page=1
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ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

I – УВОД 

 

1. Дружимо са Богом 

и светима – уводни 

час 

 

• упознавање ученика са 

садржајима и начином 

рада  

• ученик ће бити 

мотивисан да похађа 

часове верске наставе  

 

 

Когнитивни аспект:  

• стећи основне 

информације о темама које 

ће се обрађивати у настави 

Православног катихизиса 

током четвртог разреда  

• уочити какво је његово 

предзнање из градива 

обрађеног у претходном 

разреду школовања  

Афективни аспект:  

• желети да активно 

учествује на  

часовима верске наставе  

 

 

 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 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 

 

II – ЦРКВА ЈЕ 

НАШ ИЗБОР  

 

2. Заједница је основ 

живота  

 

3. Црква је наш 

избор  

 

• Пружити ученицима 

неопходно знање да 

постојање света има свој 

циљ –да постане Црква;  

• Развијање свести 

ученика да је све 

створено да постоји у 

заједници са Богом;  

• Указати ученицима на 

значење речи Црква;  

Когнитивни аспект:  

• уочити важност постојања 

заједнице  

• уочити разлику између 

Цркве и сваке друге 

заједнице;  

• уочити да је Црква 

слободна заједница у којој 

учествују само они који то 

желе;  

 

 Прича“Недостајати 

“(за заједницу као 

основ живота)  

Т. Телехтон  

 Песма Св. Владике 

Николаја 

„Заједничарење са 

небом “  

 Одабрани одељци 
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ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

4. Црква је 

заједница са Светом 

Тројицом  

 

5. Црква је циљ 

стварања света  

 

6. Свет изван 

заједнице са Богом  

 

7. Свет у заједници  
са Богом  

 

• Развијање свести 

ученика да смо у Цркви 

позвани на живот у 

заједници.  

 

• знати да се они који су у 

заједници са Христом 

називају хришћани и да је 

Црква њихова заједница;  

• знати да се заједница 

Бога, људи и  

природе зове Црква;  

• уочити да изван Цркве 

свет не може постојати 

вечно.  

Афективни аспект:  

• бити подстакнут да 

активно учествује у животу 

Цркве  

• бити подстакнут да 

препознаје живот као дар 

Божји;  

• бити подстакнут да 

препознаје Живот Вечни 

као Божји дар.  

из књиге „Из Ја-града 

у Ти-град“  

 

 

 Одломак из 

песме“Зимска идила“  

Војислава Илића“  

облике наставе:  

 теоријска настава (32 часова)  

 практична настава (2часа)  

 

Место реализације наставе  
 Теоријска настава се реализује 

у учионици;  

 Практична настава се 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.  

 

 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 

 

III – ХРИСТОС 

НАС СВЕ ЗОВЕ 

 

8. Христос позива 

Апостоле  

 

9. Вера основ 

заједнице  

10. Апостоли 

позивају свет  

 

 

Омогућити ученицима 

да уоче да Христос зове 

све људе у заједницу са 

Њим;  

• Указати ученицима на 

значај вере за остварење 

заједнице са Богом;  

• Омогућити ученицима 

да се упознају са 

новозаветним 

сведочанством о Христу 

Когнитивни аспект:  

• уочити да нас Христос 

позива у лични однос - 

заједницу љубави;  

• увидети да су апостоли 

људи који су слични нама;  

• уочити да је вера основ 

заједнице са Богом;  

• увидети да су Апостоли 

позивали људе у заједницу 

љубави са Христом;  

• разумети значај 

 

Прилагођена и 

препричана 

новозаветна прича о 

Христовом позиву 

Апостола  

 

 Новозаветна прича 

о ап. Петру када тоне  

 

 О делима Апостола  
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ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

11.Човек само срцем 

јасно види  

 

12. Христос нас зове  

 

13. Божић  
 

и Апостолима.  Христовог оваплоћења 

(рађања);  

 Усвојити текст и 

мелодију песме „Звезда се 

засја“  

 

Афективни аспект:  

• бити подстакнут да 

доживети Христа као 

Личност која нам иде  

у сусрет.  

 «Мали принц», А. 

С. Егзипери - 

одломци  

 

 Песма «Звезда се 

засја»  

 

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 метода, 

облика рада и наставних средстава.  

 

 Имаући у виду захтеве наставног 

програма и могућности 

транспоновања наставног садржаја 

у педагошко дидактичка решења, 

наставник би требало да води 

рачуна и о психолошким 

чиниоцима извођења наставе – 

узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, 

интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији 

ученика.  

 

 

 У остваривању савремене 

наставе наставе наставник је извор 

знања, креатор, организатор и 

координатор ученичких активности 

у наставном процесу.  

 

 Настава је успешно реализована 

 

IV – ДИВАН ЈЕ БОГ 

У СВЕТИМА 

СВОЈИМА  

 

14. Светитељи -  

сведоци љубави 

Божје  

 

15. Свети Сава -

путеводитељ у 

живот вечни  

 

16. Успињање ка 

Христу (опис н.ј – 

прича о Закхеју)  

 

17. Свети Симеон 

Богопримац - сусрет 

са Христом 

 

 

• Омогућити ученицима 

да уоче да су светитељи 

наши путеводитељи ка 

Царству Божјем;  

 

• Омогућити ученицима 

да уоче значај жеље за 

остваривање заједнице 

са Богом;  

 

 

• Указати ученицима да 

је Литургија заједница 

свих светих са Богом.  

Когнитивни аспект:  

• поступно изграђивати 

свест о томе ко су 

светитељи;  

• увидети да су сви позвани 

да буду светиетљи;  

• уочити важност светитеља 

као  

наших узора за 

остваривање личног 

јединства са Богом;  

• знати какву важност 

Савине речи и дела имају за 

нас данас;  

• уочити да је за 

остваривање јединства са 

Богом потребна искрена 

жеља;  

• знати да је Литургија 

начин на који сви 

остварујемо заједницу са 

 

 Прилагођена и 

препричана нека 

житија светих  

 Приче из живота 

Светога Саве  

 Приповест о 

Светом Сави, 

његовим делима и 

духовним подвизима . 

Указати на неке од 

најважнијих поука из 

књига које је Свети 

Сава написао (Житије 

Св. Симеона, 

Законоправило, 

Хиландарски типик, 

Студенички типик,)  

 Одломак из књиге 

Михајла Пупина „ Са 

пашњака до 
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ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

18. Литургијско 

путовање заједнице 

свих светих. 

 

Богом;  

• препознати да у нашу 

заједницу са Богом 

уводимо све оне (и све оно) 

што волимо.  

Афективни аспект:  

• бити подстакнут да 

следује светитељима 

Божјим и да буде добар 

човек;  

• бити подстакнут да 

препознаје љубав као 

највећу врлину.  

научењака“ (одломак 

у коме се говори о 

нашој вери и Светоме 

Сави)  

 Прича о Закхеју – 

препричана и 

прилагођена  

 Празник Сретење 

Господње  

 Св. Владика 

Николај одломак из 

„Небеске  

Литургије“. 

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 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  

 

V – ЗНАЧАЈ 

ВРЛИНСКОГ 

ЖИВОТА  

 

19. На путу светости  

 

 

20. Усавршавању 

нема краја 

 

21. Пут ка вечности  

 

22. Хришћанске 

врлине  

 

23. Врлинослов – 

свети нас уче  

• Омогућити ученицима 

да схвате грех као 

промашај циља;  

• Пружити ученицима 

могућност да разумеју 

да је самољубље извор 

греха;  

• Омогућити ученицима 

да уоче шта су врлине;  

• Указати ученицима да  

врлине представљају 

прихватање Божје воље;  

• Пружити ученицима 

могућност да примете да 

они управљају својом 

вољом и праве  

личне изборе .  

 

Когнитивни аспект:  

• увидети да се грех јавља 

као последица одсуства 

истинске љубави;  

• уочити да је грех наш 

погрешан избор;  

• увидети шта је 

самољубље и по чему се 

оно разликује од љубави;  

• увидети да без врлина 

нема љубави;  

• уочити да је само 

врлинама могуће остварити 

однос љубави са Богом и 

људима;  

• упознати најважније 

хришћанске врлине;  

• увидети да врлине нису 

човеку дате, већ да се за 

 

 Грех као промашај 

циља  

 Последице пада у 

грех  

 Обрада одабраних 

поглавља из књиге 

«Из Ти-града у 

Небески град»  

 Поуке светих: 

Григорије С. Петров ;  

 Васкршња прича 

дарови доброг 

мудраца Христу  

 

Спаситељу „Четврти 

мудрац“;  

 Свети Спиридон 

(прича о смирењу);  
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ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

њих треба трудити;  

•увидети да се и врлине 

усавршавају.  

Афективни аспект:  

• бити подстакнут да 

следује светитељима 

Божјим;  

• бити подстакнут да се 

труди да у себи развија 

хришћанске врлине.  

 Свети Василије 

Острошки - (прича 

„Свечев лијек“);  

 Поуке владике 

Николаја  

 Св. Јустин 

Ћелијски („Срна у 

изгубљеном рају“ 

одломак из казивања 

белих срна). 

Црква је наш избор – 7  

Христос нас све зове – 7  

Диван је Бог у светима својима – 7  

Значај врлинског живота – 7  

Са нама је Бог - 4  

Евалуација – 1+2 

 

 

VI - СА НАМА ЈЕ 

БОГ  

 

24.Васкрсење и 

Педесетница  

 

 

 

25. Црква је икона 

Царства Божијег 

 

26. Црквена уметност 

- одсјај  

Царства Божијег  

 

 
 Пружити ученицима 

могућност да разумеју да 

је Црква икона Царства 

Божијег и да смо са Богом 

у најприснијој заједници 

на Светој Литургији;  

 

• Омогућити ученицима 

да уочe разлику између 

иконе и неке друге 

уметничке слике или 

фотографије;  

• Омогућити ученицима 

да изградe свест о томе да 

иконе сведоче будуће 

Царство Божије у 

садашњем веку;  

• Установити обим и 

квалитет знања стечених 

у току школске године из  

Православног катихизиса.  

 

Когнитивни аспект:  

• уочити да служењем 

Литургије постајемо 

учесници Царства Божијег и 

сједињујемо се са Богом;  

 упознати садржај молитве 

«Царе небески»;  

 

• увидети да сам изглед 

православног храма 

изображава јединство Неба и 

земље.  

Афективни аспект:  

• код ученика ће се развијати 

жеља за очувањем природе;  

 бити подстакнут да уреди 

школски простор 

најуспешнијим радовима;  

 

• бити подстакнут да и 

наредне године похађа 

часове Православног 

катихизиса;  

 

 Педесетница – 

рођендан Цркве;  

 

 Молитва Царе 

небески;  

 

 

 

 Кроз одломке из 

јеванђелских 

текстова, допуњене 

фотографијама 

фресака, приказати 

домострој спасења.  
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ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

• уочити у којој мери је 

напредовао и савладао 

градиво Православног  

катихизиса четвртог разреда 

основне школе.  

 

 

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 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА – ИСЛАМСКА ВЈЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

 

 

Циљ наставе исламске веронауке у четвртом разреду основне школе  јесте да ученике упозна са чињеницом: 

- да су они друштвена бића који знају ценити основне вредности на овоме свету, те да у пракси посланика Мухаммеда а.с. налазе одговор на 

своје проблеме и узор на свој однос према ономе што их окружује.     

 

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

- зна да се лепо односи према другим Божијим створењима, 

- разуме Божије заповести и забране, 

- зна значај хиџре у исламу, 

- зна значајне битке и активности Мухаммеда а.с. за ислам, 

- обавља и препознаје остале намазе-џума, теравих, бајрам и џеназе намаз. 
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Стандарди наставе исламске веронауке у чeтвртом разреду основног образовања јесу да је ученик усвојио: 

 

- да је човек друштвено биће, 

- односе према себи, члановима породице и члановима заједнице у којој живи, 

- да је Аллах џ.ш. Створитељ свега, 

- како је изгледао живот Божијег Посланика а.с., 

- значај и начин клањања џуме, теравих, бaјрам и џеназе намаза. 

 

 

 

 

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. ПОРОДИЦА И ДРУШТВО 9 6 2 1 

2. 
ЖИВОТ ПОСЛАНИКА 

МУХАММЕДА А.С.  
16 10 4 2 

3. НАМАЗ (МОЛИТВА) 11 6 2 3 

 Укупно: 36 22 8 6 

 

 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВ

НЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВ

НА 

СРЕДС 

ТВА 

 

 

НАПОМЕНА 

 

1. 
 УВОДНИ ЧАС - ПОРОДИЦА И 

ДРУШТВО 

     



56 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВ

НЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВ

НА 

СРЕДС 

ТВА 

 

 

НАПОМЕНА 

 

 
1. Улога и важност породице у исламу. ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

 
2. Однос према родитељима. ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

 
3. Однос према браћи и сестрама. ПРИ ГРУ РАЗ НЕП 

 

 
4. 

Однос према осталим члановима 

родбине. 
ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 

 5. 
Однос према сирочадима (деци која су  

без родитеља). 
ПРО ФРО ИЗЛ НЕП 

 

 6. Однос према заједници у којој се живи. ПРО ФРО ИЗЛ НЕП 
 

 7. 
Какав је био однос Мухаммеда а.с. према 

својој породици. 
ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 

 8. Какви су били унуци Мухаммеда а.с. ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 
 

 
9. 

Које су основне дужности родитеља 

према деци. 
ПРИ ГРУ РАЗ УЏБ 

 

2.  
ЖИВОТ ПОСЛАНИКА МУХАММЕДА  

А.С. 

     

 10. 
У каквим приликама је рођен и где је 

живео Посланик а.с. 
ПРИ ФРО ИЗЛ НЕП 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВ

НЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВ

НА 

СРЕДС 

ТВА 

 

 

НАПОМЕНА 

 

 

 

 

11. 

 

Шта је довело до исељавања првих 

муслимана у Абесинију. 

 

ПРИ ГРУ 

 

ИЗЛ 

 

 

НЕП 

 

 12. 

 

 

Која је вредност и улога стрпљења у 

позивању на пут спаса. 
ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 

 13. 
Зашто је један период у животу 

Посланика а.с прозван  ,,године туге“. 
ПРИ ГРУ ИЗЛ УЏБ 

 

 14. 

Шта је хиџра (пресељење из Мекке у 

Медину), који је њен значај, порука и 

поука. 

ПРИ ГРУ РАЗ УЏБ 

 

 
 

15. 

Како су становници медине прихватили 

ислам и муслимане. 

ПРИ 

 

ГРУ 

 

РАЗ 

 

УЏБ 

 

 

 16. 

Шта је довело до првог отвореног сукоба 

муслимана и идопоклоника из Мекке на 

бедру. 

ПРИ ГРУ РАЗ УЏБ 

 

 17. 
Други сукоб на Ухуду, и шта је разлог 

негативном исходу на Ухуду. 
ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 

 18. Договор на Худејбији. ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
 

 19. Писма Мухаммеда а.с. владарима. ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
 

 20. Ослобођење Мекке. 
 

ПРИ 

 

ФРО 

 

РАЗ 

 

НЕП 

 

 21. Опросни хаџџ Посланика а.с. ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВ

НЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВ

НА 

СРЕДС 

ТВА 

 

 

НАПОМЕНА 

 

 22. Које су главне поруке са опросног хаџџа. ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
 

 

 
 

23. 

 

Пресељење Посланика а.с. на ахирет. 

ПРИ 

 

 

 

ФРО 

 

РАЗ 

 

 

НЕП 

 

 

 24. Какав је био Мухаммед а.с. као личност. ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 
 

 
25. 

 

Шта кажу велики мудри људи о 

Мухаммеду а.с. 
ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 

3. 

 

 

 
НАМАЗ (МОЛИТВА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26. 
Шта је џума намаз, кад и како се она 

обавља. 
ПРИ ГРУ РАЗ НЕП 

 

 27. Кад и како се обавља теравија намаз. ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
 

 
28. 

 
Како се обавља бајрам намаз. 

 

ПРИ 

 

 

ФРО 

 

 

РАЗ 

 

 

НЕП 

 

 

 29.  Шта квари намаз. ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
 

 30. 
Која је вредност заједничког обављања 

намаза. 
ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 

 31. Како се обавља џеназа намаз. ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВ

НЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВ

НА 

СРЕДС 

ТВА 

 

 

НАПОМЕНА 

 

 32. Шта је сехви сеџда и како се она обавља. ПРИ ГРУ ИЗЛ НЕП 
 

 
33. 

 
Обнављање градива. ПРО ФРО РАЗ УЏБ 

 

 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. 
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ТЕМА 

(наставне јединице) 
ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 I 

 НАШИ 

ВЈЕРОНАУЧНИ 

СУСРЕТИ 

 Градити заједништво и 

повезаност у групи 

школског вјеронаука 

 Да себе доживи као 

дио заједнице 

вјероученика 

1. Сусрећемо се као 

вјерници и браћа 
 Измјена искуства 

доживљених тренутака на 

распусту повезаних са 

Богом и Црквом 

 Увођење у тему сусрета  

 

II 

 САКРАМЕНТИ – 

ЗНАКОВИ 

СУСРЕТА СА 

БОГОМ И 

ЉУДИМА 

 Уочити значење знакова 

и симбола 

 Разумјети сакраменте као 

знакове спасења 

 Посебно упознати смисао 

и значење сакрамента 

иницијације 

 Доживјети сакраменте 

као знакове сусрета и 

новог живота с Богом и 

једних с другима 

 Увидјети новост и снагу 

кршћанског живота 

(пријелаз из старог у 

ново) који се догађа у 

сакраментима 

 Изградити и његовати 

свјеснији и одговорнији 

став према 

сакраменталном животу 

 Да схвати важност 

знакова и симбола у 

властитом животу 

 Да чита језик знакова 

и симбола 

 Да боље разумије 

библијске симболе и 

њихово значење 

 Да повеже поједине 

типичне симболе и 

гесте са 

одговарајућим 

сакраментима 

 Да наброји свих 

седам сакрамената и 

протумачи основно 

значење сваког од 

њих 

 Да побољша свој 

сакраментални живот 

2. Знакови и симболи у 

животу 

3. Сакраменти-

Кристови дарови 

4. Крштење: рођење за 

нови живот 

5. Сакрамент 

св.Потврде-Духом 

оснажени 

6. Еухаристија : позив 

на ново заједништво 

7. Сакрамент помирења 

и покоре 

8. Болесничко 

помазање 

9. Свети ред – позив на 

служење 

10. Женидба – обећање 

љубави и вјерности 

11. Понављање и 

систематизација 

обрађене наставне 

 Проналажење и 

демонстрација 

различитих типова 

знакова из свакодневице 

 Расправа о посљедицама 

које би настале када људи 

не би познавали те 

знакове 

 Тумачење симбола 

 Приказивање 

дијапозитива и слика 

 Издвајање и тумачење 

слика из библијских 

текстова 

 Медитација уз слику 

 Посјет и разгледавање 

литургијског (црквеног) 

богослужног простора  
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ТЕМА 

(наставне јединице) 
ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

теме 

 III 

 БОЖЈИ 

НАСГЛАСНИЦИ 

ЗОВУ 

 

 На примјеру многих 

особа осјетити што Божји 

глас може покренути у 

човеку 

 Упознти могућност 

особних избора и одлука 

и повезивати их са 

одговорношћу 

 Схватити позив Адвента 

као позив на одлуку 

сусрета с новорођеним 

Спаситељем 

 Научити уочавати 

проблеме других и 

помоћи им солидарно их 

рјешавати 

 Схватити рођење Исуса 

Криста као позив на 

обраћење 

 Доприњети божићној 

радости ширењем поруке 

Божје у средини у којој 

живимо 

 Схватити Божје 

синовство Исуса Криста  

 Да схвати могућност 

слободног избора и 

буде одговорнији за 

своје одлуке 

 Да разумије Дошашће 

као времена позива на 

сусрет с новорођеним 

Кристом 

 Да схвати како се 

Исус родио за 

спасење свакога 

човјека и свих народа 

 Да прихвати 

различите начине 

слављења Божића у 

различитим 

културама 

 Да заузме став 

отворености и 

поштовања према 

другима и 

другачијима 

 Да се отвори радости 

литургијског 

слављења Исусова 

рођења 

12. Чути Божји позив- 

глас виче у пустињи 

13. Адвент- позив на 

сусрет с 

Новорођеним 

14. Маријин позив и 

одговор: „ Нека ми 

буде по ријечи 

твојој“ 

15. Крист се родио за 

све људе и све 

народе земље 

16. Посвуда је Бетлехем 

17. Звијезда над земљом 

– благдан Божића и 

благдан свјетла код 

других народа      ( 

Ханука) 

 Читање, препричавање, 

приповиједање, анализа и 

интерпретација 

различитих библијских 

текстова у појединим 

темама 

 Појединачни и скупни 

рад с библијским и 

другим текстовима  

 Анализа и тумачење 

појма „вјеровати“ као 

увјетом да би човјек 

уопће могао живјети и 

стварати 

 Сценски приказ 

библијског догађаја 

 Израда адвентског 

календара  

 Писање кртког састава на 

тему: „ Исус долази свим 

људима: бијелима и 

црнима, сиромашнима и 

богатима, онима који га 

траже и онима који га не 

признају“  
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ТЕМА 

(наставне јединице) 
ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 IV 

 ДОБРО ЈЕ ПО 

БОЖЈИМ 

РИЈЕЧИМА 

ЖИВЈЕТИ 

 Разумјети догађај 

крштења Исуса Криста у 

Јордану као почетак 

његова јавног дјеловања, 

као и близину и 

очитовање небеског Оца 

 Разумјети Кристово 

навијештање, понашање 

и дјеловање у 

повезаности с вјерским 

обичајима жидовског 

народа 

 Упознати и искусити 

снагу Кристове ријечи 

 Осјетити живот и 

традицију наших дједова, 

бака, родитеља те њихову 

вјеру као нутарњу 

баштину коју предају 

младим нараштајима 

 Да уочи посебност 

Исуса као човјека и 

његову посебну 

повезаност са Оцем 

небеским 

 Да схвати Кристово 

јавно дјеловање као 

близину небеског Оца 

човјеку 

 Да уочи важност бити 

Исусов ученик 

 Да прихвати неке 

Исусове поуке  

 Да уочи важност 

искуства вјере својих 

предака 

 Да схвати важност 

молитве, разговора с 

Богом, како би с њим 

могао заједно ићи 

кроз живот  

 

18. Крштење Исуса 

Криста – „ Ово је мој 

љубљени Син-њега 

слушајте“(Лк 3,21) 

19. Исус окупља своје 

ученике 

20. Исус је важан човјек 

– оздрављење 

узетига (Ив. 5,5) 

21. Исус поучава како 

треба живјети 

22. Исус је Син Бога 

живога – Петрова 

исповијест вјере (Мт. 

16,13) 

23. Ходите с Богом кроз 

живот 

  Читање и интерпретација 

библијских текстова о 

Исусову крштењу 

 Тумачење: Јединорођени 

Син Божји 

 Рад с фотографијама 

 Ирада паноа 

 Рад у скупинама са 

библијским текстом 

 Тумачење уз 

дијапозитиве 

V 

 СЛИЈЕДИМО 

ИСУСОВО ДЈЕЛО 

 Схватити и прихватити 

обвезу и заповијед жртве 

(одрицања, поста) као 

пут према себи, према 

другима и према Богу 

 Разумјети Исусов крижни 

пут као знак његове 

љубави према човјеку 

 Схватити смрт као дно 

човјекова живота те као 

 Да уочи различите 

облике патње које 

погађају дјецу и људе 

 Да се више моли за 

потребе својих 

ближњих 

 Да прихвати поруку 

крижнога пута 

 Да прихвати 

Кристову смрт и 

24. Вјеровати Божјој 

љубави и чинити 

добро – Коризма 

25. Ићи путем Исусова 

крижа 

26. Ускрснуће Кристово 

– побједа и прослава 

живота 

27. Свједоци Исусова 

ускрснућа 

 Метода „фотоговор“ као 

приступ теми патњи 

 Заједничко обликовање 

крижнога пута цртежима 

 Израда колажа: Побједа 

живота 

 Темпера: колористички 

израз ускршње радости и 

поруке 

 Сценска интерпретација 
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ТЕМА 

(наставне јединице) 
ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

пријелаз у вјечно 

заједништво с Богом 

 Разумјети и прихватити 

отајство ускрснућа као 

позив на нови живот 

ускрснуће као 

темељни догађај 

спасења свих људи 

 Да прихвати 

Кристово ускрснуће 

као новост свога 

живота 

 Да доживи радост 

благдана Ускрса 

28. Понављање и 

систематизација 

обрађене наставне 

теме 

Кристова ускрснућа 

 Пјевамо ускршње пјесме 

 Плес и пантомима као 

знак туге и радости на 

тему „Свјетло ускршњег 

јутра“ 

VI 

ГРАДИМО 

КРИСТОВУ ЦРКВУ 

 

 Разумјети поруку мира и 

заједништва 

 Схватити да Дух Свети 

води и изграђује Цркву и 

људе 

 Научити да у Цркви 

Кристовој живе људи 

различитих раса, језика, 

култура и обичаја 

 Упознати и прихватити 

жељу Исуса Криста да 

сви будемо једно 

 Упознати неке важније 

службе и задаће у Цркви 

 Отворити се Духу 

Светом и допустити да 

он дјелује по нама у 

сусрету с људима 

 Да разумије поруку 

мира и заједништва 

међу људима и у свом 

животу 

 Да схвати начин 

дјеливања Духа 

Светога 

 Да уочи неке своје 

дарове и да заузме 

став спремности и 

судиоништва у 

изградњи заједнице 

Кристових вјерника 

 Да разумије појмове 

„припадати Исусу 

Кристу и Цркви“ и 

„јединство свих 

кришћана“ 

 Да прихвати људе 

других вјерских 

заједница и 

вјероисповијести 

29. Шалом – Мир вама 

(Ив. 20,19-23) 

30. Твој Дух покреће 

свијет (Дј. 5) 

31. Сви смо позвани у 

заједницу вјерних – 

Крштење (Дј. 8,26) 

32. У Цркви су дарови 

Духа и многе задаће 

(Рим 12) 

33. Заједно градимо 

Кристову Цркву 

34. Један Крист – 

различите Цркве 

35. Дај нам свога Духа, 

Господине 

36. Понављање 

обрађених наставних 

садржаја и провјера 

знања 

 Разрадба библијсаких 

текстова на темељу 

припремљених питања и 

задатака 

 Колаж на тему: „Црква је 

заједница Исусових 

вјерника“ 

 Тумачење о снази којом 

Дух Свети дјелује у 

људимљ и то изразити 

бојама 

 Исписивање зазива Духу 

Светоме 

 Упитник за провјеру 

знања 
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КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
 

1. Матерњи  језик и књижевност  

2. Грађански одгој 

3. Народна традиција 

4. Природа и друштво 

5. Ликовна  култура  

6. Музичка  култура 

5.3. ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

 

Редни 

број  

Назив пројекта и 

трајање 

Исходи 

Ученик ће бити у стању да: 

Временски распоред 

IX X XI XII I II II III IV V VI 

1. Мој крај кроз 

објектив 

Видео спот   

 

4 часова 

Природа и друштво 

– идентификује облике рељефа и површинских вода у 

свом крају; 

– одреди положај задатог објекта у односу на истакнуте 

облике рељефа и површинске воде у свом крају; 

– опише пут којим се може стићи од једне до друге тачке 

помоћу плана насеља; 

– идентификује географске објекте у свом крају 

користећи географску карту Републике Србије; 

Српски језик  

– чита са разумевањем различите текстове; 

.– примењује основна правописна правила; 

– разликује формални од неформалног говора 

(комуникације); 

– учествује у разговору поштујући уобичајена правила 

комуникације и пажљиво слуша саговорника. 

Ликовна култура 

– користи одабране податке и информације као подстицај 

за стваралачки рад; 

– протумачи једноставне визуелне информације и поруке 

x           
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из свакодневног живота; 

– укаже на сличности 

– повеже уметничко занимање и уметнички занат са 

одговарајућим продуктом; 

Грађанско васпитање 

- образлаже идеје, даје предлоге и прихвата да други 

могу имати другачије мишљење; 

– испољава заинтересованост за сарадњу и учешће у 

групном 

 

2. Традиција 

мотива кроз 

Мондријанове  

коцке 

бесконачности 

4 часoва 

 

Српски језик  

– примењује основна правописна правила; 

– разликује формални од неформалног говора 

(комуникације); 

– учествује у разговору поштујући уобичајена правила 

комуникације и пажљиво слуша саговорника. 

Ликовна култура 

– поштује инструкције за припремање, коришћење, 

одржавање и одлагање материјала и прибора; 

– повеже уметничко занимање и уметнички занат са 

одговарајућим продуктом;. 

– разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где та знања 

може применити. 

Математика 

– користи геометријски прибор и софтверске алате за 

цртање; 

.– примењује концепт мерења у једноставним реалним 

ситуацијама. 

Грађанско васпитање 

– препознаје примере солидарности у свом окружењу, 

причама, филмовима; 

– укаже вршњацима на особе или групе у свом окружењу 

којима је потребна помоћ и подршка; 

 x          
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– објасни разлику између саосећања, солидарности и 

сажаљења на датом примеру; 

 

3. Излаз у случају 

опасности 

 

4 часа 

 

 

 

 

Природа и друштво 

– опише пут којим се може стићи од једне до друге тачке 

помоћу плана 

– одабере материјале који по топлотној проводљивости 

највише одговарају употреби у свакодневном животу; 

Maтематика 

– примењује концепт мерења у једноставним 

реалним ситуацијама. 

– преслика геометријску фигуру у квадратној или 

тачкастој мрежи на основу задатог упутства; 

– користи геометријски прибор и софтверске алате 

за цртање; 

– чита, упореди и претвара јединице за мерење 

дужине 

– упореди величине (дужина и време); 

– измери површину геометријске фигуре задатом 

мером 
 

Српски језик  

– учествује у разговору поштујући уобичајена правила 

комуни- кације и пажљиво слуша саговорника. 

– извештава о догађајима водећи рачуна о прецизности, 

тачности, објективности и сажетости; 

– чита са разумевањем различите текстове; 

Грађанско васпитање 

– пажљиво слуша саговорника, слободно износи 

мишљење, 

образлаже идеје, даје предлоге и прихвата да други 

могу имати другачије мишљење; 

  x x        
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– испољава заинтересованост за сарадњу и учешће у 

групном раду; 

– заједно са осталим ученицима учествује у 

проналажењу особа којима је потребна помоћ, у 

изради плана и реализацији акције, њеној промоцији 

и вредновању. 

4. Подкаст 

4 часа 

 

 

 

Српски језик  

– чита са разумевањем различите текстове; 

– опише свој доживљај прочитаних књижевних дела; 

- јасно и разговетно изговори обавештајну, упитну и 

заповедну реченицу, поштујући одговарајућу интонацију 

и логички акценат, паузе, брзину и темпо; 

– споји више реченица у краћу и дужу целину; 

– препричава, прича и описује и на сажет и на опширан 

начин; 

– извештава о догађајима водећи рачуна о прецизности, 

тачности, објективности и сажетости; 

– варира језички израз; 

– попуни једноставан образац у који уноси основне личне 

податке; 

– разликује формални од неформалног говора 

(комуникације); 

– изнесе своје мишљење о тексту; 

 

Природа и друштво 

– повеже промену јачине звука са променом 

удаљености од његовог извора;. 
 

Грађанско васпитање 

– својим понашањем показује да прихвата 

  х х        
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различитост других; 

5. Мала школска 

позорница 

5 часа 

Српски језик  

– изражајно рецитује песму и чита прозни текст; 

– изводи драмске текстове; 

– варира језички израз; 

– разликује формални од неформалног говора 

(комуникације); 

 

Музичка култура 

– учествује у школским приредбама и манифестацијама. 

– пева по слуху и са нотног текста песме различитог 

садржаја ирасположења; 

– свира по слуху и из нотног текста ритмичку и 

мелодијскупратњу; 

Ликовна култура 

– изрази одабране садржаје изразом лица, положајем 

тела, 

– разговара са вршњацима о доживљају простора, 

дизајна, уметничких и ученичких радова, уважавајући 

различитости; 

– учествује у обликовању и уређењу простора у школи, 

код куће или у окружењу; 

Грађанско васпитање 

– испољава заинтересованост за сарадњу и учешће у 

групном раду; 

    х х      

6. Еколошка 

патрола 
5 часова 

Природа и друштво 

– објасни како рециклажа помаже очувању природе; 

– изведе једноставне огледе/експерименте и повеже 

резултат са 

објашњењем/закључком; 

– сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 

       х х   
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– представи резултате истраживања (писано, усмено, 

помоћу 

ленте времена, Power Point презентацијом и/или цртежом и 

др); 

Српски језик  

– чита са разумевањем различите текстове; 

.– примењује основна правописна правила; 

– разликује формални од неформалног говора 

(комуникације); 

– учествује у разговору поштујући уобичајена правила 

комуникације и пажљиво слуша саговорника. 

Ликовна култура 

– користи одабране податке и информације као подстицај 

за стваралачки рад; 

– протумачи једноставне визуелне информације и поруке 

из свакодневног живота; 

– укаже на сличности 

– повеже уметничко занимање и уметнички занат са 

одговарајућим продуктом; 

Грађанско васпитање 

- образлаже идеје, даје предлоге и прихвата да други 

могу имати другачије мишљење; 

– испољава заинтересованост за сарадњу и учешће у 

групном 

 

7. Опстанак врста 

 

5 часова 

Природа и друштво 

– прикаже везе међу живим бићима у различитим 

животним 

заједницама помоћу ланаца исхране; 

– илуструје примерима одговоран и неодговоран однос 

човека према животној средини; 

Српски језик  

        х х  
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– чита са разумевањем различите текстове; 

– изнесе своје мишљење о тексту; 

– споји више реченица у краћу и дужу целину; 

– препричава, прича и описује и на сажет и на опширан 

начин; 

– извештава о догађајима водећи рачуна о прецизности, 

тачности, објективности и сажетости; 

– варира језички израз; 

– разликује формални од неформалног говора 

(комуникације); 

– учествује у разговору поштујући уобичајена правила 

комуникације и пажљиво слуша саговорника. 

Грађанско васпитање 

– пажљиво слуша саговорника, слободно износи 

мишљење, 

образлаже идеје, даје предлоге и прихвата да други могу 

имати 

другачије мишљење; 

– испољава заинтересованост за сарадњу и учешће у 

групном 

раду; 

– заједно са осталим ученицима учествује у проналажењу 

особа 

којима је потребна помоћ, у изради плана и реализацији 

акције, 

њеној промоцији и вредновању. 

Ликовна култура 

– изрази своје доживљаје, емоције, имагинацију и 

запажања 
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одабраним материјалом, прибором и техникама; 

– користи одабране податке и информације као 

подстицај за 

стваралачки рад; 

– протумачи једноставне визуелне информације и 

поруке из 

свакодневног живота; 

8. Фото-репортери 

заједнице 

 

5 часа 

 

Српски језик 

– споји више реченица у краћу и дужу целину; 

– препричава, прича и описује и на сажет и на опширан 

начин; 

– извештава о догађајима водећи рачуна о прецизности, 

тачности, објективности и сажетости; 

– варира језички израз; 

– разликује формални од неформалног говора 

(комуникације); 

– учествује у разговору поштујући уобичајена правила 

комуникације и пажљиво слуша саговорника.. 

Природа и друштво 

– користи временске одреднице (година, деценија, век) 

у свакодневним ситуацијама и приликом описивања 

догађаја из прошлости; 

– прикупи и представи податке о прошлости породице и 

краја; 

– сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 

– представи резултате истраживања (писано); 

– повеже резултате рада са уложеним трудом. 

         х х 
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6. 

 

 

 
 

 

 

ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО–ВАСПИТНОГ РАДА 

 

6.1.ДОПУНСКА НАСТАВА –  СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци  садржаја програма 

Језик 

- граматика 

именице:збирне и 

градивне;придеви:присвојни и 

градивни;заменице:личне, 

бројеви:основни и редни;глаголи 

:презент,перфекат,футур;управни 

и неуправни говор;именски и 

глаголски предикат;утврђивање 

садржаја обрађених до 4.разреда 

 

- правопис 

Употреба великог слова у 

писању:имена држава и покрајна 

и њихових становника,имена 

23 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна 

- игра 

 

- основно описмењавање ученика на темељима ортографских  и 

ортоепских стандарда књижевног језика  

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање 

нормативном граматиком и стилким могућностима српског 

језика 

 

Грађанско васпитање 

– пажљиво слуша саговорника, слободно износи 

мишљење, 

- образлаже идеје, даје предлоге и прихвата да други 

могу имати другачије мишљење; 

– испољава заинтересованост за сарадњу и учешће у 

групном раду; 

 

 

Укупно: 36 часова 



73 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци  садржаја програма 

насеља и њихових становника; 

Језичка култура 

Препричавање текста 
13 

- дијалошка 

- посматрачка 

- развијање смисла и способности за правилно и течно усмено и 

писмено изражавање; богаћење речника 

 

 

 

6.2.ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Скуп природних 

бројева 

Изрази са више 

операција; 

проблемски 

задаци, логички 

задаци, 

конбинаторика 

20 

- демонстративна 

- интерактивна 

- истраживачка 

- илустративна 

- игра 

- хеуристичка 

- примењују својства рачунских операција при трансформисању израза 

и у случају рачун олакшица 

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

операција 

- знају да речавају сложеније задатке помоћу једначина и  дијаграма у 

скупу природних бројева 

- успешно решавају задатке логичке и комбинаторне задатке 

 

Мерење и мере 

Решавање 

сложених задатака 

уз претварање 

јединица из 

мањих у веће и 

обрнуто 

5 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

 

- претварају јединице у мање и веће јединице мере  

- решавање сложених текстуалних задатака 

Површина 

Површина квадра 

и коцке 

11 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- илустративна 

- примењују стечена знања кроз решавање текстуалних проблемских 

задатака 
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7. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ФАКУЛТАТИВНИ   НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

7.1. ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 
Носиоци реализације 

септембар 

- Упознавање са планом  рада за ову школску 

годину 

-Избор руководства одељењске  заједнице 

- Безбедност деце у саобраћају 

- Ризична понашања-болести зависности   (пушење, 

алкохолизам,наркоманија)-превентивне активности  

 

-разговор  

-дискусија 

- одељењски старешина 

- ученици 

- МУП 

- одељењски старешина 

oктобар 

- Учешће у активностима Дечје надеље 

- Полиција у служби грађана 

- Како правилно користимо воду – Да славина не 

цури(одрживи развој) 

- Упознајемо људе са различитим потребама 

-разговор  

-дискусија 

- одељењски старешина 

- МУП 

- ученици 

- Дечији савез 

новембар 

- Деца пишу књигу о својим правима 

- Насиље као негативна појава 

- Агресивно испољавање и вређање других, претње,    

 -Физички обрачуни и слична непожељна понашања 

 

-разговор 

 -дискусија 

-одељењски старешина 

- МУП 

-ученици 

-стручни сарадник 

децембар 

-  Превенција и заштита деце од опојних дрога и 

алкохола 

- Шта замерам себи и свом другу 

- Упитник за ученике о задовољству наставом 

- Весело одељењско дружење 

-разговор  

-дискусија 

 

- МУП 

-одељењски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 
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Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 
Носиоци реализације 

jануар 

- Безбедно коришћење интернета и друштвених 

мрежа 

- Шта знам о Светом Сави 

- Учење усмерено на знање и самопроцену 

успешног учења 

-разговор 

-МУП 

-одељењски старешина 

-ученици 

- стручни сарадник 

фебруар 

-Прочитао сам на распусту 

-  Превенција и заштита деце од трговине људима 

- Заштита животне средине и очување природних 

ресурса (вода, ваздух , земљиште) 

- едукативне 

радионице 

-разговор 

-дискусија 

-ученици 

-МУП 

-стручни сарадник 

-одељењски старшина 

 

март 

 

 

 

- Заштита од пожара 

- Живот у одељењу-однос дечака и девојчица 

- Када бих могао променио бих...Обележавамо 

Светски дан воде 

- Рециклирај-не фолирај (акција) 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

 

 

-МУП 

-одељењски старешина 

-стручни сарадник 

- ученици 

април 

-  Заштита од техничко-технолошких опасности 

- Лепо понашање-на улици, у школи, продавници, 

биоскопу 

- Како да сачувамо свет око себе (Дан планете 

Земље) 

 - На прагу пубертета 

-разговор 

-дискусија 

 

- МУП 

- ученици 

- одељењски старешина 

 

 

мај 

- Учествујемо у прослави Дана школе 

- Лепа реч гвоздена врата отвара 

- Спремам се за пети разред- радионица 

- Заштита од природних непогода 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

- припрема 

програма 

- ученици 

-одељењски старешина 

-стручни сарадник 

- МУП 

јун 

- Упитник за ученике о задовољству наставом 

- Весело одељењско дружењe 
-разговор 

-ученици 

-одељењски старешина 

-стручни сарадник 
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7.2. ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Пешачки излети 

(рекреативно-

сазнајног карактера) 

7 

- шетање 

- уочавање 

- учење 

- посматрање и 

описивање 

 

- излагања 

- дијалошка 

- очигледности 

- практичних радова 

- Развијање правилног односа према природи и 

њеном очување 

- Стицање нових знања 

- Примена стечених знања на очигледним, 

природним објектима 

- Упознавање околине   

- Развијање спретности и кондиције у природи 

- Боравак на чистом ваздуху ради очувања 

здравља ученика 

Културно-забавне 

активности 
7 

- играње 

- певање 

- креирање маски и  

  фризура 

- имитирање 

- такмичење   

- демонстративна 

- експериментална 

- практичних радова 

- Неговање лепоте и задовољства у дружењу, 

развијање другарства 

- Развијање такмичарског духа 

- Подстицање оригиналности и креативности 

- Неговањење смисла за хумор 

 

 

 

7.3. ЕКСКУРЗИЈЕ 

 
 

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

рекреативног рада. 

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

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

информисања не остављају толико упечатљив утисак код ученика, колико оно што се непосредно, дубоко емотивно доживи на 

екскурзији. Осим специфичног усвајања градива и очигледне наставе, екскурзија омогућава боље упознавање ученика и наставника, што 

утиче на њихову даљу сарадњу.    

Задаци екскурзије су:  

 Да код ученика развије способност посматрања, опажања и уочавања одређених предмета, објеката и појава 

file:///C:/Users/User/Desktop/SM.pdf%23page=109
file:///C:/Users/User/Desktop/SM.pdf%23page=109
file:///C:/Users/User/Desktop/SM.pdf%23page=110
file:///C:/Users/User/Desktop/SM.pdf%23page=110
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 Да допринесе продубљивању, проширивању и обогаћивању знања код ученика 

 Да развија љубав ученика према природи 

 Да развија смисао за лепо и изграђује естетске потребе и навике 

 Да допринесе јачању физичких способности и омогућује рекреацију и релаксацију ученика 

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

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

и упознавању наше земље. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
Праћење остваривања школског програма оствариће се кроз : 

 

 Састанке стручног актива 

 Праћење постигнућа и исхода 

 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА 

 

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

Прилагођавање програма за ученике са сметњама у развоју врши се: 

 индивидуализацијом наставних активности и прилагођавањем наставних метода и техника; 

применом ИОПа; 

избором одговарајућих наставних средстава; 

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

процењивањем напредовања и успеха стандардима напредних постигнућа; 

Циљ Оперативни задаци Садржај програма Реализација 

Упознавање 

природних лепота 

завичаја 

Упознавање природног 

станишта заштићених врста 

птица као и његово очување 

Царска Бара 1 дан - Мај 
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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.  

 

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. 
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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. 

 

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 
септембар-јун 

Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

узрасту и интересовању ученика 

3. Манифестација „Ноћ истраживача“ Зрењанин септембар Стручна већа 

4. Дечија недеља прва недеља октобра Одељењска већа 

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

Ученички парламент 

6. 
Обележавање Дана просветних радника у част рођења Вука С. 

Караџића 
08. новембар Стручна већа, библиотекар 

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

Ученички парламент 

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

Ученички парламент 

9. 

Међународни дан особа са инвалидитетом(промовисање 

разумевањапроблема инвалидитета, промовисање права особа 

са инвалидитетом..) 

03. децембар 
Стручна већа, библиотекар, 

руководство школе 

10. Обележавање Новогодишњих празника и Светског дана смеха 
последња недеља 

првог полугодишта 

Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

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

руководство школе 

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 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

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 питањима породице 

укључујући и насиље у породици) 

15. мај 
Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

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 
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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 физичког васпитања  

Децембар – јануар  

( када има снега) 

Спортске активности (инклузија) 
Стручно веће разредне наставе, 

Стручно веће физичког васпитања  
Април 

Недеља школског спорта 

- Спортска такмичења 

- Крос  

- Јавни час физичког васпитања 

- Час одељењске заједнице о 

значају спорта и физичке 

активности 

- Утакмице ученика и наставника 

- Израда паноа и материјала за сајт 

школе о одржаним такмичењима 

и победницима 

Стручно веће разредне наставе, 

Стручно веће физичког васпитања, 

Савет родитеља  

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

ЗАНЕМАРИВАЊА И  

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 
На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 

установама и искуства стеченог реализацијом пројекта „Моја школа, школа без насиља“, а у складу са ШРП-ом, сачињен је  Програма 

заштите деце/ученика од насиља. 

 

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног 

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

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

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

- учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности 

- не толерише насиље 

- не ћути у вези са насиљем 

- развија одговорност свих 

- сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање 

Овај принцип остварује се: 

- мерама превенције 

- мерама интервенције 

Превентивне мере иницирају и реализују сви запослени и ученици. 

Мере интервенцијеспроводи Тим за заштиту ученика од насиља који је именовао директор, а сви запослени школе су дужни да регују 

(зауставе, пријаве) када су сведоци или имају сазнање о насиљу над и међу ученицима. 

 

 

ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Анализа и мапирање ризичних 

места и 

ситуација у школи 

разговор, анализа, предлог 

мера за отклањање 

тим за заштиту ученика, 

од насиља 
Једном месечно 

Усклађивање подзаконских 

Аката установе 

Анализа, израда нових 

Правилника и допуна 

Секретар школе, пом. 

Директора и члан тима 
До краја првог полуг. 

Упознавање ученика са ПП 
Анализа постојеће шеме 

и ПП, усклађивање 

Ученички парламент, 

Чекрџин , Шпер  
До краја новембра 
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Развијање и неговање 

Богатства различитости 

 

Приказ разл. 

обичаја и култ. 

 

Вршњачки тим 

Дечји савез 

стручна већа 

Новембар, 

Децембар, 

Март 

Мај, 

Обуке за новозапослене у 

Школи на тему Насиље и 

заштитне мреже 

Радионица, разговор 
 

Чекрџин, Шпер 
Крај новембра и децембар 

Израда зидних новина- 

„догодило се у школи“ 

Сакупљање вести и 

израда з.новина 
Ученички парламент 

сваког месеца од краја 

новембра 

Евиденција насилних ситуација 

 
вођење документације 

одељ.старешине и стр. 

сарадници 
током  године. 

Периодично праћење и извештавање о  

ефектима реализованиих актиности 

и појавама насилних 

ситуација и атипичног  

понашања ученика 

Прикупљање и 

Сачињавање извештаја 

за Одељ. и  Наст.веће 

Рајка Чекрџин 

 

Децембар- 

 

Јун 

Развијање вештина 

разрешавања насилних 

ситуација-запослени 

Радионица, разговор 

Размена искустава - 

запослени 

Чланови тима  

Лакатуш, Станић-Петровић 
Март 

Развијање вештина 

разрешавања насилних 

ситуација- ученици 

Драмски приказ, радионице психолози, спец.педагог Фебруар-мај 

Активности ВТ 

Промоција ненасиља, 

спортске активности, 

радионице 

Дарко Јоњев 

Савановић.. 
Октобар-јун. 

Оглашавање у медијима 

 

Промовисање позитив 

них примера добре 

праксе 

Драгана Шпер 

Снежана Олушки 

 

По потреби 

Инструирање Савета родитеља 

 у циљу реализације 

програма  заштите ученика од   

насиља 

Информисање, размена 

идеја, преузимање одговорности 

Рајка Чекрџин 

Нада Петровић Станић 

Марија Лакатуш 

Снежана Олушки 

Новембар -мај 
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Умрежавање носилаца 

Превенције: Савет 

Родитеља,Шк Одбор, 

Од. Већа, Наст. Веће 

Разговори, размена идеја и  

искустава, анализа 

извештаја 

Лакатуш, Олушки,  Децембар и јун. 

Анализа примене васпитних  

мера  

интерактивна размена  

на нивоу Од.већа 

Сва Oд.већа и директорка, 

 тим за заштиту 
децембар, март 

ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Усклађена и доследна 

Примена утврђених  

Поступака и процедура 

 на I нивоу 

Заустављање насиља, 

утврђивање  нивоа  

евидентирање, 

 обавештавање ОС,  

родитеља 

разговор , реституција, 

медијација 

договор, праћење  

реализације 

било ко од запослених, 

 ако је сведок насиља, 

од.старешина 

по потреби одређује 

одељ.старешина 

Усклађена и доследна 

Примена утврђених  

Поступака и процедура 

 на II  нивоу 

-Заустављање насиља, 

-провера сумње, 

-консултације у тиму 

-заштита онога ко трпи  

насиље, подршка 

-разговор са пошиниоцем 

-позивање и разговор са 

родитељима  

-предузимање васпитн. 

мера према починиоцу 

-евидентирање 

-покретање ВДП 

-рад са од.заједницом 

-праћење ефеката 

-сви запослени 

-одељ.старешина 

-тимЗЗЗ 

-психолог, педагог 

-родитељ 

-ученици 

-директор 

по потреби, током шк. 

године 
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Усклађена и доследна 

Примена утврђених  

Поступака и процедура 

 на IIIнивоу 

- заустављање насиља 

-збрињавање жртве 

-пријава СМЗ 

-евидентирање 

-обавештавање родитеља 

-консултације у тиму  

-покретањеВПД 

-васпитни рад са починиоце 

оцем и породицом 

-васпитни рад са ОЗ 

-подршка жртви 

-праћење ефеката 

-сви запослени. 

-директор 

-одељ.старешина 

-тим ЗЗЗ 

-психолог, педагог 

-одељ.заједница 

-родитељи  

по потреби, током шк. 

године 

Периодично праћење и вредновање 

врста и  

Учесталости насиља 

Истраживање,запажање 

Провера, анализа 

Тим за заштиту учени 

ка од насиља 

одељ.старешина 

Децембар  - 

Јун   

Подршка ученицима 

који трпе насиље 

Разговор, емпатија, 

објашњавање 

корака за његову  

заштиту 

изабрани члан тима и  

од. старешина 

по потреби, током шк. 

године 

Рад са ученицима који 

врше насиље 

Разговор о преузимању 

одговорности и договор 

о мерама и начину пра- 

ћења 

изабрани члан тима( по 

договору)  

од. старешина 

Новембар-јун 

Оснаживање ученика- 

посматрача за  

конструктивно реагов. 

Радионичарски рад, 

Разговор, учење  

Вршњачкој медијацији 

Дарко Јоњев 

Љиљана Малајев 

Новембар-јун 

Саветодавни рад са род- 

итељима чије дете трпи  

или врши насиље  

Упознавање родитља са 

правима/обавезама 

Оснаживање за преузи- 

мање одговорности и  

сарадњу у интересу  

детета 

Одељењски старешина 

Одабрани члан тима 

Новембар-јун 

Евалуација програмских 

активности 

Извештавање 

 

Чланови тима Децембар- 

јун 
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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 професионалномраду ученика. 

Активност Време Реализатори 

Упознавање ученика са 

подручијима рада, 

образовним профилима и 

средњим школама 

 Израда паноа за ученике 

 Организовање презентација средњих школа 

 Формирање Кутка за професионалну 

оријентацију 

 Формирање збирке промотивног и 

информативног материјала средњих школа 

током школске 

године 

- Тим за професионалну 

оријентацију 
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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 

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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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 одциљева и задатака утврђених и планираних РПШ-ом  као и претходне 

анализе постојећег стања и утврђених потреба:  

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

засновано на искуству. 

-Учење подразумева превођење онога што ученици знају о здрављу у жељени начин понашања,уз препознавање правих животних 

вредности и подстицање оптималног развоја личности. 

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

-Стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења. 

-Васпитање ученика за рад и живот у здравој средини. 

-Стицање знања ,умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља. 

-Подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима. 

-Развијање психичких и моторних способности у  складу са индивидуалним карактеристикама. 

-Мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља. 

-Развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине. 

-Развијање одговорног односа према себи и другима. 

-Укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог начина живота. 

-Развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности, једнакости и отворене комуникације. 

-Усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних за очување здравља. 

-Упознавање са најосновнијим елементима здравог начина живота. 

-Упознавање са протективним факторима за здравље, као што су физичка активност и боравак у природи. 

-Формирање жеље да ученик упозна своје тело. 

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

-Упознавање са правилном исхраном. 

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

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

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

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

ЕД 
ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ МЕС. 

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ 

РАДА 
РЕАЛИЗАТОРИ САРАДНИЦИ 

I- IV Подстицање сазнања осеби 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, 

 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 

Медицински техничари 

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, 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, наст.инд.наставе 
Психолог,         педагог,  

наст.инд.наставе 

ОШ 

СШ 

Евидентирање променау 

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 навикаправилне 

исхране,самопослуживања и 

коришћења санитарних 

чворова 

Прво 

полуг. 
Опсервација и инструкција 

Васпитачи и 

одељењске стар. 

Здравствени радник, 

Куварице 
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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 коришћењеуслуга  

здравствених служби 

Током 

године 
Предавања, инструкције 

Одељењскестарешине,здрав

ствени р. 
Социјални радник 

I –VIII Безбедно кретање у саобраћају 
Током 

године 
Предавања, инструкције 

васпитачи, одељењске 

старешине, наставн.TO. и 

практичне наставе 

Радници 

МУП-а 

ОШ 

СШ 
Савладавање  конфликата 

Током 

године 
Радионице, разговори 

Тим за заштиту деце од 

насиља 

Стручна служба, 

одељењске стар. 

ОШ 

СШ 

Перцепција индивидуалних 

разликамеђу 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 члановиколектива 

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 вођење 

дисциплинских поступака  

Сарадња са центрима за социјални рад у 

Зрењанину и окружењу 

Сарадња са интерресорном комисијом 

Сарадња са здравственим установама 

Сарадња са Просветном инспекцијом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОКОМ 

 

ЦЕЛЕ ГОДИНЕ 

 

 

-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  

 

 

 

 

 



93 

 

ПРОГРАМСКИ  ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ  РАДА САРАДНИЦИ 

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 

 

Подела прикупљене помоћи 

 

 

ТОКОМ ЦЕЛЕ 

 

ГОДИНЕ 

 

 

 

 

-разговор 

 

-саветодавни рад 

 

-писање дописа и пријава 

 

-теренски рад 

стручна служба 

 наставници 

администрација 

 друге институције 

 

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 
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ПРОГРАМСКИ  ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ  РАДА САРАДНИЦИ 

 

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 ОШ у Зрењанину и 

Кикинди 

 

Припрема документације и мишљења за 

лекарске прегледе ученика, који се 

уписују у средњу школу 

 

 

 

МАЈ 

разговор 

 

давање предлога и мишљења 

 

писање дописа 

 

саветодавни рад 

помоћници директора 

стручна служба 

наставници 

друге институцује 
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ПРОГРАМСКИ  ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ  РАДА САРАДНИЦИ 

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 

 

 

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 
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РЕДНИ 

БРОЈ 
АКТИВНОСТ ЦИЉЕВИ МЕСЕЦ 

 

 

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 

 

4. 

 

„Еколошка Нова Година“ 

 

Циљ ове активности јесте да се стечене навике 

куповине сечених „новогодишњих јелки“ 

претворе у племенитији однос према 

четинарима као и према природи и животној 

средини у ширем смислу.Набавком јелки са 

бусеном које се после празника могу посадити,  

ствара се  традиција неге зеленила. 

 

Последња недеља првог 

полугодишта 

 

5. 

 

Обележавање Светског дана вода 

(цео наставни дан може бити посвећен 

водама кроз интердисциплинарну, 

односно тематску наставу) 

Подизање свести о важности воде за опстанак, 

побољшању управљања њеним ресурсима, 

упознавање са начинима економисања водом и 

мерама против њеног загађења . 

 

22. март 

 

 

 

 

6. 

 

 

Обележавање 

Дана планете Земље 

(промотивни филмови, прављење 

плаката, зидних новина..) 

Упозорити на опасност која прети животу на 

Земљи због наглог развоја индустрије и 

пораста потребе за енергијом што је 

резултирало повећаном експлоатацијом 

фосилних горива, ослобађањем великих 

количина отровних супстанци у атмосферу, 

глобалним загревањем и климатским 

променама.Утицати на свест о одговорности 

човека у очувању животне средине 

 

 

22.април 

 

 

7. 

Дан Сунца 

(гледање краткометражног анимираног 

филма“То је екологија“ ) 

Упознати ученике са предностима и 

могућностима примене обновљивих извора 

енергије.Едуковати младе о томе како 

штедњом енергије и њеним економисањем 

помажу животној среди а самим тим и себи. 

 

 

01-19. маја 
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РЕДНИ 

БРОЈ 
АКТИВНОСТ ЦИЉЕВИ МЕСЕЦ 

 

 

8. 

 

Европски дан паркова 

(посета и акција чишћења неког 

градског парка) 

 

Указати на значај зелених површина у граду и 

упознати ученике са мерама заштите и 

правилним опхођењем према парковима и 

природи уопште 

 

24. мај 

 

 

 

9. 

 

Светски дан заштите животне средине 

(ђаци могу да направе серију 

истраживања, фотографија и разног 

другог материјала и да приреде 

изложбу у школи и око ње) 

Указати на неопходност веће бриге за очување 

природе, подстицати еколошки пожељно 

понашање, указати на важност чистије, 

зеленије и сјајније будућности за себе и 

генерације које долазе.Скренути пажњу на 

неки део природе у околини школе(парк, 

језеро, ливаду) и упознати ученике са лепотом 

тог добра, истаћи колико може бити важан 

ресурс и за учење, спортске активности и за 

околно становништво и указати на потребу 

очувања. 

 

 

 

05. јун 

 

 

8.8.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

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

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

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

ангажовању родитеља у реализацији васпитних задатака  школе.  

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 
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ученичких организација 

- укључивање родитеља у акције на уређењу школе 

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

сарадници 

- одржавање педагошких предавања за родитеље 

- предавања за ученике из области здравственог васпитања 

- предавања за ученике о занимањима    

- заједнички излети деце и родитеља, спортска такмичења 

 

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

разумевања, поштовања и поверења.  

 

 

Активност Време Реализатори 

Информисање 

 Редовни и ванредни родитељски састанци 

 Пријем родитеља („отворена врата“) 

 Израда паноа 

 Сајт школе 

 Организација предавања/радионица за родитеље о 

различитим темема 

током године - Сви органи и службе школе 

Саветовање 

 Индивидуални саветодавни рад педагошко-

психолошке службе или одељењских старешина 

 Организација предавања/радионица за родитеље о 

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  Доношење одлука из своје надлежности током године - Савет родитеља 
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Активност Време Реализатори 

доношењу одлука  Разматрање питања из своје надлежности  

 Давање сагласноости из своје надлежности  

- Школски одбор 

- Комисије 

Отворена школа 
 Пријава и посете изабраним часовима наставе 

 Израда евиденције о присуству родитеља 

сваке последње 

недеље у месецу 

- Пријављени родитељи 

- Савет родитеља 

Анкетирање 

родитеља 

 Израда анкете 

 Избор узорка 

 Обрада података и израда извештаја 

 Препоруке за измену програма сарадње 

на крају 

полугодишта 

- Педагошко-психолошка 

служба 

- Педагошки колегијум 

 

 

8.9.ПРОГРАМ  РАДА  ШКОЛСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ 

 

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

свом раду са децом или у циљу стручног усавршавања,док ђачка библиотека опслужује ученике литературом потребном за савладавање и 

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

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

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

медијатеке је унапређивање свих облика и метода васпитно-образовног рада, допуњавање образовно васпитног подручја изворима знањаи 

подстицање стваралачког потенцијала. 

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

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

грађе 

Задаци: 

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

- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима 

- учествовање у остваривању Програма рада школе и Развојног плана 

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

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

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

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

- заштита библиотечко-медијатечке грађе и њихова периодична ревизија 
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- 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 

упис нови х чланова и њихово 

упознавање са начином рада 
IX-VI свакодневно Одељенске старешине 

посета сајму књига X Последња недеља  
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ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ВРЕМЕ ДИНАМИКА РАДА САРАДНИЦИ 

учешће у припреми и реализацији 

Програма Здрави избори за децу- 

против насиља 

Током године Једном недељно Специјални педагог, психолози 

учешће у раду тима за стручно 

усавршавање 

 

 

Током године 

 

Предвиђено динамиком рада тима 

за стручно усавршавањ 

 

Чланови тима 

 

 

Учешће у раду тима за пројектно 

планирање 
Током године 

Предвиђено динамиком рада тима 

за заштиту од насиља 

 

Чланови тима 

Припрема и учешће у организацији 

новогодишњег програма и квизова 

 

XII 

 

 

По утврђеном плану 

Одељенске старешине 

 

 

 

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. 
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8.11. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8.12. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

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

Праћење примене 

превентивних мера безбедности 

и здравља на раду у складу са 

Актом о процени ризика. 

Праћење примене 

превентивних мера 

безбедности и здравља на 

раду у складу са Актом о 

процени ризика. 

Праћење примене 

превентивних мера 

безбедности и здравља на 

раду у складу са Актом о 

процени ризика. 

Праћење примене 

превентивних мера 

безбедности и здравља на 

раду у складу са Актом о 

процени ризика. 

Обука новозапослених и 

запослених који мењају радно 

место 

Обука новозапослених 

радника 

Обука ђака који праксу 

обављају у оквиру школских 

радионица: I, II и III разреди 

Средње школе 

Обука ђака који праксу 

обављају у оквиру школских 

радионица: припремни 

разреди Средње школе 

 

 

 

 

 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

Укључивање ученика у изради и 

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

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

Општина сноси трошкове превоза, ручка и ужине, средстава и уџбеника, као и екскурзије, тако да већ преоптерећен општински буџет не би 

поднео и овај трошак. Ипак наставу у природи наши наставници и ученици често примењују, али користећи градске баште, паркове, 

излетиште „Мотел“ и сл. 

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

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

Општина сноси целокупне трошкове екскурзије.   

 

 

 

8.14.ПРОГРАМ  РАДА  ЛОГОПЕДА 
 

Радлогопедасеспроводи у циљукорекцијепоремећајавербалнекомуникације,атакође и 

ублажавањаразвојнихпоремећајакоддеце.Користисекаоспецифичанметодрадасациљемподстицањаразвојаличности у свимњенимобластима и 

у сврхуразрешавањапроблема,којијенастаокаопоследицапоремећајавербалнекомуникацијекоддетета. Индивидуалним  радом, сваки  ученик  

ће  бити  обухваћен по два часа  недељно. 

1. Утврђивањеговорно-језичкогстатуса(логопедскадијагностика) 

2. Индивидуално-корективнопедагошкирад 

3. Израдаиндивидуалнихобразовнихпланова,индивидуалнихваспитно-образовнихпланова и индивидуалнихплановаподршке 

4. Учешће у радустручнихвећа 

5. Саветодавнирад и сарадњасародитељима 

6. Стучноусавршавање и истраживачкирад 

7. Учешће у радустручнихорганашколе 

8. Сарадњасаужом и широмдруштвеномсредином-разменаискуствасаздравственим,социјалним и образовнимустановама 

9. Вођењедокументације 

10. Учешће у процесусамовредновањарадашколе и појединачнојреализацијипланиранихактивности(извештаји,анкете,упитници) 

11. Учешће у радутимова и Сервисазаподршкуродитељима 

12. Професионалнаоријентација,праћењенапретка и утврђивањеспособностиученика 

13. Менторство и инструктивнирадсастудентима 
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ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ РАДА САРАДНИЦИ 

Учешће у изради појединих делова 

програма школе 

Август-септембар 

 

Аналитичко-дескриптивнаметода 

 

Директор,помоћникдиректора,чла

новистручнеслужбе,наставници,се

кретар 

Логопедскоиспитивање и 

проценаговорногстатусаученика 

 

Септембар(попотреби у 

токугодине) 

Логопедскадијагностичкабатерија 

тестова 

Родитељи,старатељи,психолог 

 

Структурисањеодељења 

 

Август-септембар 

 

Анализаукупнихрезултатапроцене 

и дијагностике и 

постигнућаученика 

Стручнаслужба 

,одељенскихстарешина 

 

Учешће у 

израдииндивидуалнихобразовнихп

ланова,индивидуалнихваспитно-

образовнихпланова и 

индивидуалнихплановаподршке 

Септембар-јун 

 

Анализапостигнутихрезултата 

 

Психолог,реедукаторпсихомотори

ке 

 

Израдатерапијскогпрограмазаинди

видуаланлогопедскитретман 

Септембар-октобар (попотреби 

и касније) 

 

Терапијскеметоде и технике 

 

Реедукаторпсихомоторике 

 

Индивидуалнилогопедскитретману

ченика 

Септембар-јун 

 

Применалогопедскихметода и 

техникаотклањањаговорно-

језичкихпоремећаја 

Реедукаторпсихомоторике,психол

ог 

 

Тимскаобрадановоуписанихученик

а 

 

Септембар 

 

Анализаукупнихрезултаталогопедс

ке,психолошкедијагностике и 

социјалнеанамнезе 

 

Свистручнисарадници 
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8.15.ПРОГРАМ  РАДА  РЕЕДУКАТОРА  ПСИХОМОТОРИКЕ 
 

У  оквиру  потребе  за  подршком  обавезних  ваннаставних  активности  за ученике  првог, другог, трећег, четвртог разреда, 

индивидуалним  радом  реедукатора  психомоторике  сваки  ученик  ће  бити  обухваћен по три  часа  недељно. 

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. 

Вежбе  реедукације  психомоторике  спроводиће  се  индивидуално за ученике  од првог  до четвртог  разреда по  три  часа недељно 

по  ученику. 

На  корекцији  ће  радити  наставник  индивидуалне  наставе,  дипломирани  дефектолог  олигофренолог – реедукатор  

психомоторике, који  је едукован  на  Дефектолошком  факултету. 

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. 

1. Утврђивање  психомоторног  статуса  ученика (дефектолошка  процена) 

2. Индивидуални  корективно-педагошки  рад 

3. Израда  ИОП 

4. Израда  ИПП 

5. Планирање  и  програмирање  индивидуалног  корективног  рада 

6. Рад  на  унапређењу  образовно  васпитног  рада – учешће  у  раду стручних  већа  (активи) 

7. Саветодавни  рад  и  сарадња  са  родитељима  и  старатељима 

8. Учешће  у  раду  тимова  на превенцији  и  интервенцији  злостављања  и  занемаривања  међу  и  над  ученицима 

9. Стручно  усавршавање  и  истраживачки  рад 

10. Учешће  у  раду  стручних  органа  школе 

11. Професионална  оријентација – праћење  напретка  и  утврђивање  способности  и  интересовања  ученика 

12. Сарадња  са  ужом  и  широм  друштвеном  средином – размена  искустава  са  здравственим, социјалним  и  образовним  

установама 

13. Учешће  у  процесу  самовредновања  рада  школе  и  појединачној  реализацији  планираних  активности  (извештаји, анкете, 

упитници) 

14. Сарадња  са предшколском  установом  и  редовним  школама 

15. Вођење  документације                     
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РАЗРЕД ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ МЕСЕЦ 

 

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ 

РАДА 

 

РЕАЛИЗАТОРИ САРАДНИЦИ 

1-4.разред   
Израда годишњег плана 

рада 
8-9. Годишње планирање   

1-4.разред    Израда месечног плана рада 8-9. Месечно планирање   

1. 
Општа-дефектолошка 

процена ученика Ӏ разреда 
9. 

Тестови и дијагностичке 

листе 
  

1-4.разред    

Општа и специфична 

процена новоуписаних 

ученика 

9-6. 
Тестови и дијагностичке 

листе 
  

1-4.разред    Израда ИОП и ИПП 9-6. 

Анализа укупних 

резултата процене као и 

постигнућа ученика 

Реедукатор психом. 
Психолог, логопед, 

соматопед 

1-4.разред    

Извођење вежби 

реедукације психомоторике 

са ученицима 

(индивидуални и групни 

третман) 

9-6. Реедукативни метод   

1. 

Извођење часова групних 

психомоторних вежби у 

одељењима 

9-6. Реедукативни метод   

1-4.разред    

Сарадња са васпитачима у 

предшколској 

групи,продуженом боравку 

и учитељима 

 Саветодавни рад  

Психолог, логопед, 

соматопед, 

соц.радник, 

медицинска сестра 

1-4.разред  
Саветодавни рад са 

родитељима 
9-6. 

Разговор и саветодавни 

рад 
 

Психолог, логопед, 

социјални радник 

 

Сарадња са Развојним 

саветовалиштем, 

Интерресорном комисијом, 

Центром за социјални рад 

9-6. 
Стручна размена 

мишљења 
Стручни сарадници  
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РАЗРЕД ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ МЕСЕЦ 

 

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ 

РАДА 

 

РЕАЛИЗАТОРИ САРАДНИЦИ 

1. 

Приказ структуре одељења 

првог разреда након 

извршене дефектолошке 

процене 

9-6. Дијагностички лист 

Реедукатори психом. 

првог и другог 

разреда 

Психолог, 

соматопед, логопед, 

социјални радник 

1-4.разред 

Приказ резултата 

дефектолошке процене 

новоуписаних ученика 

10. Дијагностичке листе 

Реедукатори психом. 

нижих разреда и 

целодневне наставе 

Психолог, логопед, 

соц. радник, 

соматопед 

3-4. 

Учешће у планирању и 

реализацији допунске 

наставе 

10. Саветодавни рад 
Реедукатори психом. 

3. И 4. разреда 
Учитељи 

1-4. 

Инструктивни рад са 

наставницима у 

дислоцираним одељењима 

11,3,4,5. Саветодавни рад 
Реедукатори психом. 

нижих разреда 

Психолог, 

социјални радник, 

логопед, соматопед 

1-4.разред 

Сарадња са наставницима у 

циљу процене успешности 

ученика у првом 

полугодишту 

1. Разговор и процена 

Реедукатори психом. 

нижих разреда и 

целодневне наст. 

Учитељи,васпитачи 

1-4. 

Посета часовима 

одређених,наставних 

предмета ради увида у 

функционисање ученика 

који су обухваћени 

инд.третманом 

3. Опсервација 
Реедукатори психом. 

нижих разреда 
 

1-3. 
Контролна дијагностика 

ученика 
4. 

Тестови,дијагностичке  

листе 

Реедукатори 

психом.нижих 

разреда 
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РАЗРЕД ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ МЕСЕЦ 

 

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ 

РАДА 

 

РЕАЛИЗАТОРИ САРАДНИЦИ 

4. 

Дефектолошка 

процена,анализа тестова и 

структуирање одељења 

5.разреда,индив.карактерис

тике ученика 

5-6. 
Тестови,дијагностичке 

листе 

Реедукатори 

психом.нижих 

разреда 

 

1-4.разред 

Сагледавање успешности 

применом индивидуалног и 

групног третмана деце 

6. Евалуација 

Реедукатори 

психом.нижих 

разреда и целодневне 

наст. 

 

 

Учешће у раду 

тимова:Школа без 

насиљ,.Самовредновање,Ш

колско развојно 

планирање,Унутрашња 

мрежа,Тим за стручно 

усавршавање,Тим за 

заштиту здравља ученика 

9-6. 

Разговори, 

састанци,активности,ради

онице,евалуација 

Реедукатори 

психом.нижих 

разреда и целодневне 

наставе 

Чланови школских 

тимова и чланови 

унутрашње и 

спољашње мреже 

 

8.16.ПРОГРАМ  РАДА  СОМАТОПЕДА 

 

Соматопед се бави корективно – превентивним активностима код ученика са оштећењима локомоторног апарата, централног и 

периферног нервног система, оштећењима као последицама хроничних болести, поремећајима психомоторике, а за циљ имају ублажавање 

недостатака и сметњи, развој моторике, да утичу на општи сензомоторни развој, психичку и физичку релаксацију деце, да развију фину 

моторику и задовоље основне потребе за кретањем и игром.  

Индивидуалним  радом, сваки  ученик  ће  бити  обухваћен по два часа  недељно. 

 

 Процена моторичких поремећаја 

 Индивидуални корективно – превентивни рад са ученицима 
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 Праћење нивоа постигнутих телесних способности  

 Учешће у изради ИПП – а и ИОП – а  

 Сарадња са наставницима 

 Саветодавни рад са родитељима 

 Консултативна сарадња са стручним сарадницима 

 Учешће у раду стручних органа школе 

 Вођење евиденције и документације (дневник рада и досије ученика) 

 Стручно усавршавање 

 Учешће у раду тимова 

 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДА И ОБЛИЦИ РАДА САРАДНИЦИ 

израда програма рада и месечних 

планова 

август – септембар  анализа програма рада 

соматопеда 

наставници индивидуалне 

наставе 

приказ резултата процене 

способности ученика и учешће у 

формирању одељења   

јун – септембар  анализа постигнућа  наставници индивидуалне 

наставе и стручна служба 

соматопедска процена 

способности ученика и израда 

индивидуалних програма рада 

септембар –октобар  протокол за процену моторних и 

когнитивних способности 

наставници, психолог 

корективно – превентивне вежбе и 

игре са ученицима   

септембар – јун  циљне и усмерене вежбе и игре 

за извођење одређених 

активности 

 

сарадња са друштвеном средином  септембар – јун  консултативни и саветодавни 

разговор 

наставници сличног профила 

учешће у изради ИПП – а и ИОП - 

а 

септембар – јун   анализа постигнутих резултата одељенске старешине, стручна 

служба, наставници 

индивидуалне наставе 

сарадња са другим школама, 

здравственим установама 

септембар – јун  сугестије, предлози, размена 

искустава 

наставници, учитељи, 

васпитачи, социјални радник 

сарадња са другим установама септембар – јун  стручни скуп колеге истих или сличних 

профила 

помоћ ученицима са 

емоционалним и социјалним 

проблемима 

септембар – јун  саветодавни рад социјални радник, учитељи и 

васпитачи 
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праћење тока и исхода 

систематског прегледа ученика 

септембар – јун   медицинско особље 

саветодавни рад са родитељима и 

старатељима 

септембар – јун  Разговор родитељи 

сарадња са подручним одељењима 

школе 

септембар – јун  саветодавни разговори наставници тих одељења 

стручно усавршавање соматопеда септембар – јун  секција, стручни скуп, семинари дефектолози  

сарадња са колегама септембар – јун  консултативни и саветодавни 

разговори 

наставници школе 

учешће у раду стручних органа 

школе  

септембар – јун  усмени и писмени извештаји директор, помоћник директора 

вођење документације септембар – јун  дневник рада, досије ученика  

учешће у раду тима за пружање 

додатне подршке 

септембар – јун  соматопедка подршка наставници, стручни сарадници, 

чланови тима 

учешће у раду тима за превенцију, 

злостављања и занемаривања међу 

и над ученицима 

септембар – јун  анкета,разговори, посматрање специјални педагог и чланови 

тима 

учешће у процесу 

самовредновања рада школе и 

појединачној реализацији 

планираних активности 

септембар – јун  аналитичко – дескриптивна 

метода 

чланови тима за 

самовредновање 

учешће у раду тима за развијање 

хигијенских навика и бриге о 

здрављу ученика 

септембар – јун  анкета, упитници чланови тима 

израда годишњег рада соматопеда јун анализа укупних резултата рада у 

протеклој години 

соматопеди 

планирање и програмирање свога 

рада и извештаја 

август анализа укупних резултата рада у 

протеклој години 

директор, помоћник директора, 

чланови стручне службе 
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8.17.ПРОГРАМ  РАДА  СПЕЦИЈАЛНОГ ПЕДАГОГА 
 

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

ученика/деце у установи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика дефинисаних 

Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима. 

Задаци рада специјалног педагога су следећи: 

- Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада,  

- Учествовање у праћењу  понашања, социјализацији и подршци развоја детета, односно ученика, 

- Подршка јачању васпитачких, односно наставничких компетенција и професионалног развоја наставника 

- Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада и предлагање мера које доприносе обезбеђивању ефикасности, 

економичности и флексибилности рада установе, 

- Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа ученика и предлагање мера за  

унапређивање, 

- Подршка отворености установе према педагошким иновацијама, 

- Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља, односно старатеља,  

- Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за установу, 

- Стално стручно усавршавање и праћење развоја дефектолошке, специјално-педагошке науке и праксе.  

 

Области у којима специјални педагог остварује свој рад су следеће: 

- Планирање и програмирање индивидуалног васпитног рада 

- Индивидуални рад са ученицима 

- Праћење и вредновање  

- Рад са наставницима 

- Рад са родитељимљ, односно старатељима 

- Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика 

- Рад у стручним органима и тимовима 

- Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и локалном самоуправом 

- Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 
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ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ РАДА САРАДНИЦИ 

Учешће у изради  и реализацији 

радионица за особље школе 
Aвгусти септембар Анализа и дискусија Тим за заштиту од насиља 

Структуирање одељења након 

тимске обраде података 
Август 

Анализа  и увид у 

документацију 

Стручна  служба 

одељенске старешине 

Израда годишњег плана рада 

спец. Педагога и оперативног 

плана за септембар 

 

Септембар 

 

Дескриптивни  мет. 

 

 

Психолог  

соц. Радница 

одељ. Стареш. 

Израда плана активности Тима за 

заштиту ученика од насиља 
Септембар  Аналитичко – дескриптивни 

 

Тим  

Учешће у изради плана дежурства 

наставника 
Септембар  Аналитичко – дескриптивни Тим за заштиту 

Упознавање, процена и помоћ 

при адаптацији нових ученика  
септембар и по потреби 

Разговор , посета породици, 

увид у документ. 

Психолог  

социјална радница 

Помоћ у избору тема и 

реализацији ЧОС-а 
Септ .-јун Разговор  и радионице 

Тим за заштиту од насиља 

 

Учешће и организација стр. 

Усавршавању наставника на тему 

Родно засновано насиље 

фебруар Разговор  и радионице 
Психолог, библиотекарка,, тим за 

стр. Усавршавање 

Утврђивање потреба за 

корективно-пед. Радом 
Септембар   

 

Разговор  и анкета 

 

 

Психолог  

одељ. Старешине 

 

Индивидуални корективно-

педагошки рад са ученицима са 

проблемима у понашању 

 

Септ –јун 

Саветодавни  рад, разговори, 

подршка за промену понашања 

 

Психолог  

социјални радник, од. старешина, 

родитељи 

Саветодавни рад са родитељима Септембар –мај Разговор 
Психолог, соц. Радница, 

одељ.старешине 

Учешће у раду сервиса за 

родитеље 
Септембар –мај Интерактивни Чланови сервиса 

Посета  породицама ученика са 

проблемима у понашању 
Март –април Саветодавни  рад 

Психолог 

социјална радница. 
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ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ РАДА САРАДНИЦИ 

Координација и рад у тиму за 

заштиту ученика од насиља 
Октобар-децембар Разговор  и радионице Чланови тима 

Учешће у анализи и допуни 

школских правила 
Децембар 

Увид  у одељенска и шк. 

правила 

Школски тим за заштиту од 

насиља 

Подршка раду вршњачког тима Октобар –мај Анкета  и радионице 
Школски тим  за заштиту од 

насиља 

 

Учешће у реализацији акционог 

плана школе 

Септ –јун 
Анкета, интервју, анализа 

података и израда извештаја 

Чланови  тима за 

самовредновање рада школе 

Анализа функционисања 

Унутрашње мреже заштите Iи 

безбедности  

Нов –феб 
Анализа, разговор, увид у 

документацију 

Тим  за самовредновање и 

школски тим за заштиту од 

насиља 

Aнализа понашања ученика у 

школи 

 

 

Децемб – јун 

Анализа  листе праћења 

понашања ученика на часовима 
Психолог, од. старашине 

Анализа примене правила и 

реституције, медијације... 
Октобар –мај Разговор и анкета 

Школски тим за заштиту и 

одељенске старешине 

Креирање планова подршке за 

промену понашања 
октобар-мај посматрање, анализа 

одељ.старешине, родитељи, 

психолози 

Вођење документације и 

евиденције 

 

Сеп -јун 
Дескриптивна  метода  лично 

Сарадња са члановима спољашње 

мреже заштите и праћење рада 

мреже 

 

Сеп-јун 

Анализа, разговор, увид у 

документацију 

 

Стручна  служба 

 

 

 

 

Учешће у оснивању и раду Клуба 

ученика 

 

Сеп-јун 

 

Радионице  

 

Тим за заштиту 

ВТ, Парламент 

 

Учешће у изради ИПП-а и ИОП-а 

за ученике 
Сеп-јун Анализа- разговор Тим  за подршку 

Подршка раду Ученичког 

парламента 

 

Сеп-јун 
Радионице, анализа, разговори 

Директорка, помоћници 

директора, чланови Парламента 
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ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ РАДА САРАДНИЦИ 

Учешће у раду стручних  органа 

школе 
Септембар -јун Разговор  

Директорка, помоћници 

директора 

Сарадња са општинском радном 

групом на превенцији и 

реаговању на породично насиље 

Септембар - јун Разговори  Социјална радница 

Реаговање у инцидентним 

ситуацијама 
Септембар - јун 

Разговор, медијација, 

реституција 
Тим за заштиту од насиља 

Учешће у раду васпитно-

дисциплинске комисије за 

ученике ОШ 

Септембар - јун Разговор, дескриптивна 

Чланови комисије и тима за 

заштиту ученика од насиља, 

родиељи 

Евидентирање и анализа 

насилних ситуација од 2.нивоа 
Септембар -јун Дескриптивна  

Одељенске старешине, 

родитељи, тим за заштиту 

 

8.18.ПРОЈЕКЦИЈА ПОТРЕБЕ ЗА ПОДРШКОМ ОБАВЕЗНИМ ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА 
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1. Бисљими 

Алекса 
4-2 

  
x x x x x x x x    3 108 2 72 2 72 

  

2. Демировић 

Самира 
4-2 

  
x x x x x x x x    3 108 2 72 2 72 
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3. Зејнула 

Бећир 
4-2 

  
x x x x x x x x    3 108 2 72 2 72 

  

4. Крстић 

Маша 
4-1 

  
x x x x x x x x    3 108 2 72 2 72 

  

5. Мандић 

Страхиња 
4-1 

  
x x x x x x x x    3 108 2 72 2 72 

  

6. Маљугић 

Растко 

 

4-1 

  

x x x x x x x x    3 108 2 72 2 72 

  

7. Николовски 

Марко 

4-2   
x x x x x x x x    3 108 2 72 2 72 

  

8. Саитов 

Бајрам 

4-1   
x x x x x x x xi    3 108 2 72 2 72 
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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).  

Наставници  који раде у продуженом боравку  се договарају и усклађују своје активности са учитељима  из редовне наставе. У циљу 

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

психологом школе.  

 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

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

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

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

друштву 

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

 

 

 

 

Специфични циљеви: 

 потпун и хармоничан развој детета 

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

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

 оспособити ученика за самостално учење 

 истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење 

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

 писменост (језичка, математичка, информатичка) 

 рад на начинима изражавања емоција (друштвено прихватљиви модели) 

 развијање духовне димензије живота 
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 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. 

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. 
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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. 

 

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 

датих слика; прављење нових 

речи) 

-посматрање јесењих промена у 

природи 

-певање и слушање музике 

-истражују 

-прикупљају 

материјале 

-цртају 

-сликају 

-дискутују 

-изводе ѕакључке 

-певају 

-вежбају и такмиче 

-координира 

радом, помаже 

у стварању тима 

и групе, 

-упућује на 

изворе сазнања, 

-сугерише 

-дискутује 

-мотивише 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-богаћење речника новим речима 

и развијање осећаја за реченицу 

-развијање смисла за тачност и 

естетски доживљај 

-развијање колективног духа и 

осећаја за групни рад 

-развијање и неговање љубави 

према музици 

-неговање правилних хигијенских 
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Време 

реализације 
Активности - теме 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин 

реализације 
Циљеви и задаци 

-израда паноа (Јесен) 

-спортске и душтвене игре 

се 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 сусрет Новој 

години-Новогодишњи пано- 

жеља) 

-уређење и украшавање 

учионице 

-истражују 

-прикупљају 

материјале 

-цртају 

-праве 

-дискутују 

-анализирају 

-изводе закључке 

-координира 

радом 

-помаже у 

стварању тима 

и групе 

-упућује на 

изворе сазнања 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-оспособљавање за примену 

стечених знања 

-развијање маште и стваралаштва 

-развијање креативности и 

међусобне сарадње, 

-развијање осећаја за ритам и 

координацију покрета 

-неговању љубави према зимским 

чаролијама 

јануар 

-говорна вежба (Доживљај са 

зимског распуста) 

-игре на снегу (правимо фигуре 

од снега, Снешко Белић, 

Ледени град) 

-спортске и друштвене игре по 

избору ученика 

-уређење паноа (игре на снегу, 

Свети Сава) 

-причају 

-активно слушају 

-вежбају 

-такмичесе 

-координира 

радом 

-помаже у 

стварању тима 

и групе 

-упућује на 

изворе сазнања 

-подстиче 

-мотивише 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-богаћење речника, -вежбе у 

усменом изражавању 

-неговање групног облика рада 

-учествовање у организовању 

уметничких активности 

-подстицање и развој 

креативности 

фебруар 

-говорна вежба (И речи се 

друже – наоснову приче по 

сликама) 

-причају 

-читају 

-такмичесе 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-фронтални 

-

индивидуални 

-развијање правилног и лепог 

изражавања 

-неговање другарства 
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Време 

реализације 
Активности - теме 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин 

реализације 
Циљеви и задаци 

-спортске игре на снегу 

-друштвене игре у 

просторијама 

-изражајно усмено иражавање, 

читање занимљиве дечје 

литературе и часописа за децу 

-изводе ѕакључке -подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-групни 

-рад у пару 

-даљи развој физичких 

способности 

-развој критичког мишљења 

-неговање изражајног читања 

март 

-креативан рад (прављење 

букета од сувог и свежег 

цвећа и креп папира, весници 

пролећа, израда честитки ѕа 

Осми март...) 

-читање песама и састављање 

стихова о мајци 

-припрема приредби за Осми 

март 

-уређење паноа (Осми март 

Дан жена) 

-истражују 

-прикупљају 

материјал 

-чистају и рецитују 

-цртају праве 

-дискутују и 

анализирају 

-изводе закључке 

-координира 

радом 

-помаже у 

стварању тима 

и групе 

-упућује на 

изворе сазнања 

-подстиче 

-мотивише 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-развијање ученичких 

способности посматрања и 

опажања, логичко, стваралачког 

и апстрактног мишљења 

-развијање оспособљености за 

тимски рад 

-неговање изражајног читања и 

рецитовања 

-развијање и неговање 

такмичарског духа 

април 

-креативан рад (прављење 

корпица за јаја, украшавање 

ускршњих јаја) 

-читање текстова по избору 

ученика 

-изражајно рецитовање 

-слушање музике и играње 

народних игара 

-уређење паноа (Дан планете 

земље) 

-истражује 

-прикупљају 

материјале 

-читају и рецитују 

-цртају и праве 

-дискутују и 

анализирају 

-изводе закључке 

-слушају музику 

-такмичесе 

-мотивише 

-координира 

радом 

-помаже у 

сварању група и 

тимова 

-упућује на 

изворе знања 

-ослобађа од 

треме 

-развија 

слободно 

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 Дан школе 

-читају 

-имитирају, глуме 

-причају, 

-сугерише 

-подстиче 

-анализира 

-фронтални 

-

индивидуални 

-правилна примена стечених 

знања 

-увежбавање читања са 
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Време 

реализације 
Активности - теме 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин 

реализације 
Циљеви и задаци 

-спортске, музичке и 

друштвене игре 

-ликовно изражавање 

-уређење паноа (Све цвета и 

све расте) 

-обилазак околине 

посматрају 

-изводе закључке 

-такмиче се 

-мотивише 

-развија 

кооперативност, 

самопоуздање 

-групни 

-рад у пару 

разумевањем 

-подстиче на слободно причање 

-стицање навика и оспособљавање 

ученика за коришћење 

различитих извора знања 

-поштовања правила игре и 

поседовање спортске културе 

-упознавање знаменитости и 

лепоте места и околине и 

сварање навика за њихово 

чување 

јун 

-спортски живот (игре у 

школском дворишту, 

такмичење, игре у природи) 

-припрема приредбе за крај 

школске године 

-уређење паноа (У сусрет лету) 

-читање, рецитовање, 

драматизација 

-певање и слушање музике 

-имитирају 

-глуме 

-сликају 

-рецитују 

-певају 

-такмиче се 

-разговара 

-процењује 

-закључује 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-правилна примена стечених 

знања 

-неговање такмичарског духа 

-неговање навике учествовања у 

тимском раду 

-неговање изражајности у читању 

и рецитовању 

-неговање осећаја за поштовање и 

уважавање туђег мишљења. 

 

 

 
        Директор  школе                                     М.П.                           Председник  Школског одбора 

 

_______________________                _____________________ 

      Снежана  Вукић                                                                                             Драгана Бачулов                                          
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