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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 

Закон о основама система образовања и васпитања(„Службени гласник РС“ број88/2017-3, 

27/2018-3 др.Закон,27/2018-22 др.Закон, 10/2019-5) 

 

      Закон о основном образовању и васпитању(„Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 

27/18 – други закон и 10/19) 

ПРАВИЛНИК о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања 

- ПГ 2/2010 

ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном програму за осми разред основног 

образовања и васпитања - ПГ 8/2013 

ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном програму за осми разред основног 

образовања и васпитања - ПГ 5/2014 

ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном програму за осми разред основног 

образовања и васпитања - ПГ 11/2016 

ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о наставном програму за осми разред 

основног образовања и васпитања - ПГ 12/2018 

ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном програму за осми разред основног 

образовања и васпитања - ПГ 7/2017 

ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о наставном програму за осми разред 

основног образовања и васпитања - ПГ 3/2020 

ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и 

васпитања - ПГ 11/2019 

ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о програму наставе и учења за осми 

разред основног образовања и васпитања - ПГ 2/2020 

ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за осми разред 

основног образовања и васпитања - ПГ 6/2020 

Годишњиплан радашколе; 

 

Извештај о радушколе; 

 

Условирада у школи; 

 

Образовнепотребеученика, родитеља, локалнезаједниц 
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2. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

И   ВАСПИТАЊА 
Редни 

број 

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 

           ФОНД 

недељни годишњи 

1. Српски језик и књижевност 

Мађарски језик 
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136 

2. Српски као нематерњи језик 2 68 

3. Енглески језик 2 68 

4. Ликовна култура 1 34 

5. Музичка култура 1 34 

6. Историја 2 68 

7. Географија 2 68 

8. Физика 2 68 

9. Математика 4 136 

10. Биологија 2 68 

11. Хемија 2 68 

12. Техника и технологија 2 68 

13. Информатика и рачунарство 1 34 

14. Физичко и здравствено васпитање 3 102 

УКУПНО А 28 - 30 952 - 1020 

Редни 

број 

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ                   ФОНД 

недељни годишњи 

1. Верска настава / Грађанско васпитање 1 34 

2. Мађарски језик са елементима националне културе 2 68 

3. Италијански језик 2 68 

УКУПНО Б 3 - 5 102 - 170 

УКУПНО А + Б 31 - 33 1054 - 1122 

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

Редни 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

                ФОНД 

недељни годишњи 

1. Редовна настава  31 - 33 1054 - 1122 

2. Слободне наставне активности 1 34 

3. Допунска настава 1 34 

4. Додатна настава 1 34 

Редни 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

                 ФОНД 

недељни годишњи 

1. Час одељенског старешине 1 34 

2. Ваннаставне активности 1 34 

3. Екскурзија До 3 дана годишње 
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3. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

 
3.1 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Назив 

предмета СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Циљ 

Циљеви учења предмета Српски језик и књижевност јесу да се 

ученик оспособи да правилно користи српски језик у 

различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању; 

да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке 

компетенције које, уз књижевно знање, обухватају 

емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, 

истраживачко посматрање; подстичу имагинацију и уметнички 

сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, 

морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се 

одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено 

приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве 

и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају 

језика и књижевности у култури, као и о медијској писмености; 

да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи 

како функционално да повезује садржаје предметних области. 

Разред Осми 

Годишњи 

фонд 

часова 
136 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– чита са 

разумевањем 

књижевноуметничке 

текстове и остале 

типове текстова, 

примењујући 

различите стратегије 

читања; 

– тумачи значења, 

језичке, естетске и 

структурне особине 

уметничких текстова, 

користећи књижевне 

КЊИЖЕВНОСТ 

Л Е К Т И Р А 

ЛИРИКА 
1. Ђура Јакшић: „Отаџбина” 

2. Јован Јовановић Змај: 

„Светли гробови” 

3. Јован Јовановић Змај: 

„Ђулићи” (избор) 

4. Десанка Максимовић: 

„Пролетња песма” / „Опомена” 

5. Момчило Настасијевић: 

„Труба” 
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термине и појмове; 

– критички 

промишља о 

стварности на основу 

прочитаних дела; 

– истакне 

универзалне 

вредности књижевног 

дела и повеже их са 

сопственим 

искуством и 

околностима у којима 

живи; 

– повеже писце и дела 

из обавезног дела 

програма од 5. до 8. 

разреда; 

– издвоји основне 

одлике књижевног 

рода и врсте у 

конкретном тексту, 

као и језичко-стилске 

карактеристике текста 

у склопу 

интерпретације; 

– уочи слојевитост 

књижевног дела и 

међужанровско 

прожимање; 

– повеже књижевна 

дела са историјским 

или другим 

одговарајућим 

контекстом; 

– одреди временски 

оквир у којем је писац 

стварао; 

– разликује аутора 

књижевноуметничког 

текста од наратора, 

драмског лица или 

6. Иван В. Лалић: „Ветар” 

7. Марина Цветајева: „Месечев 

сјај” 

ЕПСКО-ЛИРСКЕ ВРСТЕ 
1. Бранко Радичевић: Ђачки 

растанак (одломак „Ој 

Карловци, место моје драго...”) 

2. Народна епско-лирска 

песма: Женидба Милића 

Барјактара 

ЕПИКА 
1. Вук Стефановић Караџић: О 

народним певачима 

2. Вук Стефановић 

Караџић: Житије Ајдук Вељка 

Петровића (одломак) 

3. Доситеј Обрадовић: Живот и 

прикљученија (одломак) 

4. Прота Матеја 

Ненадовић: Мемоари (одломак) 

5. Петар Петровић 

Његош: Горски 

вијенац (одломак „Бадње вече”) 

6. Симо Матавуљ: „Пилипенда” 

7. Лаза Лазаревић: „Све ће то 

народ позлатити” 

8. Милош 

Црњански: Сеобе (одломак) 

/ Роман о Лондону („Пролеће је 

стигло у Лондон”) 

9. Бранимир Ћосић: Покошено 

поље (одломак из прве књиге 

„Читава једна младост”) 

10. Дино Буцати: „Колумбар” 

11. Херман Хесе: „Магија 

књиге” / Нил Гејмен: „Зашто 

наша будућност зависи од 

библиотека, читања и 

сањарења” / Милорад 

Павић: Роман као 

држава (избор одломака из 

огледа: „Кратка историја 

читања”, „Последњих сто 

читалаца”, „Нова генерација 
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лирског субјекта; 

– препозна 

националне 

вредности и негује 

културноисторијску 

баштину, поштујући 

особености 

сопственог народа и 

других народа; 

– учествује у избору 

књижевних дела и 

начина њихове 

обраде и 

представљања; 

– објасни настанак и 

развој српског 

књижевног језика; 

– разуме значај 

књижевног језика за 

културу и историју 

српског народа; 

– сврста српски језик 

у одговарајућу 

језичку групу у 

Европи; 

– именује дијалекте 

српског језика; 

– разуме постојеће 

језичке прилике у 

Србији; 

– издвоји делове 

творенице и препозна 

основне моделе 

њиховог грађења; 

– користи садржаје из 

граматике обрађене у 

претходним 

разредима и повеже 

их са новим 

градивом; 

– доследно примени 

електронске књиге”, „Скакутаво 

читање или повратак фусноте”, 

„Романи без речи”) 

ДРАМА 
1. Данило Киш: Ноћ и магла 

2. Петар Кочић: Јазавац пред 

судом (одломак) 

3. Жан Батист Поклен 

Молијер: Грађанин 

племић (одломак) 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ 

ТЕКСТОВИ 
1. Веселин Чајкановић: „О 

ускршњим обичајима” 

2. Милутин Миланковић: Кроз 

васиону и векове (одломак) 

3. Хилда Дајч: Писма − 

одломак, (обавезна напомена о 

власнику права: ©Јеврејски 

историјски музеј) 

4. Споменка Крајчевић: Кругом 

двојке (избор одломака: 

„Унутрашња пруга”: „Станица 

пристаниште” – „Почетак и 

крај”, „Одлазак”; „Станица 

Калемегдан” – „Гозбе”, 

„Теорија”; „Станица Браће 

Барух” – „Извесност”, „Тајна”; 

„Станица Вуков споменик” – 

„Простор”, „Булеварска бајка”) 

5. Герман Титов: „25 сати у 

свемиру” 

Са наведеног списка, обавезан је 

избор два дела за обраду. 
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правописну норму; 

– примени основна 

правила о распореду 

акцената; 

– уочи разлику 

између научног, 

административног и 

разговорног 

функционалног стила; 

– пише и говори 

поштујући 

карактеристике 

различитих 

функционалних 

стилова; 

– уочи разлику 

између речи и 

лексеме; 

– препозна метафору 

и метонимију као 

лексичке механизме и 

разуме значење 

вишезначних речи 

карактеристичних за 

свакодневну 

комуникацију; 

– разуме значење 

застарелих речи и 

неологизама; 

– користи речник, 

енциклопедију и 

лексикон; 

– уочи манипулацију 

у пропагандним 

текстовима; 

– напише приказ, 

расправу и краћи есеј; 

– разликује делове 

текста и књиге – 

укључујући индекс, 

појмовник, 
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библиографију – и 

уме да их користи; 

– повезује 

информације и идеје 

изнесене у тексту, 

уочава јасно исказане 

односе и изводи 

закључак заснован на 

тексту. 

  

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
1. Народне епске песме новијих 

времена (тематски круг о 

ослобођењу Србије: „Почетак 

буне против дахија”; „Бој на 

Мишару”, „Бој на Чокешини”...) 

2. Љубавне народне лирске 

песме („Српска дјевојка”, 

„Љубавни растанак”...); 

обичајне народне лирске песме 

(избор) 

3. Избор из савремене српске 

поезије (нпр. Васко Попа: 

„Очију твојих да није”, Бранко 

Миљковић: „Критика 

метафоре”, Војислав Карановић: 

„О читању поезије”, Момчило 

Мошо Одаловић: „Ршуме, јеси 

ли знао Црњанског”, Ана 

Ристовић: „Гледајући у 

дрвеће”...) 

4. Иво Андрић: Деца („Деца”, 

„Књига” и „Панорама”) 

5. Бранислав Нушић: Сумњиво 

лице 

6. Клод Кампањ: Збогом мојих 

петнаест година 

7. Давид Албахари, Мамац 

ДОПУНСКИ ИЗБОР 

ЛЕКТИРЕ 
(бирати 3–6 дела) 

1. Милош Црњански: „Ја, ти и 

сви савремени парови” 

2. Оскар Давичо: „Србија” / 
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„Детињство” (избор) 

3. Бранко Ћопић: Мала моја из 

Босанске Крупе 

4. Станислав Винавер: Ратни 

другови („Аритон”) 

5. Народна приповетка: Усуд 

6. Вук Стефановић 

Караџић: Српски рјечник (избор, 

нпр. „Отмица”...); 

7. Растко 

Петровић: Африка (одломци) 

8. Радослав Братић: Мајсторова 

рука (одломак) 

9. Милорад Павић: Хазарски 

речник, одреднице о Ћирилу и 

Методију (одломци) 

10. Душан Ковачевић: Ко то 

тамо пева 

11. Гроздана Олујић: Гласам за 

љубав 

12. Џон Селинџер: Ловац у 

житу 

13. Ричард Бах: Галеб Џонатан 

Ливингстон 

14. Кајо Ритер: Дечко који није 

био из Ливерпула 

15. Џон Бојн: Дечак у пругастој 

пиџами 

16. Сју Таузенд: Дневник 

Адријана Мола. 

КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И 

ПОЈМОВИ 
Стилска средства: анафора и 

епифора, апострофа. 

Лирске врсте: народне љубавне 

песме, обичајне песме 

(сватовске, тужбалице и 

здравице); љубавна песма 

(ауторска). 

Епско-лирске врсте: поема, 

балада. 

Драмски спев. 

Мемоари. Биографија. 
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ЈЕЗИК Граматика 

Језик Словена у прапостојбини; 

сеобе Словена и стварање 

словенских језика. Мисија 

Ћирила и Методија. Почетак 

писмености код Срба. 

Старословенски језик и писма 

(глагољица и ћирилица). 

Развој српског књижевног 

језика: српскословенски, 

рускословенски, славеносрпски 

језик. 

Вук Караџић – реформа језика, 

писма и правописа. 

Књижевни језик код Срба од 

Вука до данас (основни подаци). 

Основне језичке групе у Европи 

и место српског језика у 

породици словенских језика. 

Дијалекти српског језика: 

екавски (призренско-тимочки, 

косовско-ресавски, шумадијско-

војвођански) и ијекавски 

(зетско-рашки и 

источнохерцеговачки). Народни 

језик (језик као скуп дијалеката) 

и књижевни (нормирани) језик. 

Службена употреба језика и 

писма према Уставу. Језици 

националних мањина (основни 

подаци). 

Језик – основне особине 

говорног и писаног језика. 

Грађење речи: 

– основни модели: извођење, 

слагање, префиксација; 

– просте речи и творенице 

(изведенице, сложенице, 

префиксалне творенице); 

– састав твореница: корен, 

творбена основа, префикс, 
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суфикс. 

Систематизација претходно 

обрађених садржаја из 

фонетике, морфологије и 

синтаксе. 

Фонетика: подела гласова и 

гласовне промене. 

Морфологија: врсте и подврсте 

речи и њихове категорије. 

Синтакса: реченични чланови 

(састав и функција); независне и 

зависне реченице; слагање 

реченичних чланова. 

Правопис 

Писање имена из страних језика 

са акцентом на њихову промену. 

Спојено и одвојено писање речи 

(сложенице, полусложенице, 

синтагме). 

Генитивни знак. 

Црта и цртица; други 

интерпункцијски и правописни 

знаци. 

Ортоепија 

Краткоузлазни и краткосилазни 

акценат; правила о распореду 

акцената и неакцентованих 

дужина (основни појмови). 

 
ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Књижевни и остали типови 

текстова у функцији 

унапређивања језичке културе. 

Текстови писани различитим 

функционалним стиловима: 

публицистички стил 

(репортажа, интервју); 

административни стил (молба, 

жалба, уплатница, обрасци, 

радна биографија; бирократски 

језик); научни стил (примери из 

текстова у уџбеницима других 

наставних предмета; употреба 
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термина). 

Лексикологија: 

– једнозначност и вишезначност 

речи; 

– лексичка метафора и лексичка 

метонимија као механизми 

остваривања вишезначности; 

– синонимија, антонимија и 

хомонимија; 

– застареле речи; нове речи – 

неологизми; 

– речник, лексикон, 

енциклопедија. 

Пропагандни текстови (рекламе 

и слично). 

Расправа и есеј на задату тему. 

Приказ (књиге, филма, 

позоришне представе и сл.). 

Говорне вежбе: 

интерпретативно-уметничке 

(изражајно читање, 

рецитовање); анализа 

снимљеног разговора; интервју; 

расправа (дискусија); 

презентовање чињеница и 

коментара. 

Правописне вежбе: диктат, 

уочавање и објашњавање 

правописних грешака у тексту; 

писање имена из страних језика; 

писање позајмљеница 

(информатички термини, мејл и 

сл.); писање сложеница, 

полусложеница и синтагми; 

писање црте и цртице; запета у 

независносложеним 

реченицама. 

Језичке вежбе: уочавање и 

исправљање грешака у 

неправилно маркираном тексту; 
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попуњавање текста са 

празнинама; тражење грешака у 

тексту и исправљање. 

Лексичко-семантичке вежбе: 

допуњавање реченица 

хомонимима (хомоними и 

акценти); проналажење 

одговарајућег синонима; 

антонимски ланац; одређивање 

значења метафоре и метонимије 

у тексту; тумачење застарелих 

речи и неологизама; 

дефинисање лексема. 

Писмене вежбе и домаћи задаци 

и њихова анализа на часу. 

Четири школска писмена 

задатка – по два у сваком 

полугодишту. 

 

Кључни појмови садржаја: књижевност, језик, језичка култура. 

Поједини наставни садржаји за које наставник процени да се током године не 

могу реализовати на редовним часовима, могу се планирати за обраду на часовима 

пројектне наставе, амбијенталне, као и на часовима додатног рада и рада у 

секцијама. 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм наставе и учења Српског језика и књижевности чине три предметне области: 

Књижевност, Језик и Језичка култура. Препоручена дистрибуција часова по предметним 

областима је следећа: Књижевност – 52 часa, Језик – 50 часова и Језичка култура – 34 часа. 

Укупан фонд часова, на годишњем нивоу, износи 136 часова. Све три области програма 

наставе и учења се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са 

другим областима. Предвиђени часови у оквиру области Језичка култура у одређеном 

обиму изједначени су са часовима утврђивања садржаја из подобласти Књижевност, што 

доприноси преливању и функционалном повезивању наставног градива. 

Програм наставе и учења Српског језика и књижевности заснован је на исходима, 

односно на процесу учења и ученичким постигнућима. Исходи представљају опис 

интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности које ученик гради, проширује и 

продубљује кроз све три предметне области овог предмета. На крају осмог разреда исходи 

досегнути у разредима од петог до осмог здружују се у стандарде, дефинисане у 

различитим областима предмета, на три нивоа ученичких постигнућа. 
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IПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Програм наставе и учења оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у 

креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога наставника јесте да начине реализације 

подучавања и учења прилагоди потребама сваког одељења имајући у виду: састав 

одељења и карактеристике ученика; уџбенике и друге наставне материјале које ће 

користити; техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже; ресурсе, 

могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих 

исхода и садржаја, наставник најпре креира свој годишњи, тј. глобални план рада, из кога 

ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по областима 

олакшавају наставнику даљу операционализацију на нивоу конкретних наставних 

јединица. Током планирања треба, такође, имати у виду да се неки исходи остварују брже 

и лакше, али је за већину исхода (посебно за предметну област Књижевност) потребно 

више времена, више различитих активности и рад на различитим текстовима. У фази 

планирања наставе и учења веома је важно имати у виду да је уџбеник наставно средство 

и да он не одређује садржаје предмета. Зато је потребно садржајима датим у уџбенику 

приступити селективно и у односу на предвиђене исходе које треба достићи. Поред тога 

што ученике треба да оспособи за коришћење уџбеника, као једног од извора знања, 

наставник ваља да их упути у начине и облике употребе других извора сазнавања. 

 

II OСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

Окосницу програма књижевности чине текстови из лектире. Лектира је разврстана по 

књижевним родовима – лирика, епика, драма, лирско-епска дела и обогаћена избором 

нефикционалних, научнопопуларних и информативних текстова. Обавезни део лектире 

састоји се, углавном, од дела која припадају канонском корпусу дела националне и светске 

књижевности и обогаћен је актуелним делима. Избор дела је у највећој мери заснован на 

принципу прилагођености узрасту. 

Уз текстове које је потребно обрадити на часу дат је и списак домаће лектире. Циљ 

домаће лектире је формирање, развијање или неговање читалачких навика код ученика. 

Обимнија дела ученици могу читати у слободно време, чиме се подстиче развијање 

континуиране навике читања. 

Уз обавезни списак дела за обраду додат је допунски избор текстова. Изборни део 

допушта наставнику већу креативност у достизању исхода. 

Препоручени исходи нису диференцирани према нивоима ученичких постигнућа. 

Они представљају обавезне делове описа стандарда и могу се уситњавати или ширити, у 

зависности од ученичких индивидуалних могућности и других наставних потреба. 

Избор дела треба да буде усклађен са могућностима, потребама и интересовањима 

конкретног ђачког колектива. Разлике у укупној уметничкој и информативној вредности 

појединих текстова утичу на одговарајућа методичка решења (прилагођавање читања 

врсти текста, опсег тумачења текста у зависности од сложености његове структуре, 

повезивање и груписање са одговарајућим садржајима из других предметних подручја – 

граматике, правописа и језичке културе и сл.). 
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Текстови из допунског дела програма треба да послуже наставнику и при обради 

наставних јединица из граматике, као и за обраду и утврђивање садржаја из језичке 

културе. Дела која неће обрађивати наставник треба да препоручи ученицима за читање у 

слободно време. 

Исти текст може се повезивати са другима на различите начине, према различитим 

мотивима или тону приповедања, у склопу пројектне наставе, која се базира на исходима, 

а не на садржајима учења. 

Предложени обавезни, књижевни, научнопопуларни и информативни текстови и 

садржај обавезне домаће лектире, као и примери из допунског избора, приликом 

осмишљавања годишњег плана рада, а потом и при обликовању оријентационих, месечних 

планова рада, могу се тематски повезивати. Поред тога, неопходно је успоставити и 

уравнотежену дистрибуцију наставних јединица везаних за све области предмета, 

функционално повезати садржаје из језика и књижевности (где год је то могуће) и 

оставити довољно часова за утврђивање и систематизацију градива. 

Са списка допунског избора наставник бира она дела која ће, уз обавезни део лектире, 

чинити тематско-мотивске целине. Наставник може груписати и повезивати по сродности 

дела из обавезног и допунског програма на много начина. 

Могући примери функционалног повезивања наставних јединица могу бити следећи 

(никако и једини). 

– Први српски устанак: народне епске песме новијих времена, Вук Караџић: Ајдук 

Вељко Петровић, Прота Матија Ненадовић: Мемоари. 

– Доживљај рата: трагичка слика ратних разарања – лични, национални, историјски 

поглед и промишљање, Лаза Лазаревић: „Све ће то народ позлатити“, Милош 

Црњански: Сеобе, Бранимир Ћосић: Покошено поље, Хилда Дајч: Писма, Клод 

Кампањ: Збогом мојих петнаест година, Давид Албахари: Мамац. 

– О Првом светском рату: Бранимир Ћосић: Покошено поље (одломак), Станислав 

Винавер: Ратни другови („Аритон”); о Другом светском рату: Данило Киш: Ноћ и магла, 

Хилда Дајч: Писма, Клод Кампањ: Збогом мојих петнаест година; Давид 

Албахари: Мамац, Душан Ковачевић: Ко то тамо пева, Џон Бојн: Дечак у пругастој 

пиџами 

– Родољубива тематика: Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак „Ој Карловци, 

место моје драго...”), Ђура Јакшић: „Отаџбина“, Ј. Јовановић Змај: „Светли гробови“, 

Петар Кочић: Јазавац пред судом, Момчило Настасијевић: „Труба”, Станислав 

Винавер: Ратни другови („Аритон”), Оскар Давичо: Србија, Момчило Мошo Одаловић: 

„Ршуме, јеси ли знао Црњанског”. 

– Социјална тематика: Симо Матавуљ: „Пилипенда”, Лаза Лазаревић: „Све ће то 

народ позлатити“, Петар Кочић: Јазавац пред судом, Оскар Давичо: Србија, Милош 

Црњански: Роман о Лондону, Момчило Мошo Одаловић: „Ршуме, јеси ли знао 

Црњанског”, Гроздана Олујић: Гласам за љубав (различити социјални слојеви у 

социјализму). 

– Мотив изгнанства, напуштања завичаја: Милош Црњански: Сеобе, Роман о 

Лондону, Момчило Мошo Одаловић: „Ршуме, јеси ли знао Црњанског”, Давид 

Албахари: Мамац. 
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– Упознавање са знаменитим личностимa српске историје кроз биографска, 

аутобиографска дела или биографски слој у тексту: Вук Стефановић Караџић: О народним 

певачима, Вук Стефановић Караџић: Житије Ајдук Вељка Петровића (одломак), Доситеј 

Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак), Милорад Павић: Хазарски речник, 

одреднице о Ћирилу и Методију (одломци). 

– Приближавање специфичности српских обичаја и традиције: обичајне народне 

лирске песме; Веселин Чајкановић: „О ускршњим обичајима”, Вук Стефановић 

Караџић: Српски рјечник (избор), П. П. Његош: Горски вијенац (одломак „Бадње вече”). 

– Проблеми одрастања, специфичности прелазног доба из детињства у адолесценцију: 

Иво Андрић: Деца, Клод Кампањ: Збогом мојих 15 година, Гроздана Олујић: Гласам за 

љубав, Џон Селинџер: Ловац у житу, Сју Таузенд: Дневник Адријана Мола, Оскар 

Давичо: Детињство (избор); Кајо Ритер: Дечко који није био из Ливерпула. 

– Породични односи – топлина, сета и трагично проживљавање: Лаза Лазаревић: „Све 

ће то народ позлатити“, Иво Андрић: „Панорама”, Ана Ристовић: „Гледајући у дрвеће”, 

Иван В. Лалић: „Ветар”, Давид Албахари: Мамац, Данило Киш: Ноћ и магла, Милош 

Црњански: Роман о Лондону, Џон Селинџер: Ловац у житу, Гроздана Олујић: Гласам за 

љубав, Кајо Ритер: Дечко који није био из Ливерпула. 

– Љубавна тематика: љубавне народне лирске песме; Ј. Јовановић Змај: Ђулићи, 

Десанка Максимовић: „Пролетња песма” или „Опомена”, Марина Цветајева: „Месечев 

сјај”, Васко Попа: „Очију твојих да није”, Милош Црњански: „Ја, ти и сви савремени 

парови”, Бранко Ћопић: „Мала моја из Босанске Крупе”. 

– Мисаона тематика, трагање за смислом постојања; о пролазности или вечности: 

Јован Јовановић Змај: „Светли гробови”, Петар Петровић Његош: Горски вијенац (одломак 

„Бадње вече”), Иван В. Лалић: „Ветар”, Ричард Бах: Галеб Џонатан Ливингстон. 

– Промишљање идеје и поступка уметничког и књижевног стваралаштва; улога и 

важност књижевности: Херман Хесе: „Магија књиге” / Нил Гејмен: „Зашто наша 

будућност зависи од библиотека, читања и сањарења” / Милорад Павић (есеј из 

књиге Роман као држава), Војислав Карановић: „О читању поезије”, Бранко Миљковић: 

„Критика метафоре”, Радослав Братић: Мајсторова рука (одломак). 

– Преиспитивање судбинског одређења људског живота и повезивање са архетипским 

слојем нашег постојања: народна епско-лирска песма: Женидба Милића 

Барјактара, народна приповетка: „Усуд”, Иван В. Лалић: „Ветар”, Дино Буцати: 

„Колумбар”. 

– Елементи комике и хумора кроз које провејавају сатирични тонови и тужна или 

трагична слика живота: Петар Кочић: Јазавац пред судом, Молијер: Грађанин 

племић (одломак), Бранислав Нушић: Сумњиво лице, Душан Ковачевић: Ко то тамо 

пева, Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак „Ој Карловци, место моје драго...”). 

– Различити облици путoписног наратива кроз које је могуће упознати ученике са 

културолошким, историјским, научно-биографским специфичностима које произилазе из 

ове прозе: Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове (одломак), Споменка 

Крајчевић: Кругом двојке (одломци), Герман Титов: „25 сати у свемиру”, Растко 

Петровић: Африка (одломци). 

Текстови: Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак), Милорад 

Павић: Хазарски речник, одреднице о Ћирилу и Методију (одломци) могу се користити и у 

настави језика, у лекцијама које су везане за историју српског језика. 
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Током обраде књижевних дела, као и у оквиру говорних и писмених вежби, настојаће 

се да ученици буду у стању да начине различите врсте карактеризације ликова: откривају 

што више особина, осећања и душевних стања књижевних ликова (према особинама: 

физичким, говорним, психолошким, друштвеним и етичким), да изражавају своје ставове 

о њиховим поступцима и да покушају да их сагледају из различитих перспектива. 

Обрада књижевног дела пожељно је да буде проткана решавањем проблемских 

питања која су подстакнута текстом и уметничким доживљавањем. Многи текстови, а 

поготову одломци из дела, у наставном поступку захтевају умесну локализацију, често и 

вишеструку. Ситуирање текста у временске, просторне и друштвено-историјске оквире, 

као и обавештења о битним садржајима који претходе одломку – све су то услови без 

којих се у бројним случајевима текст не може интензивно доживети и правилно схватити. 

При обради текста примењиваће се у већој мери јединство аналитичких и 

синтетичких поступака и гледишта. У складу са исходима, ученике треба навикавати да 

своје утиске, ставове и судове о књижевном делу подробније доказују чињеницама из 

самога текста и тако их оспособљавати за самосталан исказ, истраживачку делатност и 

заузимање критичких ставова, с посебном пажњом на заузимање различитих позиција у 

односу на текст и уважавање индивидуалног разумевања смисла књижевног текста. 

Ученике у овом узрасту треба подстицати да актуелизују свет књижевног дела, односно да 

га доведу у везу са сопственим искуством, размишљањима и светом у којем живе. 

У наставној интерпретацији књижевноуметничког дела обједињавајући и синтетички 

чиниоци могу бити: уметнички доживљаји, текстовне целине, битни структурни елементи 

(тема, мотиви, песничке слике, фабула, односно сиже, књижевни ликови, смисао и 

значење текста, мотивациони поступци, композиција), форме приповедања (облици 

излагања), језичко-стилски поступци и литерарни (књижевноуметнички) проблеми. 

Књижевнотеоријске појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова 

и помоћу осврта на претходно читалачко искуство. У програму нису наведени сви појмови 

и врсте књижевних дела предвиђени за усвајање у претходним разредима, али се очекује 

ће се наставник наслонити на стечено знање ученика, обновити га и продубити на 

примерима, сходно старијем узрасту. Обнављање и повезивање књижевних термина и 

појмова обрађиваних у претходним разредима са новим делима која се обрађују у овом 

разреду је обавезно. 

У осмом разреду потребно је извршити целовите систематизације градива у оквиру 

класификовања књижевних родова и врста усмене и ауторске књижевности. Посебну 

пажњу ваља поклонити лирско-епским врстама, балади и поеми, (које се у овом разреду 

први пут именују), као и књижевнонаучним врстама: аутобиографији, биографији, 

дневнику, мемоарима и путопису. 

Систематизација савладаних књижевних термина захтева обраду и обнављање једног 

истог књижевног појма на више начина: после препознавања и уочавање његове функције 

у тексту; сагледавање истог појма/термина у различитим контекстима, што доприноси 

поузданом усвајању и дуготрајном памћењу наученог, а послужиће и као одлична подлога 

за даљи рад у средњој школи. 

Посебна пажња приликом систематизовања наставног градива из старијих разреда 

основне школе поклања се интеграционим чиниоцима наставне интерпретације, а то су: 



19 
 

тематско-мотивски слој дела, идејни слој текста, структура (композиција) дела, 

карактеризација ликова, облици казивања (форме приповедања) и језичко-стилски слој 

дела. Кад је реч о лирици, систематизују се и знања о версификацији. Језичкостилским 

изражајним средствима прилази се с доживљајног становишта; полази се од изазваних 

уметничких утисака и естетичке сугестије, па се потом истражује језичко-стилска 

условљеност и њене посебности. 

Уз помоћ Дневника читања, вођеног у старијим разредима основне школе, ученици се 

подсећају књижевних дела, која су прочитали од петог до осмог разреда, и њихових 

аутора. Из основне школе пожељно је да понесу стечена знања о знаменитим писцима и 

њиховим делима (предвиђеним програмима наставе и учења), као и основне информације 

из живота писаца и податке везане за различите типове локализовања 

књижевноуметничких текстова. 

Поред корелације међу текстовима, неопходно је да наставник успостави вертикалну 

корелацију. Наставник се претходно обавезно упознаје са садржајима Српског језика и 

књижевности из претходних разреда ради успостављања принципа поступности и 

систематичности. 

Наставник, такође, треба да познаје садржаје других предмета који се обрађују у 

петом, шестом, седмом и осмом разреду основне школе, који корелирају с предметом 

Српски језик и књижевност. Тако, хоризонталну корелацију наставник успоставља, пре 

свега, са наставом историје, ликовне културе, музичке културе, верске наставе и 

грађанског васпитања. 

Исходи везани за наставну област Књижевност засновани су на читању. Kроз читање 

и тумачење књижевних дела ученик развија читалачке компетенције које подразумевају не 

само истраживачко посматрање и стицање знања о књижевности, већ подстичу и развијају 

емоционално и фантазијско уживљавање, имагинацију, естетско доживљавање, богате 

асоцијативне моћи, уметнички сензибилитет, критичко мишљење и изграђују морално 

просуђивање. Разни облици читања су основни предуслов да ученици у настави стичу 

сазнања и да се успешно уводе у свет књижевног дела. Осим доживљајног читања ученике 

све више треба усмеравати на истраживачко читање (читање према истраживачким 

задацима, читање из различитих перспектива и сл.) и оспособљавају да искажу свој 

доживљај уметничког дела, увиде елементе од којих је дело сачињено и разумеју њихову 

улогу у изградњи света дела. 

Повећан број допунског избора лектире указује на могућност обраде појединих 

предложених садржаја (књижевних дела) на часовима додатне наставе. 

Часови додатне наставе пружају могућност наставнику да уз помоћ програма, али и 

самостално, формира садржаје који ће се на тим часовима обрађивати, у зависности од 

индивидуалних интересовања својих ученика. Препоручује се заснивање проблемског, 

корелативног и истраживачког приступа садржајима из књижевности, организовање 

пројектне наставе и рад са талентованим ученицима на припреми за такмичење из 

књижевности. 

Препоручује се да ученици у настави користе електронски додатак уз уџбеник, 

уколико за то постоји могућност у школи. 
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Како су Стандарди ученичких постигнућа, дефинисани за крај другог циклуса 

обавезног образовања, диференцирани по нивоима (основни, средњи и напредни), на крају 

осмог разреда важно је самерити успех појединаца, али и одељења у целини, спрам нивоа 

ученичких постигнућа. 

 

 

ЈЕЗИК 
У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писану 

комуникацију стандардним српским језиком. Отуда захтеви у овом програму нису 

усмерени само на усвајање језичких правила и граматичке норме, већ и на разумевање 

њихове функције и правилну примену у усменом и писменом изражавању. 

Када се у садржајима програма наводе наставне јединице које су ученици већ 

обрађивали у претходним разредима, подразумева се да се степен усвојености и 

способност примене раније обрађеног градива проверава, а понављање и увежбавање на 

новим примерима претходи обради нових садржаја, чиме се обезбеђује континуитет рада 

и систематичност у повезивању новог градива са постојећим знањима. 

Граматика 
Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик 

представи и тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се изучава 

изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција (у свакој погодној прилици 

могу се знања из граматике ставити у функцију тумачења текста, како уметничког тако и 

научнопопуларног). Један од изразито функционалних поступака у настави граматике јесу 

вежбања заснована на коришћењу примера из непосредне говорне праксе, што наставу 

граматике приближава животним потребама у којима се примењени језик појављује као 

свестрано мотивисана људска активност. На овај начин код ученика се и развија свест о 

важности културе говора, која је неопходна за свакодневни живот као део опште културе, 

а не само као део наставног програма. 

Настава граматике у осмом разреду започиње градивом из историје језика. Ученике 

треба упознати са тим ко су били Словени, где је, према научним сазнањима, била њихова 

постојбина. Такође, потребно је дати неколико основних информација о њиховом 

заједничком прајезику, из кога су се издвојиле три групе словенских језика. Део који се 

односи на сеобе Словена, стварање словенских језика, и улогу Ћирила и Методија треба 

повезати са наставом историје (подсетити ученике на градиво из 6. разреда, пре свега на 

лекције „Мисија Ћирила и Методија” и „Рана писменост и култура јужних Словена”). 

Почетак писмености код Срба треба везати за старословенски језик и два писма, 

глагољицу и ћирилицу (с тим у вези треба поменути спис „О писменима” Црнорисца 

Храбра). Даљи развој српског књижевног језика треба објаснити етапно, преко 

српскословенског, рускословенског и славеносрпског, све до појаве народног језика. У 

оквиру теме Књижевни језик код Срба од Вука до данас, ученици треба да стекну основна 

знања о почецима стандардизације српског књижевног језика и правописа у првој 

половини XIX века. Треба поменути најпре реформу ћирилице Саве Мркаља, а потом 

Вукову реформу језика, писма и правописа. Ово градиво треба функционално повезати са 

наставом књижевности (дела Вука Караџића, Бранка Радичевића и Петра Петровића 
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Његоша и 1847. година). Потом ученике треба упутити на развој српског књижевног 

језика у другој половини XIX века и у XX веку, само у основним цртама. 

Ученике треба упознати са основним језичким групама у Европи и то функционално 

повезати са наставом страних језика (нпр. указати на то да француски припада романској 

групи, руски словенској, а енглески и немачки германској групи језика). Важно је дати као 

примере поједине речи на основу којих ће ученици уочити језичке сличности, односно 

разлике. Потом словенске језике поделити на три групе и навести који језици припадају 

којој групи. На тај начин нагласити место српског језика у породици словенских језика. 

О дијалектима српског језика ученици треба да стекну основна знања: како су 

распоређени, како се називају (екавски – призренско-тимочки, косовско-ресавски, 

шумадијско-војвођански и ијекавски – зетско-рашки и источнохерцеговачки) и по којим се 

типичним особинама разликују. Нарочито је важно нагласити да су и екавски и ијекавски 

књижевни изговори српског језика (указати на ијекавски изговор писаца као што су, нпр. 

Његош, Ћопић, Караџић). Такође је важно нагласити да постоји народни језик (као скуп 

дијалеката) и књижевни језик, који има своју одређену норму и мора се учити и неговати. 

Ученицима треба објаснити шта је службена употреба језика и писма према Уставу 

Србије: српски језик као службени језик и ћирилица као службено писмо, док се латиница 

јавља као алтернативно писмо. Такође, треба нагласити да у Србији живе и припадници 

других народа, којима су поред српског језика и писма у службеној употреби и њихови 

језици и писма (Мађари, Албанци, Словаци, Румуни, Бугари, Македонци, Бошњаци, Роми 

и др.). 

У оквиру теме Језик – основне особине говорног и писаног језика потребно је у 

основним цртама указати на сличности и разлике говорног и писаног језика: говорни језик 

има неке вредности које тешко могу да се пренесу писаним путем (нпр. акценат, 

интонација, интензитет, гест, мимика и сл.), док писани језик има неке карактеристике 

које нема усмени (врста слова: велика и мала слова и сл.). Усмени и писани језик 

разликују се и по брзини преношења поруке (три пута брже говоримо него што пишемо). 

Област грађење речи треба повезати са знањима из морфологије. Треба јасно 

направити разлику између морфологије и творбе речи, пошто се у морфологији јављају 

само различити облици једне исте речи (додавање граматичких морфема на граматичку 

основу), док се у творби речи додавањем творбених морфема добија нова реч. Треба 

указати на три основна модела грађења речи – извођење, слагање и префиксацију. 

Примери треба да буду добро одабрани и неспорно да представљају дати тип творбе. 

Према творбеном критеријуму све речи треба поделити на просте и творенице 

(изведенице, сложенице, префиксалне творенице). У оквиру твореница ученици треба да 

уоче корен, творбену основу, префикс, суфикс, спојни вокал. На тај начин груписати и 

породице речи. Творбу речи треба повезати и са знањима из фонетике и указати на 

гласовне промене које се бележе на споју префикса/суфикса и творбене основе. 

Са ученицима треба радити систематизацију градива које је научено у претходним 

разредима. Неопходно је да се по граматичким нивоима обнове и повежу знања, и то 

логички и критеријално, тако што ће усвајати правила и начине функционисања 

граматичког система. На конкретним примерима реченица најбоље је обновити знања из 

морфологије (врсте речи, граматичке категорије) и синтаксе (реченични чланови, типови 

реченица и сл.). Када се у садржајима програма наводе наставне јединице које су ученици 

већ обрађивали у претходним разредима, подразумева се да се степен усвојености и 
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способност примене раније обрађеног градива проверава, а понављање и увежбавање на 

новим примерима претходи обради нових садржаја, чиме се обезбеђује континуитет рада 

и систематичност у повезивању новог градива са постојећим знањима.  

Правопис 
Садржаје из правописа неопходно је повезивати са одговарајућим примерима и на 

часовима граматике и на часовима књижевности. Треба на једноставан начин указати на 

адаптацију (прилагођавање) имена из страних језика и њихову промену. Питање спојеног 

и одвојеног писања обрадити на једноставним, уобичајеним примерима и предочити 

могућност тројаког писања (сложенице, полусложенице, синтагме). 

Употребу генитивног знака треба повезати са дужином, која се у говору чује, а у 

писању бележи овим знаком. Такође, треба објаснити разлику у бележењу црте и цртице, 

указујући на правила употребе једног, односно другог знака. 

Oртоепијa 
Ортоепске вежбе не треба реализовати као посебне наставне јединице, већ уз 

одговарајуће теме из граматике, али и на темама из књижевности. 

На овом нивоу ученици треба да уоче разлику између краткосилазног и 

краткоузлазног акцента. Такође, потребно је систематизовати знања о распореду акцената 

и неакцентованих дужина на једноставним примерима. 

Уколико за то постоје могућности, наставник би требало да пушта снимке правилног 

изговора и указује на разлике у изговору. Ученике треба навикавати да препознају, 

репродукују и усвоје правилно акцентован говор, а у местима где се одступа од акценатске 

норме, да разликују стандардни акценат од свога акцента, тј. од дијалекатске 

акцентуације. 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (УСМЕНО И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ) 

 

Област Језичка култура програмски је конституисана као посебно подручје, али је 

неопходно да се повезује са другим двема областима: са књижевношћу и са језиком. 

Језичка култура обухвата усмено и писмено изражавање и једнаку пажњу би требало 

посветити и једном и другом начину изражавања. Крајњи циљ наставе језичке културе 

односи се на то да ученици буду оспособљени за успостављање квалитетне и сврсисходне 

комуникације. 

У осмом разреду наставља се са разматрањем специфичности функционалних 

стилова. Са ученицима треба поновити функционалне стилове који су обрађени у седмом 

разреду: књижевноуметнички и новинарски, а потом их упознати са одликама 

административног, научног и разговорног стила. Карактеристике административног стила 

– стандардизација и унификација – требало би да буду предочене, између осталог, кроз 

подстицање ученика да напишу нпр. молбу, жалбу, радну биографију или да попуне 

одређене обрасце. Такође, уз административни стил би требало издвојити негативне 

карактеристике бирократског језика и показати их на примерима. Објективно сагледавање 

стварности и заснованост на појмовном мишљењу научног стила требало би ученицима 

представити кроз корелацију са другим наставним предметима, а посебно би им требало 

указати на употребу и значење термина, односно на терминолошку лексику. Чињеница да 
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одређена језичка конструкција не мора увек представљати огрешење о језичку и стилску 

норму, уколико се не намеће као једини начин изражавања, можда би се ученицима 

најбоље могла објаснити уз разговорни стил и његове одлике. 

Циљ обраде свих пет функционалних стилова не би требало да буде репродукција и 

утискивање функционалностилистичких знања у свест ученика, већ стицање активног 

знања које се може применити у свакодневној комуникацији. Ученици би требало да буду 

оспособљени да објасне сличности и разлике између функционалних стилова, да 

препознају и образложе њихове елементе у адекватно одабраним текстовима, развијајући 

разумевање њихових особености и идући ка закључивању о њиховој природи. Притом, 

значајно је да ученици активно учествују у откривању и увиђању карактеристика 

функционалних стилова српског језика. 

Један од најважнијих програмских захтева језичке културе јесте богаћење речника 

ученика. Стога је изузетно значајно на систематичан начин приступити обради тема које 

се односе на лексички систем српског језика. Није нужно да се сваки лексички однос до 

детаља објасни ученицима, али је важно увек имати на уму сложеност и 

вишедимензионалност одређене лексичке појаве о којој се говори, како би се проблем или 

део проблема представио ученицима у складу са њиховим узрастом и могућностима. 

Теме из лексикологије на овом узрасту требало би да обухвате, најпре, указивање на 

разлику између речи и лексеме. Један од приступа овој тематици могао би бити да 

се реч анализира као јединица морфологије, творбе, синтаксе и лексикологије. 

Разматрајући метафору и метонимију као лексичке механизме, требало би, између 

осталог, указати на дистинкцију између поетске метафоре/метонимије и лексичке (језичке) 

метафоре/метонимије и истаћи њихов значај за остваривање вишезначности (полисемије). 

Обрада овог градива требало би да се заснива на бројним примерима који би помогли 

ученицима да боље разумеју и да употребљавају метафору и метонимију у спонтаној 

комуникацији, што би допринело обогаћивању њихове језичке продукције и 

унапређивању њихове комуникативне компетенције. Примере би требало преузети из 

књижевноуметничких дела која се обрађују током наставе књижевности, али и из других 

функционалних стилова (нпр. научног, разговорног, публицистичког стила). 

Садржински односи међу лексемама (синонимија, антонимија и хомонимија) требало 

би да буду изучавани не само на најтипичнијим случајевима, који се заснивају на значењу 

лексеме независно од контекста, већ је неопходно узети у обзир семантичку позицију 

лексеме у стварној језичкој употреби. Лексеми би требало приступити као вишезначној, а 

не моносемантичкој јединици и требало би скретати пажњу ученицима како на примарно 

значење лексеме, тако и на њена секундарна значења. Требало би указати на поделу на 

праве и неправе синониме, односно антониме са становишта полисемантичке структуре 

лексеме и подстаћи ученике да дискутују о стилском ефекту употребе синонима, антонима 

и хомонима. 

Наставну јединицу која се односи на застареле речи и неологизме пожељно би било 

функционално повезати са наставом језика и књижевности. Такође, ученицима би требало 

предочити да се речи нашег језика остварују у врло различитим приликама, односно да се 

лексика везује за одређене сфере употребе и одређене функционалне стилове. 
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Имајући у виду да је веома значајно не само знати одговор на различита питања, већ 

и знати где се одговор може пронаћи, важно је указати ученицима, пре свега, на речнике и 

правопис српског језика, као и на лексиконе и енциклопедије. Требало би подстицати 

ученике, на пример, да сами пронађу у речнику одговор о значењу одређене речи и њеној 

употреби и да о томе обавесте своје другове на часу. Када год је могуће, требало би 

завршити или започети час језичке културе подацима из одговарајућих језичких 

приручника, енциклопедија и сл. 

У оквиру наставне јединице о пропагандним текстовима (рекламама и слично) 

потребно је истаћи да се са овом врстом текстова ученици најчешће срећу у свакодневном 

животу. Посебно је важно нагласити да ови текстови, између осталог, имају 

манипулативну природу и своје законитости, као и да је њихова сврха попуштање, тј. 

пристанак примаоца поруке на нешто. Такође би требало оспособити ученике да 

препознају њихов пропагандни карактер. Пожељно је да ова врста текстова буде повезана 

са одговарајућим темама из функционалне стилистике. 

O расправи и есеју ученицима треба нагласити да су то текстови који се разликују од 

приповедања и описивања по томе што се заснивају на изношењу мишљења, ставова, 

чињеница и тврдњи. Требало би им објаснити да је расправа увек посвећена одређеном 

питању, да на њеном почетку стоји извесна сумња или дилема између два мишљења, док 

је на крају њихово разрешење, као и да аутор расправе тежи да снагом доказа и 

аргумената дође до истине и да потенцијалног саговорника (читаоца) убеди у исправност 

свог мишљења. Такође, потребно је истаћи да есеј представља текст у коме се излажу 

лични утисци и погледи на одређено питање из уметности, науке или живота. Ученицима 

би требало предочити сврху писања расправе и есеја и уз чешћа вежбања помоћи им да 

постепено и систематично усвоје правилности ова два облика изражавања, да унапређују 

критичко мишљење и да изграде и језички прецизно обликују своје ставове о појединим 

темама. Погодно би било подстицати ученике да пре писања расправе или есеја направе 

подсетник у коме би ученик требало да одговори на кључна питања. Поред тога, ову 

наставну јединицу би требало повезати са наставом књижевности, као и са другим 

предметима, имајући у виду теме за писање расправе или есеја. 

Приступ подстицању ученика да напишу приказ (књиге, филма, позоришне представе 

и сл.) требало би да буде функционалан. Притом, требало би им појаснити да је нужно у 

приказу изостави препричавање, да је потребно изнети основне елементе дела, као и да је 

неопходно дати критички суд о делу. 

Да би говорна вежба у потпуности остварила своју улогу у настави језичке културе, 

неопходно је да буде прецизно испланирана, ваљано припремљена и детаљно 

организована. На овом узрасту функционалне могу бити следеће говорне вежбе: 

интерпретативно-уметничке (изражајно читање, рецитовање); анализа снимљеног 

разговора; интервју; расправа (дискусија); презентовање чињеница и коментара. 

Правописне вежбе представљају најбољи начин да се правописна правила науче, 

провере, као и да се уочени недостаци отклоне. Најбоље је примењивати и просте и 

сложене правописне вежбе које су погодне за савлађивање како само једног правописног 

правила из једне правописне области, тако и више правописних правила из неколико 

правописних области. Адекватне могу бити следеће правописне вежбе: диктат, уочавање и 

објашњавање правописних грешака у тексту; писање имена из страних језика; писање 
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позајмљеница (информатички термини, мејл и сл.); писање сложеница, полусложеница и 

синтагми; писање црте и цртице; запета у независносложеним реченицама. 

Врсте језичких вежби потребно је одабрати према интересовањима ученика или у 

контексту наставног садржаја. То могу бити: уочавање и исправљање грешака у 

неправилно маркираном тексту; попуњавање текста са празнинама; проналажење и 

исправљање грешака у тексту и слично. 

Применом лексичко-семантичких вежби код ученика се ствара навика да промишљају 

и траже адекватан језички израз за оно што желе да искажу (у зависности од 

комуникативне ситуације) и повећава се фонд таквих израза у њиховом речнику. Погодне 

могу бити следеће лексичко-семантичке вежбе: допуњавање реченица хомонимима 

(хомоними и акценти); проналажење одговарајућег синонима; антонимски ланац; 

одређивање значења метафоре и метонимије у тексту; тумачење застарелих речи и 

неологизама; дефинисање лексема. 

У сваком полугодишту раде се по два писмена задатка (укупно четири годишње). У 

оквиру припреме за писмене вежбе и писмене задатке могу се користити неке од следећих 

вежби: сажимање текста; паралелно препричавање и анализа текста; успостављање 

нарушеног редоследа (хронолошког, смисаоног) у текстовима; претварање линеарног у 

нелинеарни текст и обрнуто; маркирање/подвлачење текстова; састављање питања на 

основу текста; писање рада на основу неколико задатих цитата; писање текстова/реченица 

применом различитих функционалних стилова; преобликовање текста према постављеним 

захтевима. 

IIIПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Праћење и вредновање резултата напредовања ученика је у функцији остваривања 

исхода, а започиње иницијалном проценом достигнутог нивоа знања, у односу на који ће 

се одмеравати даљи напредак и формирати оцена. Сваки наставни час и свака активност 

ученика је прилика за формативно оцењивање, односно регистровање напретка ученика и 

упућивање на даље активности. 

Формативно вредновање је саставни део савременог приступа настави и подразумева 

процену знања, вештина, ставова и понашања, као и развијања одговарајуће компетенције 

током наставе и учења. Формативно мерење подразумева прикупљање података о 

ученичким постигнућима, при чему се најчешће примењују следеће технике: реализација 

практичних задатака, посматрање и бележење ученикових активности током наставе, 

непосредна комуникација између ученика и наставника, регистар за сваког ученика (мапа 

напредовања) итд. Резултати формативног вредновања на крају наставног циклуса треба 

да буду исказани и бројчаном оценом. 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања, праћења и вредновања. 

Важно је да наставник, поред постигнућа ученика, континуирано прати и вреднује 

властити рад. Све што се покаже добрим и ефикасним, наставник ће користити и даље у 

својој наставној пракси, а оно што буде процењено као недовољно делотворно, требало би 

унапредити. 
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3.2 МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 

 

 

A 

tantárgy 

neve 
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

Cél 

A magyar nyelv és irodalom oktatásának és tanulásának célja, hogy a 

tanuló ápolja a magyar nyelvet, helyesen használja a különféle 

kommunikációs szituációkban, beszédben és írásban; az irodalmi művek 

olvasása és értelmezése révén fejlessze képzelőerejét, esztétikai-művészeti 

tudatosságát és kifejezőkészségét, kritikai és erkölcsi ítélőképességét; 

alapvető tájékozottságot szerezzen az irodalomtörténet és -elmélet, az 

általános és magyar nyelvészet, valamint a mediális írásbeliség terén; az 

interdiszciplinaritás jegyében összefüggésbe hozza a nyelvet és irodalmat 

más művészeti ágakkal és tudományterületekkel; bevezesse a tanulót a 

tudományos gondolkodásmódba; értékelje és becsülje a nemzeti értékeket 

és hagyományokat, fogadja el a különböző kultúrákat és fejlessze az 

interkulturális kommunikációt; alapozza meg és bővítse a 

kulcskompetenciákat, amelyek képessé teszik őt a minőségi életvitelre, a 

munkára, az önmegértésre és az élethosszig tartó tanulásra. 

Osztály Nyolcadik 

Évi 

óraszám 
136 óra 

KIMENET 

A tematikai 

egységek/területek 

feldolgozása után a 

tanuló a következőkre 

képes: 

TERÜLET/ ТEMATIKAI 

EGYSÉG 
TARTALOM 

értelemmel olvas 

irodalmi-művészeti 

szövegeket és más 

típusú szövegeket, 

különböző olvasási 

technikákat alkalmazva; 

értelmezi a szépirodalmi 

szövegek jelentését, 

nyelvi, esztétikai és 

strukturális 

sajátosságait, közben 

megfelelő terminusokat 

és poétikai fogalmakat 

használ; 

az elolvasott művek 

alapján kritikusan 

IRODALMI ISMERETEK 

MŰFAJOK EGYKOR ÉS 

MOST 

(a ballada mint köztes műfaj: 

lírai, epikai és drámai 

elemei; a balladás dal, a 

rockballada, a filmballada; a 

népballada, a műballada: az 

Arany-ballada; típusok: régi 

típusú balladák, új típusú 

balladák, a középkori 

balladaforma; témák: 

csudahalott, szégyenbe 

esett lány, hűtlen feleség, 

falba épített feleség, 

betyárballadák stb.; 

történelmi balladák, lélektani 
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gondolkodik a 

valóságról; 

kiemeli az irodalmi mű 

univerzális értékeit és 

összeköti őket saját 

tapasztalatával és 

életkörülményeivel; 

összeköti az 5–8. 

osztályos kötelező 

tananyagban szereplő 

írókat és műveket; 

– a konkrét szöveg 

interpretációja során 

felfedezi a műnem és 

műfaj alapvető 

jellemzőit, valamint a 

szöveg nyelvi-

stilisztikai 

jellegzetességeit; 

felismeri az irodalmi 

mű rétegeit és a 

műfajközi 

átszövődéseket; 

összeköti az irodalmi 

műveket a történelmi 

vagy más megfelelő 

kontextussal; 

meghatározza a 

periódust, amelyben az 

író alkotott; 

különbséget tesz az 

irodalmi szöveg 

szerzője és a narrátor 

vagy lírai én között; 

felismeri a nemzeti 

értékeket és ápolja a 

történelmi és kulturális 

örökséget, tiszteli saját 

nemzetének és más 

nemzeteknek a 

sajátosságait; 

részt vesz az irodalmi 

művek, valamint 

feldolgozásuk és 

interpretálásuk 

módjának 

balladák, népies balladák, 

vígballadák stb.; prózai 

epiko-ballada: a Mikszáth-

novella, a Mészöly-novella; 

a zenei ballada stb.) 

(a himnusz változatai: ódai 

műfaj, egyházi és nemzeti 

himnuszok, a himnikus ének, 

a himnusz mai időben, 

szerelmi dal a popzenében) 

A) A ballada változatai (a 

mai baladás dal) 

Kötelező szövegek: 

Orbán Ottó: Hallod-e, te 

sötét árnyék (a mai balladás 

dal, „köztes műfajok”, 

műfaji keveredések: ballada 

és népdal, retorikai és stiláris 

jellemzők: megszólítás és 

„felelgetős” forma, tropikus 

alakzatok; a „sötét árnyék”-

metafora felfejtése, 

értelmezése: az „ég és föld”-

ellentét és szublimációja; a 

létvers) 

Tóth Krisztina: Program 

(szövegek párbeszéde, 

szövegköziség). 

Mikszáth Kálmán: Bede 

Anna tartozása (a novella 

balladás nyelve, műfajok 

keveredése: balladai elemek 

a történetben, lírai 

mozzanatok; az elbeszélői 

hang, az elbeszélői 

szemszög; bajjelző 

rekvizitumok; külső világ – 

lelki világ ellentéte; Kinek a 

balladája, kinek a története?) 
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kiválasztásában; 

használja az előző 

osztályokban 

feldolgozott nyelvtani 

anyagot, és összeköti az 

új ismeretekkel; 

megmagyarázza a 

magyar irodalmi nyelv 

keletkezését és 

fejlődését; 

megérti az irodalmi 

nyelv jelentőségét a 

magyar nemzeti kultúra 

és történelem 

szemszögéből; 

besorolja a magyar 

nyelvet a megfelelő 

nyelvcsaládba és 

nyelvtípusba; 

ismeri a magyar nyelv 

(vázlatos) történetét; 

felismeri a mai magyar 

nyelv főbb rétegeit 

(regionális változatok, 

dialektusok, 

szociolektusok, 

regiszterek); 

megnevezi a magyar 

nyelvjárásokat; 

megérti az aktuális 

szerbiai 

nyelvviszonyokat; 

felismeri a szóösszetétel 

fajtáit, valamint a 

szóképzés és egyéb, 

ritkább szóalkotási 

módokat; 

szétválasztja a képzett 

szavak összetevőit, és 

felismeri képzésük 

alapvető módjait; 

következetesen 

alkalmazza a helyesírási 

normákat; 

megkülönbözteti az 

összetett mondat fajtáit 

 

Fehér Anna balladája 

(népballada) – Fehér Anna. 

Drámai rockballada a 

homályos időkből. Bródy 

János–Szörényi Levente 

(1988) (népköltészet és 

hivatásos irodalom 

kapcsolata: a folklorizáció és 

a folklorizmus). 

Témák, projektfogalmak: 

Kádár Kata (a népballada: 

akadályozott szerelmesek 

története; „Kádár Kata-

történetek” filmen, pl. Szőts 

István rendezésében 1944, 

Kodály Zoltán zenéje). 

A 19. századi, romantikus 

ballada: Arany János: 

Tengeri-hántás. Ágnes 

asszony. Vörös Rébék (a bűn 

és bűnhődés motívuma – 

bűnügyi történet, rémképek, 

látomások az irodalomban – 

Arany János: V. László. A 

walesi bárdok. Marc Chagall 

festményei, Zichy Mihály 

illusztrációi). 

Balladaszerűség és 

„balladatörés” 

(fogalomalkotás: Göndör 

András/Györke Ildikó) 

(Mikszáth Kálmán: A Tót 

atyafiak – Jó palócok 

novellái; Az a fekete folt, 

Lapaj, a híres dudás, A bágyi 

csoda, Szegény Gélyi János 
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(ezen belül megnevezi 

az alá- és mellérendelő 

mondatfajtákat); 

felismeri a különbséget 

az írott nyelvi közlés 

(publicisztikai, 

tudományos, hivatalos 

stílus) és a szóbeli 

közlés stílusa között; 

írásban és beszédben 

tiszteletben tartja a 

különböző funkcionális 

stílusok 

jellegzetességeit; 

felismeri a szó és a 

lexéma közötti 

különbséget; 

felismeri a metaforát és 

a metonímiát mint 

szótani 

mechanizmusokat, és 

megérti a mindennapi 

kommunikációra 

jellemző többjelentésű 

szavak értelmét; 

megérti az 

archaizmusok és 

neologizmusok 

jelentését; 

használja a nyomtatott 

és elektronikus 

szótárakat, 

enciklopédiákat és 

lexikonokat; 

felismeri a 

tömegkommunikáció 

szerepét és befolyását; 

tájékozódik a világháló 

és egyéb korszerű 

kommunikációs 

technológiák által 

meghonosított műfajok 

és 

nyelvi/nyelvhasználati 

formák között; 

propagandaszövegekben 

lovai; Mészöly Miklós: 

Ballada az úrfiról és a 

mosónő lányáról, Fakó 

foszlányok nagy esők 

évadján) 

Edda Művek: A hűtlen (zene 

és irodalom, az árulás és a 

hűtlenség motívuma: 

mitológia, Biblia, 

művészetek – hivatásos 

irodalom, folklór irodalom, 

popkultúra és újfolklór, 

Csokonai Vitéz Mihály: A 

Reményhez, Petőfi Sándor: 

A hűtlenhez, Vajda János: 

Húsz év múlva; Szív Ernő: 

Meghívás a Rienzi Mariska 

Szabadiő Klubba) 

Szerelem első vérig. Film. 

Rendezte: Dobray György, 

Horváth Péter. 1985. 

(Tinédzserfilm, filmnovella, 

filmzene; szerelmi dráma, 

szerelmes film, legendás 

szerelmek színpadon, 

filmen: Shakespeare: Romeo 

és Júlia; Othello stb.) 

Groteszk, vicces, 

parodisztikus és morbid a 

szerelmi költészetben (pl. 

Csokonai Vitéz Mihály: 

Szerelemdal a csikóbőrös 

kulacshoz, Petőfi Sándor: 

Megy a juhász szamáron…, 

Petri György: Sári, ne 

vigyorogj rajtam, Varró 

Dániel: Email; a 

„csudahalott” motívuma a 

népköltészetben stb.) 

B) „Himnusz minden 

időben” 

Kötelező szövegek: 

Nagy László: Himnusz 

minden időben (a himnusz, a 

himnikus szerelem 

versnyelve; ünnepélyesség, 
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felismeri a 

manipulációt; 

leírást, jellemzést, 

rövidebb esszét ír; 

megkülönbözteti a 

szöveg és a könyv 

részeit – beleértve a 

tárgy- és névmutatót, az 

idegen szavak és 

kifejezések jegyzékét, 

bibliográfiát, és 

alkalmazza ezeket; 

összeköti a szövegben 

ismertetett 

információkat, 

következtetéseket von le 

a szöveg alapján. 

magasztos hangvétel, 

érzelmi túlfűtöttség; a 

himnusz egykor és ma: a 

vallásos énektől az SMS-

versekig [Varró Dániel]). 

Koncz Zsuzsa–Bródy János: 

Ha én rózsa volnék (a 

himnusz mint érzelmi és 

létbeli állapot, hovatartozás 

és identitás kifejezésére 

alkalmas versnyelv; 

klasszikus műfajok a 

popkultúrában) 

Témák, projektfogalmak: 

Alternatív irodalom – 

alternatív zene: Kispál és a 

Borz: Csillag vagy fecske, 

Ocho Macho: Jó nekem, 

Szabó Benedek és a 

Galaxisok, Vad Fruttik (Likó 

Marcell) (a klasszikus 

versnyelv és alternatív zenei 

irányzatok összefonódása). 

VALLOMÁS, 

ÖNREFLEXIÓ, ARS 

POETICA 

A) Életrajzi regény, 

családregény 

Kötelező szövegek: 

Herceg János: Módosulások 

(önéletrajzi regény, a 

szülőváros mint tér, szerző 

és elbeszélő az önéletrajzi 

regényben, az elbeszélő 

szerepe és beszédmódja). 

Grendel Lajos: Nálunk, New 

Hontban (szülőföldregény, 

helyszínrajz, a családregény 

hagyománya az 

irodalomban, intertextusok 

és a reflektált előzmények, 

előképek, múltképek és 

jelenkor, az időszembesítő 

beszédmód az irodalomban, 

költészetben: 

múltreprezentáció és 
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időszembesítés a 

költészetben stb.). 

Grecsó Krisztián: Mellettem 

elférsz (nemzedékregény, 

nevelődési regény). 

Kapcsolódó témák, 

projektfogalmak: 

Vasagyi Mária: Silentium 

album (novellai kiképzésű 

regény, novelláskötet 

és/vagy regény, műfajok 

párbeszéde: a balladai hang 

az elbeszélésben, városi 

folklór, színház és színpad 

az elbeszélésben, új 

mítoszok: a Sárkánysor 

legendája). 

Gulyás József: Ludas 

könyve (a napló mint 

összetett műfaj, emlékkönyv, 

album, breviárum, Palics-

történetek: Tolnai Ottó 

regényei). 

  

B) Egyéni látószög – 

kollektív történet 

Kötelező szövegek: 

Juhász Erzsébet: 

Határregény (a novellák 

alkotta regény, határregény 

mint új műfaj, a határ 

jelentései az irodalomban, a 

vonat jelentésköre az 

irodalomban – Szirmai 

Károly: Veszteglő vonatok a 

sötétben, Markovits Rodion: 

Aranyvonat, Esti Kornél – 

Bolgár kalauz, Borbély 

Szilárd: Egy bolgár kalauz) 

Oravecz Imre: Ondrok gödre 

(szociográfia és irodalom, 

nemzedékek, nemzedéki 

konfliktusok megjelenítése a 

regényben, szegénység, 

nincstelenség, hatalom és 

lázadás az egyéni/kollektív 

történetben) 
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Kontra Ferenc: Álom hídja 

(alteregó az irodalomban, 

egyéni sors és kollektív 

történelem, outsiderek, 

„peremvidéki élet” a 

regényben) 

Modulok: 

(az előző három tétel és téma 

alternatívájaként 

működtethető egységek) 

Esterházy Péter: Egyszerű 

történet vessző száz oldal 

(metafizikai lét, 

transzcendencia, álom, 

képzelet, valóság és 

történelem) 

Németh István: Házioltár 

(családi krónika, a regény és 

a novella kölcsönhatása) 

Király Kinga Júlia: Apa 

Szarajevóba ment 

(sorstörténet a családi és a 

társadalmi lét színterén, 

devianciák és testképek) 

Kapcsolódó témák, 

projektfogalmak: 

Mészáros Márta: Napló-

trilógia (Napló 

gyermekeimnek, Napló 

szerelmeimnek, Napló 

apámnak, anyámnak). 

Filmdráma. Rendezte: 

Mészáros Márta. 1982, 1987, 

1990. (Az irodalom és a film 

nyelve, beszédmódja: 

hasonlóságok, 

különbözőségek). 

C) Vallomás az irodalomról 

és a költészetről (ars poetica, 

programvers, vallomásvers) 

József Attila: Karóval jöttél 

(önreprezentáció és 

önmegszólítás a versben, 

József Attila: 

Születésnapomra, 

Születésnapomra-átiratok, -
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palimpszesztek). 

Nemes Nagy Ágnes: 

Mesterségemhez (a létezés 

intellektuális birtokbavétele, 

Nemes Nagy Ágnes: A vers 

mértana) 

Orbán Ottó: Ég és föld 

között (szubjektív 

versbeszéd, a személyesség 

központi szerepe, vallomás 

és létvers) 

Modulok: 

(az előző három tétel és téma 

alternatívájaként 

működtethető egységek) 

Baka István: Liszt Ferenc 

éjszakái/Liszt Ferenc 

éjszakája a Hal-téri házban 

(palimpszeszt, a költőelőd és 

mintakép, az előkép 

megszólítása, utalások, 

Vörösmarty-reflexiók, 

Vörösmarty Mihály: Liszt 

Ferenchez/A vén cigány) 

Tandori Dezső: A 65. 

mezőről (létvers, költői lét, 

önkép, önarckép) 

Parti Nagy Lajos: Létbüfé 

(alteregó – alakmás – kitalált 

költő: Dumpf Endre) 

Babics Imre: Abrak a 

vadnak, ablak a vaknak 

(természetképek, feloldódás 

a természetben, 

természetmisztika és költői 

lét). 

Kapcsolódó témák, 

projektfogalmak: 

Ég és föld között (archaikus 

népi imádságok, misztérium, 

a kétszintes dráma, a 

művészregény. Herceg János 

regényei, Vasagyi Mária 

Cézár c. regénye, Republic: 

Ég és föld között/Szállj el 

kismadár) 
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Álom-téma és „belső utazás” 

az irodalomban (régi 

irodalom: Csokonai Vitéz 

Mihály: Álom/A 

pillangóhoz, Csongor és 

Tünde – álomjelenetek, 

képzelet, varázslás, 

tündéries/túlvilági képek, 

látomás és jóslás, S. T. 

Coleridge: Ének a vén 

tengerészről/Kubla Kán, 

Csáth Géza: A varázsló 

kertje, Füst Milán költészete: 

groteszk és torzítás az 

álomban, Egy bánatos 

kísértet panasza/A részeg 

kalmár) 

  

TÖRTÉNELEM 

A) Város/falu a 

történelemben és az 

irodalomban 

Kötelező szövegek: 

Gion Nándor: Virágos 

Katona (regényfolyam, 

tetralógia, 

múltreprezentáció, 

történelmi narratíva, az 

elbeszélő szerepe és 

beszédmódja, referenciális 

és fiktív a regényben, 

családtörténet, az irodalmi 

terek: Zöld utca, Szív stb., 

Rojtos Gallai István, Török 

Ádám a Gion-opusban és a 

vajdasági magyar 

irodalomban, a „virágos 

katona”-metafora 

értelmezése). 

Tolnai Ottó: A két steril 

pohár (Palicsfürdő Tolnai 

Ottó regényvilágában, a 

lecsúszottak, peremvidéken 

élők, kisemberek története; 

alteregók a regényben). 

Modulok: 

(az előző két tétel és téma 
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alternatívájaként 

működtethető egységek) 

Végel László: Neoplanta, 

avagy az ígéret földje 

(városregény, anekdota, két 

elbeszélő: kettős 

perspektíva, beöltözés, bűn 

és bűntelenség, Lazo 

Pavletić és az író az 

Újvidék-trilógiában). 

Vasagyi Mária: Pokolkerék 

(csatornaregény, fiktív 

napló, a történelem 

utánképzése, teremtett nyelv, 

szótár a regényben, mítoszok 

és legendák, kép az irodalmi 

szövegben) 

Domonkos István: Újvidék 

(gyerekirodalom és groteszk 

képalkotás) 

Kapcsolódó témák, 

projektfogalmak: 

A város megjelenítése a 

vajdasági magyar 

irodalomban (Szabadka: 

Kosztolányi Dezső, Csáth 

Géza műveiben, Palics: 

Tolnai Ottó regényírása, 

Szathmári István 

novellisztikája, Újvidék: 

Gobby Fehér Gyula Telep-

történetei; Tekergők, A sötét 

árnyéka, A tűz közepéből, 

Meglepnek más arcok: 

Újvidéki Dekameron I–IV., 

a Végel-trilógia: Bűnhődés, 

Neoplanta, avagy az Ígéret 

Földje, Balkáni szépség, 

avagy Slemil fattyúja, Balázs 

Attila: Kinek Észak, kinek 

Dél, Zombor: Papp Dániel: 

Tündérlak Magyarhonban, 

Herceg János regényírása, 

novellisztikája, Vasagyi 

Mária: Fabelladomi, avagy 

rege a HÁZról és körülötte 
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egy s másról). 

Csatornaregények, – 

történetek (Molter Károly: 

Tibold Márton, Majtényi 

Mihály: Császár csatornája, 

Élő víz, Bordás Győző: 

Fűzfasíp, Csukódó 

zsilipek, Vasagyi Mária: 

Pokolkerék; Szenteleky 

Kornél novellái, Herceg 

János: Régi dolgainkról) 

B) Háború, holokauszt-

történetek 

Kertész Imre: Sorstalanság 

(tudatregény, nevelődési- és 

fejlődésregény, holokauszt-

téma, személyes történet, 

irodalmi Nobel-díj) 

Schindler-listája (Schindler’s 

List). Film. Rendezte: 

Steven Spielberg. 

Forgatókönyv: Steven 

Zaillian. 1993 – Thomas 

Keneally: Schindler bárkája 

[listája]. Regény. Fordította: 

Walkóné Békés Ágnes. 

1994, 2006 (film, filmdráma, 

filmforgatókönyv, adaptáció, 

regény és film, a holokauszt-

téma filmen, táborregények 

és filmek, szörnyűség és 

borzalom a filmen és a 

regényben, a filmsztár, 

Oscar-díj, Golden Globe-

gála és díj). 

Modulok: 

(az előző két tétel és téma 

alternatívájaként 

működtethető egységek) 

Anne Frank naplója (napló: 

az életrajz elbeszélésének 

módozata, háborús napló, a 

holokauszt-történet 

megjelenítésének változata, 

trauma és tragédia, 

emlékezet és utóélet). 
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Ryan közlegény megmentése 

[Saving Private Ryan]. Film. 

Rendezte: Steven Spielberg. 

Forgatókönyv: Robert 

Rodat. 1998. 

Saul fia [Son of Saul]. 

Filmdráma. Rendezte: 

Nemes Jeles László. 

Forgatókönyv: Nemes Jeles 

László és Clara Royer). 2015 

Kapcsolódó témák, 

projektfogalmak: 

Értelmezési gyakorlatok: 

Végel László: Temetetlen 

múltunk (a regény 

értelmezése). 

Mezei Márk: Utolsó szombat 

(a regény értelmezése). 

Danyi Zoltán: A 

dögeltakarító/ Jászberényi 

Sándor: A lélek legszebb 

éjszakája (traumairodalom) 

KOPÉREGÉNYEK, 

ISKOLAREGÉNYEK, 

KAMASZKOR 

Csavargók, kópék, 

mákvirágok 

Kötelező szöveg: 

  

Tersánszky Józsi Jenő: 

Kakuk Marci ifjúsága 

(kópéregény, realista és 

naturalista kifejezésmód, 

regényfolyam: a Kakuk 

Marci-sorozat). 

Modul: 

(az előző tétel és téma 

alternatívájaként 

működtethető egységek) 

Szilasi László: A harmadik 

híd (a perem- és 

underground világ 

ábrázolása, szociológiai 

szempont, műfajtípusok 

keveredése: szociográfia és 

bűnügyi regény). 

Kapcsolódó témák, 
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projektfogalmak: 

Krúdy Gyula: Rezeda 

Kázmér szép élete (az 

irodalmi alteregó/alakmás, a 

„szerelem művészete”, 

Rezeda Kázmér és Császár 

Fruzsina története; az 

irodalmi „batár” története: 

Krúdy Gyula, Majtényi 

Mihály, Juhász Erzsébet 

opusában). 

Majtényi Mihály: 

Garabonciás – Bige Jóska 

házassága (a csavargó és a 

garabonciás jelensége a 

vajdasági magyar 

irodalomban; Majtényi 

Mihály, Herceg János, 

Tolnai Ottó, Gobby Fehér 

Gyula, Sirbik Attila stb. 

prózájában) 

Herceg János: Szülőföldem 

(Viharban. Tó mellett város. 

Kekez Tuna és Pálinka 

Ördög: látomás és vízió az 

elbeszélésben) 

Üvegtigris I–III. 

Filmvígjáték. Rendezte: 

Rudolf Péter, Kapitány Iván. 

Írta: Búss Gábor Olivér. 

2001–2010 (karakterek a 

filmen, összefüggő 

történetek: 

filmsorozat/filmtrilógia. A 

folytathatóság kérdése a 

filmen: Lesz-e Üvegtigris 

IV. és stb.?, Filmek, 

kultuszfilmek, adaptációk, 

sorozatfilm-változatok: 

példák a nemzetközi 

filmiparból: Csillagok 

háborúja, Terminátor, 

Keresztapa, Halálos iramban 

stb.). 

Iskolaregények, 

kamasztörténetek, szerelmek 
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története és versnyelve 

Kötelező szövegek: 

Garaczi László: Hasítás 

(iskolaregény – 

kamasztörténet – nevelődési 

regény, korrajz, irodalmi 

nyelv – regionális köznyelv 

– szleng – diáknyelv az 

irodalomban, az Egy lemúr 

vallomásai-sorozat a 

Garaczi-opusban) 

Nagy László: Ki viszi át a 

Szerelmet? (a szerelmes vers 

és az ars poetica) 

Németh István: Felhőnézők 

(novella) 

Modul: 

(az előző három tétel és téma 

alternatívájaként 

működtethető egységek) 

Péterfy Gergely: A golyó, 

amely megölte Puskint 

(kamasztörténet – 

családtörténet – korrajz; 

másság, deviancia, eltérés 

megjelenítése az 

irodalomban és a 

művészetekben; a Puskin-

hatás és -legenda, Tatjana 

levele Anyeginhez/Anyegin-

történet stb.) 

Kapcsolódó témák, 

projektfogalmak: 

Problematikus életkor. 

Tinédzsertörténetek. Tabuk 

és tabutörés. Kortárs 

erőszak. Testiség. 

Devianciák. 

Beavatástörténetek. A 

problémakibontó regény és 

film (Ottlik Géza: Iskola a 

határon. Totth Benedek: 

Holtverseny. Válogatás a 

Szívlapát című kortárs 

versantológiából. Kálmán 

Gábor: Janega Kornél szép 
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élete/Gotham City mint 

emblematikus hely a filmen, 

Eufória [Euphoria]. 

Tinidráma, televíziós 

sorozat. Írta és rendezte: 

Sam Levinson. HBO. 2019.) 

Nyolcadik osztály [Eighth 

Grade]. Írta és rendezte: Bo 

Burnham. 2018) 

SCI-FI, VIRTUÁLIS 

VALÓSÁG, KIBERTÉR 

A) Mítosz, mese, 

hősköltemény, verses 

novella/regény 

Kötelező szöveg: 

Szálinger Balázs: Fehérlófia 

(verses dráma, bábjáték; 

mítosz – hősköltemény – 

tündérmese – modern mese; 

az átirat és a színpadi 

adaptáció, újraírás és 

alkotás; összművészeti 

jelenségek; a mitikus és a 

modern világkép, eposz és 

eposzparódia, beavatási 

képek, mitikus hős és 

modern ember; Arany 

László feldolgozása, 

Jankovics Marcell animációs 

filmje) 

Modul: 

(az előző tétel és téma 

alternatívájaként 

működtethető egységek) 

Térey János: Átkelés 

Budapesten: Elfordulás 

(verses elbeszélés: verses 

novella – verses regény; 

előzmények a magyar 

irodalomban: Arany János, 

Arany László opusa; 

összművészeti jelenségek: 

„nem látott képek és nem 

hallott dallamok” [Szegedy-

Maszák Mihály 

fogalomalkotása] az 
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irodalomban, Muse: 

Starlight, szövegfordítás és 

kitalált idézet a szövegben; 

számítógépes nyelv és 

„installáció” a szövegben) 

Kapcsolódó témák, 

projektfogalmak: 

  

Toldi Miklós, a 14. századi 

Terminátor („egy magatartás 

története” [fogalom: Lengyel 

Balázs] a múltban és a 

jelenben: Odüsszeiától 

Űrodüsszeiáig, a régi 

irodalom aktualizációja; 

Terminátor 2. – Az ítélet 

napja. Sci-fi akciófilm. 

Rendezte: James Cameron. 

1991) 

Fordított perspektíva: a 

Terminátor-sorozat 

(futurisztikus világkép, 

fantasztikum, a „gépek 

lázadása”, a Terminátor 

előképei és rokonai az 

irodalomban és a 

filmművészetben, a filmsztár 

jelensége; valóságshow, 

celeb-jelenség, influencerek 

és bloggerek, You Tube-

jelenségek, a Facebook 

világa stb.) 

Avatárok 

(Tasnádi István 

drámaszövegei pl. 

Kettős:játék, Avatár című 

film, Word of Warcraft 

univerzum története, 

számítógépes játékok és az 

újgenerációs társasjátékok 

történetvezetése és 

világépítése/bővítése, 

kiegészítők mint 

fejezetek/epizódok, 

szuperhősök és alteregóik, 

alternatív univerzumok) 

HUMOR AZ 
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IRODALOMBAN 

A) Groteszk és irónia 

Kötelező szövegek: 

Nagy Lajos: A bogár/A 

gólya (humor, irónia, 

karcolat; áltudományos 

hangvétel, logikai ficamok; 

szellemes történet és 

anekdota, vicc, szóvicc, 

favicc stb.) 

Örkény István: Hírek és 

álhírek („egyperces” novella, 

humoreszk, paródia; a 

groteszk és az abszurd az 

irodalomban; 

Örkény István: Tóték (az 

abszurd komédia; Isten 

hozta, őrnagy úr! 

Filmszatíra. Rendezte: Fábri 

Zoltán. 1969) 

Esterházy Péter: Akartok-e 

rabok lenni?(az Esterházy-

féle „anekdot”, humor és 

irónia) 

Kapcsolódó témák, 

projektfogalmak: 

Az epigramma, a gnóma, a 

xénia (Kazinczy Ferenc 

Tövisek és virágok-jától 

Jászberényi Sándor Rossz 

versek című művéig). 

A gúnyvers, a gagyi vers, a 

„rossz vers” (a csasztuska, a 

limerick, nonszensz 

költészet, a slam poetry; 

trash-szövegek; a „mém” és 

a „stand up”) 

B) Hangversek, képversek, 

játékversek 

Kötelező szövegek: 

Nagy László: Tűz (verskép 

és képvers, Weöres Sándor 

egysoros versei és 

hangversei, Tamkó Sirató 

Károly: Két ló a betonon, 

Ivo Andrić: Lili Lalauna, 



43 
 

Guillaume Apollinaire 

képversei stb.) 

Zene, kép, vers (Paul 

Verlaine: Őszi chanson, 

Domonkos István: Kuplé, 

Fenyvesi Ottó „rock and 

roll”-versei; a megzenésített 

vers, az énekelt vers stb.) 

Kapcsolódó témák, 

projektfogalmak: 

Varró Dániel: SMS-versek 

(műhelymunka) 

Weöres Sándor: 

Rongyszőnyeg 

(műhelymunka) 

József Attila: Klárisok 

(értelmezési modellek) 

A haiku (Kosztolányi Dezső, 

Tandori Dezső, Pap József, 

Bogdán József stb. versei) 

HÁZI OLVASMÁNY 

Ajánlott közös olvasmányok: 

Závada Pál: A fényképész 

utókora 

Balázs Imre József: 

Kirándulás a 

felhőben/Álomfarsang, 

Hanna hinta 

Kollár Árpád: Milyen madár 

Válogatás a Szívlapát 

versantológiából 

Rejtő Jenő: A tizennégy 

karátos autó 

Rakovszky Zsuzsa: Célia 

Krusovszky Dénes: A fiúk 

országa 

Grecsó Krisztián: Vera 

Garaczi László: Hasítás 

Márton László: Két obeliszk 

Végel László: Balkáni 

szépség, avagy Slemil 

fattyúja 

J. R. R Tolkien: A hobbit/A 

Gyűrűk Ura 

Mark Haddon: A kutya 

különös esete az éjszakában 
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Az ajánlott olvasmányok 

közül a tanár kiválaszt 4 

olvasmányt (differenciáltan 

is feladhatja a tanulók 

érdeklődésének és nemi 

összetételének megfelelően). 

FOGALMAK/ 

KULCSFOGALMAK ÉS 

JELENSÉGEK 

‒ ballada, balladás dal, 

himnusz, novella, 

filmnovella, életrajzi regény, 

családregény, önéletrajzi 

regény, szülőföldregény, 

nemzedékregény, 

művészregény, városregény, 

csatornaregény, tudatregény, 

táborregény, nevelődési- és 

fejlődésregény, bűnügyi 

regény, iskolaregény, napló, 

emlékkönyv, album, 

breviárum, határregény, ars 

poetica, programvers, 

vallomásvers, létvers, 

archaikus népi imádságok, 

misztérium, kétszintes 

dráma, filmdráma, 

filmforgatókönyv, adaptáció, 

szociográfia, mítosz, mese, 

hősköltemény, verses 

novella/regény 

‒ szövegek párbeszéde, 

szövegköziség, népköltészet, 

hivatásos irodalom, 

folklorizáció, folklorizmus, 

folklór irodalom, popkultúra, 

újfolklór, tinédzserfilm, 

filmzene, groteszk, abszurd, 

paródia, morbid, alternatív 

irodalom, alternatív zene, 

alteregó, átirat, palimpszeszt, 

regényfolyam, referenciális, 

fiktív, családtörténet, 

traumairodalom 

NYELVI 

ISMERETEK 
Nyelvtan 

A 7. osztályban tanult 

nyelvtani anyag ismétlése. 
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A nyelv – a beszélt és az 

írott nyelv alapvető 

tulajdonságai. 

TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ 

A tömegkommunikáció 

fogalma és formái. 

A tömegkommunikáció 

műfajai: sajtó-, rádiós és 

televíziós műfajok, a 

világháló és mobil 

kommunikáció formái és 

műfajai. 

A tömegkommunikáció 

szerepe és hatása. 

A tömegkommunikáció 

befolyása és a világháló által 

lehetővé vált manipulációk, 

veszélyek. 

AZ ÖSSZETETT MONDAT 

Az összetett mondat 

fogalma. 

Az összetett mondat fajtái: 

az alá- és mellérendelő 

összetett mondat. 

Az alárendelő összetett 

mondat fajtái: 

− az állítmányi alárendelő 

összetett mondat; 

− az alanyi alárendelő 

összetett mondat; 

− a tárgyi alárendelő 

összetett mondat; 

− a határozói alárendelő 

összetett mondat és fajtái; 

− a jelzői alárendelő 

összetett mondat és fajtái. 

A mondatrend. 

Az idézés fogalma. 

A mellérendelő összetett 

mondat fajtái: 

− kapcsolatos mellérendelő 

összetett mondat; 

− ellentétes mellérendelő 

összetett mondat; 

− választó mellérendelő 

összetett mondat; 



46 
 

− következtető mellérendelő 

összetett mondat; 

− magyarázó mellérendelő 

összetett mondat. 

A többszörösen összetett 

mondat. 

Az írásjelek helyesírása az 

összetett mondatok 

használatában. 

A SZÓALKOTÁS 

A szókészlet 

gyarapodásának módozatai: 

a szóösszetétel és a 

szóképzés. 

A szóösszetétel. Az elő- és 

utótag. A szóösszetétel 

fajtái: alá- és mellérendelő 

összetett szavak. 

A többszörös összetételek. 

A szóképzés. A szóelem 

fogalma. Az alapszó és a 

származékszó fogalma. Az 

igék és a névszók, valamint 

az igenevek képzésének 

lehetőségei. A továbbképzett 

szavak. 

A ritkábban használt 

szóalkotási módok: 

− mozaikszó-alkotás 

− szóelvonás 

− szórövidülés (és a szó 

továbbképzése). 

A MAGYAR NYELV 

TÖRTÉNETE 

A magyar nyelv eredete. 

A magyar nyelv helye a 

világ nyelvei között. 

Nyelvrokonaink. 

A legfontosabb 

nyelvtörténeti korszakok 

(megfelelő korabeli 

szövegek bemutatásával). 

A magyar szókincs eredete. 

Helyesírásunk története. 

A mai magyar nyelv 

rétegzettsége: a 



47 
 

nyelvváltozatok. 

A MAI MAGYAR NYELV 

RENDSZERE 

A magyar nyelvtani rendszer 

felépítése, elemei. 

A hang és a betű, a szó, a 

szószerkezet, a mondat és a 

szöveg rendszerező 

áttekintése: Hangtan: a 

hangok felosztása és a 

hangváltozások. Alaktan: a 

szófajok felosztása 

(csoportok, fajták, alfajok – 

kategóriák, jelentések, 

funkciók). Mondattan: 

mondatrészek (szerkezetük 

és funkciójuk); mellérendelő 

és alárendelő mondat. 

 

 

Helyesírás 

és 

nyelvhelyesség 

Az összetett mondatok 

helyesírása: a tagmondatok 

meghatározása. Az összetett 

mondatok központozásának 

a gyakoroltatása. Az 

írásjelek használata. 

Az idézés és a párbeszéd 

írásmódjának helyes 

alkalmazása. Az idézőjel 

használata. 

Az összetett szavak 

helyesírása: egybeírás és 

kötőjelhasználat. 

Az egybe- és különírás 

alkalmazásának a 

gyakorlása. Gondolat- és 

kötőjel; egyéb írásjelek. 

A mozaikszók helyesírása. 

A tulajdonnevek helyesírási 

ismereteinek bővítése. 

Idegen nevek írásmódja, az 

átvétel és átírás elvei. 

NYELVKULTÚRA 

Irodalmi és egyéb 

szövegtípusok a nyelvkultúra 

fejlesztésének funkciójában. 

Különböző funkcionális 

stílusokban írt szövegek: 

publicisztikai stílus (riport, 
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interjú); adminisztratív stílus 

(kérvény, panasz, 

befizetőlap, 

formanyomtatványok, 

önéletrajz; bürokratikus 

nyelvezet); tudományos 

stílus (más tantárgyak 

tankönyveiből vett példák; 

terminusok használata). 

Lexikológia: 

egy- és többjelentésű 

(poliszém) szavak; 

a metafora és metonímia 

mint a jelentésváltozás és új 

jelentések létrejöttének 

mechanizmusa; 

szinonímia, antonímia és 

homonímia; 

kiavult és új szavak – 

archaizmusok és 

neologizmusok; 

szótár, lexikon, 

enciklopédia. 

Propagandaszövegek 

(reklámok és hasonlók). 

Értekezés és esszé írása adott 

témára. 

Leírás (könyv, film, színházi 

előadás és hasonlók). 

Olvasás- és 

beszédgyakorlatok: 

értelmező-művészi (kifejező 

olvasás, versmondás); felvett 

beszélgetés elemzése; 

interjú; értekezés (vita); 

tények és kommentárok 

interpretálása. 

 

Helyesírási gyakorlatok: 

tollbamondás, a szövegben 

előforduló helyesírási hibák 

felismerése és magyarázata; 

idegen nyelvekből származó 

nevek írása (informatikai 

terminusok, e-mail stb.); az 

összetett szavak és 

szószerkezetek írásmódja; a 
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gondolat- és kötőjel 

írásmódja; a vessző a 

mellérendelő mondatokban. 

Nyelvi gyakorlatok: a 

szövegben előforduló hibák 

felismerése és kijavítása; 

hiányos szöveg kiegészítése. 

Szótani-jelentéstani 

gyakorlatok: mondatok 

kiegészítése homonimákkal; 

a megfelelő szinonima 

keresése; antonimalánc; a 

metafora és a metonímia 

jelentésének meghatározása 

a szövegben; archaizmusok 

és neologizmusok 

értelmezése; lexémák 

definiálása. 

Írásbeli gyakorlatok és házi 

feladatok, valamint azok 

órán való elemzése, közös 

értékelése, elbírálása. 

Négy iskolai dolgozat ‒ 

kettő félévente (az írásmű 

kidolgozása egy óra, elemzés 

és javítás két óra). 

 

Kulcsfogalmak: irodalom, nyelv, nyelvkultúra. 

Ha a tanár úgy ítéli meg, hogy a tananyag egyes részeit nem tudja az iskolaév folyamán a 

tervezett tanórákon feldolgozni, akkor ezeket emelt szintű oktatás vagy szakkör keretében, 

esetleg az iskolán kívüli aktivitások során valósítja meg. 

ÚTMUTATÓ A TANTERV DIDAKTIKAI-METODIKAI MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 

A Magyar nyelv és irodalom tanítását és tanulását három tematikai egység képezi: Irodalmi 

ismeretek, Nyelvi ismeretek és Nyelvkultúra. Az órák javasolt elosztása a tematikai egységek 

tekintetében a következő: Irodalmi ismeretek – 52 óra, Nyelvi ismeretek – 50 óra és 

Nyelvkultúra – 34 óra. Ez évi szinten összesen 136 órát tesz ki. A tanítási-tanulási folyamat 

három területe összefonódik, és egyiket sem lehet elszigetelten, kölcsönhatás nélkül kezelni. A 

Nyelvkultúra tematikai egység keretében tervezett órák egy meghatározott terjedelemben ki 

vannak egyenlítve az Irodalmi ismeretek tematikai alegység tartalmának megszilárdítására szánt 

órákkal, ami hozzájárul a tananyag funkcionális összekapcsolásához. 

A Magyar nyelv és irodalom tanításának és tanulásának tanterve kimenet-orientált, a 

tanulási folyamaton és a tanulói tudásszabványokon alapul. A kimenetek tartalmazzák azoknak 

az integrált ismereteknek, készségeknek, attitűdöknek és értékeknek a leírását, amelyeket a 

tanuló felépít, bővít és elmélyít a tantárgy mindhárom tematikai egysége által. A nyolcadik 
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osztály végén az ötödiktől a nyolcadik osztályig elsajátított kimenetek szabványokká állnak 

össze, a tanulói tudásszabvány három szintjét különböztetjük meg. 

 

 

IA TANÍTÁS ÉS A TANULÁS TERVEZÉSE 

A kimenet-orientált tanterv nagyobb teret hagy a tanárnak arra, hogy megtervezze és 

kialakítsa a tanítási-tanulási folyamatot. A tanárnak éppen az a szerepe, hogy a tanítás és tanulás 

megvalósításának stratégiáját minden egyes osztály szükségletei szerint alakítsa, hogy szem előtt 

tartsa az osztály összetételét és a tanulók személyiségjegyeit, a tankönyveket és minden egyéb 

segédanyagot, amelyet az órák során használni fog, a műszaki feltételeket, taneszközöket és 

IKT-eszközöket, amelyekkel az iskola rendelkezik, valamint az iskola erőforrásait, lehetőségeit 

és szükségleteit. Az adott kimenetekből és tartalmakból kiindulva a tanár először az évi, vagyis 

globális munkatervét készíti el, amelynek alapján később az operatív terveket dolgozza ki. A 

területenként definiált kimenetek megkönnyítik a tanár munkáját, a további, konkrét oktatási 

lépések és műveletek meghatározását. A tervezés során azt is figyelembe kell venni, hogy egyes 

kimenetek megvalósítása gyorsabb és hatékonyabb, viszont a kimenetek többségéhez (különösen 

az Irodalmi ismeretek területen) több idő, sokrétű tevékenység és különböző típusú szövegek 

feldolgozása szükséges. A tanítás és tanulás tervezésének fázisában nagyon fontos szem előtt 

tartani, hogy a tankönyv csupán eszköz, és nem az határozza meg a tantárgy tartalmát. Emiatt 

szelektíven kell kezelni a tankönyvben adott tartalmakat, amikor az előírt kimenetek 

megvalósításáról van szó. A tanárnak fel kell készítenie a tanulókat a megfelelő 

tankönyvhasználatra és más ismeretszerző források keresésére. 

 

II A TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMAT MEGVALÓSÍTÁSA 

IRODALMI ISMERETEK 

Az irodalmi tananyag gerincét a szépirodalmi szövegek, szövegrészletek alkotják. A 

különféle műfajú irodalmi szövegeket projektfogalmak, projekttémák szerint csoportosítja a 

tanterv, ezeket kiegészítik más művészeti ágak alkotásai és populáris regiszter is (színházi 

előadások, képzőművészeti alkotások, filmek, populáris irodalom, stb.). Az irodalmi 

szövegkorpuszt túlnyomórészt olyan művek alkotják, amelyek a nemzeti és a világirodalom 

korpuszához tartoznak, a válogatás a kortárs szövegekre fókuszált. A művek válogatása 

elsősorban a korosztálynak való megfelelés elvén alapul. A nyolcadik osztály végén a tanuló 

sajátos összefüggésekben képes gondolkodni, s ezt a képességét fejleszti a projekttémák, 

projektfogalmak köré szervezett tananyag, a tanulók olvasási és értelmezési modelleket kapnak. 

Mindez hozzájárul a kimenet-orijentált oktatás sikerességéhez. 

Az órán feldolgozásra szánt szövegekhez kapcsolódik a házi olvasmányok (ajánlott, közös 

olvasmányok) jegyzéke is. A házi olvasmányok célja, hogy kialakítsák, fejlesszék a tanulók 

olvasási szokásait, hogy tudatos olvasóvá neveljék. A terjedelmesebb műveket a tanulók 

szabadidőben olvashatják, ez az olvasási szokás kialakítását serkenti. A feldolgozásra szánt 

kötelező művek jegyzékéhez csatlakozik még egy szövegválogatás. Ez a választható rész a 

tanárnak nagyobb kreativitást tesz lehetővé a kimenetek elérésében. 

A javasolt kimeneteket a tanterv nem a tanulói tudásszabványok szintjei szerint 

csoportosítja, azonban a szabványok leírásának kötelező részét képezik, és fel lehet őket osztani 

vagy bővíteni a tanulók egyéni lehetőségei és más tanítási szükségletek szempontjából. 
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A kiegészítő művek válogatásának összhangban kell állnia a konkrét tanulói közösség 

szükségleteivel és érdeklődésével. Az egyes szövegek esztétikai és informatív értékében 

mutatkozó különbségektől függ a megfelelő tanítási módszerek kiválasztása (az olvasás legyen 

összhangban a szöveg típusával, műfajával, a szöveg értelmezésének elmélyültsége függjön 

szerkezetétől és bonyolultságától, hozzuk összefüggésbe a magyarórán tanultakkal, pl. nyelvtan, 

helyesírás és nyelvkultúra stb.!). Lehetőséget kell adnunk az interdiszciplináris távlatnyitásra. 

Ugyanazt a szöveget különbözőképpen lehet összekapcsolni más szövegekkel, az intertextuális 

és intermediális utalásokkal. 

A tanterv szövegeiből válogathat a tanár akkor is, amikor a nyelvtan módszeres egységeit 

dolgozza fel, valamint a nyelvkultúra tartalmainak feldolgozása és megszilárdítása közben is. 

Azokat a műveket, amelyeket nem dolgoz fel az órán, javasolja tanulóinak, hogy 

szabadidejükben olvassák el. 

Az irodalmi művek feldolgozása során, akárcsak a beszéd- és írásgyakorlatok keretében, 

arra kell törekedni, hogy a tanulók képesek legyenek többféle módon jellemezni az irodalmi mű 

szereplőit, hogy felismerjék minél több tulajdonságukat, érzelmeiket és lelkiállapotukat, hogy 

kifejezzék véleményüket a szereplők magatartásmódjáról, és megpróbálják különböző 

perspektívákból látni őket. 

Az irodalmi mű feldolgozásába ajánlatos beleszőni a szöveg és az esztétikai élmény keltette 

problémás kérdések megoldását, fontos a megfelelő szöveghely kiemelése. A szöveg időbeli, 

térbeli és társadalmi-történelmi kontextusba való elhelyezése, amennyiben szövegrészletet 

tanítunk, a megelőző lényeges tartalmakra vonatkozó tájékoztatás sok esetben elengedhetetlen 

előfeltétel ahhoz, hogy a tanulók intenzíven átéljék és értelmezzék a szöveget. 

A szöveg feldolgozásakor alkalmazzuk az analitikus és a szintetikus eljárások és 

szempontok egységét. A kimenetekkel összhangban arra kell szoktatni a tanulókat, hogy 

benyomásaikat, véleményüket és ítéletüket minél alaposabban bizonyítsák a szövegből vett 

tényekkel, ily módon képessé tehetjük őket arra, hogy önálló kutatást végezzenek, valamint hogy 

következetesen alakítsák ki kritikai álláspontjukat. Az adott korosztály tagjait bátorítani kell arra, 

hogy aktualizálják az irodalmi mű világát, azaz a fikciót összehasonlítsák saját tapasztalatukkal 

és a világról alkotott véleményükkel. 

Az irodalomelméleti fogalmakat a tanulók a megfelelő szövegek feldolgozása és az előző 

olvasói tapasztalatokra való hivatkozás révén sajátítják el. A tanterv nem tartalmazza az előző 

osztályokban előírt fogalmak és műfajok mindegyikét, de elvárja, hogy a tanár támaszkodni fog 

a tanulók előtudására, hogy megújítja és elmélyíti azt az idősebb korosztályt megszólító 

példákkal. Nyolcadik osztályban kötelező az előző osztályokban feldolgozott irodalmi 

terminusok és fogalmak ismétlése és ezek összekapcsolása új művekkel, új poétikai fogalmakkal. 

Nyolcadik osztályban a műnemek és műfajok klasszifikálásának keretében átfogóan kell 

rendszerezni a tananyagot. Külön figyelmet kell fordítani a verses epikai műfajokra, a balladára, 

valamint a drámai költeményre, az (ön)életrajzra, naplóra stb. 

A terminusok tanítása megköveteli, hogy ugyanazt a poétikai fogalmat több ízben 

dolgozzunk fel és ismételjük. Miután felismertük ezek szövegben betöltött szerepét, ugyanazt a 

fogalmat/terminust különböző kontextusban szemléljük. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanulók tartósan elsajátítsák a terminológiát, ugyanakkor kellő alapot nyújthatunk a középiskolai 

tanulmányokhoz. 

Az általános iskola felső osztályaiban a tananyag rendszerezésekor külön figyelmet kell 

szentelni az interpretáció folyamán a mű tematikai-motivikai rétegének, a kompozíciónak, a 

szereplők jellemzésének és a mű nyelvi-stilisztikai rétegének. Ami a lírát illeti, a verstanra 
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vonatkozó ismereteket szintén rendszerezni kell. A nyelvi-stilisztikai eszközöket az 

élményközpontú irodalomtanítás szempontjából kell megközelíteni. 

Az általános iskola felső osztályaiban vezetett olvasmánynapló segítségével a tanulók 

felelevenítik az ötödiktől a nyolcadik osztályig olvasott irodalmi műveket és az azok szerzőire 

vonatkozó ismereteiket. Kívánatos, hogy az általános iskolából magukkal vigyék a híres írókkal 

és műveikkel kapcsolatos ismereteket (melyeket a tanterv előirányoz), valamint az írók 

életrajzára vonatkozó alapinformációkat és az irodalmi-művészeti alkotásokhoz fűződő adatokat. 

A szövegek közötti korreláción kívül a tanárnak a vertikális korrelációt is alkalmaznia kell. 

A magyartanár előzőleg kötelezően tájékozódik a Magyar nyelv tantárgynak az előző 

osztályokban előírt tartalmaival, hogy alkalmazhassa a fokozatosság és szisztematikusság elveit. 

A tanárnak ismernie kell az általános iskola ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik 

osztályában feldolgozásra kerülő egyéb tantárgyak tartalmát, amelyek korrelációban állnak a 

Magyar nyelv tantárggyal. Ily módon a tanár mindenekelőtt a történelem, képzőművészeti 

kultúra, zenekultúra, idegen nyelvek, hittan és polgári nevelés tantárgyakkal létesít horizontális 

korrelációt. 

Az Irodalmi ismeretek tematikai egységhez fűződő kimenetek az olvasáson alapulnak. Az 

irodalmi művek olvasása és interpretációja révén fejlődnek a tanuló olvasói kompetenciái, 

amelyek nemcsak a kutatói látásmódot és irodalmi ismeretek elsajátítását foglalják magukban, 

hanem serkentik és fejlesztik az érzelmi és képzeleti beleélést, az imaginációt, az esztétikai 

élményt, a gazdag asszociációs képességet, a művészi szenzibilitást, a kritikai gondolkodást, és 

kialakítják az erkölcsi ítélőképességet. Az olvasás különböző formái alapvető előfeltételét 

képezik annak, hogy a tanulók az oktatás folyamatában ismereteket szerezzenek, és sikeres 

belépőt kapjanak az irodalmi művek világába. Az élményközpontú olvasáson túl a tanulókat 

egyre inkább a kutatói olvasás felé kell irányítani (kutatói feladatok szerinti olvasás, különböző 

szempontok szerinti olvasás stb.), és felkészíteni arra, hogy kifejezzék a mű keltette élményt, 

illetve hogy tudatosan olvassanak. 

A házi olvasmányok listájának bővülése arra ad lehetőséget, hogy a javasolt tartalmak 

(irodalmi művek) egyes tételeit az emelt szintű oktatás óráin dolgozzák fel. 

Az emelt szintű oktatás órái lehetővé teszik a tanár számára, hogy a tanterv segítségével, de 

önállóan, saját ötletei alapján is alakítsa a tartalmakat, amelyeket ezeken az órákon feldolgoz. 

Javasolt az irodalmi témakörökhöz való probléma-alapú, korrelációs és kutatói hozzáállás, a 

probléma-alapú oktatási módszer bevetése és a tehetséges tanulókkal való foglalkozás, az 

irodalmi vetélkedőkre való felkészítés. 

Javasolt, hogy a tanulók a tanítás folyamán a tankönyv mellett elektronikai eszközöket is 

használjanak, amennyiben az iskolában erre lehetőség nyílik. 

Tekintettel arra, hogy a kötelező iskoláztatás második ciklusának végére vonatkozó tanulói 

tudásszabványok szintek szerint differenciálódnak (alap-, közép- és haladó szint), a nyolcadik 

osztály végén fontos összevetni az egyéni teljesítményeket, de az osztályét is – mint egészet – a 

tanulói tudásszabványok szintjével. 

A nyolcadik osztály végén a tanuló sajátos összefüggésekben képes gondolkodni, s ezt a 

képességét fejleszti a projekttémák, projektfogalmak köré szervezett tananyag. Mindez 

hozzájárul a kimenet-orijentált oktatás sikerességéhez. 

 

NYELVI ISMERETEK 

A 8. osztály nyelvtanának törzsanyagát az összetett mondat fajtáinak megismertetése, 

megtanítása és helyes használata képezi. A mondat felépítésének rendszerszerűségét 
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tudatosítsuk, hogy a tanulók a mondatrészeket ne a mondatnak egymástól független elemeiként 

lássák, hanem funkcionálisan szemlélve, mint a nyelvi közlés egységének kifejezőeszközeit. A 7. 

osztályos tananyag szerves folytatása ez, hiszen a tanuló eddigi ismereteire alapozhatunk a 

mondatfajták és mondatrészek terén, s egyben lehetőséget ad a 6. osztályos szófajtani anyag 

felelevenítésére is. Mindig szem előtt kell tartanunk az eddig tanultunkat, s lehetőség szerint 

ismételni, ami 8. osztályban külön jelentőséget kap, hiszen az új tananyag mellett fel kell 

készítenünk a tanulókat a nyolcadik osztály végén megírandó záróvizsgára is. 

Az összetett mondat mellett a tömegkommunikáció rendszerező összefoglalása, s az eddigi 

ismeretek kibővítése, elmélyítése a cél. Feladatunk a szókészlet gyarapításának módozatait: a 

szóösszetételt és szóképzést, valamint ezek helyesírását elsajátíttatni és gyakoroltatni a 

tanulókkal. A magyar nyelv történetének rövid felvázolására is 8. osztályban kerül sor. A 

nyelvtani jártasság megszerzését ne definíciók megtanítására, hanem az irodalmi szövegek, 

illetve az élőbeszéd szövegeinek értelmezésére, a nyelvi és a kommunikatív kompetencia 

fejlesztésére alapozzuk! Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy a nyelv nem egy különálló 

ismerethalmaz, hanem beszédünk szerves része, alkotóeleme, mozgatója. 

A nyelvoktatásban a tanulók elsajátítják a standard nyelven való helyes szóbeli és írásbeli 

kommunikációt. Emiatt a tantervben foglalt követelmények nem csupán a nyelvi szabályok és 

nyelvészeti normák elsajátítására irányulnak, de megkövetelik azok funkciójának megértését és 

helyes használatukat is a szóbeli és írásbeli kifejezésben. 

Amikor a tantervben megjelennek olyan egységek, amelyeket a tanulók már az előző 

osztályokban feldolgoztak, ellenőrizni kell, milyen fokú a korábban feldolgozott tananyag 

ismerete és alkalmazásának képessége, az új példákon való ismétlés és begyakorlás pedig újabb 

tartalmak feldolgozását előzi meg, ami biztosítja a munka folyamatosságát és azt, hogy 

szisztematikus lesz az új tananyag és a már elsajátított tudás összekapcsolása. 

Nyelvtan 

A nyelvtan tanításában a tanterv elsődleges követelménye, hogy a tanulóknak a nyelvet 

mint rendszert mutassa be és interpretálja. Egyetlen nyelvi jelenséget sem kellene elszigetelten, 

attól a kontextustól függetlenül tanulmányozni, amelyben a funkciója megvalósul (a nyelvtani 

ismereteket minden megfelelő alkalommal fel lehet használni irodalmi szövegek 

értelmezésekor). A nyelvtantanításban a kifejezetten funkcionális eljárások egyike a közvetlen 

beszédgyakorlatból merített példákon való gyakorlás, ami a nyelvtantanítást közel hozza olyan 

életszükségetekhez, amelyekben az alkalmazott nyelv sokoldalúan motivált emberi 

tevékenységként jelenik meg. Ily módon tudatosodik a tanulókban a beszédkultúra fontossága, 

hiszen az elengedhetetlenül szükséges a mindennapi életben, mint az általános kultúra része, nem 

pedig csupán a tanterv eleme. 

A nyelvtan anyagának az egyszerű mondatot és fajtáit, a mondatrészeket, a szófajokat és a 

hangokat feldolgozó része az ötödikes, hatodikos és hetedikes tananyag ismétlését, az ismeretek 

szintézisét teszi lehetővé. Új ismeretanyag a tömegkommunikáció és az új kommunikációs 

formák, az összetett mondat és fajtái, az alá- és mellérendelő mondatok, a szóalkotás módjai, 

valamint a magyar nyelv eredetét és rokonságát tárgyaló témakör. 

A nyelv – a beszélt és írott nyelv alapvető sajátosságai című téma keretében 

nagyvonalakban rá kell mutatni a beszélt és az írott nyelv közötti hasonlóságokra és 

különbségekre: a beszélt nyelvnek vannak bizonyos sajátosságai, amelyeket írásban nehéz 

érzékeltetni (pl. hangsúly, hanglejtés, intenzitás, gesztus, mimika stb.), az írott nyelvnek pedig 

vannak bizonyos jellemzői, amelyek nincsenek meg a beszéltben (betűfajta: nagy és kis betűk, 
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tipográfiai megoldások, bekezdések stb.). A beszélt és az írott nyelv az üzenet továbbításának 

sebességében is különbözik. 

A diákok alkossanak szövegeket szóban és írásban, elemezzenek tömegkommunikációs (és 

internetes) műfajokat, különítsék el a tájékoztató és a véleményt közlő szövegműfajokat! 

Az összetett mondatok tanításán belül az idézésnél lehetőségünk adódik beszélni a 

szakdolgozatról is, és röviden ismertetni a szakdolgozatok vagy tanulmányok korszerű 

kritériumait (jegyzékek, idézés, lábjegyzet, bibliográfia stb.). A tanulókat meg kell tanítanunk a 

különböző információs források (nyomtatott és elektronikus vagy online folyóiratok, 

kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák, szótárak stb.) használatára és helyes, a célnak megfelelő 

idézésére (a források megjelölésére). 

A szóképzés területet össze kell kapcsolni az alaktani ismeretekkel. Meg kell pontosan 

határozni a különbséget az alaktan (morfológia) és a szóképzés között, tekintettel arra, hogy az 

alaktanban egy és ugyanazon szónak csak a különböző alakjai jelennek meg (nyelvtani 

morfémák hozzáadása a nyelvtani alapra), miközben a szóképzésnél a morféma hozzáadásával új 

szót kapunk. A példákat jól meg kell választani és egyértelműen képviselniük kell a szóképzés 

adott típusát. A szóképzés kritériumai szerint minden szót az egyszerű vagy a képzett szavak 

csoportjába kell sorolni. A szóképzést össze kell kötni a hangtani ismeretekkel is, és rámutatni 

azokra a hangváltozásokra, amelyek a szótő és a toldalék határán jelentkeznek. 

Az anyanyelvi műveltség fontos összetevője a tájékozottság a nyelv és társadalom 

viszonyáról, a magyar nyelv eredetéről, rokonságáról, helyéről a világ nyelvei között. A 

nyelvtörténeti témakör feldolgozásánál a diákok tájékozódjanak nyelvközösségünk és nyelvi 

rendszerünk történetének fontosabb periódusairól, figyeljék meg a korábbi évszázadokban 

íródott szövegek nyelvállapotát, és vessék össze a mai nyelvállapottal (nyelvi állandóság és 

változás a szókincs és a nyelvtani jelenségek szintjén). Tudatosítsák, milyen szempontból 

módosítják az új kommunikációs technológiák a nyelvet és az írást. A tanulóknak be kell mutatni 

az alapvető európai nyelvcsoportokat, és ezt funkcionálisan összekötni az idegen nyelv 

tanításával. Fontos egyes szavakat példaként felhozni, hogy azok alapján a tanulók felismerjék a 

nyelvi hasonlóságokat, illetve különbségeket. Ez után ismertetni kell, hogy a magyar nyelv helye 

az uráli és finnugor nyelvek családjában van, és hogy mely nyelvek tartoznak még ide, kiemelve 

a magyar nyelv helyét és típusát. 

A tanulókkal el kell végezni az előző osztályokban elsajátított tananyag rendszerezését. Az 

ismereteket feltétlenül fel kell frissíteni és összekötni nyelvtani szintek alapján, mégpedig 

logikusan és a megfelelő kritériumok szerint, oly módon, hogy a tanulók elsajátítsák a nyelvtani 

rendszer szabályait és működésének módjait. Konkrét mondatok, szövegek példáján a legjobb 

felfrissíteni az alaktanból (szófajok, morfémák és egyéb nyelvtani kategóriák) és a mondattanból 

(mondatrészek, mondattípusok stb.) szerzett ismereteket. Amikor a tantervben megjelennek 

olyan egységek, amelyeket a tanulók már az előző osztályokban feldolgoztak, ellenőrizni kell, 

milyen fokú a korábban feldolgozott tananyag ismerete és alkalmazási szintje, az új példákon 

való ismétlés és begyakorlás pedig újabb tartalmak feldolgozását előzi meg, ami biztosítja a 

munka folyamatosságát és azt, hogy rendszerszerű/rendszeres lesz az új tananyag és a már 

elsajátított tudás összekapcsolása.  

Helyesírás 

A helyesírási tartalmakat feltétlenül össze kell kötni a megfelelő példákkal a 

nyelvtanórákon és az irodalomórákon is. Egyszerű módon kell rámutatni az idegen nyelvből vett 

nevek adaptálására (beilleszkedésére) és változásukra. Az egybe- és különírás kérdését egyszerű, 
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ismert példák segítségével kell feldolgozni. Meg kell magyarázni továbbá a különbséget a 

gondolat- és kötőjel írása között, rámutatva a két írásjel használatának szabályaira. 

Helyes kiejtés 

A (helyes) kiejtés gyakorlatait nem kell külön tanítási egységként megvalósítani, hanem a 

megfelelő nyelvtani és irodalmi témákkal együtt. Amennyiben van rá lehetőség, a tanárnak 

hangfelvételekkel kellene szemléltetnie a helyes ejtést és rámutatnia a különbségekre. 

 

NYELVKULTÚRA 

(SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI KIFEJEZŐKÉSZSÉG) 

 

A Nyelvkultúra a tanterv szerint külön terület, de feltétlenül össze kell kötni a másik két 

területtel: az irodalmi és a nyelvi ismeretekkel. A nyelvkultúra felöleli a szóbeli és az írásbeli 

kifejezőkészséget, és mindkét kifejezésmódnak egyforma figyelmet kellene szentelni. A 

nyelvkultúra tanításának végső célja az, hogy a tanulók képesek legyenek a színvonalas és 

célszerű kommunikációra. 

A nyolcadik osztályban folytatódik a funkcionális stílusok jellegzetességeinek vizsgálata. 

Ismételtetni kell a tanulókkal a hetedik osztályban feldolgozott funkcionális stílusokat: 

szépirodalmi, publicisztikai, hivatalos és tudományos stílus. A hivatalos stílus jellegzetességeit – 

standardizáció és egységesítés – egyebek között az által is szemléltetni kellene, hogy serkentjük 

a tanulókat pl. kérvény, fellebbezés, (ön)életrajz, jegyzőkönyv megírására vagy meghatározott 

formanyomtatványok kitöltésére. A hivatalos stílus feldolgozásakor külön ki kellene emelni és 

példákon megmutatni a hivatali nyelv negatív vonásait. A valóság objektív szemléletét és a 

tudományos stílus fogalomtárát más tantárgyakkal korrelációban kellene bemutatni a tanulóknak, 

és külön fel kellene hívni a figyelmüket a szakkifejezések használatára és jelentésére, vagyis a 

szakszavak készletére (terminológiára). Talán a társalgási stílus és jellemzői által lehetne a 

legjobban megmagyarázni a tanulóknak a tényt, hogy egy meghatározott nyelvi szerkezet nem 

mindig számít vétségnek a nyelvi és stilisztikai normák ellen, ha nem erőltetik egyetlen 

lehetséges kifejezésmódként. 

A funkcionális stílusok feldolgozásának célja nem a reprodukció és a funkcionális-

stilisztikai ismeretek rögzítése, hanem az, hogy a tanulók aktív tudást sajátítsanak el, amelyet 

használhatnak a mindennapi kommunikációban. Képessé kellene válniuk, hogy megmagyarázzák 

a funkcionális stílusok közötti hasonlóságokat és különbségeket, hogy felismerjék és 

megindokolják azok elemeit a megfelelően választott szövegekben, megértsék 

jellegzetességeiket. 

A nyelvkultúra tantervének egyik legfontosabb követelménye a tanulók szókincsének 

bővítése. Emiatt kivételes jelentősége van annak, hogy rendszeresen fogjunk a magyar nyelv 

szókincsére vonatkozó témák feldolgozásához. Nem feltétlenül szükséges minden lexikai 

viszonyt részletesen megmagyarázni a tanulóknak, de fontos mindig szem előtt tartani a szóban 

forgó konkrét lexikai jelenség összetettségét és többdimenziós mivoltát, hogy a problémát vagy a 

probléma részét a korosztályukhoz és lehetőségeikhez mérten mutassuk be. 

Az e korosztálynak megfelelő szótani témák között elsősorban arra kellene felhívni a 

figyelmet, mi a különbség a szóalak és a lexéma között. Ennek egyik lehetséges módja, hogy a 

szót az alaktan, a szóalkotás, a mondattan és a lexikológia egységeként is elemezzük. 

A metaforát és a metonímiát a lexikai mechanizmusok részeként kellene tárgyalni, 

rámutatva a különbségre, amely a költői metafora/metonímia és a lexikai (nyelvi) 

metafora/metonímia között fennáll, és kidomborítani jelentőségüket a többszófajúság 
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(poliszémia) megvalósításában. Ennek a tananyagnak a feldolgozását számos példára kellene 

alapozni, amelyek segítenének a tanulóknak, hogy jobban megértsék és a spontán 

kommunikációban használják a metaforát és metonímiát, ami hozzájárulna kommunikációs 

kompetenciájuk fejlesztéséhez. A példákat az irodalomtanítás során feldolgozott irodalmi 

művekből kellene bemutatni, de más szövegtípusokból is. 

A lexémák közötti tartalmi viszonyokat (poliszémia, szinonímia, antonímia és homonímia) 

nem csupán a legtipikusabb eseteken kellene vizsgálni, amelyek a lexéma kontextustól független 

jelentésén alapulnak, hanem figyelembe kell venni a lexéma valós nyelvi használatban való 

szemantikai pozícióját. A lexémát mint többjelentésű, nem pedig egyjelentésű egységként 

kellene megközelíteni, és fel kell hívni a tanulók figyelmét nemcsak a lexéma elsődleges 

(denotatív) jelentésére, hanem a másodlagos (konotatív) jelentéseire is. Rá kell mutatni valódi és 

álszinonimákra, illetve antonimákra való felosztásra a lexéma többszófajú vonatkozásának 

szempontjából, és motiválni a tanulókat, hogy megvitassák a szinonimák, antonimák és 

homonimák használatának stilisztikai hatását. 

Az archaizmusokra és neologizmusokra vonatkozó oktatási egységet kívánatos lenne 

funkcionálisan összekötni a nyelv- és irodalomtanítással. Arra is fel kellene hívni a tanulók 

figyelmét, hogy nyelvünk szavai igen különböző eltérő körülmények között valósulnak meg, 

illetve hogy a szókincs meghatározott használati szférákhoz és meghatározott funkcionális 

stílusokhoz kötődik. 

Az archaizmusokra és neologizmusokra vonatkozó oktatási egységet kívánatos lenne 

funkcionálisan összekötni a nyelv- és irodalomtanítással. Arra is fel kellene hívni a tanulók 

figyelmét, hogy nyelvünk szavai igen különböző alkalmakkor realizálódnak, illetve hogy a 

szókincs meghatározott használati szférákhoz és meghatározott funkcionális stílusokhoz kötődik. 

Az önálló információkeresés és tanulás céljából fontos felhívni a tanulók figyelmét 

elsősorban a szótárakra, lexikonokra, valamint elektronikus és online felületekre. Arra kellene 

serkenteni például a tanulókat, hogy maguk találják meg a szótárban a választ egy meghatározott 

szó jelentésére és használatára, és hogy erről az órán tájékoztassák a többieket. Amikor csak 

lehetséges, a nyelvkultúra órákat a megfelelő nyelvészeti kézikönyvekből, enciklopédiákból stb. 

származó adatokkal kell befejezni vagy kezdeni. 

A propagandaszövegekről szóló oktatási egység keretében (reklámok, internet és hasonlók) 

hangsúlyozni kell, hogy a tanulók az ilyen fajtájú szövegekkel találkoznak a leggyakrabban a 

mindennapi életben. Külön ki kell emelni, hogy ezek egyebek között manipulatív szövegek, és 

külön törvényszerűségeik vannak, továbbá céljuk a befogadó meggyőzése valamiről. 

Az értekezésről és esszéről hangsúlyozni kell a tanulóknak, hogy ezek a szövegek 

különböznek az elbeszéléstől és leírástól, éspedig azért, mert alapjukat a vélemény, álláspont, 

tények és állítások kifejezése képezi. Meg kellene nekik magyarázni, hogy az értekezés mindig 

egy meghatározott kérdésről szól, hogy az elején kifejezésre jut bizonyos kétely vagy dilemma, 

két vélemény közötti választás lehetősége, míg a befejezés elhozza a megoldást, az értekezés 

szerzője a bizonyítékok és érvek erejével igyekszik eljutni az igazsághoz, hogy a potenciális 

beszédtársat (olvasót) meggyőzze véleményének helyénvalóságáról. Ki kell továbbá emelni azt 

is, hogy az esszé olyan szöveg, amely a személyes benyomásokat és szempontokat is közli egy 

meghatározott problémával kapcsolatban, legyen az művészet, tudomány vagy az élet területéről. 

Meg kellene magyarázni a tanulóknak az értekezés és az esszé írásának célját, és többszöri 

gyakorlással segíteni nekik, hogy fokozatosan és szisztematikusan sajátítsák el e két műfaj 

szabályait, fejlesszék a kritikai gondolkodást, és képesek legyenek nyelvileg helyesen kifejezni 

véleményüket egy-egy témáról. Jó lenne serkenteni a tanulókat, hogy értekezés vagy esszé írása 
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előtt készítsenek vázlatot, amelyben választ adnak a kulcsfontosságú kérdésekre. Ezt az oktatási 

egységet össze kell kapcsolni az irodalomtanítással, valamint más tantárgyakkal, szem előtt 

tartva az értekezés vagy esszé írásának témáját. 

Készítsenek leírást, ismertetést, ajánlást (könyvről, filmről, színházi előadásról stb.). 

Ahhoz, hogy a beszédgyakorlat teljes mértékben betöltse szerepét a nyelvkultúra 

tanításában, szükséges, hogy precízen megtervezzük, kellőképpen előkészítsük és részletesen 

megszervezzük. Ennél a korosztálynál funkcionálisak lehetnek a következő olvasási és 

beszédgyakorlatok: bemutató-művészi (kifejező olvasás, versmondás); érvelő; a beszélgetés 

felvételének elemzése; interjú; vita (polémia); tények és kommentárok prezentálása. 

A helyesírási gyakorlat a legjobb módja annak, hogy a tanulók megtanulják a helyesírási 

szabályokat és ellenőrizzék tudásukat, pl. tollbamondás, hibajavítás; idegen nyelvekből vett 

nevek írásmódjának gyakorlása; idegen szavak írása (informatikai terminusok stb.); összetett 

szavak és szószerkezetek írásának gyakorlása; gondolat- és kötőjel írása; a vessző a mellérendelő 

mondatokban. 

A szótani-jelentéstani gyakorlatokkal a tanulók elsajátítják azt a szokást, hogy 

gondolkozzanak és keressék a megfelelő nyelvi kifejezést arra, amit közölni akarnak (a 

kommunikációs helyzettől függően) és ilyen kifejezésekkel bővül szókincsük. A következő 

szótani-jelentéstani gyakorlatok lehetnek megfelelőek: hiányos mondatok kiegészítése 

homonimákkal; a megfelelő szinonima keresése; antonimalánc; a metafora és a metonímia 

jelentésének meghatározása a szövegben; archaizmusok és neologizmusok értelmezése; lexémák 

definiálása. 

A szövegalkotási készséget különböző szövegtípusokban és műfajokban fejlesztjük. Az 

írásbeli feladatok órán történő megbeszélésekor hívjuk fel a diákok figyelmét a nyelvtanórákon 

tanult szabályokra, a helyesírási és nyelvhelyességi ismeretekre, a nyelvi elemek stílusértékére, 

és figyeltessük meg azoknak gyakorlati alkalmazását. A diákok legyenek gyakorlottak a 

helyesírási szabályzat használatában, ismerjék meg az online helyesírási segédletek, valamint a 

számítógépes szövegszerkesztő által nyújtott lehetőségek előnyeit és hátrányait (csapdáit). 

Félévenként két-két írásbeli dolgozatot íratunk (összesen négyet évenként). Az írásbeli 

dolgozatot az azt megelőző órán előkészítjük. 

 

III A TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMAT ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

A tanulók teljesítményének ellenőrzése és értékelése a kimenetek megvalósítását szolgálja. 

Minden tanítási óra és a tanulók minden megnyilvánulása alkalom a formatív értékelésre, illetve 

a tanulók fejlődésének regisztrálására. 

A formatív értékelés az oktatáshoz való korszerű hozzáállás részét képezi, ez alatt a tudás, a 

készségek, attitűdök és a magatartásmódok felmérését értjük, továbbá a megfelelő kompetenciák 

fejlesztését az oktatási folyamatban. A formatív mérés a tanuló teljesítményére vonatkozó adatok 

révén valósul meg, amelyhez általában a következő technikákat alkalmazzuk: gyakorlati 

feladatok megoldása, a tanuló tanítás alatti tevékenységének megfigyelése, a tanuló és a tanár 

közötti közvetlen kommunikáció, a tanuló egyéni haladástérképe stb. A formatív értékelés 

eredményét az oktatási ciklus végén számszerű osztályzatban is ki kell fejezni. 

A tervezés, megvalósítás, ellenőrzés és értékelés a tanári hivatás részét képezi. Fontos, hogy 

a tanuló teljesítményének figyelemmel kísérése mellett a tanár állandó jelleggel kövesse és 

értékelje a tanítási-tanulási folyamatot, valamint következetes önértékelésre, önképzésre 

törekedjen. 
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3.3 СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК 

 

ПРОГРАМ A 

ЗА УЧЕНИКЕ ЧИЈИ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК ПРИПАДА НЕСЛОВЕНСКИМ 

ЈЕЗИЦИМА И КОЈИ ЖИВЕ 

У ХОМОГЕНИМ СРЕДИНАМА 

(основни ниво стандарда) 

 

Циљ 

Циљ учења српског као нематерњег језика јесте оспобљавање 

ученика да се служи српским језиком на основном нивоу у 

усменој и писаној комуникацији ради каснијег успешног 

укључивања у живот заједнице и остваривања грађанских 

права и дужности, као и уважавање српске културе и развијање 

интеркултуралности као темељне вредности демократског 

друштва. 

Разред Осми 

Годишњи 

фонд 

часова 
68 часова 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– разуме и користи 

предвиђени лексички фонд; 

– разуме и користи 

граматичку материју усвајану 

у претходним разредима; 

– користи основне врсте 

зависних реченица; 

– саставља сложеније 

синтагме; 

ЈЕЗИК 

Око 100 нових 

пунозначних и 

помоћних речи; 

Граматички садржаји из 

претходних разреда 

(понављање и 

увежбавање на познатој и 

новој лексици); 

Зависне реченице: 

временска (с 

везником кад), намерна (с 

предикатом у презенту), 

изрична (с везником да) и 

односна (са 

заменицом који у 

функцији субјекта); 

Творба најфреквентнијих 

придева изведених 

суфиксима 
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-ски и -(и)ји; 

– савладане (већ усвојене) 

садржаје из књижевности 

повезује са новим 

књижевноуметничким 

текстовима и користи их у 

њиховом тумачењу; 

– искаже сопствени доживљај 

књижевног дела уз 

образложење; 

– одреди тему, мотиве и 

ликове, главни догађај, време 

и место дешавања радње; 

– разуме и именује односе 

међу ликовима у тексту; 

– разуме улогу хумора у делу; 

– разликује приповедање у 

првом и трећем лицу; 

– драматизује (уз помоћ 

наставника) одломак прозног 

текста у кратким дијалозима; 

– изнесе један аргумент због 

чега би књижевно дело 

препоручио другу; 

– препозна сличне мотиве у 

књижевним делима на 

матерњем језику; 

КЊИЖЕВНОСТ 

Народна бајка по избору 

(адаптирана) 

Народна прича: „Тамни 

вилајет” (адаптирана) 

Народна лирска обредна 

песма по избору 

Народна епска песма по 

избору (адаптирани 

одломак) 

Стеван Раичковић: 

„Селидба” (одломак) 

Мирослав Антић: „Плава 

звезда” 

Јасминка Петровић: 

„Моја породица” 

(одломак из романа „Ово 

је најстрашнији дан у мом 

животу”) 

Милан Шипка: „Вежба” 

(из књиге „Приче о 

речима”) 

Добрица Ерић: „Вашар у 

Тополи” (одломци) 

Јасминка Петровић: 

„Кроз трње до звезда” 

(одломак из књиге „Кажи 

тети ’Добар дан’”) 

Станислав Живковић: 

„Чудесни живот слике” 

(одломак из књиге 

„Живот слика”) 

Избор из часописа за 

младе 

Конструисани текстови о 

Ђавољој вароши или 

Винчи 

По слободном избору (у 

складу са 
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интересовањима 

ученика), наставник 

бира још два текста која 

нису на овој листи. 

Наставник бира 6 

текстова за обраду. 

– разуме информације битне 

за задовољење свакодневних 

животних потреба; 

– разуме садржај кратког 

говореног или писаног текста; 

прати главну идеју у 

свакодневној комуникацији и 

повезује узрок и последицу; 

– у неколико континуираних 

реченица опише себе и људе 

из окружење; исприча неки 

догађај; саопшти своје 

намере, жеље и потребе; 

адекватно користи 

комуникативне моделе за 

најчешће говорне чинове; 

– писмено или усмено 

пренесе кратке информације 

добијене од других; 

– нормалним темпом чита и 

разуме лексички и 

граматички познат текст 

писан ћирилицом или 

латиницом, а појединачне 

непознате речи одређује на 

основу контекста; 

– пише краће текстове у 

складу са ортографском 

нормом на задате теме и 

организује их у смисаоне 

целине. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

I. Лично представљање: 

основне информације о 

себи – кратка биографија 

II. Породица и људи: 

људске врлине и мане 

III. Живот у кући: 

одржавање стамбеног 

простора (кречење, 

поправке); планирање и 

организација послова и 

обавеза у кући; 

породична окупљања 

IV. Храна и пиће: 
припремање хране; 

здраве навике у исхрани 

V. Одећа и обућа: 

естетска компонента 

изгледа, накит и модни 

детаљи 

VI. Здравље: 

адолесценција, опасности 

од болести зависности 

VII. Образовање: 

могућности даљег 

школовања, врсте 

средњих школа, 

занимања; основни 

појмови из хемије 

VIII. Природа: 

екологија, заштита 

природе 

IX. Спорт: 
актуелне и 

традиционалне спортске 

манифестације; 

понашање на спортским 
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манифестацијама 

X. Куповина: 

куповина у 

специјализованим 

продавницама 

(продавница спортске 

опреме, књижара...) 

XI. Насеља саобраћај, 

јавни и услужни 

објекти: 
културноисторијски 

споменици; коришћење 

јавног превоза, понашање 

у саобраћају; музеј, 

галерија 

XII. Време: 

временски распоред 

недељних активности 

XIII. Култура, уметност, 

медији: 
позоришна представа; 

интернет и друштвене 

мреже (предности и мане) 

XIV. Комуникативни 

модели: 
психолошка стања и 

расположења; давање 

савета 

Обавезна су два писмена задатка у току школске године (у другом и у 

четвртом класификационом периоду). 

Кључни појмови садржаја: српски као нематерњи језик, слушање, разумевање, 

говор, читање, писање 

 

 

 

ПРОГРАМ Б 

ЗА УЧЕНИКЕ ЧИЈИ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК ПРИПАДА СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА И 

КОЈИ ЖИВЕ 

У ВИШЕНАЦИОНАЛНИМ СРЕДИНАМА 

(средњи–напредни ниво стандарда) 

 

Циљ Циљ учења српског као нематерњег 

језика јесте оспособљавање ученика да води усмену и писану 
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комуникацију са говорницима српског као матерњег језика 

ради каснијег пуног укључивања у живот заједнице и 

остваривања грађанских права и дужности, као и упознавање 

српске културне баштине и развијање интеркултуралности као 

темељне вредности демократског друштва. 

Разред Осми 

Годишњи 

фонд 

часова 
68 часова 

ИСХОДИ 
По завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– разуме и користи 

предвиђени лексички 

фонд; 

– разуме и користи 

граматичку материју 

усвајану у претходним 

разредима; 

– у говору и писању 

уобличава сложеније 

синтагме и користи 

зависне реченице; 

– разуме исказе у којима 

се употребљава презент 

за будућност и 

прошлост; 

ЈЕЗИК 

Око 100−150 нових 

пунозначних и помоћних речи, 

укључујући и основне појмове 

из школских предмета; 

Граматички садржаји из 

претходних разреда 

(понављање и увежбавање на 

познатој и новој лексици); 

Неконгруентни атрибут; 

Зависне реченице: временска 

(с везницима кад, док, чим, пре 

него што), намерна (с 

предикатом у презенту и 

потенцијалу), изрична (с 

везницима да, како, што), 

односна, допусна (с 

везником иако); 

Презент за означавање прошле 

и будуће радње; 

Творба придева изведених 

суфиксима -ски и -(и)ји 

– савладане (већ 

усвојене) садржаје из 

књижевности повезује са 

новим 

књижевноуметничким 

текстовима и користи их 

у њиховом тумачењу; 

КЊИЖЕВНОСТ 

Народна лирска обредна песма 

по избору 

Народна епска песма по 

избору (адаптирани одломак) 

Стеван Раичковић: „Селидба” 

(одломак) 
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– упореди сопствени 

доживљај књижевног 

дела са доживљајем свог 

друга, уз образложење; 

– одабрана књижевна 

дела предвиђена 

наставним програмом 

локализује у основне 

књижевне контексте 

(усмена/ауторска и 

лирска/епска/драмска 

књижевност); 

– разуме значај дела 

великих српских писаца 

за српску културу; 

– упоређује књижевност 

на матерњем језику са 

српском књижевношћу; 

– уочава битне поетске 

елементе у структури 

књижевноуметничког 

текста користећи 

књижевнотеоријско 

знање стечено на 

часовима матерњег 

језика; 

– образложи разлике 

између 

књижевноуметничког и 

неуметничког текста 

који обрађују 

исте/сличне теме, ликове 

и догађаје; 

Јасминка Петровић: „Моја 

породица” (одломак из романа 

„Ово је најстрашнији дан у 

мом животу”) 

Милан Шипка: „Вежба” (из 

књиге „Приче о речима”) 

Добрица Ерић: „Вашар у 

Тополи” (одломци) 

Јасминка Петровић: „Кроз 

трње до звезда” (одломак из 

књиге „Кажи тети ’Добар 

дан’”) 

Станислав Живковић: 

„Чудесни живот слике” 

(одломак из књиге „Живот 

слика”) 

Милован Витезовић: „Принц 

Растко – Свети Сава” 

(одломак) 

Милутин Тасић: „Стеван 

Стојановић Мокрањац” 

(одломак из књиге „Српски 

великани уметности”) 

Градимир Стојковић: 

„Једноставније не може бити” 

Весна Алексић: одабрани 

краћи одломци из књиге 

„Каљави коњ – приче из 

словенске митологије” 

Избор из часописа за младе 

Конструисани текст о Ђавољој 

вароши или Винчи 

По слободном избору (у 

складу са интересовањима 

ученика), наставник бира 

још два текста која нису на 

овој листи. 

Наставник бира 8 текстова 

за обраду. 

– разуме садржај јасно ЈЕЗИЧКА I. Лично представљање: 
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изговореног текста о 

стварима, особама и 

активностима из 

свакодневног живота; 

– разуме садржај емисија 

електронских медија о 

познатој теми; 

– учествује у 

свакодневној 

комуникацији користећи 

изразе у складу са 

говорном ситуацијом; 

говори о познатим 

темама, поставља 

питања, даје одговоре, 

самостално излаже у 

складу са предвиђеним 

темама и садржајима; 

– чита и већим делом 

разуме краћи непознат 

текст писан ћирилицом 

или латиницом, тематски 

близак његовом 

интересовању и узрасту; 

– пише ћирилицом или 

латиницом текст до 15 

реченица на теме 

предвиђене програмом. 

КУЛТУРА основне информације о себи – 

кратка биографија 

II. Породица и људи у 

окружењу: људске врлине и 

мане 

III. Живот у кући: 

одржавање стамбеног 

простора (кречење, поправке), 

основни алати, оруђе; 

породични излети и путовања, 

породична окупљања 

IV. Храна и пиће: 
припремање хране; здраве 

навике у исхрани 

V. Одећа и обућа: 

естетска компонента изгледа, 

накит и модни детаљи 

VI. Здравље: 

адолесценција, опасности од 

болести зависности 

VII. Образовање: 

могућности даљег школовања, 

врсте средњих школа, 

занимања; основни појмови из 

хемије 

VIII. Природа: 

екологија, заштита природе; 

карактеристике и 

занимљивости појединих 

регија, национални паркови 

IX. Спорт: 
актуелне и традиционалне 

спортске манифестације; 

понашање на спортским 

манифестацијама 

X. Куповина: 

куповина у специјализованим 

продавницама (продавница 

спортске опреме, књижара...) 

XI. Насеља саобраћај, јавни 

и услужни објекти: 
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коришћење јавног превоза, 

понашање у саобраћају; музеј, 

галерија 

XII. Време: 
временски распоред недељних 

активности 

XIII. Култура, уметност, 

медији: 

споменици културе; значајни 

догађаји из културне 

прошлости; интернет и 

друштвене мреже као извори 

информација 

XIV. Комуникативни 

модели: 
психолошка стања и 

расположења; давање савета 

Обавезна су два писмена задатка у току школске године (у другом и у 

четвртом класификационом периоду). 

Кључни појмови садржаја: српски као нематерњи језик, слушање, разумевање, 

говор, читање, писање 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Предмет српски као нематерњи језик похађају ученици који наставу слушају на 

неком од језика националних мањина. Међу тим ученицима постоје изразите разлике у 

степену овладаности српским језиком приликом поласка у школу и у темпу и обиму којим 

могу напредовати током школовања. Ова разлика условљена је различитим матерњим 

језицима од којих су једни блиски српском језику (разлике међу њима су такве да не 

морају ометати комуникацију), док су други структурно толико различити да, без 

елементарног познавања једног од њих, комуникација међу говорницима није остварива. 

Осим тога, на ниво којим ученици реално могу овладати српским језиком утиче и средина 

у којој живе (претежно хомогена или хетерогена средина). 

Имајући ово у виду, за предмет српски као нематерњи језик сачињена су два 

програма. 

Према постављеном циљу, очекиваним исходима и датим садржајима, први програм 

(А) примерен је ученицима чији се матерњи језици изразито разликују од српског, који 

живе у претежно језички хомогеним срединама и имају мало контаката са српским 

језиком, а у школу полазе готово без икаквог предзнања српског језика. 

Други програм (Б) предвиђен је за ученике који живе у језички мешовитим 

срединама, који могу брже и у већем обиму да савладавају српски језик, односно да, у 

складу с узрастом, достигну виши ниво владања српским језиком. 
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Оба програма за предмет српски као нематерњи језик садрже три области: Језик, 

Књижевност и Језичку културу. Оне су функционално повезане, прожимају се и 

међусобно допуњују. Стога их треба разумети као делове комплексне целине који 

доприносе остваривању исхода овог предмета, сваки са својим специфичностима. 

Наставник је обавезан да се упозна са исходима и програмским садржајима првог 

циклуса образовања или претходних разреда. 

IПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и 

осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује дати програм 

потребама конкретног одељења имајући у виду: састав одељења и могућности ученика; 

уџбенике и друге наставне материјале које ће користити; техничке услове, наставна 

средства и медије којима школа располаже; ресурсе, могућности, као и потребе локалне 

средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја, наставник најпре 

креира свој глобални план рада, на основу кога ће касније развијати своје оперативне 

планове.Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу 

операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. Сада наставник за сваку 

област има дефинисане исходе. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази 

планирања и писања припреме за час, дефинише пирамиду исхода на три нивоа: оне које 

би сви ученици требало да достигну, оне које би већина ученика требало да достигне и оне 

које би требало само неки ученици да достигну. 

На овај начин постиже се индиректна веза са стандардима на три нивоа постигнућа 

ученика. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки 

лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена, више 

различитих активности. У фази планирања наставе и учења веома је важно да наставник 

приступи уџбенику као једном од наставних средстава које је пожељно богатити и 

проширивати додатним, самостално израђеним наставним материјалима. Поред уџбеника, 

као једног од извора информација, на наставнику је да ученицима омогући увид и 

искуство коришћења и других извора сазнавања. 

IIOСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ЈЕЗИК 

Област Језик обухвата лексику и граматичке моделе српског језика. У садржајима и 

исходима ове области налазе се оквирни број речи и граматички елементи којима ученик 

треба да овлада у сваком разреду. У овој области програма тежиште је на постепеном 

усвајању система српског језика почев од 1. разреда. Језик почиње да се усваја помоћу 

минималног броја речи употребљених у основним реченичним моделима с јасним 

комуникативним контекстом. Односно, речи и њихови облици не усвајају се изоловано, 

већ у реченичном, односно комуникативном контексту. За продуктивну употребу језика 

нефункционално је ванконтекстуално учење парадигми (учење самих облика речи). 

Усвајање граматике српског језика у почетним фазама на млађем узрасту претежно је 

несвесно – у разноврсним активностима ученици слушају исказе на српском језику, 

понављају их и комбинују у одговарајућим познатим и блиским контекстима. У наредним 

фазама наставник помаже ученицима да уоче језичка правила и почну да их примењују. 
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Да би ученик овладао одређеним фондом речи и граматичким елементима, неопходно 

је да их разуме и дуготрајно увежбава. На тај начин стварају се предуслови да их примени 

у одговарајућој комуникативној ситуацији. Формално познавање граматичких правила не 

подразумева и способност њихове примене, те је такво знање корисно само уколико 

помаже бољем разумевању неких правилности система. Односно, савладавање 

граматичких правила није само себи циљ. Објашњење граматичких правила, уколико 

наставник процени да је корисно, треба да буде усклађено с узрастом ученика, његовим 

когнитивним способностима, предзнањима у матерњем језику и сведено на кључне 

информације неопходне за примену. Учениково познавање граматичких правила 

процењује се и оцењује на основу употребе у контексту, без инсистирања на њиховом 

експлицитном опису. 

На нижем нивоу владања језиком (средине у којима се реализује А програм) важно је 

да се код ученика развије способност разумевања и конструисања исказа који садрже 

елементе одређене програмом. Притом је у продукцији (састављању и казивању исказа) на 

овом нивоу битно да значење поруке буде разумљиво, док се граматичка исправност 

постиже постепено. На том нивоу очекују се типичне грешке изазване интерференцијом и 

недовољном савладаношћу материје. Грешке нису само знак непознавања градива, већ су 

управо показатељ да је ученик спреман да се упусти у комуникацију, што наставник треба 

да подстиче. То не значи да грешке уопште не треба исправљати. Наставник одлучује о 

томе када ће, на који начин и које грешке исправљати, водећи рачуна истовремено и томе 

да ученика мотивише за комуникацију и о томе да се грешке постепено редукују. 

Управо су часови из области Језик погодни за усмерено, циљано усвајање појединих 

сегмената, граматичких елемената српског језика. Током ових часова препоручује се 

динамичко смењивање различитих активности: различити типови вежби слушања, 

провера разумевања слушаног, понављање, граматичко и лексичко варирање модела, 

допуњавање, преобликовање потврдних у упитне и негиране форме и сл. 

Реализција наставе српског као нематерњег језика према Б програму подразумева 

одређено владање српским језиком од почетка школовања, односно могућност бржег 

напредовања у току школовања. У таквим околностима очекује се мања заступљеност 

грешака и њихово брже исправљање. Примена Б програма подразумева овладаност 

садржајима А програма и подизање језичке компетенције на виши ниво, те је настава 

језика у функцији оспособљавања ученика за правилно комуницирање савременим 

стандардним српским језиком у складу с језичким и ванјезичким контекстом. 

Будући да ученици који похађају наставу српског као нематерњег језика, похађају и 

наставу матерњег језика, сврсисходно је у одговарајућим приликама користити трансфер 

знања стечених на матерњем језику и о матерњем језику. Настава српског као 

нематерњег језика треба да буде у корелацији с наставом матерњег језика. 

Језичка грађа се из разреда у разред постепено проширује и усложњава, она је 

кумулативна и надовезује се на претходну. Увођење новог елемента подразумева 

овладаност претходним, што значи да се нова грађа ослања на претходну која се 

континуирано увежбава. Следећи примери краћих текстова илуструју примену језичке 

материје поштујући поступност и увођење нових језичких садржаја у сваком разреду у А 

програму:1 

1. разред (презент глагола у 1, 2. и 3. лицу једнине (потврдни и одрични облик); 

проста реченица с именским делом предиката; личне заменице 1, 2. и 3. лица једнине у 
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функцији субјекта; проста реченица с глаголским предикатом; именице у локативу 

једнине спредлозима у и на уз глагол јесам): Здраво! Ја се зовем Марија. Ја сам у школи. 

Ово је учионица. Ученик је у учионици. Он црта. То је учитељица. Она седи на столици. 

2. разред (проста реченица с придевом у именском делу предиката; акузатив именица 

без предлога; локатив с предлозима у и на; акузатив с предлозима у и на са глаголом ићи; 

презент глагола за сва три лица и оба броја; личне заменице 1, 2. и 3. лица множине у 

функцији субјекта; присвојне заменице за 1. и 2. лице једнине сва три рода у функцији 

атрибута и именског дела предиката): Ово је моја школа. Ми смо ученици. Идемо у школу. 

Имамо торбе. Торбе су велике. Дечаци се играју у дворишту. Они имају лопту. Они воле 

фудбал. 

3. разред (перфекат глагола (сва три лица и оба броја); присвојне заменице за треће 

лице једнине сва три рода; прилози сада, данас и јуче): Марија данас слави рођендан. Ово 

је њена мама. Она је јуче правила торту. Ово је њен тата. Тата је правио сендвиче. 

Дошли су гости. Марија је весела. 

4. разред (футур I глагола (сва три лица и оба броја); императив (2. лице једнине и 

множине најфреквентнијих глагола); именица у дативу у функцији неправог објекта уз 

глаголе давања и говорења; присвојне заменице за сва три лица једнине и множине –

слагање с именицом у једнини; прилози сутра, ујутру, увече; узрочна реченица с 

везницима јер и зато што; фреквентни прилози за начин (брзо, полако, лепо); творба 

именица са значењем вршиоца радње, имаоца занимања изведених суфиксима: -ар, -ац, 

-ач; именице које означавају женску особу изведене суфиксима: -ица; -ка): Мој разред ће 

сутра ујутру ићи на излет. Ја ћу устати у седам сати. Направићу сендвич. Учитељица је 

рекла ученицима: „Понесите воду јер ће бити топло”. Брзо ћу се спаковати. Возач Иван 

ће возити аутобус. 

5. разред (узрочна реченица с везницима јер и зато што; одредбе за начин исказане 

фреквентним начинским прилозима; сложени глаголски предикат с модалним 

глаголима: требати, морати, моћи, смети, желети; именице у генитиву с 

предлозима испред, иза, изнад, испод, поред у функцији одредбе за место; конгруенција 

атрибута и именице у номинативу и акузативу; творба именица којима се означавају 

називи спортиста; творба прилога од придева): Ја желим да играм кошарку. Треба много 

тренирати. Једног дана бићу кошаркаш. Поред моје куће је кошаркашки клуб. Уписују 

нове чланове. Моја старија сестра тренира пливање. Она је добра пливачица и вредно 

тренира. 

6. разред (именице у генитиву с предлозима од и до у функцији одредби за место и 

време; прилози рано, касно, увек, никад, понекад, 

често, ретко, цео (дан), дуго, зими, лети; конгруенција атрибута и именице у номинативу 

и акузативу; именица у инструменталу са значењем средства и друштва; компаратив и 

суперлатив придева и прилога; присвојни придеви на -ов/ев, -ин (у номинативу); називи 

земаља и регија изведени суфиксима: -ија, 

-ска): Имам дванаест година и идем у шести разред. Волим модерну музику. Свирам 

гитару од четвртог разреда. У јуну ћу ићи на такмичење у Италију. Имам добре другове 

и другарице. С њима идем у школу аутобусом јер је школа далеко. Увек се добро 

забављамо. Лети често идемо на базен бициклима. Мој најбољи друг се зове Марко. Он је 

нижи од мене и бољи је ученик јер више учи. Маркова сестра се зове Мирјана. 

7. разред (именице у генитиву с предлозима са, из, око, између у функцији одредбе за 

место; именице у генитиву с предлозима пре и после у функцији одредбе за време; локатив 
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у функцији неправог објекта уз глаголе говорења и мишљења; именичке, бројне и 

прилошке синтагме са значењем количине; конгруенција атрибута и именице у дативу, 

инструменталу и локативу; најфреквентније збирне именице са суфиксом -је; творба 

именица за означавање места (простора и просторија) на којем се врши радња: 

-иште/-лиште, -оница); творба именица са значењем етника (примери из окружења): Моја 

породица живи у кући. Око куће имамо цвеће. Наш сусед је Мађар. Између наше и његове 

куће налази се мало игралиште. С друговима често идем тамо после школе. Понекад 

купимо флашу сока и неколико кесица семенки, седимо на дрвеним клупама и разговарамо 

о новим филмовима, строгим наставницима, музици и разним другим стварима. Прошле 

недеље смо помагали нашем старом суседу да поправи љуљашке и клацкалице. Тако ће и 

млађој деци бити лепше. 

8. разред (зависне реченице: временска (с везником кад), намерна (с предикатом у 

презенту), изрична (с везником да) и односна (са заменицом који у функцији субјекта); 

творба придева суфиксима -ски и -(и)ји): Јуче сам имала много домаћих задатака. Кад 

сам их завршила, укључила сам телевизор. После пола сата у собу је ушао мој брат и 

променио канал. Хтео је да гледа утакмицу. Рекла сам му да ја желим да гледам омиљену 

серију која почиње за пет минута. Он је рекао да је утакмица веома важна, јер играју 

српска и мађарска репрезентација. Нисмо хтели да се свађамо. Договорили смо се да он 

иде у дневну собу и тамо гледа утакмицу. 

КЊИЖЕВНОСТ 

Програм А предмета српски као нематерњи језик намењен је хомогеној средини, 

ученицима који веома ретко имају контаката са говорницима чији је матерњи језик 

српски. Познавање језика је на основном (елементарном) нивоу, комуникација на српском 

језику се тешко остварује, граматички модели су неувежбани пошто ученици немају 

прилике да користе српски језик, њихов речник не садржи велики број речи, речи веома 

лако из активног фонда прелазе у пасивни и буду заборављене, лексика се усваја спорије 

него код ученика хетерогене средине, интерференцијске грешке се често појављују у 

толиком обиму да ометају разумевање реченице; из ових разлога би акценат требало да 

буде на лексици и језичким обрасцима (моделима) који ће им обезбедити темељ за 

једноставну комуникацију на српском језику. 

У сваком разреду ученицима је понуђено више текстова од броја који је обавезујући. 

Основни критеријум за избор текстова је ниво познавања језика. Поред одабраних 

текстова, обрађују се и текстови по слободном избору, при чему се води рачуна о нивоу 

познавања језика и интересовањима ученика. Уз оригиналне књижевне текстове 

планирана је и обрада конструисаних текстова који треба да буду у функцији обогаћивања 

лексике неопходне за свакодневну комуникацију на основном нивоу. Предлаже се да 

наставник планира најмање три часа за обраду једног текста кроз теме. Песме које се 

певају не захтевају обавезно обраду, граматичка и лексичка објашњења језичких појава. 

Област наставног програма Књижевност доприноси постизању комуникативне 

функције језика. Основна функција књижевноуметничких текстова, односно адаптација, 

поред оспособљавања ученика за комуникативну употребу језика, јесте и упознавање 

ученика са културом, историјом и традицијом српског народа, као и с књижевним делима 

значајним за српску књижевност. 

Функције адаптираног књижевног текста у А програму: 
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● усвајање лексике одређеног тематског круга потребне за свакодневну 

комуникацију; 

● читање, односно слушање текста у функцији увежбавања разумевања писаног и 

говорног језика – увежбава се читање у себи и читање са разумевањем; 

● задаци у вези са текстом развијају умење разумевања текста, увежбава се вештина 

писања, састављање и писање реченица које садрже познату лексику уз увежбавање 

основних језичких образаца, као и развијање способности састављања реченица говорног 

језика (приликом писаних и говорних вежби толеришу се интерференцијске грешке које 

не ометају разумевање реченице); 

● одговори на питања (усмено и писмено) помажу ученику да развије механизме 

састављања реченица на српском језику, односно излагање на српском језику уз видно 

присуство интерференцијских грешака – упутно је да наставник врши корекције указујући 

на правилне облике; 

● репродукција текста или препричавање развијају способност употребе језика – 

ученик треба да се изрази користећи више реченица, да формира и развија говорне 

способности. 

Књижевноуметнички, адаптирани и конструисани текстови погодни су за тумачење, 

при чему се узимају у обзир узраст и предзнања ученика. Текстови су уједно и полазна 

основа за увежбавање нових речи и израза, језичких модела, читања, писања, говора; стога 

три часа намењена једном тексту представљају истовремено и обраду и увежбавање 

градива. 

Рад на тексту обухвата: 

1. Семантизацију непознатих речи: семантизација може да се изведе помоћу 

синонима који су познати ученицима, визуелним приказивањем речи, постављањем речи у 

контрастне парове (мали-велики), описивањем речи једноставним реченицама. Наставник 

мора да води рачуна да реченица којом описује непознату реч садржи ученицима познате 

речи. Превод је оправдан само у случају када не постоје друга средства за објашњење 

значења речи. Препоручује се употреба речника на часу. 

2. Слушање или читање текста: саветује се да наставник први пут прочита текст – на 

овај начин ученици чују правилан изговор речи, пошто ученици хомогене средине ретко 

имају прилике да чују српски језик, наставниково гласно читање је од изузетне важности. 

Препоручује се употреба аудио-визуелних средстава. Захтеви који се у програму тичу 

учења одломака из поезије и прозе напамет подстичу усвајање модела говорења, као и 

интонацију речи и реченица. 

Драматизација текстова везује се и за јавни наступ, али и за разговор о књижевном 

делу пошто представља вид његове интерпретације. Саживљавањем са ликовима дела, 

ученици могу испољити осећања која препознају у понашању јунака и о којима закључују. 

3. Контекстуализација нове лексике: неопходно је да ученици нове речи поставе у 

реченични контекст како би се лексика увежбавала паралелно са конструисањем 

реченица. Реченице треба да буду једноставне да би се избегао велики број грешака које 

неминовно настају у сложенијим конструкцијама. Уколико реченица садржи превише 

грешака, постаје неразумљива слушаоцу. Контекстуализација нових речи је битан 
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елеменат функционалне употребе језика пошто наводи ученика да саставља реченице и 

активира речнички фонд и језичке моделе. 

4. Питања у вези с текстом (у писаној форми и усмено): процес разумевања текста 

има више етапа. Тек када се нова лексика усвоји и примени у реченицама може да се пређе 

на ниво разумевања текста. Ниво на којем је ученик разумео текст може да се утврди 

постављањем питања у вези с текстом. Питања треба да се заснивају на лексици коју су 

раније усвојили уз употребу нових речи обрађених у тексту. Упутно је да питања буду 

кратка (Шта је у Весниној торби? – текст Весна и торба). Корисно је да део питања буде 

у писаној, а део у говорној форми. Значајно је да се примарно увежбава говор, а затим и 

писање. 

5. Питања поводом текста (у писаној форми и усмено): ученици увежбавају и 

остварују комуникацију на српском језику засновану на познатој лексици, уз толерисање 

грешака које не ометају разумевање. Питања треба да буду у складу с лексичким фондом 

којим ученици располажу (на пример: Ко је јунак приче?; Где се одиграва радња?; Како 

изгледа јунак приче?; Шта осећа девојчица у песми?). Ово је следећи ниво у процесу 

усвајања језичких вештина чији је циљ навођење ученика да остваре комуникацију на 

српском језику. Овај циљ је често веома тешко постићи код ученика хомогене средине, 

али је неопходно навести ученика да усмено, а потом и у писаној форми употреби 

одређене речи или изразе на српском језику. 

6. Разговор о тексту: у складу са лексиком којом ученици располажу разговор се 

заснива на препознавању главних ликова, активностима које се везују уз њих, на истицању 

особина ликова из текста. Као део процеса увођења ученика у употребу језика упутно је да 

се ученици, према моделима из текстова подстичу да састављају реченице потребне у 

говорним ситуацијама. На пример, драматизација текста Весна и торба – Весна: Моја 

торба је стара. Оловка: Шта радиш, Весна? Зашто стављаш пуно ствари у торбу? У торби 

нема места. Тата: Весна, треба да купим нову торбу. Весна: Тата, молим те, купи ми нову 

торбу. Ученици се подстичу да поводом текста закључују о идејама препознатим у тексту 

(Шта текст казује о Весниним особинама?). 

Приликом обраде поезије не инсистира се на књижевној теорији, већ на доживљају 

лирске песме. Подстицање ученика да разуме мотиве, песничке слике и језичкостилска 

изражајна средства доводи се у везу са илустровањем значајних појединости, као и с 

увежбавањем интонације стиха и уочавањем риме у песми. 

7. Компаративни приступ: наставник планира укључивање текстова матерњег језика 

који се пореде са предложеним делима српске књижевности (уколико је то могуће) и са 

примерима везаним за филм, позоришну представу, различите аудио-визуелне записе; у 

обраду књижевног дела укључује и садржаје из ликовне и музичке културе, стрип и 

различите врсте игара (осмосмерке, ребуси, укрштене речи, асоцијације...). 

Приликом уочавања битних поетских елемената у структури књижевноуметничког 

текста, користећи знање стечено на часовима матерњег језика, наставник се труди да код 

ученика (у складу са њиховим могућностима) објасни основне облике приповедања 

(нарација, дескрипција, дијалог); појам сижеа и фабуле, функцију песничке слике; улогу 

језичкостилских средстава и друге основне поетичке одлике текста. 

8. Обликовање кратког текста у писменој форми или усмено на основу адаптираног 

књижевног текста: овај ниво употребе српског језика у говорној или писаној форми 
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представља главни циљ области Књижевност у А програму. Покушај самосталног 

састављања краћег текста од пет или шест реченица (у пару или у групи) представља виши 

ниво у остваривању комуникативне функције језика. Ученици развијају механизам 

употребе језичке грађе и језичких модела; спајају речи у реченице уз поштовање 

граматичких структура, затим спајају више реченица у краћи текст. Процес се односи и на 

говорени и на писани текст. 

Програм Б: 
Књижевноуметнички текстови у настави српског као нематерњег језика имају 

вишеструку функцију. Читајући и тумачећи књижевноуметничка дела и изабране одломке 

најзначајнијих дела српских писаца, ученици ће имати прилику да се упознају са српском 

културном баштином и тако боље разумеју сличности и разлике које постоје између 

културе народа којем припадају и културе народа чији језик уче. Текстови истовремено 

представљају извор нове лексике и полазну основу за даљи рад – разговоре, читање, 

интерпретацију, различите врсте говорних и писмених вежби и друге активности. 

У области наставног програма Књижевност наведени текстови усклађени су с 

узрасним карактеристикама и језичким могућностима ученика. Дати предлог дела 

наставник ће прилагођавати потребама својих ученика. Од предложених дела, наставник 

самостално бира она која ће обрађивати, као и дела којима ће проширити списак. За сваки 

текст је предвиђено по три часа. 

За ученике који српски као нематерњи језик буду савлађивали по програму који је 

намењен онима који уче и живе у хетерогеним језичким срединама или им је матерњи 

језик један од словенских језика, предложени су аутентични књижевноуметнички 

текстови или одломци из њих. Ипак, постоје значајне разлике између ученика који живе у 

хетерогеној средини, а чији је матерњи језик несловенски, и ученика чији је матерњи језик 

словенски. Ове разлике је неопходно узети у обзир приликом избора текстова за обраду и 

при изради уџбеника. Стога се препоручује ауторима уџбеника и наставницима да нека од 

предложених дела адаптирају, скрате и прилагоде језичком знању и могућностима 

ученика чији је матерњи језик несловенски. Наставници који раде с ученицима чији 

матерњи језик припада групи словенских језика, могу се опредељивати за аутентична 

дела. 

Бављење књижевноуметничким текстом подразумева различите методичке поступке 

који ће бити усмерени на његово што боље разумевање и тумачење. Рад на тексту састоји 

се из неколико етапа: уводног разговора са семантизацијом мање познатих речи и израза 

(ова етапа је посебно важна за ученике чији језик није словенски); просторне и временске 

локализације текста; изражајног читања; кратке провере уметничког доживљаја и 

разумевања текста; разговора о тексту и његовог тумачења (различитих аналитичко-

синтетичких поступака којима ће се откривати естетске вредности дела, важне 

појединости у њему и места с посебном експресивношћу); повезивања дела с личним 

доживљајима и искуствима ученика. Свака од наведених етапа зависи од природе текста 

као и од предзнања и могућности ученика. 

Уводни разговор и семантизација мање познатих речи и израза биће за неке ученике 

од изузетне важности за разумевање дела и стога им је потребно посветити посебну 

пажњу. О избору речи за семантизацију одлучује наставник уважавајући предзнања својих 

ученика. Лексику је најбоље семантизовати током уводног разговора и пре првог читања 

текста како би се обезбедило разумевање садржаја текста након првог читања. Речи се 
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могу семантизовати на различите начине – визуелним наставним средствима, 

демонстрацијом, посредством синонима и антонима, различитим описним дефиницијама 

и, уколико је то неопходно, реч се може и превести на матерњи језик ученика. Није 

потребно да све речи које се семантизују уђу у активан лексички фонд ученика, поједине 

могу остати у пасивном фонду. Лексика за коју се процени да треба да уђе у активан 

лексички фонд ученика, треба да буде заступљена током разговора о тексту и његове 

интерпретације, а корисно је осмислити и различите лексичке вежбе које ће допринети 

остваривању овог циља. Ученике овог узраста треба уводити и у коришћење речника јер је 

оно саставни део читања. Важно је да се служе и двојезичним и једнојезичним речницима 

и да овладају техником проналажења речи и значења које реч остварује у датом контексту. 

Речници представљају велику помоћ за читање и разумевање текстова различитих 

жанрова, нарочито су корисни приликом самосталног читања. 

Многи текстови, посебно одломци из обимнијих књижевних дела, захтеваће и 

локализацију како би били правилно схваћени и доживљени. Локализација ће у неким 

случајевима подразумевати препричавање садржаја који претходе одломку који се 

обрађује или, на пример, давање података о аутору. Некад ће бити неопходно дело 

сместити у просторне и временске оквире и протумачити друштвене, историјске и друге 

околности у којима се радња одвија. 

Читање текста је од велике важности за његово разумевање и доживљавање. У 

настави књижевности јављају се различити облици читања. Разумевање, доживљавање и 

тумачење текста условљено је квалитетом читања. Важно је да прво интерпретативно 

читање текста обави наставник или да ученици послушају квалитетан звучни запис. Овако 

ће се обезбедити правилно разумевање и бољи уметнички доживљај текста. Многа дела 

захтеваће једно или више поновљених читања наглас или у себи, усмерених ка одређеном 

циљу. Потребно је да ученици овладају техникама гласног читања и читања у себи. 

Читање у себи може бити у функцији бољег разумевања текста и оно увек треба да буде 

усмерено од стране наставника, истраживачко. Ученици ће, читајући у себи, проналазити 

у тексту различите информације којима ће поткрепљивати и своје мишљење и ставове, 

увежбаваће брзо читање и оспособљаваће се за самостално учење. Циљ читања наглас 

јесте овладање техником читања и савлађивање важних чинилаца гласног читања 

(изговора и интонације речи и реченице, јачине гласа, пауза). Овим путем ученици се 

постепено уводе у изражајно читање. Оно се увежбава на пажљиво одабраним епским, 

лирским и драмским текстовима. Изражајно читање увежбава се на претходно обрађеним 

текстовима, плански и уз добру припрему. Наставник треба да оспособи ученике да 

ускладе јачину гласа, интонацију, ритам, темпо, паузе с природом и садржином текста 

како би изражајно читање било што успешније. 

Један од важних облика рада јесте учење напамет и изражајно казивање кратких 

одломака из одабраних књижевноуметничких текстова у стиху и прози (лирских песама, 

одломака из прозних и драмских текстова). Ученике треба постепено водити од гласног 

читања ка изражајном читању и казивању напамет научених одломака. 

Тумачење текста умногоме ће зависити од средине у којој се настава реализује, 

предзнања ученика и њиховог матерњег језика. С ученицима који савлађују програм за 

средњи ниво, тумачење текста имаће више обележја разговора о важним појединостима у 

њему – догађајима, ликовима, месту и времену одвијања радње. Разговори о тексту треба 
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да обезбеде правилно разумевање догађаја, уочавање веза између догађаја и ликова, 

тумачење поступака главних јунака и њихових особина. Без обзира на то што за ове 

разговоре није нужно да ученици знају стручну терминологију (основни мотив, епитет, 

описна лирска песма), они се не смеју свести на пуко препричавање садржаја текста. 

Разговор о тексту наставник треба да води тако да омогући ученицима да у њему испоље 

што већу креативност, да им поставља проблемске задатке, наводи их да размишљају о 

узрочно-последичним везама у делу, подстиче их да слободно маштају и износе своје 

утиске о уметничким сликама у делу. 

С напреднијим ученицима наставник може остварити комплекснију анализу и 

интерпретацију дела током које ће ученици изводити сложеније закључке о догађајима и 

ликовима, откривати експресивна места у делу и износити своје утиске о њима служећи се 

основном терминологијом теорије књижевности. У настави српског као нематерњег 

језика наставник треба да се ослања на књижевнотеоријска знања које су ученици стекли 

на свом матерњем језику и да их активира кад год је то могуће. Тако, на пример, приликом 

обраде књижевних дела и одломака, треба рачунати на то да су ученици у матерњем 

језику усвојили основне књижевнотеоријске појмове: тема, мотив, главни лик и др. У 

складу са Општим стандардима постигнућа за Српски као нематерњи језик; познавање 

терминологије из теорије књижевности очекује се само од ученика напредног нивоа. Они 

ће, на примерима изабраних дела и одломака из српске књижевности, проширивати 

сазнања која су стекли на свом матрењем језику и богатити их новом примерима. 

Након разговора о садржају дела и његове интерпретације, потребно је с ученицима 

разговарати и о личним доживљајима који су изазвани делом – подстицати их да доводе у 

везу дело са својим личним искуствима, допустити им да постављају питања, створити у 

учионици услове у којима ће се развијати дијалог и дискусија. 

Веома је важно да ученици активно учествују у свим етапама рада, да износе своја 

осећања, запажања, мишљења, закључке и да их образлажу. Ученичке активности не смеју 

бити ограничене само на рад на часу. У обраду текста ученике треба уводити задавањем 

различитих припремних задатка, које ће они решавати код куће. Након обраде текста 

важно је да ученици стечена знања функционално примењују у даљем раду – приликом 

израде домаћих задатака, самосталног читања и усвајања знања из других наставних 

предмета. Наставнику и ученицима ће стечена знања и вештине бити драгоцена за 

интерпретацију нових књижевних дела. 

Кад год је то могуће, наставу књижевности потребно је повезивати с наставом језика, 

успостављати унутарпредметну и међупредметну корелацију. Она ће допринети 

свестранијем сагледавању садржаја, а ученици ће стећи квалитетнија и трајнија знања. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Реализација наставних садржаја српског као нематерњег језика подразумева 

континуитет у богаћењу ученичке језичке културе. То је једна од примарних методичких 

обавеза наставника. Наставник треба да процени способности сваког ученика за 

одговарајући ниво комуникативне компетенције и у складу са тим прилагоди језички 

материјал. Ово треба да доведе до функционалне употребе језика у настави, али и у свим 

осталим животним околностима, у школи и ван ње, где је ваљано језичко комуницирање 

услов за потпуно споразумевање. Језичка комуникација подразумева владање 
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рецептивним и продуктивним језичким вештинама, а то су: слушање, читање, писање и 

говорење. Основно обележје савременог методичког приступа настави језика и језичке 

културе јесте развијање ученичких способности у све четири активности упоредо и 

њихово прилагођавање когнитивним способностима и језичком окружењу ученика. 

Исходи у области Језичка култура конципирани су тако да, с једне стране, обезбеде 

остваривање минимума језичких компетенција, али и да, с друге стране, не ограниче 

ученике који су у могућности да остваре већи напредак. Због спефичности ове наставе, 

предвиђене исходе (пре свега када су у питању хомогене језичке средине) потребно је 

остваривати кроз језичке активности (компетенције) које су, с методичког аспекта, 

сличније настави страног него матерњег језика. 

Слушање је прва језичка активност с којом се ученици сусрећу у настави српског као 

нематерњег језика. Она омогућава ученику да упозна мелодију језика, а затим и његов 

гласовни систем, интонацију речи и реченице. Коначни циљ слушања треба да буде 

разумевање, као предуслов за вербалну продукцију, односно – комуникацију. 

Говорење је најсложенија језичка вештина, која подразумева владање свим 

елементима језика (фонетско-фонолошким, морфолошким, синтаксичким и лексичким). 

Говорење се најчешће реализује у дијалошкој форми, те према томе подразумева 

разумевање (саговорника). Поред тога, говорење је вештина која захтева одређену брзину 

и правовремену реакцију. Као продуктивна вештина, заједно са писањем, омогућава 

ученику да се изрази на српском језику, постави питање, интерпретира неки садржај и 

учествује у комуникацији са другима. 

Читање је језичка активност која подразумева познавање графијског система језика 

(слова), њихове гласовне реализације, повезивање гласова у речи и спајање речи у 

реченицу, уз поштовање одговарајућих ритмичких и прозодијских правила. Циљ читања 

мора да буде разумевање прочитаног јер само тако оно представља језичку компетенцију, 

а не пуку вербализацију словних карактера. 

Писање је продуктивна језичка вештина која подразумева исказивање језичког 

садржаја писаним путем, употребом одговарајућих словних карактера и поштовањем 

правописних правила. Посебну пажњу потребно је посветити графемама за које не постоје 

еквиваленти у матерњим језицима ученика. Такође је важно обратити пажњу на правила 

фонетског правописа (писање личних имена страног порекла итд.). Поред тога, српски 

језик има два писма – ћирилицу и латиницу, а ученик, још у првом циклусу образовања, 

треба да усвоји оба. Циљ писања је језичко изражавање писаним путем, те, према томе, 

подразумева разумевање. 

Ове четири вештине су кроз исходе два програма вертикално повезане тако да јасно 

описују градацију постигнућа ученика у области Језичка култура. 

Садржаји по темама представљају лексичко-семантички оквир унутар кога се 

функционално реализују језички садржаји. Тематске јединице презентују реалне, 

свакодневне околности у којима се остварује комуникација. За сваку тематску јединицу 

предложене су тематске групе које треба да се попуне одговарајућом лексиком, у оквиру 

препорученог броја нових речи. 

Нпр. у другој тематској јединици, Породица и људи у окружењу, у садржају А 

програма предвиђено је да ученици у првом разреду овладају речима којима се именују 

чланови уже породице и употребе их у одговарајућој комуникативној ситуацији. У сваком 
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следећем разреду ова тематска јединица се проширује новом лексиком и новим 

комуникативним ситуацијама. Тако у следећим разредима ученици овладавају називима за 

чланове шире породице, дају основне информације о њима, њиховим физичким и 

карактерним особинама, занимањима, међусобним односима итд. 

Оваква хоризонтална врста градације примењена је у свим тематским јединицама. 

Избор лексике је делимично условљен садржајем из области Језик и Књижевност, али 

зависи и од процене наставника о потребности одговарајућих лексема и њихове 

фреквентности, ради постизања информативности и природности у комуникацији. Многе 

речи нису везане само за једну тематску јединицу већ се преклапају и повезују у нове 

семантичке низове, што наставник треба да подстиче добро осмишљеним говорним и 

писменим вежбама. 

Тематске јединице се углавном понављају у свим разредима, али се у сваком 

следећем разреду број лексема у оквиру тематских група понавља и проширује. Поред 

селективног приступа лексици, треба водити рачуна и о броју лексема које се усвајају у 

једној наставној јединици. На једном часу не би требало уводити више од пет нових речи, 

чије значење ће се објаснити и провежбати у типичним реализацијама унутар реченице 

(контекстуализација лексике). Најефикасније би било да за нову реч сваки ученик осмисли 

(минимални) контекст, односно реченицу. На овај начин наставник има увид у учениково 

разумевање значења речи, поред нових садржаја подстиче употребу и раније стечених 

знања из лексике и граматике, а ученици стичу самопоуздање јер могу да изговоре или 

напишу реченице на српском језику. 

Поред датих тематских јединица, у прва четири разреда основне школе наводи се и 

нетематизована лексика која је потребна за комуникацију, независно од теме. У 

свакодневној комуникацији велики значај имају устаљене комуникативне форме којима 

ученици постепено и континуирано треба да овладавају од првог разреда основне школе. 

Оне су издвојене у посебну област језичке културе и усклађене су потребама и узрастом 

ученика. Тако у првом разреду ученици усвајају моделе за поздрављање и представљање, 

затим се даље усвајају модели за честитање, захваљивање, исказивање жеље, молбе итд. 

до најсложенијих модела као што су исказивање психолошког стања и расположења и 

давање савета. 

Функционално и економично повезивање подобласти предмета српски као 

нематерњи језик (Језик, Књижевност и Језичка култура) омогућава савладавање њихових 

садржаја и остваривање предвиђених исхода на природан и спонтан начин, чинећи да 

једни садржаји произлазе из других, допуњују се и преклапају. На одабраним деловима 

књижевноуметничких, неуметничких и конструисаних текстова могу се развијати 

различите комуникативне вештине; говорним вежбама се дефинишу смернице за израду 

писмених састава; креативне активности у настави доприносе развоју усменог и писменог 

изражавања, читање с разумевањем утиче на богаћење лексике и флуентност говора, итд. 

Усклађеност исхода с језичким компетенцијама омогућава наставнику не само 

кумулативно праћење напретка сваког ученика него и уочавање проблема у развијању 

појединих компетенција, што умногоме олакшава процес наставе и учења језика. 
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III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

На почетку процеса учења, односно на почетку школске године, неопходно је 

спровести дијагностичко вредновање компетенција ученика. Ово је изузетно важан 

задатак наставника, будући да постоје велике разлике у владању српским језиком ученика 

једног одељења. Дијагностичко оцењивање се може реализовати помоћу иницијалног 

тестирања које служи да се установе вештине, способности, интересовања, искуства, 

нивои постигнућа или потешкоће појединачног ученика или читавог одељења. 

Иницијално тестирање осмишљава наставник на основу исхода и садржаја програма из 

претходних разреда. На основу тога могуће је ефикасно планирати и организовати процес 

учења и индивидуализовати приступ учењу. 

Поред стандардног, сумативног вредновања које још увек доминира у нашем систему 

образовања (процењује знање ученика на крају једне програмске целине и спроводи се 

стандардизованим мерним инструментима – писменим и усменим проверама знања, 

есејима, тестовима, што за последицу има кампањско учење оријентисано на оцену), 

савремени приступ настави претпоставља формативно вредновање – процену знања током 

савладавања наставног програма и стицања одговарајуће компетенције. Резултат оваквог 

вредновања даје повратну информацију и ученику и наставнику о томе које компетенције 

су добро савладане, а које не (нпр. ученик задовољавајуће разуме прочитани текст, али 

слабо разуме говорени текст; задовољавајуће пише у складу с правилима, али у говору не 

поштује правила конгруенције итд.), као и о ефикасности одговарајућих метода које је 

наставник применио за остваривање циља. Формативно мерење подразумева прикупљање 

података о ученичким постигнућима, а најчешће технике су: реализација практичних 

задатака, посматрање и бележење ученикових активности током наставе, непосредна 

комуникација између ученика и наставника, регистар за сваког ученика (мапа 

напредовања) итд. Резултати формативног вредновања на крају наставног циклуса треба 

да буду исказани и сумативно – бројчаном оценом. Оваква оцена има смисла ако су у њој 

садржана сва постигнућа ученика, редовно праћена и објективно и професионално 

бележена. 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања, праћења и вредновања. 

Важно је да наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес 

наставе и учења, као и себе и сопствени рад. Све што се покаже добрим и корисним 

наставник ће користити и даље у својој наставној пракси, а све што се покаже као 

недовољно ефикасним и ефективним требало би унапредити. 

При вредновању ученичких постигнућа наставник се руководи исходима 

дефинисаним за сваки разред водећи рачуна о индивидуалном напредовању ученика у 

складу са њиховим могућностима и способностима. При оцењивању пажња треба да буде 

усмерена на ниво развоја репродуктивних способности ученика, обим проширивања 

лексичког фонда, ниво смањивања различитих типова грешака. 

Треба имати у виду ниво познавања језика: ученици хомогене средине спорадично 

остварују директан контакт с говорницима којима је српски матерњи језик, са српским 

језиком се срећу само на часовима српског као нематерњег језика. Резултат је да ученици 

српски језик користе на елементарном нивоу. Језичке моделе усвајају спорије, граматичке 

категорије користе уз много грешака, имају проблема при слушању, односно разумевању 

српског језика чак и онда када су им све речи говорног текста познате. 
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3.4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 

Назив 

предмета СТРАНИ ЈЕЗИК 

Циљ 

Циљ учења Страног језика јесте да се ученик усвајањем 

функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за 

основну писану и усмену комуникацију и стекне позитиван 

однос према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу. 

Разред Осми 

Годишњи 

фонд 

часова 
68 

ИСХОДИ 
По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

ЈЕЗИЧКЕ 

АКТИВНОСТИ 
(у комуникативним 

функцијама) 

– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

уобичајених текстова 

који се односе на 

представљање и 

тражење/ давање 

информација личне 

природе; 

– тражи, саопшти, 

пренесе информације 

личне природе или 

податке о себи и 

другима; 

– у неколико 

повезаних исказа 

представи себе, своју 

ужу/ширу породицу 

и пријатеље 

користећи 

једноставнија језичка 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 

И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

СЕБИ И ДРУГИМА 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова 

који се односе на 

представљање (дијалози, 

наративни текстови, 

формулари и сл); 

реаговање на усмени или 

писани импулс 

саговорника (наставника, 

вршњака и сл.) и 

иницирање и 

проширивање 

комуникације; усмено и 

писaно давање 

информација о себи и 

тражење и давање 

информација о другима 

(подаци о личности, 

приватним и школским 

активностима, 

друштвеним улогама и 

сл). 
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средства; 

– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на опис бића, 

предмета, места, 

појaва, радњи, стања 

и збивања; 

– размени 

информације које се 

односе на опис бића, 

предмета, места, 

појaва, радњи, стања 

и збивања; 

– повеже неколико 

исказа у краћи текст 

којим се описују и 

пореде бића, 

предмети, места, 

појаве, радње, стања 

и збивања; 

– разуме краће 

низове исказа који се 

односе на предлоге, 

савете и позиве на 

заједничке 

активности и 

одговори на њих уз 

одговарајуће 

образложење; 

– упути предлоге, 

савете и позиве на 

заједничке 

активности 

користећи 

ситуационо 

прикладне 

комуникационе 

моделе; 

– затражи и пружи 

детаљније 

информације у вези 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 

ПОЈАВА, РАДЊИ, 

СТАЊА И ЗБИВАЊА 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова у 

којима се описују бића, 

предмети, места, појаве, 

радње, стања и збивања; 

усмено и писано 

описивање/ поређење 

бића, предмета, појава, 

местâ из искуственог 

света и фикционалног 

спектра. 

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА 

И САВЕТА, 

УПУЋИВАЊЕ ПОЗИВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ И 

РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 

Слушање и читање 

једноставниjих текстова 

који садрже предлоге и 

савете; усмено и писано 

договарање у вези са 

предлозима и учешћем у 

заједничким 

активностима; писање 

позивнице за прославу/ 

журку или имејла/ СМС-а 

којим се договарају 

заједничке активности; 

прихватање/ одбијање 

предлога и савета, усмено 

или писано, уз поштовање 

основних норми 

учтивости, и давање 

одговарајућег оправдања/ 

изговора; образлагање 

спремности за прихватање 

предлога и савета, уз 

исказивање емотивних и 

експресивних реакција 

(радости, усхићености и 

сл). 

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 

ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА, 

ЧЕСТИТАЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 

Слушање и читање 

једноставнијих исказа 

којима се нешто честита, 

тражи/ нуди помоћ, 

услуга, обавештење или 

се изражава извињење, 

захвалност; усмено и 

писано честитање, 

тражење и давање 
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са предлозима, 

саветима и позивима 

на заједничке 

активности; 

– разуме краће 

низове обавештења, 

молби и захтева који 

се односе на потребе 

и интересовања и 

реагује на њих; 

– саопшти краће 

низове обавештења, 

молби и захтева који 

се односе на потребе 

и интересовања; 

– разуме и на 

прикладан начин 

одговори на 

честитку, захвалност 

и извињење; 

– упути честитку, 

захвалност и 

извињење користећи 

ситуационо 

прикладне 

комуникационе 

моделе; 

– разуме и следи 

краће низове 

упутстава у вези с 

уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног 

живота; 

– тражи и пружи 

неколико везаних 

једноставнијих 

упутстава у вези с 

уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног 

живота; 

обавештења, упућивање 

молбе за помоћ/ услугу и 

реаговање на њу; 

изражавање извињења и 

захвалности. 

РАЗУМЕВАЊЕ, 

ДАВАЊЕ И ТРАЖЕЊЕ 

УПУТСТАВА 

Слушање и читање 

текстова који садрже 

једноставнија упутства с 

визуелном подршком и 

без ње; усмено и писано 

давање и тражење 

упутстава. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 

Слушање и читање описа 

и размењивање исказа у 

вези са догађајима/ 

активностима и 

способностима; усмено и 

писано описивање 

активности, радњи и 

способности у 

садашњости. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 

Слушање и читање описа 

и усмено и писано 

размењивање исказа у 

вези с личним 

искуствима, догађајима, 

активностима, 

способностима и 

особеностима у 

прошлости; усмено и 

писано описивање 

искустава, активности и 

способности у прошлости, 

историјских догађаја и 

личности. 

ОПИСИВАЊЕ 

БУДУЋИХ РАДЊИ 

(ПЛАНОВА, НАМЕРА, 

ПРЕДВИЂАЊА) 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова у 

вези са одлукама, 

плановима, намерама и 

предвиђањима; усмено и 

писано договарање/ 

извештавање о одлукама, 

плановима, намерама и 
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– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на описивање 

радњи и ситуација у 

садашњости; 

– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на описивање 

способности и умећа 

у садашњости; 

– размени неколико 

информација у низу 

које се односе на 

радње у садашњости; 

– опише радње, 

способности и умећа 

користећи неколико 

везаних исказа; 

– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на описивање 

искустава, догађаја и 

способности у 

прошлости; 

– размени неколико 

информација у низу 

о искуствима, 

догађајима и 

способностима у 

прошлости; 

– опише искуства, 

догађаје и 

способности из 

прошлости 

повезујући неколико 

краћих исказа у 

предвиђањима. 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ПОТРЕБА, ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова у 

вези са жељама, 

интересовањима, 

потребама, осетима и 

осећањима; усмено и 

писано договарање у вези 

са задовољавањем жеља и 

потреба; предлагање 

решења у вези са осетима 

и потребама; усмено и 

писано исказивање својих 

осећања и реаговање на 

туђа. 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПРОСТОРНИХ ОДНОСА 

И УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 

ПРОСТОРУ 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова у 

вези са смером кретања и 

специфичнијим 

просторним односима; 

усмено и писано 

размењивање 

информација у вези са 

смером кретања и 

просторним односима; 

усмено и писано 

описивање смера кретања 

и просторних односа. 

ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 

ЗАБРАНА, УПОЗОРЕЊА, 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

И ОБАВЕЗА 

Слушање и читање 

једноставнијих исказа у 

којима се изражавају 

дозволе, забране, 

упозорења, правила 

понашања и обавезе; 

постављање питања у вези 

са забранама, дозволама, 

упозорењима, правилима 

понашања и обавезама и 

одговарање на њих; 

усмено и писано 

саопштавање забрана, 

дозвола, упозорења, 

правила понашања и 

обавеза. 
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смислену целину; 

– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на одлуке, 

обећања, планове, 

намере и предвиђања 

у будућности; 

– размени неколико 

исказа у вези са 

обећањима, 

одлукама, 

плановима, намерама 

и предвиђањима у 

будућности; 

– саопшти планове, 

намере и 

предвиђања; 

– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на жеље, 

интересовања, 

потребе, осете и 

осећања; 

– размени неколико 

повезаних 

информација у вези 

са жељама, 

интересовањима, 

осетима и 

осећањима; 

– искаже и 

образложи жеље, 

интересовања, 

потребе, осете и 

осећања; 

– разуме краће 

низове исказа који 

описују просторне 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова у 

којима се говори о томе 

шта неко има/ нема или 

чије је нешто; постављање 

питања у вези са 

припадањем и одговарање 

на њих. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова 

којима се изражава 

допадање/ недопадање; 

усмено и писано 

изражавање допадања/ 

недопадања. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова у 

којима се тражи и износи 

мишљење и изражава 

слагање/ неслагање; 

усмено и писано тражење 

и изношење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНЕ, 

ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова у 

којима се наводе 

количине, димензије и 

цене; размењивање 

информација у вези с 

количином, димензијама и 

ценама, усмено и писано. 
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односе, оријентацију 

и правац кретања; 

– затражи и пружи 

обавештења о 

просторним 

односима, 

оријентацији и 

правцу кретања; 

– разуме 

једноставније 

текстове који се 

односе на дозволе, 

забране, упозорења, 

правила понашања и 

обавезе и реагује на 

њих; 

– размени неколико 

информација које се 

односе на дозволе, 

забране, упозорења, 

правила понашања и 

обавезе; 

– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

краћих текстова који 

се односе на 

поседовање и 

припадање; 

– размени неколико 

краћих, везаних 

исказа који се односе 

на поседовање и 

припадање; 

– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

краћих текстова који 

се односе на 

изражавање 

допадања и 

недопадања; 
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– размени неколико 

краћих, везаних 

исказа који се односе 

на изражавање 

допадања и 

недопадања и даје 

кратка образложења; 

– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

краћих текстова који 

се односе на 

изражавање 

мишљења; 

– тражи и саопшти 

мишљење, слагање/ 

неслагање и даје 

кратка образложења; 

– разуме краће 

низове исказа који се 

односе на количину, 

димензије и цене; 

– размени 

информације у вези 

са количином, 

димензијама и 

ценама. 

  

 

 

 

 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ 

ШКОЛУ – ДРУГИ ЦИКЛУС 

 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда другог 

циклуса основног образовања и васпитања – у сваком наредном разреду обнавља се, а 

затим проширује фонд лингвистичких знања, навика и умења и екстралингвистичких 

представа везаних за конкретну тему. Наставници обрађују теме у складу са 

интересовањима ученика, њиховим потребама и савременим токовима у настави страних 

језика. 

1) Лични идентитет 

2) Породица и уже друштвено окружење (пријатељи, комшије, наставници итд.) 
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3) Географске особености 

4) Србија – моја домовина 

5) Становање – форме, навике 

6) Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине, еколошка свест 

7) Историја, временско искуство и доживљај времена (прошлост – садашњост – 

будућност) 

8) Школа, школски живот, школски систем, образовање и васпитање 

9) Професионални живот (изабрана – будућа струка), планови везани за будуће 

занимање 

10) Млади – деца и омладина 

11) Животни циклуси 

12) Здравље, хигијена, превентива болести, лечење 

13) Емоције, љубав, партнерски и други међуљудски односи 

14) Транспорт и превозна средства 

15) Клима и временске прилике 

16) Наука и истраживања 

17) Уметност (нарочито модерна књижевност за младе; савремена музика; визуелне 

уметности; драмске уметности) 

18) Духовни живот; норме и вредности (етички и верски принципи); ставови, 

стереотипи, предрасуде, толеранција и емпатија; брига о другоме 

19) Обичаји и традиција,фолклор, прославе (рођендани, празници) 

20) Слободно време – забава, разонода, хобији 

21) Исхрана и гастрономске навике 

22) Путовања 

23) Мода и облачење 

24) Спорт 

25) Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања и опхођења 

26) Медији, масмедији, интернет и друштвене мреже 

27) Живот у иностранству, контакти са странцима, ксенофобија 
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ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

Комуникативна 

функција 

Језички садржаји 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

И 

ПРЕДСТАВЉАЊ

Е СЕБЕ И 

ДРУГИХ И 

ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА 

О СЕБИ И 

ДРУГИМА 

How are you/have you been/are you doing? I’m/I’ve been/I’m doing fine, and you? 

It’s been long time. / Long time no see! Yes, it’s been a while. 

I was born and raised/brought up in Kruševac, a town in Serbia. Where did you 

grow up? I live in a nuclear/an immediate family. Who do you live with? 

We live in a suburb/in the suburbs/on the outskirts of the town. We share the house 

with another family. We’ve lived there since I was born. What part of town do you 

live in? 

I’ve got a twin/half/step brother. Have you got any siblings? The man over there is 

Alex’s and my stepdad. 

Is Luka your relative? Yes, he’s my second cousin. / He’s my close/distant relative. / 

No, we’re not related. He’s just a friend of mine. What country was he born in? 

What/Which school did he go to? Have you got any family in an English speaking 

country? 

Is your step brother the same age as you? No, he’s twice/half as old as me. He 

doesn’t go to school, he goes to kindergarten. 

The boy in the photo is our schoolmate/teammate/roоmmate and our mutual friend. 

He’s my namesake. Our name is pronounced... , but it is spelled.... My mum’s the 

only person who calls me by my first name, and it usually means I’m in trouble! Do 

your friends call you by your first name or your nickname? 

Dunja’s my soulmate; we are inseperable. 

Who’s your role model? My dad’s my main role model, I have always looked up 

to/admired him. Who has been the most important and most influential person in 

your life? 

Mark Twain was a pen name of the American writer whose real name was Samuel 

Clemens. What other names did Samuel Clemens write under? 

What was Agatha Christie famous for? She was famous for her detective stories. 

What films did Daniel Radcliffe play in? He played the title character in the Harry 

Potter film series. 

It’s been nice meeting you/talking to you. 

Have a good life! 

Farewell, my friends! 

The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense за изражавање појава, 

радњи, стања и збивања у садашњости 

The Past Simple Тense и The Past Continuous Tense за изражавање појава, 

радњи, стања и збивања у прошлости 

The Present Perfect Simple Tense за изражавање радњи које су почеле у 

прошлости и још увек трају 

Питања са Who/What/Which/Where/When/Why/How… 

Питања са препозиционим глаголима 

Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple, Present Perfect 

Simple, Past Simple, Future Simple) 

Саксонски и нормански генитив 

Twice/three times.../half as (adjective) as 
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Префикси over-, under-, un-, in-, im-, ir-, il-, dis-... 

(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивe комуникације; имена и 

надимци; родбина, породични односи и родбинске везе; важније личности из 

света књижевности, музике, филма и спорта. 

 

ОПИСИВАЊЕ 

БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, 

МЕСТА, 

ПОЈАВА, 

РАДЊИ, СТАЊА 

И ЗБИВАЊА 

My aunt’s an average looking young woman. She’s in her early/middle/late 20s. 

My uncle has grown a beard/moustache; now he looks twice as old as her. 

My parents are middle-aged. My mum’s a bit overweight, but my dad’s really 

skinny/underweight. 

My grandparents are elderly, but still young at heart/in spirit. How adventurous are 

your family? 

My sister doesn’t look anything like me. Who do you look like in your family?/Who 

do you resemble most? I resemble my mother, while my brother looks more like my 

father. 

I was oversensitive about my looks/to criticism as a child. What were you like as a 

child? 

What did the man look like? He looked/seemed/appeared annoyed. He also sounded 

strange/upset. How interesting! 

Jason was wearing a hoodie and sports trousers/pants at the party. Sophia was 

wearing a circular/semicircular/rectangular/triangular/heart-shaped pendant made 

of silver/gold. 

This steak is undercooked/overcooked. It tastes/smells horrible! What does your 

steak taste/smell like? 

Novi Sad is a major city in Serbia. What’s its high/main street? 

New York City is nicknamed the Big Apple. Has your city/town got a nickname? By 

what name was your hometown previously known? 

The 50 stars on the American flag represent the 50 states, while the 13 stripes 

represent the thirteen British colonies that declared independence from Great 

Britain and became the first states in the U.S. The UK flag is called the Union Jack, 

or Union Flag. 

The Serbian coat of arms consists of two main national symbols: a white double-

headed eagle and a shield with a cross. 

Statehood Day is a national holiday in Serbia. It’s celebrated on 15th February to 

commemorate the outbreak of the First Serbian Uprising against Ottoman rule in 

1804. On the same day in 1835, during the rule of Miloš Obrenović, the first 

modern Serbian constitution was adopted, known as Sretenje Constitution. 

Armistice Day is celebrateed in memory of the day when the armistice was signed 

between the Allies of World War I and Germany on the 11th of November, 1918. 

Saint Sava is considered the patron saint of education and all the schools in Serbia. 

He’s also the patron saint of our school. 

Professor Moriarty is Sherlock Holmes’s mortal enemy. 

My sister loves video games with immortal characters – so-called immortality 

games. 

The series was voted the best teenage series of all times. 

My score is twice as good/bad as yours. 

Dragana ran half as fast as Relja. 

You can’t compare these two things - that’s mixing apples and oranges! 

It’s water under the bridge! 

The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense за изражавање појава, 

радњи, стања и збивања у садашњости 
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The Present Perfect Simple Tense за изражавање искустава и радњи у 

неодређеној прошлости и радњи које су почеле у прошлости и још увек трају 

The Past Simple Тense и The Past Continuous Tense за изражавање појава, 

радњи, стања и збивања у прошлости 

Stative verbs (look, seem, appear, sound, taste, smell...) 

Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple, Present Perfect 

Simple, Past Simple, Future Simple) 

Питања са Who...look like, What…look/taste/smell like, How (adjective)... 

Префикси over-, under-, un-, in-, im-, ir-, il-, dis-... 

Twice/three times... as (adjective/adverb) as 

(Интер)културни садржаји: особености наше земље и земаља говорног 

подручја циљног језика (знаменитости, географске карактеристике, 

национална обележја и сл.); метафоричка употреба језика/идиоми. 

 

ИЗНОШЕЊЕ 

ПРЕДЛОГА И 

САВЕТА, 

УПУЋИВАЊЕ 

ПОЗИВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

И РЕАГОВАЊЕ 

НА ЊИХ 

There aren’t enough computers for everybody; why don’t we take turns to work on 

them? Fine, let’s do that! 

Let’s go out for ice cream - my treat this time! Well, I’m trying to cut down on 

sweets, how/what about having some fruit salad instead? Why don’t we split the 

bill? 

Let’s start over, shall we? What do you mean? Can/Could you share a link to an 

example? 

Shall I ask him to join us? I think he would love that! He’d better not be late this 

time! 

Shall we meet at my place? Okay, what time? 

Is this time next week ok with you? That sounds good to me./That would be great! 

Would you like/Do you want me to help you with your English assignment? No 

thank you, I can manage. 

You should/ought to/had better leave or you’ll miss your bus. Thank you but don’t 

worry, I’ll hurry up now. 

You shouldn’t/had better not stick your nose in other people’s business. It’s 

impolite! 

Pets shouldn’t be abandoned by their owners. It’s irresponsible! 

The doctor advised me to have regular meals and a balanced diet in order to stay 

healthy. She also recommended taking up a sport instead of dieting. 

My parents told me not to put off doing things I have to do, because I could regret 

later. 

If I were you I would stop being late for school. You might get expelled. 

What would you do if you were in my place/shoes? 

Let’s not split hairs about it! 

Should/Ought to/Had better за давање савета 

Изрази: How/What about…? Why don’t we…? Would you like…? Do you 

want…? Shall we…? Let’s... 

Stative verbs (think, mean, sound...) 

Модални глаголи за изражавање предлога и вероватноће -

 can/could/may/might... 

Пасивни облик модалних глагола 

Заповедни начин 

Gerund/Infinitive 
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Индиректни предлози и савети 

Први и други кондиционал 

Негативни префикси un-, im-, ir-, il-... 

(Интер)културни садржаји: прикладно упућивање предлога, савета и позива 

и реаговање на њих; метафоричка употреба језика/идиоми. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МОЛБИ, 

ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА, 

ЧЕСТИТАЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 

Can/Could/May I retake the listening text? I’ve misheard some questions. 

Can/Could/Will you rewrite the essay? You’ve misspelled/misspelt some words. 

Excuse me teacher, can you draw/pull/close the curtains? Ok, you put the light on. 

Can you now draw/pull/open them? Ok, let’s have some sunlight in! 

Could/Would you come to my place tonight if you had time? Your place, sixish! 

Please don’t tattle on me to my mother/teacher. / Don’t be such a tattletale! 

Promise not to tell anyone! I promise! 

Stop showing off! Nobody likes a show-off! 

Stop arguing, will you? Can I tell my side if you let me talk? 

Stop beating around the bush and tell me what the problem is! 

She told me to stop making fuss about nothing! 

My mum asked/warned us to stop giggling. 

The head teacher promised to look into the matter. 

I’m sorry I overslept/overreacted. It’s ok, make sure you don’t do that again! 

Sorry to disturb/interrupt! 

Sorry, it wasn’t on purpose. I’m truly sorry. 

Thanks for letting me stay/for waiting for me! 

Thank you, you’ve been very kind. 

Many thanks in advance! I (really) appreciate that/your help. 

Tell your parents I said thank you. Say hi for me! 

Pretty please! 

Happy anniversary! 

Better luck next time! Fingers crossed! 

Congrats on your exams! 

Модални глаголи за изражавање молбе и захтева – can/could/may/will 

Заповедни начин 

Први и други кондиционал 

Индиректне наредбе и молбе 

Gerund/Infinitive 

Префикси over-, mis-, over-, re... 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације, значајни 

празници и догађаји, честитања. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ, 

ДАВАЊЕ И 

ТРАЖЕЊЕ 

УПУТСТАВА 

Choose a person in the classroom, but keep the name secret. Note down as much 

information about the person as you can. What shall we do next? Take turns to ask 

questions, and try to guess your partner’s person! 

Find out about an eco-project in your country. Produce a leaflet explaining where it 

is and what happens there. 

What can I use this application for? 

Click on the photos if you want to find out more. 

If you want to make an appointment/need further information call our office at 555-
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333. 

I think I’ve been overcharged for my mobile phone bill. What shall/should I do 

first? Dial these numbers to speak to customer service... 

Read the exercise in silence/silently. 

Time’s up! Put down your pens and hand in your tests. 

Sit tight! Sit up straight! Straighten your back! Behave yourself! 

Turn sideways! Why/What for? Move over to make room for some more students. 

Look me in the eye! Speak when spoken to! Don’t speak/talk out of turn! Speak your 

mind! 

Don’t blame me, it’s not my fault! 

Don’t wait for me! I might be long! 

Don’t peek! It’s none of your business! 

Don’t touch the stove until is gets cool. 

Hold this for me! 

He told me to hold on to his arm. 

Tell me who the book belongs to. 

The P.E. teacher told/instructed us to pass the ball to each other/one another. 

Mind your step! 

Beware of the dog! 

Caution: wet floor! 

Danger: strong current! 

Don’t limit your challenges – challenge your limits! 

Let go of bad memories and be happy! 

Заповедни начин 

Модални глаголи shall/should за тражење упутстава 

Модални глаголи за изражавање вероватноће: might/may/could 

Пасивни облик глагола у комбинацији са модалним глаголима 

Први и други кондиционал 

Индиректне наредбе и молбе 

Префикси over-, un-, im-, ir-, il-... 

(Интер)културни садржаји: понашање у кући, школи и на јавним местима; 

значење знакова и симбола. 

 

ОПИСИВАЊЕ 

РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 

It’s getting dark/late/cold/hotter... 

She’s getting hungry/tired/better/worse... 

The weather is getting worse by the minute. 

What’s bothering/puzzling you? I can’t solve this problem. 

Who are you doing that for? I’m doing this for my classmate Milica. 

Where’s Jacob? He’s at a sleepover. / He’s sleeping/spending the night at a 

friend’s. He often sleeps over at Filip’s house. How often do you sleep over at your 

friends’ place? 

Who does the new teacher remind you of? He reminds me of my Australian uncle. 

This reminds me, have you applied for the competition yet? 

This is the first time I’ve used a crib sheet. 

Can I trust you with something? 

Anyone can use the application, can’t they? 

The class teacher tells us to always report the absent students. 

I don’t know what they are arguing about/who they are laughing at. 
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My teacher says that the English drink the most tea in the world. 

My mum asks me who the message is from. 

My friend wants to know which team you support / whether/if you support Red Star 

or Partisan. 

Danilo asks how long I have kept my diary/blog. 

Jelena complains that she keeps forgetting her parents’ birthdays! 

Do you know who I met yesterday? 

What does UNICEF/the abbreviation stand for? 

What happens if students misbehave in class in your school? Do they get punished 

for their misbehaviour? 

I would/could help you if I had time now. What would you do if you were rich? 

The Harry Potter film series is based on Joanna Rowling’s novels. Which book is 

the play based on? 

The story/novel is set in the 19th century. 

In my country a lot of children live in a single-parent family or in a family with a 

step-parent and step brothers and sisters. 

Some city people live in a high rise, but most people live in detached or semi-

detached houses. 

International Mother Language Day is held on 21 February to promote awareness 

of linguistic and cultural diversity. 

How’s Labour Day celebrated in your country? 

There are approximately 1000 giant pandas remaining in the world. 

It is estimated that/According to the statistics, 2 million alligators live in the state of 

Florida. 

The Present Continuous Tense за изражавање тренутних и привремених радњи 

The Present Simple Tense за изражавање сталних и уобичајених радњи 

Stative verbs (taste, smell, remind...) 

The Present Perfect Simple Tense за изражавање радњи које су почеле у 

прошлости и још увек трају и у изразима This is the first/second/third time... 

Други кондиционал 

Can за изражавање способности у садашњости 

Модални глаголи за извођење закључака о садашњости 

(must/can’t/might/may/could) 

Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple, Present Perfect 

Simple) 

Индиректне наредбе и молбе 

Индиректне изјаве и питања са уводним глаголом у садашњем времену 

Gerund/Infinitive 

Питања са препозиционим глаголима 

Get + adjective 

(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи и у ширем 

окружењу – наставне и ваннаставне активности; распусти и путовања; 

традиција и обичаји; метафоричка употреба језика/идиоми. 

ОПИСИВАЊЕ 

РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 

I went to the park with some friends of mine yesterday afternoon. 

We had a two months’ holiday. What did you do on your holiday/spring/term 

break? We were having the time of our life! 

Why didn’t you tell me about that? I didn’t want you to know! 

My friend turned pale/jumped for joy when she heard the news. 

Who forgot their phone? 

When did the centre reopen? 
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What was the first concert you went to?Who were you there with? 

My friends threw me a going away/goodbye/farewell party before I moved away/left 

the town/country. They saw me off at the airport. 

My dad couldn’t afford to go to university, but I can now. 

Anastasija was able to answer all of her questions correctly, but I answered mine 

incorrectly. 

I misheard you. I was mistaken. She misunderstood my message. 

Something’s just crossed my mind. I’ve changed my mind. Have you made up your 

mind yet? 

I’ve lost my train of thoughts. / My mind’s gone blank. 

Have you read/heard today’s/yesterday’s news? 

Have you passed to the next round? 

Has it stopped raining? 

I’ve misplaced my pen / miscalculated the numbers. 

He’s gone bananas! 

We were having a rehearsal while the storm was raging/when there was a power 

cut. 

My mum told me to stop to buy some bread on my way home. 

The old lady asked/begged us to help her. 

I was voted the class president in the previous class meeting. 

Who was the book published by? It has been adapted into a film. 

The people have been stricken by a lightning. 

The cat’s been run over by a car. 

I haven’t been invited to the party. 

The industrial revolution started in the 18th century. 

YouTube, the popular video sharing website, was created in 2005. 

The Past Simple Tense правилних и неправилних глагола, све употребе 

The Past Continuous Tense, све употребе 

The Present Perfect Simple Tense за изражавање искустава и радњи у 

неодређеној прошлости и са ever, never, just, аlready, yet… 

Could и was/were able to за изражавање способности у прошлости 

Пасивни облик глагола у простим временима (Present Perfect Simple, Past 

Simple) 

Индиректне наредбе и молбе 

Питања са Who/What/Which/Where/When/Why… 

Питања са препозиционим глаголима 

Герунд/Инфинитив 

Префикси mis-, over-, re... 

(Интер)културни садржаји: историјски догађаји, епохална открића; важније 

личности из прошлости; метафоричка употреба језика/идиоми. 

ОПИСИВАЊЕ 

БУДУЋИХ 

РАДЊИ 

(ПЛАНОВА, 

НАМЕРА, 

ПРЕДВИЂАЊА) 

Who are you going to the prom with? 

When are you leaving for the airport? When does your plane leave? / What time is 

your flight?What time does the flight from Moscow arrive?Which platform does the 

train leave from? 

When does the rerun of season 1 begin? I guess/suppose it starts in 2 weeks’ time. 

We’re going to make up the missed class next week. Let me know when/the time! 

I’ll leave shool in 2 years’ time. When will you leave school?What are you going to 

do after you leave school? 

Emma will turn 15 in 2 months. 
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Noah might/may/could take part in the karate tournment/marathon race next week. 

I think the party will be over/finished by the time/before we get to Kristina and 

Helena’s place! 

We’ll figure out/decide what to do as soon as/when/after we all get together. 

See you when you get back! 

Take your umbrella in case it rains tonight! 

I’ll tell on you to the teacher unless you stop! 

If it’s a tie, will we be able to play another round? 

If I wish on a shooting star, will my wishes come true? 

What will happen if we keep littering? 

What would you do if you saw aliens? Woud you run away or speak to them? 

The Present Continuous Tense за изражавање унапред 

договорених/испланираних радњи 

The Present Simple Tense за изражавање будућих радњи које су део утврђених 

распореда/програма 

The Future Simple Tense за изражавање одлука донетих у тренутку говора, 

обећања и предвиђања на основу знања, искуства и веровања 

Модални глаголи за изражавање вероватноће: may/might/could 

Going to за изражавање општих планова и намера, као и предвиђања на основу 

чулних опажања 

Временске зависне реченице за изражавање будућности и одговарајући 

везници (when, after, before, as soon as, by the time...) 

Stative verbs (promise, believe, think, guess, suppose, hope...) 

Пасивни облик глагола у простим временима (Future Simple) 

Први и други кондиционал 

Will be able to за изражавање способности у будућности 

(Интер)културни садржаји: правила учтивости у складу са степеном 

формалности и ситуацијом; традиција и обичаји. 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊ

А, ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

What’s the matter? My finger/hand is swollen. I’ve been stung by a bee. That must 

hurt! Let me have a look. Do you need some tissues? Are you fine with this? 

What’s the matter with Helen? She’s been bitten by a strayed dog. She needs to go 

to hospital. Why haven’t you called an ambulance? She wants us to help her. / She 

asks if we could help her. 

I’ve got goose bumps/butterflies in my stomach/stage fright. My schoolmates expect 

me to win/hope that I will win the race/game/competition. You needn’t worry! 

We’re on your side! 

What would you like to spend the money on? Who woud you like to celebrate with if 

you won? 

Why are you smelling the food? What does it smell like? My hands smell of onions! 

Iva’s tasting the coffee. She says it tastes awful. How do you like yours? Can I taste 

your pie? 

Liam felt embarrassed by his friends’ insensitive remarks. He says they really hurt 

him. 

Sanja was pleased with her test results. She hopes to enrol in an art school if she 

passes her final exams with flying colours. Who wasn’t happy with their marks? 

What were you good at as a child? I enjoyed being active, but now I’m really 

into/keen on studying. 

I’ve always been interested in clothes and fashion. 

Our parents have always taught us to treat people the way we want to be treated. 

I don’t want this moment to ever end! 
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I hope you make wonderful memories today! 

We need to laugh. Laughter is the best medicine! 

The Present Simple / Past Simple / Presen Perfect Simple Tense 

Stative verbs (be, want, wish, need, expect, hope, have, hurt, feel, smell, taste…) 

Need/Needn’t 

Why don’t/haven’t you... 

Питања са препозиционим глаголима 

Придевско-предлошке фразе – interested in, keen on, pleased with, embarrassed 

by… 

Глаголско-предлошке фразе - be into... 

Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple, Present Perfect 

Simple, Past Simple, Future Simple) 

Индиректне изјаве и питања са уводним глаголом у садашњем времену 

Модални глаголи за извођење закључака о садашњости (must, can’t, may...) 

Први и други кондиционал 

Заповедни начин 

Gerund/Infinitive 

(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПРОСТОРНИХ 

ОДНОСА И 

УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

У ПРОСТОРУ 

Let’s meet at the entrance to/exit from the museum! 

Could you tell me where the pedestrian area/zone / the main square / the city/town 

hall is. Go past the traffic lights and go straight on until you get to the roundabout. 

At the roundabout turn left. You can’t miss it! 

I live as close/near as you from the school. 

The Science and Technology Park is twice as far as the Natural History Museum. 

What would happen if the Sun was twice as far from the Earth? 

Čačak is a large industrial town halfway between Kraljevo and Užice. 

The baker’s/pastry shop is halfway between my home and school. 

I don’t know where the icon is. It’s on the left/right side/at the top/bottom / in the 

top/bottom left/right corner of the screen. 

Move over towards the door. 

I slipped as I stepped onto the platform. 

We went for a walk along the beach/river bank at dawn. 

The boys swam across the lake. 

This is the first time I’ve flown across the Atlantic. 

Индиректна питања са уводним глаголом у садашњем времену 

Предлошки изрази за изражавање положаја и просторних односа: halfway 

between / on the left/right side / at the top/bottom / in the top/bottom left/right 

corner... 

Предлози са глаголима кретања: towards, onto, into, across, along... 

as + adjective + as: as close/near/far... as 

twice/three times... + adjective + as: twice/three times... as (far) as 

(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед места; географске 

карактеристике наше земље и земаља говорног подручја циљног језика 

 

ИЗРИЦАЊЕ 

ДОЗВОЛА, 

ЗАБРАНА, 

You needn’t take that subject. It’s optional! 

You mustn’t cheat in exams. It’s illegal! 

I’ve had to study hard this month. 
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УПОЗОРЕЊА, 

ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА И 

ОБАВЕЗА 

We had to make the decision in a split second. 

We can’t both use the bike at once so we’ll have to take turns. 

I’m underage – I’m not allowed in pubs! 

It’s a rude question – you should apologise to the teacher! 

I don’t think you should drink that water! 

I wouldn’t swim here if I were you! 

My parents always remind me to throw the tissue in the bin after using it. 

The government/local authorities should/ought to take more care of the 

unemployed/homeless/poor/elderly / unemployed/homeless/poor/elderly people. 

In my country the young/young people are not permitted to vote until the age of 18. 

The Louvre is a must for visitors to Paris. 

These are dos and don’ts of social etiquette. 

Модални глаголи и глаголски облици за изражавање дозволе, забране, 

упозорења, правила понашања и присуства/одсуства обавезе: can/can’t, 

must/mustn’t, need/needn’t, should/shouldn’t, ought (not) to, have to/don’t/doesn’t 

have to, had to/didn’t have to, (not to) be allowed to 

Употреба и изостављање одређеног члана у изразима: the 

unemployed/homeless/poor/elderly/young... и unemployed/homeless/poor/elderly/yo

ung... people 

(Интер)културни садржаји: понашање у кући, школи и на јавним местима; 

значење знакова и симбола 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

He’s a friend of mine. Is that a friend of your couisin’s? 

My father owns a book/food stall. Who’s the owner of that restaurant? 

This house has always belonged to my family. Who does that house belong to? 

Someday, I would like to possess a sailboat. 

How much money does he owe you? He ows me 100 dinars. 

Саксонски, нормански и дупли генитив 

Присвојне заменице mine, yours… 

Stative verbs (have, own, belong, possess, owe) 

(Интер)културни садржаји: однос према имовини 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

How do you like this colour? I’d prefer a darker/lighter shade. 

My dog loves being cuddled/spending time with us. 

Would you fancy a drink? 

I didn’t fancy swimming in that water. 

We enjoyed ourselves at the party. 

Please don’t throw these photos away. They’re really close to my heart! 

I like doing jumping jacks. They are great for warming up before my gym exercise! 

Cycling/Rollerblading is my most liked/preferred leisure activity. 

What’s your family’s favourite pastime? I would say our favourite pastime has 

always been watching informational videos / exploring interesting places closer to 

home. 

Yoda from the Star Wars series has been one of my best-loved science fiction 

characters for as long as I can remember. Who’s your favourite film character? 

One third of the class prefers fantasy books, they say they expand their imagination. 

Stative verbs (like/dislike/love/hate/fancy/prefer...) 

Gerund/Infinitive 

Питања са What, Who, Why, Which, How… 
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(Интер)културни садржаји: уметност, књижевност за младе, стрип, музика, 

филм, спорт; метафоричка употреба језика/идиоми. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА 

I agree/disagree. So do I. / Well, I don’t. 

I don’t agree. Neither do I. / I don’t agree either. / Well, I do! 

I didn’t think of that - good idea! 

I guess/suppose we should never learn anything by heart. 

What exactly do you mean by ‘lousy singing’? 

It’s not a big deal/no biggie. 

That’s embarrassing/correct/ 

incorrect/possible/impossible/regular/irregular/convenient/inconvenient/honest/dis

honest... 

How icredible/disappointing! 

Stative verbs (think, guess, suppose, agree, disagree, believe, mean, promise…) 

Питања са What, Why, How… 

So/Neither/Either за изражавање слагања и неслагања. 

Префикси un-, in-, im-, ir-, il-, dis-... 

(Интер)културни садржаји: поштовање основних норми учтивости у 

комуникацији са вршњацима и одраслима; метафоричка употреба 

језика/идиоми. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНЕ, 

ДИМЕНЗИЈА И 

ЦЕНА 

It’s only half-an-hour’s drive / a couple of minutes’ walk. 

He gave me a few tips/a piece of/some advice. 

They told us an interesting piece/a bit of information. 

She bought a bunch of grapes/flowers / a bar of chocolate/soap / a jar of honey/jam. 

The man was so weak that he could only take a sip of water. 

How much sugar do you take in your tea? Half a teaspoon, please. 

I don’t have as many DVDs as you! 

My sister doesn’t eat as much chocolate as I do. 

There is ten times as much traffic in my town as in yours. 

The deep end of the pool is 2 metres deep. The shallow end is only half as deep. 

This jacket is twice as expensive as that one. 

How much is the return/one-way fare from London to Brighton? 

What’s the bus fare in London? A single bus fare costs £1.50. 

How much did the roasted chestnuts cost? They cost 90 pence/cents a/per cone. 

How much did they weigh? They weighed 100 g. 

None of my classmates won the prize. 

Neither of my parents speaks/speak a foreign language. 

Саксонски генитив са временским периодима: half-an-hour’s, couple of 

minutes’... 

Партитиви: a piece/bit/bunch/bar/jar/sip of... 

Twice/three times.../half as (adjective) as 

None/Neither 

(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; валутe циљних култура. 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Програм наставе и учења оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у 

креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује 

програм према потребама конкретног одељења имајући у виду састав одељења и 

карактеристике ученика, техничке услове, наставна средства и медије којима школа 

располаже, уџбенике и друге наставне материјале, као и ресурсе и могућности локалне 

средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода, комуникативних функција и 

препоручених језичких активности, наставник креира свој годишњи (глобални) план рада 

на основу кога ће касније развити оперативне планове. Исходи су дефинисани за крај 

разреда и усмеравају наставника да их операционализује на нивоу једне или више 

наставних јединица имајући у виду ниво постигнућа ученика. Исходи се разликују, тако да 

се неки могу лакше и брже остварити, док је за већину исхода потребно више времена, 

различитих активности и начина рада. У фази планирања наставе и учења веома је важно 

имати у виду да је уџбеник наставно средство које не одређује садржаје предмета и зато се 

садржајима у уџбенику приступа селективно и у складу са предвиђеним исходима. С 

обзиром на то да уџбеник није једини извор знања, наставник треба да упути ученике на 

друге изворе информисања и стицања знања и вештина. 

 

IIОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм 

усмерен ка исходима који указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и 

продукује. Табеларни приказ наставника постепено води од исхода преко комуникативне 

функције као области до препоручених језичких активности и садржаја у 

комуникативним функцијама које у настави оспособљавају ученика да комуницира и 

користи језик у свакодневном животу, у приватном, јавном или образовном домену. 

Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно 

спроводе и примењују следећи ставови: 

– циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери; 

– говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

– наставник треба да буде сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене 

културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе; 

– битно је значење језичке поруке; 

– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато 

узор није изворни говорник; 

– с циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на 

социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или 

индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора 

(интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или 
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више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним 

контекстом, поступком и циљем; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог 

међусобног односа; 

– сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне 

контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без детаљних граматичких објашњења, 

осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и 

оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће 

категорије: 

– усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном 

чину; 

– поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и 

прилагођене листе задатака и активности; 

– наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном 

чину; 

– уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом 

додатних аутентичних материјала; 

– учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

– рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и 

подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад; 

– за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и 

обрнуто. 

Технике/активности 
Током часа се препоручује динамично смењивање техника/активности које не би 

требало да трају дуже од 15 минута. 

Слушање и реаговање на налоге наставника на страном језику или са аудио записа 

(слушај, пиши, повежи, одреди али и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, 

боји, отвори/затвори свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, 

симулације итд). 

Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл). 

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, 

додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, 

утврдити хронологију и сл). 

Игре примерене узрасту. 
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Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не 

волим, компарације...) 

Решавање „проблем-ситуација“ у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

„Превођење“ исказа у гест и геста у исказ. 

Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са 

текстом или пак именовање наслова. 

Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (планирање различитих 

активности, извештај/дневник са путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке 

друге манифестације). 

Разумевање писаног језика: 

– уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, 

број, глаголско време, лице...); 

– одговарање на једноставнија питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки 

избор; 

– извршавање прочитаних упутстава и наредби; 

– ређање чињеница логичким или хронолошким редоследом. 

Писмено изражавање: 

– проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење „уљеза”, 

осмосмерке, укрштене речи и слично); 

– повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама; 

– попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за пртљаг); 

– писање честитки и разгледница; 

– писање краћих текстова. 

Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски 

израз, ликовни израз. 

Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године. 

 

 

СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА 

С обзиром на то да се исходи остварују преко активности језичке комуникације, 

важно је да се оне у настави страних језика перманентно и истовремено увежбавају. Само 

тако ученици могу да стекну језичке компетенције које су у складу са задатим циљем. 

Стога је важно развијати стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина. 
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Слушање 
Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног 

значења усменог текста; поред способности да разазнаје фонолошке и лексичке јединице и 

смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање ученик треба да 

поседује и следеће компетенције: 

– дискурзивну (о врстама и карактеристикама текстова и канала преношења порука), 

– референцијалну (о темама о којима је реч) и 

– социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима 

формулисања одређених говорних функција и др). 

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца: 

– од личних особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет 

когнитивне обраде, 

– од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, 

– од особина онога ко говори, 

– од намера с којима говори, 

– од контекста и околности – повољних и неповољних – у којима се слушање и 

разумевање остварују, 

– од карактеристика и врсте текста који се слуша, итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку 

активност у оквиру програма предвиђена је, стога, на више равни. Посебно су релевантне 

следеће: 

– присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање 

сматрају се они усмени текстови који су праћени визуелним елементима због обиља 

контекстуалних информација које се аутоматски уписују у дуготрајну меморију, 

остављајући пажњи могућност да се усредсреди на друге појединости); 

– дужина усменог текста; 

– брзина говора; 

– јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора; 

– познавање теме; 

– могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

Читање 
Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке 

вештине. Том приликом читалац прима и обрађује тј. декодира писани текст једног или 

више аутора и проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир 

одређене факторе који утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, њихови 

интереси и мотивација као и намере, карактеристике текста који се чита, стратегије које 

читаоци користе, као и захтеви ситуације у којој се чита. 
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На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте читања: 

– читање ради усмеравања; 

– читање ради информисаности; 

– читање ради праћења упутстава; 

– читање ради задовољства. 

Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо 

разумели: 

– глобалну информацију; 

– посебну информацију, 

– потпуну информацију; 

– скривено значење одређене поруке. 

Писање 
Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише 

догађаје, осећања и реакције, пренесе поруке и изрази ставове, као и да резимира садржај 

различитих порука (из медија, књижевних и уметничких текстова итд), води белешке, 

сачини презентације и слично. 

Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: 

познавања лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета когнитивне обраде, 

мотивације, способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине текста. 

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких 

структура од лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички ниво 

подразумева циклично понављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која 

садржи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне способности. За ову 

језичку активност у оквиру програма предвиђена је прогресија на више равни. Посебно су 

релевантне следеће: 

– теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни 

догађаји и разни аспекти из друштвено-културног контекста, као и теме у вези са 

различитим наставним предметима); 

– текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, 

личне белешке); 

– лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите 

функционалне аспекте као што су описивање људи и догађаја у различитим временским 

контекстима, да изрази претпоставке, сумњу, захвалност и слично у приватном, јавном и 

образовном домену); 

– степен самосталности ученика (од вођеног/усмераваног писања, у коме се 

ученицима олакшава писање конкретним задацима и упутствима, до самосталног писања). 

Говор 
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Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога 

да ли је у функцији монолошког излагања, при чему говорник саопштава, обавештава, 

презентује или држи предавање једној или више особа, или је у функцији интеракције, 

када се размењују информације између два или више саговорника са одређеним циљем, 

поштујући принцип сарадње током дијалога. 

Активности монолошке говорне продукције су: 

– јавно обраћање (саопштења, давање упутстава и информација); 

– излагање пред публиком (предавања, презентације, репортаже, извештавање и 

коментари о неким догађајима и сл.) 

Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

– читањем писаног текста пред публиком; 

– спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, 

дијаграма, цртежа и др. 

– реализацијом увежбане улоге или певањем. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних 

стратегија, као и когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и давање речи, 

договарање, усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или 

заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што 

успешнијег остваривања интеракције. Интеракција се може реализовати кроз низ 

активности, на пример: 

– размену информација, 

– спонтану конверзацију, 

– неформалну или формалну дискусију, дебату, 

– интервју или преговарање, заједничко планирање и сарадњу. 

Социокултурна компетенција и медијација 
Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп знања (компетенција) 

која се примењују у низу језичких активности у два основна језичка медијума (писаном и 

усменом) и уз примену свих других језичких активности (разумевање говора, говор и 

интеракција, писање и разумевање писаног текста). Дакле, представљају веома сложене 

категорије које су присутне у свим аспектима наставног процеса и процеса учења. 

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о 

сличностима и разликама између културних и комуникативних модела сопствене говорне 

заједнице и заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, у зависности од нивоа општих 

језичких компетенција, крећу од познавања основних комуникативних принципа у 

свакодневној комуникацији (основни функционални стилови и регистри), до познавања 

карактеристика различитих домена језичке употребе (приватни, јавни и образовни), 

паралингвистичких елемената, и елемената културе/култура заједница чији се језик учи. 

Наведена знања потребна су за компетентну, успешну комуникацију у конкретним 

комуникативним активностима на циљном језику. 
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Посебан аспект социокултурне компетенције представља интеркултурна 

компетенција, која подразумева развој свести о другом и другачијем, познавање и 

разумевање сличности и разлика између светова, односно говорних заједница, у којима се 

ученик креће. Интеркултурна компетенција такође подразумева и развијање толеранције и 

позитивног става према индивидуалним и колективним карактеристикама говорника 

других језика, припадника других култура које се у мањој или већој мери разликују од 

његове сопствене, то јест, развој интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности 

различитих култура и развијање способности за интегрисање интеркултурних искустава у 

сопствени културни модел понашања и веровања. 

Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено 

мишљење, већ функционише као посредник између особа које нису у стању да се 

директно споразумевају. Медијација може бити усмена и писана, и укључује сажимање и 

резимирање текста и превођење. Превођење се у овом програму третира као посебна 

језичка активност која никако не треба да се користи као техника за усвајање било ког 

аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном наставом. Превођење подразумева 

развој знања и вештина коришћења помоћних средстава (речника, приручника, 

информационих технологија, итд.) и способност изналажења структуралних и језичких 

еквивалената између језика са кога се преводи и језика на који се преводи. 

Упутство за тумачење граматичких садржаја 
Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, 

представља један од предуслова овладавања страним језиком. Усвајање граматике 

подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код ученика, 

изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у области граматичке анализе 

и примене граматичких знања, као прилог изграђивању и унапређивању културе говора. 

Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта (функционални 

приступ). У процесу наставе страног језика у што већој мери треба укључивати оне 

граматичке категорије које су типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију, 

и то кроз разноврсне моделе, применом основних правила и њиховим комбиновањем. 

Треба тежити томе да се граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове 

говорних активности (слушање, читање, говор и писање, као и превођење), на свим 

нивоима учења страног језика, према јасно утврђеним циљевима, стандардима и исходима 

наставе страних језика. 

Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за 

живе језике за сваки језички ниво који подразумева прогресију језичких структура према 

комуникативним циљевима: од простијег ка сложенијем и од рецептивног ка 

продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева граматичке садржаје претходних 

језичких нивоа. Цикличним понављањем претходно усвојених елемената надограђују се 

сложеније граматичке структуре. Наставник има слободу да издвоји граматичке структуре 

које ће циклично понављати у складу са постигнућима ученика, као и потребама 

наставног контекста. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на 

одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језика и годином учења. С тим у вези, уз 

одређене граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се друге 

усвајају продуктивно. 
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III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и 

вредновања. Важно је да наставник континуирано прати и вреднује не само постигнућа 

ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би перманентно унапређивао 

наставни процес. 

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на 

почетку школске године како би наставници могли да планирају наставни процес и процес 

праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује 

формативним и сумативним вредновањем. Док се код формативног оцењивања током 

године прате постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови, 

самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и др), сумативним оцењивањем 

(писмени задаци, завршни тестови, тестови језичког нивоа) прецизније се процењује 

оствареност исхода или стандарда на крају одређеног временског периода (крај 

полугодишта, године, циклуса образовања). Формативно вредновање није само праћење 

ученичких постигнућа, већ и праћење начина рада и средство које омогућава наставнику 

да у току наставног процеса мења и унапређује процес рада. Током оцењивања и 

вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се начини на које се оно 

спроводи не разликује од уобичајених активности на часу јер се и оцењивање и 

вредновање сматрају саставним делом процеса наставе и учења, а не изолованим 

активностима које стварају стрес код ученика и не дају праву слику њихових постигнућа. 

Оцењивањем и вредновањем треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању 

исхода, као и квалитет и ефикасност наставе. Сврха оцењивања треба да буде и јачање 

мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака. Елементи који 

се вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој слици о напредовању ученика, 

јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и способности 

неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих елемената 

као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност лексичких 

садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду на 

часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и вредновања 

неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати ученицима односно 

усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама активности које су примењиване 

на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа. Таква правила и 

организација процеса вредновања и оцењивања омогућавају позитивну и здраву 

атмосферу у наставном процесу, као и квалитетне међусобне односе и комуникацију на 

релацији ученик – наставник, као и ученик – ученик, а уједно помажу ученику да разуме 

важност и смисленост вредновања и подстичу га на преузимање одговорности за властито 

планирање и унапређивање процеса учења. 

3.5.ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Назив 

предмета ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ 
Циљ наставе и учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко 

мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за 

комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком 
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наслеђу свог и других народа. 

Разред Осми 

Годишњи 

фонд часова 34 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ТЕМА САДРЖАЈИ 

– бира одговарајући прибор, 

материјал, технику, уређај и 

апликативни програм за изражавање 

идеја, имагинације, емоција, ставова 

и порука; 

– користи разноврсне податке и 

информације као подстицај за 

стваралачки рад; 

– примењује знања о елементима и 

принципима компоновања у 

стваралачком раду и свакодневном 

животу; 

– реализује једноставне ликовне 

пројекте, самостално и у сарадњи са 

другима; 

– дискутује аргументовано о својим 

и радовима других уважавајући 

различита мишљења; 

– прави презентације усклађујући 

слику и текст и приказујући кључне 

податке и визуелне информације; 

– тумачи садржаје одабраних 

уметничких дела и одабрану 

визуелну метафорику; 

– разговара о значају културне 

баштине за лични развој, развој 

туризма и очување културног 

идентитета земље. 

КОМПОЗИЦИЈА 

Примена принципа компоновања. 

Простор и пропорције (ергономија, 

перспектива). 

НАСЛЕЂЕ 

Културна баштина (значај, заштита 

и промоција наслеђа). 

Најзначајнија уметничка 

остварења и уметници, локалитети 

и споменици на територији Србије 

и у свету. 

КОМУНИКАЦИЈА 

Декодирање слике (теме, мотиви, 

поруке, метафора, алегорија, 

пиктограми...). 

Пројекти (цртеж, слика, скулптура, 

дигитална фотографија, филм, 

анимација, игрице, стрип, графити, 

мурали, инсталације, шминка и 

боди арт, одевне комбинације и 

детаљи...). 

Кључни појмови садржаја: простор, облик, линија, боја, текстура, светлина 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ОПШТИ ДЕО 

Кључни појмови су међусобно чврсто повезани и чине конструкцију, основу за 

развијање програма. Централни појам је простор, јер се све што видимо и доживљавамо 

налази у простору. Из овог појма су изведени остали кључни појмови. Централни појам 

указује на то да програм није усмерен на ускостручне садржаје, већ на свет у коме ученик 

живи и одраста и који треба свесно да опажа, доживљава и истражује из различитих 

углова. Кључни појмови који чине конструкцију програма надограђују се у сваком 

разреду другим појмовима према избору наставника, а у складу са предзнањима и 

сазнајним способностима ученика. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У првој колони табеле дати су исходи који се достижу до краја школске године. 

Достижни су за сваког ученика, у мањој или већој мери. У другој колони табеле налазе се 

називи тема, а у трећој предложени садржаји. Редослед тема није обавезујући, а садржаји 

различитих тема могу да се повежу и другачије организују. Наставник планира наставне 

јединице на основу компетенција, циља наставе и учења, исхода и кључних појмова. 

Приликом планирања наставних јединица наставник не размишља о садржајима које 

ће обрадити, већ о задацима и активностима ученика који омогућавају развијање 

компетенција. Наставник прво бира исказ предметне компетенције. На пример, исказ 

специфичне предметне компетенције средњег нивоа: Ученик проналази и развија своје 

идеје истражујући природно и вештачко окружење, свет маште и осећања 

(посматрајући, анализирајући и сакупљајући потребне информације) за стваралачки 

рад омогућава планирање разноврсних задатака и активности. Један од задатака може да 

буде да ученици на основу облика из природе осмисле употребни предмет приказујући до 

четири фазе трансформације. Наставна јединица би носила назив Трансформација 

облика или Трансформација. Да би проблемски задатак могао да се реши, потребно је 

осмислити на који начин ће ученици истраживати облике из природе. Могуће је да путем 

мобилних уређаја сваки ученик самостално или у пару претражује интернет на часу 

(наставник даје смернице за претраживање и ограничава време), да ученици пронађу 

фотографије облика из природе у уџбеницима, да наставник донесе на час одговарајуће 

књиге, да ученици истражују податке у школској библиотеци, да се претходно припреме 

за час тако што ће код куће претраживати интернет и одабрати неколико занимљивих 

облика... Овај проблемски задатак циља исход: користи разноврсне податке и 

информације као подстицај за стваралачки рад и омогућава развијање компетенција за 

рад са подацима и информацијама и за решавање проблема. Имајући у виду недовољан 

фонд часова, потребно је планирати задатке и активности који циљају више исхода. На 

пример, ако наставник не би тражио од ученика да цртају фазе трансформације, већ би 

јасно нагласио да рад може да се реализује као скица, цртеж, слика, скулптура... 

одабраним материјалом и техником (колаж, глина, туш и перо...) или у апликативном 

програму, задатак би циљао и исход: бира одговарајући прибор, материјал, технику, 

уређај и апликативни програм за изражавање идеја, имагинације, емоција, ставова и 

порука. Наставник може да постави још захтева. На пример, може да тражи да ученици у 

раду примене одабрани принцип компоновања (да обрате пажњу на ритам или 
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равнотежу...). Тако би задатак циљао и исход: примењује знања о елементима и 

принципима компоновања у стваралачком раду и свакодневном животу. Ако би ученици 

по завршетку рада анализирали и поредили решења, задатак би циљао и исход: дискутује 

аргументовано о својим и радовима других уважавајући различита мишљења и омогућио 

би развијање међупредметних компетенција за комуникацију и сарадњу... 

Сваки ликовни задатак може лако да се разради тако да циља више исхода и 

компетенција. Важно је да се осмисле захтеви који подстичу развој ученика. Уколико се 

ученику зада ликовна тема, материјал и техника, поступак израде и ликовни проблем (на 

пример, примена неког принципа компоновања), то је превише ограничавајућих услова 

који приморавају ученика да се фокусира на извођење рада, уместо на развијање идеја. 

Исходе за крај разреда је могуће операционализовати и контекстуализовати (у складу 

са циљем наставне јединице/задатка). На пример, исход: разговара о значају културне 

баштине за лични развој, развој туризма и очување културног идентитета земље може 

да се прецизира овако: објасни на који начин би археолошки локалитет Винча могао да 

постане значајна туристичка дестинација. 

Имајући у виду да су ученици оптерећени припремама за завршни испит и избором 

средње школе, пожељно је испланирати наставу тако да се у другом полугодишту остави 

довољно времена за разговор и пројектне задатке који интересују ученике, а нису 

презахтевни у смислу да одузимају превише времена за истраживање и реализацију. 

OСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

КОМПОЗИЦИЈА 

Пожељно је да на почетку године наставник укаже на то где се знања о елементима и 

принципима компоновања примењују. Ова знања су неопходна ученицима који уписују 

уметничке школе и одређене профиле у стручним школама (техничар за обликовање 

графичких производа, фотограф, типограф, архитектонски техничар, техничар за пејзажну 

архитектуру, техничар за обликовање намештаја и ентеријера, цвећар, златар, 

електротехничар мултимедија, дизајнер одеће, дизајнер текстила, дизајнер производа од 

коже, техничар–моделар коже, декоратер зидних површина, аранжер у трговини, 

посластичар, мушки фризер, женски фризер, сценски маскер и власуљар...). Сви ученици 

могу да примене принципе компоновања приликом креирања презентација, фотографија, 

видео записа..., реализовања ликовних пројеката, уређења животног и радног простора, 

смишљања одевне комбинације... 

На очигледним примерима из свакодневног живота и уметности потребно је 

објаснити принципе: ритам, контраст, доминанту, градацију, равнотежу, јединство и 

хармонију. Начин остваривања бира наставник. Могуће је кратко објаснити све принципе 

на једном часу (уз презентацију), па у току године постепено, кроз разговор и разноврсне 

проблемске задатке, омогућити услове да ученици развијају знања у складу са својим 

потребама, интересовањима и способностима. Могуће је и разматрати у току године један 

по један принцип (почев од оних који су ученицима непознати), па на крају школске 

године сумирати научено. 

Заинтересованим и напредним ученицима се може указати на то да, осим наведених, 

постоје и други принципи. На пример, у фотографији је важан принцип трећина (rule of 

thirds), у графичком дизајну принцип беле позадине (white space)... Ученицима који желе 
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да науче више потребно је дати смернице за истраживање на интернету (адресе или 

кључне речи) и договорити са сваким учеником пројектни задатак који ће радити 

самостално, код куће. 

Када је реч о простору и пропорцијама, најважније је прво указати на значај 

ергономије за здравље ученика. Пример је дизајн радног стола и столице, који треба да 

омогући правилно држање тела приликом учења и рада на рачунару. Затим се може 

разговарати о дизајну ентеријера и индустријском дизајну (на пример, о дизајну 

аутомобила), о архитектури, скулптури у пленеру, приказивању простора на 

дводимензионалној подлози и перспективи... Заинтересованим ученицима се може указати 

на златни пресек. 

Да би се обезбедила мотивација и развијала компетенција за учење, неопходно је 

објаснити зашто и како се уче одабрани садржаји. На пример, ако наставник тражи од 

ученика да нацртају простор и објекте у перспективи, потребно је да укаже на то да 

ученици на тај начин развијају визуелно опажање и памћење, што им је неопходно у 

бројним животним ситуацијама (за процењивање ситуација, доношење одлука, решавање 

проблема...). Аналитичко посматрање природе, окружења и уметничких дела није 

довољно, визуелно опажање и памћење се неће довољно развијати без практичног рада 

(ликовни задаци су уједно и начин да ученик провери у којој мери је развио визуелно 

опажање и памћење). Може се разговарати и о томе како данас доживљавамо приказивање 

тродимензионалног простора на дводимензионалној подлози. Обрнута, вертикална и 

семантичка перспектива могу деловати незанимљиво или збунити савременог посматрача. 

С друге стране, полиперспектива може бити занимљива савременом посматрачу иако, 

такође, не приказује објекте онако како их видимо у стварности. Као пример приказивања 

простора наставник може да покаже и 3Д мурале (оптичке илузије), који могу у 

потпуности да промене амбијент мањих и слабо осветљених просторија или да значајно 

измене изглед старих фасада (примери се могу наћи на адреси: https://artofjohnpugh.com). 

Када је реч о пропорцијама главе и тела, може се указати на примену знања приликом 

шминкања и смишљања одевне комбинације, на различите облике лица и пропорције, на 

то како се бојом, линијама и валером неки делови лица могу визуелно смањити или 

истаћи. Боје и кројеви одеће могу утицати на то да неки делови тела визуелно делују шире 

или уже, краће или дуже... Такође, простор (димензије, дизајн ентеријера и осветљење) 

утиче на општи утисак. Може се разговарати и о опажању боја у зависности од врсте 

осветљења (бела светлост у распону од 2700 до 6500 Келвина), јер за ученике није важно 

да приликом бирања сијалица за стан, собу, радни простор... мисле само о потрошњи 

енергије и јачини светла, већ и о боји светла, а која утиче на расположење, учење, 

доношење одлука... Као пример може послужити боја светла која се користи у маркетима 

да би храна деловала свеже. Затим, ако је ученик изложио на зиду свој ликовни рад, 

постер или репродукцију уметничког дела, та слика ће другачије изгледати у зависности 

од избора сијалице (као и сви други објекти у просторији)... 

Ученици се додатно могу мотивисати задацима који су њима занимљиви, а развијају 

стваралачко мишљење: трансформација облика (у апликативном програму: morphing), 

превођење информација из једне форме у другу (на пример, превођење музичке 

композиције у ликовну), повезивање реалних облика и нереалних односа, креирање 

илузија... Да би се утврдило које активности мотивишу ученике неопходно је 
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континуирано испитивање праксе, јер оно што мотивише једну 

генерацију/одељење/ученика не мотивише нужно све ученике. 

НАСЛЕЂЕ 

Циљ учења ове теме је развијање позитивног става према светској и националној 

културној баштини. Као полазна основа треба да послужи неки феномен, актуелна тема 

или догађај. На пример, катедралу Нотр Дам у Паризу је у великој мери оштетио пожар у 

априлу 2019. године. Ова несрећа није потресла само француски народ већ и велики број 

људи широм света, што је повод за разматрање више важних тема. Једна од значајних 

тема је промоција наслеђа. Катедрала Нотр Дам је у својој дугој историји више пута била 

потпуно запуштена (нарочито у 16. веку). Током Француске револуције је демолирана, јер 

је народ није доживљавао као вредно наслеђе, већ као симбол богатства и моћи високог 

свештенства. Захваљујући роману Богородичина црква у Паризу (код нас: Звонар 

Богородичне цркве) Виктора Игоа, који је постао популаран одмах по објављивању, 

катедрала је обновљена. Пишчева намера је била да скрене пажњу француској јавности на 

значај националног наслеђа, међутим, роман је доживео светску славу, као и катедрала. По 

роману су нацртане бројне илустрације и стрипови, снимљени филмови, серије и 

анимирани филмови, креиране позоришне представе, мјузикли... У игрици Assassin’s 

Creed Unity из 2014. године катедрала је верно приказана до детаља. Унеско је уврстио 

катедралу на листу светске културне баштине и она је и званично призната као наслеђе 

значајно за човечанство. Ученици треба да знају да је веома тешко прикупити новац за 

заштиту и обнову наслеђа. Катедрала је и у 21. веку пропадала упркос својој слави и 

годишњој посети од преко 13 милиона људи из целог света. Највише новца за обнову је 

уложено онда када је велики број људи осетио снажну емотивну повезаност са катедралом 

(непосредно по објављивању Игоовог романа и непосредно после пожара)... Ученици могу 

да истраже који споменици културе у нашој земљи се налазе на листи светске културне 

баштине, а који не (иако су изузетно значајни), као и да заједно размотре шта за њих значе 

споменици културе у нашој земљи, како би као појединци и као заједница могли да 

допринесу промоцији наслеђа. На пример, изузетно значајан праисторијски локалитет 

Винча (Бело брдо) је озбиљно угрожен подземним водама, али није добио међународну 

помоћ за заштиту, нити је прикупљено довољно средстава да се до краја истражи и уреди 

за посетиоце. 

Катедрала Нотр Дам може да буде основ за разматрање још једне важне теме, начина 

на који се наслеђе штити и обнавља. Иако се у јавности говори о рестаурацији катедрале, 

она је током векова само делимично рестаурирана, а делимично је обнављана тако што су 

јој додавани модерни елементи, па је Виктор Иго катедралу описао као химеру. После 

пожара, француска влада је расписала конкурс за идејно решење катедрале, што је 

подстакло још бурних реакција јавности. Јавност је подељена на оне који желе да се верно 

реконструише последњи изглед катедрале и на оне који сматрају да је боље катедрали 

дати савременији изглед (јер је катедрала на тај начин била и грађена и обнављана током 

векова). Као супротност катедрали може се навести пример обновљене средњовековне 

тврђаве Голубац или манастирског комплекса Манaсија, којима нису додавани модерни 

архитектонски украси. Ученици могу да дискутују о томе да ли би се вредност културног 

споменика умањила уколико би се приликом обнове изменио његов првобитни изглед, као 

и о јединству стила, могу да ураде идејна решења за уређење простора око неког значајног 

споменика или места културе у нашој земљи... Такође, потребно је поменути 3Д 
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скенирање и штампање, технологију која у великој мери може да помогне приликом 

истраживања и обнове културног наслеђа. 

Када се планира учење о уметницима и њиховим делима, важно је смислено одредити 

циљ учења одабраног садржаја. На пример, није смислено да ученици уче о 

импресионизму зато да би упамтили податке (када је правац настао, шта је био повод за 

настанак правца, ко су представници, која су њихова најзначајнија дела), јер ти подаци за 

ученике немају значаја, неприменљиви су и ученици их брзо заборављају. Уместо тога, 

може се говорити о томе шта је креативност, а шта иновативност, колико је за ученике 

значајно да развијају стваралачко мишљење (које им је неопходно у бројним животним 

ситуацијама), као и о томе да иновативне идеје и остварења понекад неће одмах бити 

прихваћени. Као пример се може навести прича о непријатељској реакцији критичара, 

неких колега и публике када су први пут видели радове импресиониста и о увредама 

упућених уметницима. Ученицима се могу показати најпознатија дела импресиониста и 

поставити питање да ли та дела у њима изазивају презир, бес, мржњу... и зашто (да или 

не), као и шта мисле, зашто је јавност у 19. веку тако негативно реаговала на иновације. 

Ученици могу да упореде једно дело уметника који је био цењен у то време (на пример, 

Енгр) и дела импресиониста, да покушају сами да открију шта је тачно скандализовало 

публику. Затим се може нешто рећи о Салону, о томе како је отварање изложбе био 

значајан друштвени догађај који је окупљао виђене људе и обичне грађане, о стандардима 

које је поставила државна Школа лепих уметности (École des Beaux-Arts) и очекивањима 

публике тог времена. Може се разговарати и о томе на који начин ученици прихватају 

оштру критику или увреде, а на који начин су реаговали уметници који су касније постали 

славни, као и како би могли пристојно да кажу да им се неко дело не свиђа. Такође, може 

се разговарати и о томе зашто и данас неки људи мрзе, на пример, Реноара и објављују на 

интернету чланке против његових дела... На исти начин се може приступити и свим 

другим садржајима које наставник одабере. На пример, ако је фокус на томе како ученици 

могу да пронађу подстицај за стварање, као пример се могу показати дела настала под 

утицајем афричке уметности... Потребно је разговарати и о томе шта за ученике значи 

оригиналност, колико је оригиналност важна, у којој мери можемо да будемо оригинални, 

у којим случајевима је оригиналност позитивно прихваћена, а у којим не. Такође, шта је у 

уметности омаж, а шта плагијат... Свака одабрана тема за разговор може да буде и повод 

за истраживање и стварање. 

Наставник треба повремено да прати како се развијају нове образовне технологије. На 

пример, америчка компанија Triseum развија образовне игрице помоћу којих ученици и 

студенти могу да уче о уметницима и уметничким делима истовремено развијајући 

компетенције (називи првих игрица су: ARTé: Mecenas, ARTé: Lumiere, ARTé: Hemut). 

КОМУНИКАЦИЈА 

Декодирање слике се односи на тумачење слике у најширем значењу (теме и мотиви у 

уметничким делима, пропагандне поруке, пиктограми, симболика боје...). Ови садржаји се 

повезују са одговарајућим садржајима других тема. Према процени наставника, могуће 

планирати и тумачење сложенијих знака, истраживање порекла, значења и развоја 

познатих логотипа (Gamecube, Toblerone, Amazon, Pepsi...) или знака који су ученицима 

мање познати (амблеми војске РС, илирски грбовници, одликовања...). Наставник може да 

понуди ученицима да одаберу знаке о којима ће се разговарати на часу (и који ће 



111 
 

послужити као подстицај за креирање оригиналног знака) или да сам направи избор, а у 

складу са знањима која су ученици стекли до осмог разреда. 

Остали предложени садржаји се односе на предлоге пројеката. Ученицима је 

потребно понудити мотивационе садржаје и могућност да одаберу пројекте који их 

занимају. Пројекти могу да се планирају и остварују на различите начине. Један од 

могућих начина је да ученици самостално, у паровима или тимовима одрже час својим 

вршњацима. Наставник треба да постави захтев да тај час буде занимљив, да „наставник“ 

заинтересује вршњаке за тему, да припреми кратку презентацију и питања која подстичу 

на размишљање и разговор, на даље истраживање... Налози за ученике не треба да буду 

презахтевни, али не треба ни да се сведу на забаву. На пример, један тимски пројекат 

може да обухвати истраживање европске моде у периоду од почетка двадесетог века до 

Првог светског рата и нацрт свечане одеће (превођење неких карактеристичних елемената 

у савремену одећу). Истовремено, од ученика се може тражити да креирају кратку 

презентацију о духу тог времена (начину живота, архитектури, намештају, познатим 

уметницима и уметничким делима...). Други тимови могу да раде исти пројекат, али да 

истражују неко друго време или да истражују другу тему и реализују другачији рад (на 

пример, прилог за школски часопис). Ако ученици желе да сазнају више о стрипу, као 

мотивациони садржај може се понудити прича о популарности стрипа данас, филмовима 

снимљеним према стриповима, о основним карактеристикама америчке, јапанске и 

француско-белгијске школе, о српском стрипу, апликативним програмима за цртање 

стрипова... Ученици могу да осмисле карактер/карактере и да нацртају траку или таблу 

стрипа (за стрип у наставцима). Уколико их занимају графити и мурали, може се указати 

на интернет страницу Google Street Art project, где се могу видети највреднији графити и 

мурали широм света, на бесплатне апликативне програме за креирање графита, а ученици 

могу индивидуално или тимски да планирају пројекте (да фотографишу зид у свом месту, 

да креирају неколико скица за графит/мурал, да одабрану скицу пренесу на већи формат 

натрон папира...). Такође, одељење може да се договори да сви заједно раде на једном 

пројекту. На пример, да сниме документарни филм о свом школском животу у последњем 

разреду основне школе. Затим, један део школског простора може у потпуности да 

промени изглед за потребе школских прослава помоћу интерактивних инсталација 

(наставник може пронаћи идеје за пројекат и мотивационе садржаје ако у претраживач 

унесе: Interactive Art Installations, Nike Flyknit Collective installation, Jelly Swarm by 

Tangible Interaction, Scattered Crowd by William Forsythe, Patrick Nadeau Rainforest 

installation)... 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наставник у току године прати, процењује и подстиче развијање индивидуалних 

потенцијала сваког ученика. Могући елементи за процењивање напредовања и оцењивање 

постигнућа су: 

– Однос према раду (припремљен је за час; одговорно користи материјал, прибор и 

алатке; одржава прибор и радни простор; потписује радове; чува радове у мапи...). 

– Однос према себи (истражује информације; поставља питања; предлаже; истрајан је 

у раду, труди се; преузима одговорност; поштује себе и своје радове; учи на грешкама; 

спреман је да испроба своје способности у новим активностима...). 
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– Однос према другима (довршава рад у договореном року; поштује договорена 

правила понашања; спреман је да помогне и да сарађује; уважава туђу културу, радове, 

начин размишљања, доживљавања, опажања, изражавања...). 

– Разумевање (разуме задатак; разуме појмове; разуме процес; разуме концепт; 

разуме визуелне информације...). 

– Повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догађаје, 

феномене, идеје, дела...). 

– Оригиналност (оригиналан је у односу на туђе радове; оригиналан је у односу на 

своје претходне радове...). 

– Организација композиције (у складу са својом идејом примењује одговарајуће 

принципе компоновања, знања о простору, перспективи, пропорцијама, правцу, смеру...). 

– Вербално изражавање (учтиво комуницира; аргументовано, кратко и јасно 

образлаже свој рад, идеју, доживљај, опажање, емоције...). 

– Употреба техника и средстава (бира одговарајућу технику у односу на идеју; 

примењује одговарајући процес; бира одговарајући материјал/подлогу; истражује 

могућности технике и материјала; користи дигиталну технологију као помоћно средство у 

раду; обликује рад у одабраном апликативном програму). 

Елементи могу и другачије да се формулишу. Бирају се према типу ликовног задатка 

и циљевима задатка. 

Самопроцена радова је вербална и писана. Најефикаснија је метода 3, 2, 1. Ученик 

сам припрема листић на коме уписује име, презиме, датум и назив рада. Затим кратко 

наводи: 3 ствари које сам научио на часу, 2 примера која илуструју то што сам научио, 1 

ствар која ми није јасна или питање које бих поставио. Када се разговара о ликовним 

делима, ученик пише: 3 речи којима бих описао дело, 2 ствари које ми се највише допадају 

на делу, 1 ствар коју не разумем. Када се разговара о уметнику: 3 ствари због којих је 

уметник значајан, 2 дела која ми се највише свиђају, 1 питање које бих поставио уметнику. 

Када се ученик ликовно изражава: 3 ствари о којима сам размишљао током рада, 2 ствари 

које ми се свиђају на мом раду, 1 ствар коју бих променио. Или: 3 речи којима бих описао 

свој рад, 2 разлога због којих је мој рад оригиналан, 1 ствар коју бих урадио другачије. 

Важно је да ученик не наводи више од једне нејасноће или грешке, ни у случају када му 

ништа није јасно или сматра да је рад упропашћен. Издвајање само једне нејасноће или 

грешке постепено оспособљава ученика да идентификује најважнији пропуст и да се 

фокусира на његово уклањање или да дође до бољих идеја. Ученике је потребно 

навикавати да листиће попуњавају брзо. Понекад је најважније оно чега се првог сете. 

Наставник може да прилагођава методу у складу са типом активности/задатка или да 

осмисли другачије чек-листе. 

ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМУ ЛИКОВНА КУЛТУРА У НАСТАВИ НА 

МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ 

– Gulácsy Lajos: Az ópiumszívó álma, 1918, 

– Korniss Dezső: Tücsöklakodalom, 1948, 
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– Ács József: Ipari táj, 1960, 

– Benes József: A kis infánsnő, 

– Mednyánszky László: Valahol Szerbiában, 1914, 

– Makovecz Imre: Sevillai Magyar pavilion, 1992, 

– Kassák Lajos: könyvborítói, 

– Árkay: városmajori templom, 1939, 

– Ferenczy Károly: Kődobálók, 1890, 

– Berény Róbert: Csellózó nő, 1928, 

– Rippl-rónai József: Parkban éjjel, 1895, 

– Victor Vasarelly: Zebrák, 1943, 

– Vilt Tibor: A merengő, 1963, 

– Kondor Béla: Darázskirály, 1964, 

– Biró Miklós: az ócskás. 

 

3.6. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Назив 

предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ 

Циљ учења предмета Mузичка култура је да код ученика, рaзвијајући 

интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, 

формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према 

очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa. 

Разред Осми 

Годишњи 

фонд часова 34 

ИСХОДИ 
У оквиру области/теме ученик ће бити у 

стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– повеже различите видове музичког 

изражавања са друштвено-историјским 

амбијентом у коме су настали; 

– уочи основне карактеристике музичког 

стваралаштва у роматизму, 

импресионизму и савременом добу; 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

Романтизам 

Програмска и апсолутна 

музика 

Соло песма 

Kлавирска минијатура 
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– препознаје националне игре у делима 

уметничке музике; 

– наведе изражајна средстава музичке 

уметности карактеристична за период 

романтизма, импресионизма и 

савременог доба; 

– разликује музичке форме романтизма, 

импресионизма и савременог доба; 

– идентификује репрезентативне 

музичке примере најзначајнијих 

представника романтизма, 

импресионизма и савременог доба; 

– идентификује елементе музике ранијих 

епоха као инспирацију у музици 

савременог доба; 

– препозна врсту дувачких инструмента 

по изгледу и звуку; 

– опише начин добијања тона код 

дувачких инструмената; 

– препозна инструмент или групу према 

врсти композиције у оквиру датог 

музичког стила; 

– објасни како је музика повезана са 

другим уметностима и областима ван 

уметности (музика и религија; 

технологија записивања, штампања 

нота; извођачке и техничке могућности 

инструмената; 

– изводи музичке примере користећи 

глас, покрет и инструменте, сaмoстaлнo 

и у групи; 

– користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких целина кроз 

пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 

– комуницира у групи импрoвизуjући 

мање музичке целине глaсoм, 

инструмeнтом или пoкрeтом; 

– учествује у креирању и реализацији 

шкoлских прирeдби, догађаја и 

Националне и стилизоване 

игре (полка, мазурка, 

чардаш, казачок, сиртаки, 

валцер, танго...) 

Музичко-сценска дела 

Сметана, Дворжак, Шопен, 

Лист, Шуберт, Шуман, 

Паганини, Верди, Пучини, 

Росини, Чајковски, Бородин, 

Мусоргски, Мокрањац 

Импресионизам 

Равел, Дебиси 

Савремено доба 

Жанрови: Џез, популарна 

музика, апстрактна музика. 

Импровизација (појам) 

Стравински, Прокофјев, 

Коњовић, Константин 

Бабић, Вера Миланковић 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 
Дувачки инструменти 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

Елементи музичке 

изражајности: тeмпo, 

динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и 

инструмeната. 

Слушање световне и 

духовне музике романтизма, 

импресионизма и 

савременог доба. 

Слушaњe вокалних, 

вoкaлнo-иструмeнтaлних и 

инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, дoмaћих и 

стрaних кoмпoзитoрa. 

Слушање дела 

традиционалне народне 

музике. 
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пројеката; 

– изрази доживљај музике језиком 

других уметности (плес, глума, писана 

или говорна реч, ликовна уметност); 

– примењује принцип сарадње и 

међусобног подстицања у комуникацији 

и заједничком музицирању; 

– се понаша у складу са правилима 

музичког бонтона у различитим 

музичким приликама; 

– критички просуђује утицај музике на 

здравље; 

– користи могућности ИКТ-а за 

самостално истраживање, извођење и 

стваралаштво. 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

Пeвaње пeсама пo слуху и 

из нотног текста 

(солмизацијом) самостално 

и у групи. 

Пeвaње пeсама у 

мешовитим тактовима (7/8, 

5/8 ) пo слуху. 

Певање песама у 

комбинацији са плесним 

покретом. 

Певање и свирaњe из нотног 

текстa нaрoдних и 

умeтничких композиција нa 

инструмeнтимa Oрфoвoг 

инструмeнтaриja и/или на 

другим инструментима. 

Извођење једноставнијих 

музичких примера у вези са 

обрађеном темом. 

Извођење (певање или 

свирање) једноставних 

ритмичких и мелодијских 

репрезентативних примера 

(oдломака/тема) у стилу 

музике романтизма, 

импресионизма и 

савременог доба. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Импровизација 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику 

кojу учeници изводе. 

Крeирaњe ритмичке прaтњe. 

Реконструкција музичких 

догађаја у стилу 

романтизма, импресионизма 

и савремене музике. 

Израда дувачких 

инструмената од доступних 

материјала. 

Кључни појмови садржаја: романтизам, Програмска и апсолутна музика, соло 

песма, клавирска минијатура, музичко-сценска дела, савремено доба, музички жанрови. 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Прирoдa сaмe музикe, пa и прeдмeтa музичкa културa, укaзуje нa стaлнo прoжимaњe 

свих oблaсти и тeмaтских jeдиницa кoje су прeдвиђeнe прoгрaмoм наставе и учења. 

Ниjeднa oблaст сe нe мoжe изучaвaти изоловано од друге и бити сама себи циљ, a дa сe 

истoврeмeнo нe рaзгoвaрa o свим другим aспeктимa музикe. Музику од почетка треба 

повезивати са што више догађаја из живота ученика. Паралелно одвијање различитих 

музичких активности подстиче мисаону активност, драгоцену за развијање укупног 

менталног и психо-моторног потенцијала ученика, и представља одличну основу за 

интеграцију са другим предметима. 

Настава усмерена на остваривање исхода даје предност искуственом учењу у оквиру 

којег ученици развијају лични однос према музици а постепена рационализација искуства 

временом постаје теоријски оквир. Искуствено учење у оквиру овог предмета подразумева 

активно слушање музике, лично музичко изражавање (певање и свирање) ученика и 

музичко стваралаштво у оквиру којих ученик користи теоријска знања као средства за 

партиципацију у музици. Основни методски приступ се темељи на звучном утиску, по 

принципу од звука ка нотној слици и тумачењу. 

Најважнији покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у 

подстицању максималног учешћа у музичком доживљају као и развијању потенцијала за 

музичко изражавање. 

Настава музичке културе остварује се кроз следеће области: 

– Човек и музика. 

– Музички инструменти. 

– Слушање музике. 

– Извођење музике. 

– Музичко стваралаштво. 

Да би постигао очекиване исходе образовног-васпитног процеса, наставник користи 

глас и покрет, музичке инструменте, елементе информационих технологија као и 

развијене моделе мултимедијалне наставе. Корелација између предмета може бити 

полазиште за бројне пројектне предлоге у којим ученици могу бити учесници као 

истраживачи, креатори и извођачи. Код ученика треба развијати вештине приступања 

информацијама и њиховог коришћења (књиге, интернет...), сараднички рад у групама, као 

и комуникацијске вештине у циљу преношења и размене искустава и знања. Рад у групама 

и радионицама је користан у комбинацији са осталим начинима рада, поготово када 

постоји изазов значајнијег (нпр. емотивног) експонирања ученика, као вид премошћавања 

стидљивости или анксиозности. 

Програм наставе и учења омогућава да се, поред наведених композиција за слушање 

и извођење, могу користити и композиције које нису наведене, односно, наставник има 

могућност да максимално до 30%, по слободном избору, одабере композиције за слушање 

и извођење водећи рачуна о примерености наставним садржајима, узрасту ученика, 

њиховим могућностима и интересовањима, естетским захтевима, исходима и локалитету 
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на коме се налази школа. Однос између понуђених композиција и примера из друге 

литературе треба да буде најмање 70% у корист понуђених. Из поменутог разлога, у 

програму наставе и учења се налази већи избор наставног материјала (за слушање и 

извођење) у односу на годишњи фонд часова предмета Музичка култура. 

Музика у функцији здравља и музички бонтон 
Поред пажљивог избора што квалитетнијих музичких садржаја, ученике треба 

упутити на то да прегласна и агресивна музика има штетан утицај на здравље и изазива 

физиолошки и психолошки одговор организма. Важно је такође, стално указивати и на 

позитиван ефекат музике, у смислу опуштања, подизања пажње, емоционалних и 

физичких одговора, когнитивне стимулације и развијања меморије. 

Упућивање ученика на правила понашања при слушању музике и извођењу музике 

чини део васпитног утицаја који наставник има у обликовању опште културе понашања. 

Овај модел понашања ученик треба да пренесе касније на концерте и различите музичке 

приредбе. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и 

осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да обликује дати програм имајући у 

виду: састав и карактеристике ученика у одељењу, уџбенике и остали дидактички 

материјал који користи за реализацију наставних садржаја, техничке услове, наставна 

средства и медије којима школа располаже као и потребе локалне средине у којој се школа 

налази. 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник креира свој глобални план рада из 

кога ће развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају 

наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. 

Припрема за час подразумева дефинисање циља часа, конкретизацију исхода у 

односу на циљ часа, планирање активности ученика и наставника у односу на исходе, 

начин провере остварености исхода и избор наставних стратегија, метода и поступака 

учења и подучавања (водећи рачуна о предзнању, тј. искуству ученика, које ће ученицима 

омогућити да савладају знања и вештине предвиђене дефинисаним исходима). 

На часу треба да преовлађује активност којом се савладава нови музички садржај, али 

је она увек повезана и са другим музичким активностима. Специфичност предмета се 

огледа у томе што се музичке активности одвијају паралелно или једна музичка активност 

логично води ка другој. 

У оквиру организације годишњих и месечних активности неопходно је водити рачуна 

о школском календару и активностима које прате живот школе, па према њима усмеравати 

и обликовати наставне садржаје. 

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Процес учења базира се на перцепцији најупечатљивијих музичких примера (за 

слушање или извођење музике), који имају задатак да активирају свесну активност, 
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фокусирају пажњу ученика, иницирају процес мишљења и креирају одговарајући 

сазнајно-емоционални доживљај. 

Човек и музика 
Знaње o музици крoз рaзличитe eпoхe имa зa циљ рaзумeвaњe улoгe музикe у 

друштву, упoзнaвaњe музичких изрaжajних срeдстaвa, инструмeнaтa, жaнрoвa и oбликa. У 

нaчину рeaлизaциje oвих садржаја увeк треба кренути oд музичкoг дeлa, слушaњa или 

извoђeњa. Час треба да буде оријентисан на улогу и природу музике, однос човека у датом 

периоду према њој и њеној намени, као и промишљању да ли је музика (и ако јесте, на 

које начине) била уметност какву данас познајемо или и нешто друго. 

Информације које се тичу контекста (на пример историјске, антрополошке, 

културолошке природе) треба да буду одабране и пренесене у служби разумевања света 

музике у датом духу времена. Хронолошки аспект Музичке културе за oсми разред 

доприноси корелацији знања и треба имати на уму да одређени предмети покривају 

информисаност о немузичким аспектима романтизма, импресионизма и савремене музике 

на детаљнији и специфичнији начин. 

Музички инструменти 
Музички инструменти су незаобилазни елемент свих области Музичке културе. Како 

су, поред људског тела и гласа, значајно средство музичког изражавања човека, 

информације о музичким инструментима треба да проистекну непосредно из историјског 

и стваралачког контекста. У том смислу треба посебно обратити пажњу на везу између 

избора инструмената и догађаја, односно прилика када се и на који начин музика 

изводила. 

Као и све друге, дувачке инструменте треба обрадити кроз одговарајуће слушне 

примере који на упечатљив начин презентују њихове основне карактеристике. 

Информације о дувачким инструментима (дрвени и лимени) треба да буду сведене и 

усмерене на начин добијања тона, тонску боју, изражајне и основне техничке могућности 

и примену. 

До знања о инструментима ученици треба да дођу из непосредног искуства путем 

слушања и опажања, а не фактографским набрајањем, односно меморисањем података. 

Слушaњe музикe 
Слушaњe музикe je aктиван психички прoцeс кojи подразумева eмoциoнaлни 

дoживљaј и мисaoну aктивнoст. Ученик треба да има јасно формулисана упутства на шта 

да усмери пажњу приликом слушања музике. Током слушања ученици слушно 

идентификују музички стил и пореде га са основним карактеристикама друштвено-

историјског периода. Ученичку пажњу фокусирати на уочавање извођачког састава, 

темпа, мелодијских и ритмичких карактеристика, са циљем да се повежу са музиком 

романтизма, импресионизма и савременог доба. Постепено, ови елементи музичког тока 

постају „константа“ у процесу ученичке перцепције па наставник може да проширује 

опажајни капацитет код ученика усмеравајући њихову пажњу пре слушања на релевантне 

специфичности музичког дела. 

Кoмпoзициje кoje сe слушajу, свojим трajaњeм и сaдржajeм треба да oдгoвaрajу 

мoгућнoстимa пeрцeпциje учeникa. Вoкaлна, инструмeнтaлна и вoкaлнo-инструмeнтaлна 

дела трeбa дa буду зaступљeна рaвнoпрaвнo. Кoд слушaњa пeсaмa посебно треба обратити 
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пажњу на везу музике и текста, а код инструменталних дела на извођачки састав, 

изражајне могућности инструмената. Елементи музичке писмености су у служби горе 

наведеног. Ученичка знања из различитих области треба повезати и ставити у функцију 

разумевања слушаног дела, пoдстичући код ученика креативност и критичко мишљење. 

Слушање дeлa инспирисaних фoлклoрoм, свог и других нaрoдa и нaрoднoсти треба 

представити у контексту разумевања рaзличитoг сaдржaja, oбликa и рaспoлoжeњa 

слушаних композиција. 

 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ 

Химне 
Државна химна 

Химна Светом Сави 

Химна школе 

Традиционалне песме и игре 
Ај, мене мајка једну има 

Рум, дум, дум 

Фатише коло врањске девојке 

Буњевачко момачко коло 

Сокол ми литна, Јано 

Ти, јединa 

Градином цвеће цветало 

Човек и музика 
Романтизам 

Франц Шуберт, Аве Мариа 

Франц Шуберт, За музику 

Франц Шуберт, Серенада 

Николо Паганини, Капричо бр. 24 и 5, изводи Немања Радуловић 

Николо Паганини, Ла кампанела, III став 

Феликс Менделсон, Концерт за виолину у е-молу, Оп. 64 

Феликс Менделсон, Свадбени марш, Сан летње ноћи 

Фредерик Шопен, Мазурка Оп. 24, бр. 1 

Фредерик Шопен, Валцер бр. 19, а-мол 

Фредерик Шопен, Валцер бр.2, Оп. 64 

Фредерик Шопен, Револуционарна етида 

Фредерик Шопен, Минутни валцер 

Фредерик Шуман, Сањарење 

Франц Лист, Ла кампанела 

Франц Лист, Клавирски концерт бр.1 

Беджих Сметана, Гудачки квартет бр. 1 

Беджих Сметана, Влтава 

Јохан Штраус, Тик так брза полка 

Јохан Штраус, Трич трач полка 

Јохан Штраус, валцер Приче из бечке шуме 

Јохан Штраус, валцер Гласови пролећа 
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Јоханес Брамс, Лаку ноћ 

Пјотр Иљич Чајковски, Клавирски концерт Оп. 1, бе-мол 

Антоњин Дворжак, Симфонија из Новог света, бр. 9, IV став 

Антоњин Дворжак, Словенска игра бр. 1, 2, 6 и 8 

Антоњин Дворжак, Концерт за виолончело Б, е-дур 

Антоњин Дворжак, Хумореска бр. 7, Оп. 101 

Модест Мусоргски, Слике са изложбе 

Сергеј Рахмањинов, Клавирски концерт бр. 2, це-мол 

Корнелије Станковић, Што се боре мисли моје 

Мокрањац, Козар 

Мокрањац, Приморски напјеви 

Мокрањац, Мокрањац, избор из Руковети 

Опере 
Ђоакино Росини, Дует мачака 

Ђоакино Росини, Арија Фигара, опера Севиљски берберин 

Ђоакино Росини, Chi disprezza gli infelici, опера Кир у Вавилону 

Ђузепе Верди, Хор Јевреја, опера Аида 

Ђакомо Пучини, Нико не спава, опера Турандот 

Амилкарe Понкјели, Игра сатова из опере Ла Ђоконда 

Александар Бородин, Половецке игре, опера Кнез Игор 

Лео Делиб, Дует цвећа, опера Лакме 

Жорж Бизе, Арија Хабанера из опере Кармен 

Петар Коњовић, Џанум насред села, опера Коштана 

Петар Коњовић, Велика чочечка игра, опера Коштана 

Жак Офенбах, Птице у сенци, оперета Хофманове приче 

Балет 
Жан Батист Лили, Menuet des Trompettes 

Лео Делиб, Игра сатова, балет Копелија 

Адолф Адам, балет Жизела 

Пјотр Иљич Чајковски, балет Крцко Орашчић 

Пјотр Иљич Чајковски, Плес малих лабудова, балет Лабудово језеро 

Пјотр Иљич Чајковски, финале, балет Лабудово језеро 

Пјотр Иљич Чајковски, Валцер из балета Успавана лепотица 

Стеван Христић, Грлица из балета Охридска легенда 

Стеван Христић, Коло из балета Охридска легенда 

Националне и стилизоване игре (полка, мазурка, чардаш, казачок, сиртаки, валцер, 

танго) 

Јоханес Брамс, Мађарска игра бр. 5 

Виторио Монти, Чардаш 

Микис Теодоракис, Сиртаки 

Антонио Карлос Жобим, Самба са једном нотом 

Импресионизам 

Габриел Форе, Павана, Оп. 50 

Ерик Сати, Гимнопедија 

Клод Дебиси, Потопљена катедрала 

Клод Дебиси, Месечина 
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Морис Равел, Болеро 

Савремена музика 

Игор Стравински, Игра костура, балет Жар птица 

Игор Стравински, Игра Жар птице, балет Жар птица 

Игор Стравински, инсерт из Свите Жар птица 

Игор Стравински, балет Петрушка 

Арам Хачатурјан, Игра сабљама, Свита Гајане 

Дмитри Шостакович, Други валцер 

Густав Холст, Јапанска свита 

Густав Холст, Самерсет рапсодија 

Љубица Марић, Праг сна 

Дарко Краљић, Девојко мала 

Јован Јовичић, Војвођанска свита 

Војислав Костић, За Београд 

Дејан Деспић, Дивертименто Кончертанте Оп. 51 

Ханс Цимер, Пирати са Кариба, тема 

Хајао Мијазаки, Замак на небу https://www.youtube.com/watch?v=nrTu7BAjjCA 

Композиције инспирисане музиком романтизма, импресионизма и савременог 

доба 
Бора Дугић, Зов за недостижном лепотом 

Бубуша Симић, Велики градски валцер 

Јадранка Стојаковић, Што те нема 

Монти, Чардаш 

Пол де Сеневил, Брак из љубави 

Музички инструменти 
Габриел Форе, Павана Оп. 50 

Артуро Маркез Márquez Arturo Danzón No. 2 

Антоњин Дворжак, Словенска игра бр. 7 

Камиј Сен Санс, Соната за обоу, Де-дур, Оп.166, I став 

Енио Мориконе, Габријелова обоа 

Дејан Деспић – 7 пасторала за обоу соло 

Анте Гргин, Duettino Scherzando за два кларинета 

Радивој Лазић – Властимир Перичић, Хумореска за кларинет и клавир 

Боки Милошевић – одломци из одабраних дела 

Антонио Вивалди, Концерт за фагот е-мол 

Лирој Андерсон, Празник трубача 

Избор песама са фестивала Драгачевска труба 

Луис Армстрон 

Мајлс Дејвис 

Морис Равел, Болеро (соло тромбон) 
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Камиј Сен-Санс, Концерт за хорну Оп. 94 

Хaуард Шор, Господар прстенова (The Fellowship; Gondor) 

Георг Филип Телеман, Песма о изгубљеној љубави 

Бела Барток, Румунски плесови Сз.68. ББ76: II Браул (Allegro) 

Станислав Бинички, Марш на Дрину 

Видео примери 
Традиционална песма са Косова, Горанине, 

Ћафанине https://www.youtube.com/watch?v=SI3UltfEWhA 

Николо Паганини, Капричо бр. 24 и 5, изводи Немања Радуловић 

https://www.youtube.com/watch?v=rgCo54r3DUk 

Лист и Шопен https://www.youtube.com/watch?v=8Uc2vtj7vvs&t=163s 

Јохан Штраус, Тик так брза полка https://www.youtube.com/watch?v=99k-g8H447U 

Волфганг Амадеус Моцарт, Арија краљице ноћи, опера Чаробна 

фрула https://www.youtube.com/watch?v=XH7cPtG8kGg 

Ђоакино Росини, Дует мачака https://www.youtube.com/watch?v=QNyR6rsGDyg 

Ђоакино Росини, Chi disprezza gli infelici, опера Кир у 

Вавилону https://www.youtube.com/watch?v=ffZiEgC4Tu0 

Амилкарe Понкјели, Игра сатова из опере Ла Ђоконда 

https://www.youtube.com/watch?v=tOBp7H8RN4M 

Лео Делиб, Дует цвећа, опера Лакме, 

https://www.youtube.com/watch?v=Zm4HWjnwdWk 

Петар Коњовић, Џанум насред села, 

опера Коштана https://www.youtube.com/watch?v=t0qoPLSQv0U 

Петар Коњовић, Велика чочечка игра, 

опера Коштана https://www.youtube.com/watch?v=_5UCmwGVsnE 

Жак Офенбах, Птице у сенци, оперета Хофманове 

приче https://www.youtube.com/watch?v=TcTM-m7q3PE 

Жан Батист Лили, Menuet des 

Trompettes https://www.youtube.com/watch?v=sZ4AM0ayFBA 

Лео Делиб, Игра сатова, 

балет Копелија https://www.youtube.com/watch?v=ryFyVpqbqGQ 

Лео Делиб, Мазурка, балет Копелија, https://www.youtube.com/watch?v=8Sb7gp98wAc 

Адолф Адам, балет Жизела https://www.youtube.com/watch?v=3TLSrI_hXEw 

Пјотр Иљич Чајковски, балет Крцко 

Орашчић https://www.youtube.com/watch?v=2DiL3p98ejE 

Пјотр Иљич Чајковски, Плес малих лабудова, балет Лабудово 

језеро https://www.youtube.com/watch?v=rDdcw_p3eJg 

Пјотр Иљич Чајковски, финале, балет Лабудово 

језеро https://www.youtube.com/watch?v=SXJawzOLS3k 

Пјотр Иљич Чајковски, Валцер из балета Успавана 

лепотица, https://www.youtube.com/watch?v=7WL2tD27ucA 

Стеван Христић, Грлица из балета Охридска 

легенда https://www.youtube.com/watch?v=RvxUEvbFKmk 

Стеван Христић, Коло из балета Охридска 

легенда https://www.youtube.com/watch?v=JBOxXiNotBs 

Националне и стилизоване игре 
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Полка https://www.youtube.com/watch?v=dONXZBrje2w 

Мазуркa https://www.youtube.com/watch?v=lRl1T7CAD0E 

Чардаш https://www.youtube.com/watch?v=dF-x3ASonHw 

Казачок https://www.youtube.com/watch?v=QGDoSJmEyMc 

Сиртаки https://www.youtube.com/watch?v=T4chpyTIE5Q 

Микос Теодоракис, Сиртаки https://www.youtube.com/watch?v=qR1-3gYXsfE 

https://www.youtube.com/watch?v=ls3gevqqqD0 

Валцер На лепом, плавом Дунаву https://www.youtube.com/watch?v=EHFJWCCsWWQ 

Танго https://www.youtube.com/watch?v=NY0MLG-IrSU 

Фламенко https://www.youtube.com/watch?v=sFUC5ROtN8M 

Јоханес Брамс, Мађарска игра бр. 5 https://www.youtube.com/watch?v=H19jByxrqlw 

Виторио Монти, Чардаш https://www.youtube.com/watch?v=XIJM2kZgYiI 

Микис Теодоракис, Сиртаки, https://www.youtube.com/watch?v=T4chpyTIE5Q 

Антонио Карлос Жобим, Самба са једном 

нотом https://www.youtube.com/watch?v=PYdrhTL3VBk 

Импресионизам 
Клод Дебиси, Арабеска https://www.youtube.com/watch?v=A6s49OKp6aE 

Клод Дебиси, Месечина https://www.youtube.com/watch?v=k8JwihcysWo 

Морис Равел, Болеро https://www.youtube.com/watch?v=iOcu7GD8pcE 

Савремено доба 
Игор Стравински, Игра костура, балет Жар птица 

https://www.youtube.com/watch?v=SP-dQBhcvtg 

Игор Стравински, Игра Жар птице, балет Жар 

птица https://www.youtube.com/watch?v=a9OuxgP19ak 

Игор Стравински, инсерт из Свите Жар 

птица https://www.youtube.com/watch?v=OdJdB_Gq1a4 

Игор Стравински, балет Петрушка 

https://www.youtube.com/watch?v=UaRZfSKPw5A 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7H5dEbyxsg 

Сергеј Прокофјев, Плес витезова, балет Ромео и 

Јулија https://www.youtube.com/watch?v=92YhJ4ZVmCg 

Арам Хачатурјан, Игра сабљама, Свита 

Гајане https://www.youtube.com/watch?v=mUQHGpxrz-8 

Дмитри Шостакович, Други валцер https://www.youtube.com/watch?v=cPiCejN-Wek 

Дувачки инструменти 
Клод Дебиси, Сиринкс https://www.youtube.com/watch?v=aw53VrbI4l0 

Џон Вилијамс, Хедвигина тема, https://www.youtube.com/watch?v=l-3tN-c6UwE 

Џон Вилијамс, Хедвигина тема, https://www.youtube.com/watch?v=cXRlDCyqZJw 

Енио Мориконе, Габријелова обоа https://www.youtube.com/watch?v=FtE3hoR_Nvo 

Антоњин Дворжак, Симфонија из Новог света, II став 

https://www.youtube.com/watch?v=0HhrxVx1Ztc 
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Бени Гудман, Певај, певај, певај https://www.youtube.com/watch?v=t4yGKj23jgQАстор 

Пјацола, Танго етида бр.3 https://www.youtube.com/watch?v=4qzAi7JoKGE 

Сергеј Прокофиев, Шехерезада https://www.youtube.com/watch?v=au0qOBAJ-nA 

Пол Дик, Чаробњаков ученик https://www.youtube.com/watch?v=ScUEgUZbpbU 

Квин, Боемска рапсодија https://www.youtube.com/watch?v=tO527C0KUSs 

Хауард Гудл, Срећан Божић, Мр Бин https://www.youtube.com/watch?v=vvR66bZBCIk 

Ђорђе Замфир, Усамљени пастир https://www.youtube.com/watch?v=orL-w2QBiN8 

Необични дувачки инструменти https://www.youtube.com/watch?v=v62YjjV-

Roo&t=61s 

Станислав Бинички, Марш на Дрину https://www.youtube.com/watch?v=Prv8a9Wp7Sg 

Хајао Мијазаки, Замак на небу https://www.youtube.com/watch?v=nrTu7BAjjCA 

Енио Мориконе, Габријелова обоа, https://www.youtube.com/watch?v=pTsitO4TXF8 

Пентатоникс, Еволуција музике, https://www.youtube.com/watch?v=lExW80sXsHs 

 

Извoђeњe музикe 
Сваки аспект извођења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. 

Читање с листа једноставног ритмичког записа активира највећи број когнитивних радњи, 

развија дугорочно памћење, осетљивост за друге учеснике у музичком догађају (тзв. 

тимски рад, толеранција) и фине моторичке радње. Квалитетно музичко изражавање има 

значајан утицај на психу ученика, а самим тим и на капацитет и могућност свих видова 

изражавања. Уједно је важно да се кроз извођење музике, а у оквиру индивидуалних 

могућности ученика, подстиче и развијање личног стила изражавања. 

С обзиром на то да ће певање и свирање произилазити и из историјског контекста, 

начин извођења треба прилагодити у односу на дати контекст. 

Певање 

Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког дела. Посебну пажњу треба 

обратити на тонски опсег композиција за певање због физиолошких промена певачког 

апарата (мутирање). Приликом извођења песама најстарије музичке фолклорне традиције, 

треба неговати нетемперовани начин певања и дозволити природним бојама гласа да дођу 

до изражаја. 

Песме се обрађују по слуху и из нотног текста. Мешовите тактове на примерима 

народних песама треба изводити по слуху. Приликом обраде песама из нотног текста 

након текстуалне, следи анализа нотног текста, савладавање ритма, певање солмизацијом 

и на крају певање са литерарним текстом. Са ученицима је неопходно постићи изражајно 

певање. 

 

Свирaњe 

Извођење свирањем треба реализовати на ритмичким и мeлoдиjским инструмeнтима. 

Свирaњe нa мeлoдиjским инструмeнтимa је oлaкшaнo чињеницом да су учeници музички 

oписмењени те мoгу кoристити нoтне примeре пojeдиних пeсaмa кoje су најпре 

анализиране и сoлмизaциoнo oбрaђeнe. Свирaњeм се поред осталог рaзвиjaју мoтoричке 

вeштине, координација и опажајне способности. 
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Елементи музичке писмености 

Елементе музичке писмености треба обрађивати кроз одговарајуће музичке примере 

и композиције, од нотне слике и тумачења према звуку. Мешовите тактове на примерима 

народних песама треба изводити по слуху. 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ 

Химне 
Државна химна 

Химна Светом Сави 

Химна школе 

Човек и музика: 

Јоаханес Брамс, Лаку ноћ 

Беджих Сметана, Моја звезда 

Франц Шуберт, Липа 

Ј. Ф. Рајхард, Љубица 

Традиционална песма, Ђурђевдан 

Традиционална песма из источне Србије, Mandra mea cu carpa mura 

Традиционална ромска песма, Ђелем, ђелем 

Традиционална мађарска игра, Леп је он (Az a szep) 

Традиционална руска песма, Каљинка 

Традиционална мађарска песма, Nyulacska 

Традиционална русинска песма, Зродзели ше тарки 

Традиционална мађарска песма, Нек се чује нек се зна да Жужа воли Јаноша 

Енглеска духовна песма, Прекрасна милост (Amazing Grace) 

Александар Бородин, Половецке игре 

Лола Новаковић, Деца Пиреја 

Радмила Какарлајић, Анђелина, зумба, зумба 

Макс Фридман/Џими де Најт, Rock Araund the Clock 

Џон Ленон/Пол Макартни, Let It Be 

Герард Матос Родригез, Танго Ла 

кумпарсита https://www.youtube.com/watch?v=NY0MLG-IrSU 

Елементи музичке писмености: 

Густа ми магла паднала 

Море, изгрејала, нане 

Пуче пушка 

‚Aјде Јано, коло да играмо 

Запевала сојка птица 

Оро се вије 

Јовано, Јованке 

Станиша Коруновић, Мај 

Станиша Коруновић, Пробуђена жаба 

Бијело дугме, Липе цвату 

Момчило Бајагић Бајага, Буђење раног пролећа 

Карл Ман/Дејв Апел, Let`s Twist again 
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Традиционалне и песме домаћих аутора 
Ој, цоко, цоко, црно око 

Тај таврље 

Уродиле жуте крушке 

Шкрипи ђерам 

Текла вода Текелија 

Леле дуње ранке 

Тамо далеко 

Војтек Шистех, Ој, Србијо, мила мати 

Николас Балон, Креће се лађа француска 

Станислав Бинички, Марш на Дрину 

Староградске песме 
Ти једина 

Моја мала нема мане 

Мој Милане 

Јутрос ми је ружа процветала 

Што се боре мисли моје 

Ајде Като 

Небо је тако ведро 

У тем Сонбору 

Духовне песме 
Стеван Стојановић Мокрањац, Тебе појем 

Тропар за Божић 

Тропар Cветом Сави 

Помози нам вишњи Боже 

Корнелије Станковић, Многаја љета 

Текст Свети Николај, Источниче живоносни 

Mузичкo ствaрaлaштвo 
Дeчje музичкo ствaрaлaштвo прeдстaвљa виши стeпeн aктивирaњa музичких 

спoсoбнoсти кoje сe развијају у свим музичким aктивнoстимa, a рeзултaт су крeaтивнoг 

oднoсa прeмa музици. Oнo пoдстичe музичку фaнтaзиjу, oбликуje ствaрaлaчкo мишљeњe, 

прoдубљуje интeрeсoвaњa и дoпринoси трajниjeм усвajaњу и пaмћeњу музичких вештина 

и знaњa. 

Ствaрaлaштвo мoжe бити зaступљeнo крoз: 

– израду дуваачких музичких инструмената (функционалних или нефункционалних); 

– музичко-истраживачки рад; 

– осмишљавање музичких догађаја, програма и пројеката; 

– осмишљавање музичких радионица; 

– креативну употребу мултимедија: ИКТ, аудио снимци, сликовни материјал, 

мобилни телефони... 

Уколико има могућности, могу се осмислити и реализовати тематски пројекти на 

нивоу одељења или разреда. 
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Пројектна настава се остварује реализацијом пројекта и тимским радом ученика. Тема 

пројекта се састоји од подтема које ученици могу да реализују у тиму, тандему или 

појединачно. 

III ПРAЋEЊE И ВРEДНOВAЊE НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Настава музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних који 

имају музичке предиспозиције. Како је предмет музичка култура синтеза вештина и знања, 

полазна тачка у процесу оцењивања треба да буду индивидуалне музичке способности и 

ниво претходног знања сваког ученика. Битни фактори за праћење музичког развоја и 

оцењивање сваког ученика су њeгoво знање, рaд, степен ангажованости, кооперативност, 

интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и крeaтивнoст, али и напредовање у односу на претходна 

постигнућа. Тако се у настави музичке културе за исте образовне-васпитног задатке могу 

добити различите оцене, као и за различите резултате исте оцене, због тога што се 

конкретни резултати упоређују са индивидуалним ученичким могућностима. 

Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и активно учествује у 

свим видовима музичких активности. Главни критеријум за процес праћења и 

процењивања је начин ученичке партиципације у музичком догађају, односно да ли је у 

стању да прати музичко дело при слушању и како односно, да ли и како изводи и ствара 

музику користећи постојеће знање. 

У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу оценити усменом 

провером, краћим писаним проверама (до 15 минута) и проценом практичног рада и 

стваралачког ангажовања. Поред ових традиционалних начина оцењивања, треба 

користити и друге начине оцењивања као што су: 

– допринос ученика за време групног рада; 

– израда креативних задатака на одређену тему; 

– рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне 

потребе); 

– специфичне вештине. 

У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на 

ученичку мотивацију и ставове у односу на извођење и стваралаштво, способност 

концентрације, квалитета/перцепције и начин размишљања приликом слушања, као и 

примену теоретског знања у музицирању. 

Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз 

процес вредновања виђен и подржан, као и да има оријентацију где се налази у процесу 

развоја у оквиру музике и музичког изражавања. Важно је укључити самог ученика у овај 

процес у смислу дијалога и узајамног разумевања у вези са тим шта ученик осећа као 

препреке (вољне и невољне) у свом развоју, као и на које начине се, из ученикове 

перспективе, оне могу пребродити. 

Када је у питању вредновање области Музичкo ствaрaлaштвo, оно трeбa врeднoвaти у 

смислу ствaрaлaчкoг aнгaжoвaњa учeникa, a нe прeмa квaлитeту нaстaлoг дeлa, jeр су и 

нajскрoмниje музичкe импрoвизaциje, креативно размишљање и стварање пeдaгoшки 

oпрaвдaнe. 
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Узимајући у обзир све циљеве које процес учења, краткорочно и дугорочно треба да 

постигне, неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и резултата учења 

одвија највише у учениковом живом контакту са музиком, тј. извођењу и стваралаштву, а 

такође и слушању музике. Теоретско знање треба да има своју примену и функцију у 

ученичком изражавању кроз музику и у контакту са музиком. Како процес учења у оквиру 

сваког часа треба да обухвати све области, посматрање ученика у живом контакту са 

музиком је истовремено показатељ квалитета процеса учења, као и идеална сцена за 

вредновање резултата учења. Сумативно вредновање треба да буде осмишљено кроз 

задатке и активности које захтевају креативну примену знања. Диктате не треба 

практиковати ни задавати. 

 

 

ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМУ МУЗИЧКА КУЛТУРА У НАСТАВИ НА 

МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ 

 

ПРEПOРУЧEНE КOМПOЗИЦИЈE ЗА ПEВАЊE ИЛИ СВИРАЊЕ У ОСМОМ 

РАЗРЕДУ 

(допуна) 

1. Liszt: Hajnalozó 

2. Erkel ferenc: Meghalt a cselszövő 

3. Egy boszorka van – tréfás kánon 

4. Esti dal – népdal 

5. Balogh Ádám nótája 

6. Kossuth lajos azt üzente 

7. Születésén Istennek – egyházi népének 

8. Csinálosi erdőn 

9. Ha felmegyek a budai nagy hegyre 

10. Hej, rozmaring, rozmaring 

11. Elszaladt a lovam 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ У ОСМОМ РАЗРЕДУ 

(допуна) 

1. Liszt: Paganini: La campanella 

2. Liszt: Orpheusz 

3. Liszt: XV. Magyar Rapszódia 

4. Monti: Csárdás 

5. Erkel Ferenc: Hunyadi László – Palotás tánc 

6. Kálmán Imre: Csárdáskirálynő – Jaj, cica 
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7. Bartók Béla: Cantata Profana 

8. Bartók Béla: A fából faragott királyfi 

9. Bartók Béla: A csodálatos mandarin 

10. Kodály: Esti dal – vegyeskar 

11. Szörényi – Bródy: István, a király – Felkelt a napunk 

12. Birinyi J.: Millecentenáriumi szignál – Feszty-körkép /részlet/ 

13. Kodály: Mátrai képek – Legénybúcsú - kórusmű 

ТЕМЕ ЗА ОБРАДУ 

1. Liszt Ferenc élete és munkássága – Животно дело Лист Ференца 

2. Liszt és a programzene – Лист и програмска музика 

3. A magyar nemzeti romantika – verbunk, palotás, csárdás – Романтизам у Мађарској – 

игре /вербунк, палоташ, чардаш/ 

4. Erkel Ferenc és a nemzeti opera – Мађарска национална опера – Ференц Еркел 

5. Az operett Magyarországon – Lehár Ferenc és Kálmán Imre – Оперета у Мађарској, 

Ференц Лехар и Имре Калман 

6. A folklorizmus – Bartók és Kodály élete és hitvallása – Фолклоризам – Бела Барток и 

Золтан Кодаљ 

7. XX.századi magyar zeneszerzők: Bárdos, Ligeti, Szokolay, Szőnyi, Kurtág – Мађарски 

композитори у XX веку 

8. Magyarország szórakoztató zenéje – Забавна музика у Мађарској 

9. Népdalkincsünk – Мађарске народне песме великог значаја 

10. Jeles napok, hagyományok, népszokások – Народни обичаји, песме и игре 

11. Népdalgyűjtők nyomában: Birinyi József munkássága – Стваралаштво Јожеф 

Бирињи-а, истраживача народних песама 

 

 

3.7.  ИСТОРИЈА 

 

Назив 

предмета ИСТОРИЈА 

Циљ 

Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, 

процесе и личности, стекне знања и компетенције неопходне за разумевање 

савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос 

према себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском 

наслеђу, друштву и држави у којој живи. 
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Разред Осми 

Годишњи 

фонд 

часова 
68 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– смешта кључне догађаје, 

појаве и процесе из 

савремене историје на 

временској ленти; 

– уочи динамику 

различитих историјских 

појава и промена на 

историјској карти; 

– пореди различите 

историјске изворе и 

рангира их на основу 

њихове сазнајне 

вредности; 

– анализира и процени 

ближе хронолошко 

порекло извора на основу 

садржаја; 

– поредећи различите 

изворе о истој историјској 

појави или догађају, 

анализира позицију аутора; 

– доведе у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса 

на конкретним примерима; 

– наведе специфичности 

друштвених појава, 

процеса, политичких идеја, 

ставова појединаца и група 

у историјском периоду 

савременог доба; 

– образложи значај и улогу 

истакнутих личности у 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

Основне одлике периода од 

завршетка Првог светског рата до 

наших дана. 

Историјски извори за изучавање 

периода од завршетка Првог 

светског рата до наших дана и 

њихова сазнајна вредност 

(материјални, писани, аудио, 

визуелни, усмена сведочанства, 

дигитални). 

ЕВРОПА, СВЕТ И 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ 

ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА 

РАТА 

Последице Великог рата 

(демографски и материјални 

губици, одраз рата у друштвеном и 

културном животу, Мировна 

конференција у Паризу – нова карта 

Европе и света). 

Револуције у Русији и Европи 

(узроци, ток и последице). 

Стварање југословенске државе 

(југословенска идеја, процес и 

носиоци уједињења, међународно 

признање и границе). 

Политичке и друштвено-економске 

прилике у Европи и свету 

(либералне демократије, 

тоталитарне идеологије, економске 

кризе; култура, наука и уметност, 

свакодневни живот). 

Југословенска краљевина (простор, 

становништво и друштво; 

конституисање државе, политички 

живот; међународни положај; 

економске прилике; култура, улога 

двора; национално и верско 
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датом историјском 

контексту; 

– уочи елементе 

континуитета и 

дисконтинуитета српске 

државности; 

– изведе закључак о 

повезаности националне 

историје са регионалном и 

светском, на основу датих 

примера; 

– образложи утицај 

историјских догађаја, 

појава и процеса на 

савремено друштво; 

– идентификује основне 

карактеристике 

тоталитарних идеологија и 

наводи њихове последице 

у историјском и 

савременом контексту; 

– препозна,на примерима 

из савремене историје, 

важност 

поштовањаљудских права; 

питање). 

Истакнуте личности: Николај II 

Романов, Владимир Иљич Лењин, 

Роза Луксембург, Александар 

Флеминг, Пабло Пикасо, Волт 

Дизни, Чарли Чаплин, Сергеј 

Ејзенштајн, Бенито Мусолини, 

Адолф Хитлер, Јосиф Стаљин, 

Френклин Рузвелт, Александар I, 

Марија, Петар II и Павле 

Карађорђевић, Никола Пашић, 

Стјепан Радић, Милан 

Стојадиновић, Драгиша Цветковић, 

Влатко Мачек, Слободан Јовановић, 

Милутин Миланковић, Исидора 

Секулић, Ксенија Атанасијевић, 

Милена Павловић Барили, Иван 

Мештровић. 

– наведе примере како су 

идеје о родној, верској и 

етничкој равноправности 

утицале на савремене 

политичке прилике и 

развој друштва; 

– пореди положај и начин 

живота припадника 

различитих друштвених 

група у историјском 

периоду савременог доба; 

– илуструје примерима 

утицај научно-

технолошког развоја на 

промене у друштву, 

економији и природном 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 

Свет у рату – узроци, међународне 

кризе, сукоби и освајачка политика 

тоталитарних држава; почетак и ток 

рата, зараћене стране, савезништва, 

фронтови, најважније операције, 

нови начини ратовања; ратна 

свакодневица; страдање цивила и 

ратни злочини; крај рата, победа 

антифашистичке коалиције. 

Југославија и српски народ у рату – 

улазак у рат, војни пораз, окупација, 

подела, квислиншке творевине; 

геноцид и злочини; устанак, 

антифашистичка борба и грађански 

рат; војне операције, живот у рату. 

Последице рата – људски и 

материјални губици; демографске и 
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окружењу; 

– образложи утицај 

различитих друштвено-

економских система на 

свакодневни живот људи, 

анализирајући дате 

примере; 

– препозна како су 

културне интеракције, и 

сарадња различитих 

етничких и социјалних 

група утицали на 

политички, друштвени и 

привредни живот; 

– наведе примере утицаја 

спортских и уметничких 

достигнућа на обликовање 

савременог друштва; 

– идентификује узроке, 

елементе и последице 

историјских сукоба и 

ратова и дискутује о 

могућим начинима 

превенције конфликата; 

– објасни значење појмова 

геноцид и Холокауст; 

– изведе закључке о 

узроцима, току и 

последицама ратова 

условљених распадом 

СФРЈ користећи изворе 

различитог порекла и 

сазнајне вредности; 

– изрази ставове, засноване 

на историјским 

аргументима, уважавајући 

мишљење саговорника; 

– препозна пропаганду, 

стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском 

друштвене промене, миграције; 

уништавање културног наслеђа; 

суђења за ратне злочине; стварање 

ОУН. 

Истакнуте личности: Френклин 

Рузвелт, Винстон Черчил, Јосиф 

Стаљин, Адолф Хитлер, Бенито 

Мусолини, цар Хирохито, 

Франциско Франко, Мао Цедунг, 

Ана Франк, Петар II Карађорђевић, 

Драгољуб Михаиловић, Јосип Броз, 

Милан Недић, Анте Павелић, Диана 

Будисављевић. 

СВЕТ, ЕВРОПА И 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ 

ХЛАДНОГ РАТА 

Свет после Другог светског рата – 

блоковска подела, трка у 

наоружању, глобална димензија 

хладног рата, ратна жаришта и 

кризе, деколонизација, европске 

интеграције, покрети еманципације 

– покрети за женска и мањинска 

права, антиратни и антирасни 

покрети; научна достигнућа, 

освајање свемира, медији, 

популарна култура. 

Југославија и српски народ после 

Другог светског рата – изградња 

новог државног и друштвеног 

уређења, једнопартијски систем, 

однос власти према политичким 

противницима, међународни 

положај, економске и културне 

прилике, самоуправљање, 

несврстаност; свакодневица, 

популарна култура, нове тенденције 

у култури. 

Истакнуте личности: Џон Кенеди, 

Никита Хрушчов, Махатма Ганди, 

Мартин Лутер Кинг, Роза Паркс, 

Нелсон Мандела, Голда Меир, Енди 

Ворхол, Јосип Броз, Александар 

Ранковић, Милован Ђилас, Иво 

Андрић, Милош Црњански, 

Александар Петровић, Мира 
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извору и формулише став 

који се супротставља 

манипулацији; 

– критички се односи 

према информацијама из 

медија користећи се 

историјским знањима и 

вештинама; 

– анализира историјске 

догађаје и појаве на основу 

доступног аудио-визуелног 

изворног материјала; 

– осмисли, спроведе и 

презентује резултате 

истраживања заснованог 

на одабраним историјским 

изворима и литератури, 

користећи ИКТ; 

– образложи смисао 

неговања сећања на важне 

догађаје и личности из 

историје савременог доба; 

– истражи меморијалне 

споменике у локалној 

средини и учествује у 

организовању и 

спровођењу заједничких 

школских активности 

везаних за развој културе 

сећања; 

– покаже одговоран однос 

према културно-

историјском наслеђу 

сопственог и других 

народа; 

– уочи одраз историјских 

догађаја и појава у 

књижевним и уметничким 

делима; 

– препозна историјску 

димензију политичких, 

културних и технолошких 

Траиловић, Душан Ковачевић. 

СВЕТ, ЕВРОПА, 

СРПСКA ДРЖАВА И 

НАРОД У 

САВРЕМЕНИМ 

ПРОЦЕСИМА 

Свет после хладног рата – пад 

Берлинског зида; слом комунизма у 

Европи, распад СССР-а, нова 

политичка карта Европе, стварање 

Европске уније, доминација САД, 

локални конфликти и интервенције 

великих сила, процеси 

глобализације, Четврта 

индустријска револуција 

(дигитални медији, интернет, 

друштвене мреже и мобилна 

телефонија), претња тероризма, 

миграције, савремени културни 

покрети. 

Српски народ на крају 20. и 

почетком 21. века – криза СФРЈ 80-

тих година, међунационалне 

тензије, увођење вишестраначког 

политичког система, распад СФРЈ, 

грађански рат и стварање нових 

држава, интернационализација 

сукоба и међународне 

интервенције, економске прилике и 

свакодневни живот, ратни злочини, 

страдање цивилног становништва, 

разарање културног наслеђа, НАТО 

агресија на СРЈ, последице ратова, 

политичке промене 2000. године, 

Република Србија као самостална 

држава, питање статуса Косова и 

Метохије, односи у региону, српски 

народ у дијаспори и региону, 

процес придруживања Европској 

унији, култура и спорт. 

Истакнуте личности: Роналд Реган, 

Михаил Горбачов, Маргарет Тачер, 

Бил Гејтс, Владимир Путин, Ангела 

Меркел, Слободан Милошевић, 

Фрањо Туђман, Алија Изетбеговић, 

Зоран Ђинђић, Војислав 

Коштуница. 
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промена у савременом 

свету и Републици Србији. 

Кључни појмови садржаја: Октобарска револуција, Версајски уговор, Друштво 

народа, тоталитаризам, диктатуре, комунизам, фашизам, нацизам, социјализам, 

антифашизам, антисемитизам, милитаризам, Други светски рат, гето, Холокауст, геноцид, 

Аушвиц, Јасеновац, Организација Уједињених нација, феминизам, шовинизам, 

ксенофобија, репресија, пацифизам, деколонизација, људска права, националне мањине, 

дискриминација, демократија, тероризам, хладни рат, атомска енергија, глобализација, 

миграције, југословенска идеја, југословенска држава, Република Србија, транзиција, 

дигитална револуција, популарна култура. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм је конципиран тако да су уз дефинисане исходе за крај разреда и кључне 

појмове, за сваку од пет тематских целина (ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ; 

ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ 

ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА; ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ; СВЕТ, ЕВРОПА И СРПСКИ 

НАРОД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ ХЛАДНОГ РАТА и СВЕТ, 

ЕВРОПА, СРПСКA ДРЖАВА И НАРОД У САВРЕМЕНИМ ПРОЦЕСИМА), дати и 

садржаји. 

Приступ настави заснован на процесу и исходима учења подразумева да ученици 

развијају не само основна знања, већ да их искористе у развоју вештина историјског 

мишљења и изградњи ставова и вредности. Програм наставе и учења, у том смислу, нуди 

садржински оквир, а наставник има могућност да изабере и неке додатне садржаје 

уколико сматра да су примерени средини у којој ученици живе, или да одговарају 

њиховим интересовањима (програм се, на пример, може допунити и садржајима из 

прошлости завичаја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и 

културној баштини у њиховом крају – археолошка налазишта, музејске збирке). Сви 

садржаји су дефинисани тако да буду у функцији остваривања исхода предвиђених 

програмом. Наставник има значајан простор за избор и повезивање садржаја, метода 

наставе и учења и активности ученика. 

Важна карактеристика наставе и учења усмерених на остваривање исхода је та да су 

фокусирани на учење у школи. Ученик треба да учи: 

– смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; 

повезивањем оног што учи са оним што је учио из Историје и других предмета; 

– проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; 

постављањем релевантних питања себи и другима; развијањем плана решавања задатог 

проблема; 

– дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; 

повезивањем садржаја у нове целине; 

– критички: поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем 

аргумената; 

– кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз дискусију и 

размену мишљења; уважавајући аргументе саговорника. 
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I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Програм оријентисан на процес и исходе учења наставнику даје већу слободу у 

креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује дати 

програм потребама конкретног одељења имајући у виду: састав одељења и карактеристике 

ученика; уџбенике и друге наставне материјале које ће користити; техничке услове, 

наставна средства и медије којима школа располаже; ресурсе, могућности, као и потребе 

локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја, наставник 

најпре креира свој годишњи план рада из кога ће касније развијати своје оперативне 

планове. Од њега се очекује и да, у фази планирања и писања припреме за час, дефинише 

исходе за сваку наставну јединицу. При планирању треба имати у виду да се исходи 

разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно 

више времена и више различитих активности. Наставник за сваки час планира и припрема 

средства и начине провере остварености пројектованих исхода. У планирању и 

припремању наставе и учења, наставник планира не само своје, већ и активности ученика 

на часу. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је да ученицима 

омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања. 

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Ученици у осми разред улазе са знањем о основним историјским појмовима, са 

одређеним животним искуствима и уобличеним ставовима и на томе треба пажљиво 

градити нова знања, вештине, ставове и вредности. 

Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку тему, 

уважавајући циљ учења предмета и дефинисане исходе. Редослед исхода не исказује 

њихову важност јер су сви од значаја за постизање циља предмета. Између исхода постоји 

повезаност и остваривање једног исхода доприноси остваривању других исхода. Многи од 

исхода су процесни и представљају резултат кумулативног дејства образовно-васпитног 

рада, током дужег временског периода и обраде различитих садржаја. 

Битно је искористити велике могућности које Историја као наративни предмет пружа 

у подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји 

треба да буду представљени као „прича” богата информацијама и детаљима, не зато да би 

оптеретили памћење ученика, већ да би им историјски догађаји, појаве и процеси били 

предочени јасно, детаљно, живо и динамично. Посебно место у настави историје имају 

питања, како она која поставља наставник ученицима, тако и она која долазе од ученика, 

подстакнута оним што су чули у учионици или што су сазнали ван ње користећи 

различите изворе информација. Добро осмишљена питања наставника имају подстицајну 

функцију за развој историјског мишљења и критичке свести. У зависности од циља који 

наставник жели да оствари, питања могу имати различите функције, као што су: 

фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за 

појашњењем. Учење историје би требало да помогне ученицима у стварању што јасније 

представе не само о томе „како је уистину било”, већ и зашто се нешто десило и какве су 

последице из тога проистекле. Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их 

„оживи” у свом уму, у чему велику помоћ може пружити употреба различитих 

историјских текстова, карата и других извора историјских података (документарни и 

играни видео и дигитални материјали, музејски експонати, илустрације), обилажење 
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културно-историјских споменика и посете установама културе. Коришћење историјских 

карата изузетно је важно јер омогућава ученицима да на очигледан и сликовит начин 

доживе простор на коме се неки од догађаја одвијао, помажући им да кроз време прате 

промене на одређеном простору. Веома важан аспект наставе историје представља и рад 

на историјским изворима. Када су садржаји програма за осми разред у питању, велики 

значај, поред писаних и визуелних, имају и усмени извори, односно сведочанства. Због 

тога би требало осмислити наставни процес на такав начин да се, у оквиру пројектне 

наставе или елементарног истраживања, повежу ученици и савременици историјских 

догађаја, чиме би се омогућило пропитивање и изучавање рецентне прошлости. 

Треба искористити и утицај наставе Историје на развијање језичке и говорне културе 

(вештине беседништва), јер историјски садржаји богате и оплемењују језички фонд 

ученика. Неопходно је имати у виду и интегративну функцију Историје, која у образовном 

систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже ученицима да 

постигну целовито схватање о повезаности и условљености географских, економских и 

културних услова живота човека. Пожељно је избегавати фрагментарно и изоловано 

учење историјских чињеница јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији 

трансфер у стицању других знања и вештина. У настави треба, кад год је то могуће, 

примењивати иновиране дидактичке методе и стратегије, при чему се истиче концепт 

мултиперспективности. Одређене теме, по могућности, треба реализовати са 

одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу треба посветити 

оспособљавању ученика за ефикасно коришћење информационо-комуникационих 

технологија (употреба интернета, прављење презентација, коришћење дигиталних аудио-

визуелних материјала и израда реферата). 

У осмом разреду изучава се период савремене историје, што подразумева и обраду 

многих осетљивих, па и противуречних, односно контроверзних тема, о којима не постоји 

консензус у научним круговима и јавности. То су теме које су присутне свакодневно у 

информативним и документарним програмима, на интернету, о њима говоре политичари, 

јавне личности и новинари. Такве теме су често саставни део породичне историје и 

личних наратива, што додатно увећава њихову актуелност. Ученици су изложени 

различитим тумачењима историјских догађаја и због тога је нарочито важно код њих 

развијати критички однос према информацијама које им се нуде. Овладавање том 

вештином наводи се и у образовним стандардима, а у оквиру програма спомиње се у циљу 

предмета, као и у појединим исходима за крај разреда. Због тога би једна од најбитнијих 

компетенција успешног наставника била да зна како да код ученика подстиче критичко и 

историјско мишљење, што би ученицима омогућило развијање хуманистичких вредности 

заснованих на толеранцији, уважавању различитости и поштовању другог. На крају 

основног образовања и васпитања ученици треба да буду оспособљени да аргументовано 

анализирају противуречности, да се децентрирају (сагледају и уваже туђи угао гледања на 

одређени историјски феномен), да уочавају сличности и различитости, постављају питања 

а нове информације лако повезују с постојећим знањима. На тај начин, ученици би били 

оспособљени да препознају пропаганду и активно учествују у разградњи предрасуда и 

стереотипа с којима се свакодневно сусрећу. Такав приступ омогућио би им аутономни и 

рационални однос према информацијама и додатно олакшао промишљање и доношење 

аргументованих закључака и судова. 
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III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик 

налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи рад. Свака активност је добра 

прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба 

оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода 

предмета, као и напредак других ученика. Сваки наставни час и свака активност ученика 

су, у том смислу, прилика за регистровање напретка ученика и упућивање на даље 

активности. 

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

У вредновању наученог, поред усменог испитивања, користе се и тестови знања. У 

формативном оцењивању се користе различити инструменти, а избор зависи од врсте 

активности која се вреднује. Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у 

питању, може се обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о 

сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

 

 

 

ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМУ ИСТОРИЈА У НАСТАВИ НА 

МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ 

– Раздобље дуализма у Мађарској – привредни и културни развој, национално 

питање, аграрно питање, 

– Мађарска у Првом светском рату – учешће у рату, револуција, губици, 

– Мађарска Совјетска Република, Трианонски мировни уговор, 

– Мађарска између два светска рата и у Другом светском рату, 

– Мађарска након Другог светског рата, 

– Мађари у Југославији између два светска рата и у Другом светском рату, 

– Мађари у Југославији након Другог светског рата и у Републици Србији. 

 

 
 

3.8. ГЕОГРАФИЈА 

 

Назив 

предмета ГЕОГРАФИЈА 

Циљ 

Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-

географским, демографским, насеобинским, политичко-географским, 

економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у 

Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и патриотизма. 
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Разред Oсми 

Годишњи 

фонд 

часова 
68 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ / ТЕМА САДРЖАЈИ 

– учествује у предлагању и 

реализацији истраживачког 

пројекта у локалној средини; 

– анализира тематске карте и 

статистичке податке и графички их 

приказује; 

– одреди географски положај 

Србије и доведе га у везу са 

историјско-географским развојем; 

– анализира карактеристике 

граница и пограничних крајева 

Србије; 

– опише узроке и последице 

геотектонских процеса на 

територији Србије; 

– класификује облике рељефа на 

територији Србије и именује 

репрезентативне; 

– анализира утицај климатских 

фактора и климатских елемената на 

климу Србије; 

– класификује и описује својства 

водних објеката користећи карту 

Србије; 

– наводи начине коришћења вода 

Србије; 

– препознаје ефекте утицаја 

физичко-географских процеса на 

човека и адекватно реагује у 

случају природних непогода; 

– доведи у везу распрострањеност 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ 

Југоисточна 

Европа, 

интеграциони и 

дезинтеграциони 

процеси. 

Географски 

положај Србије. 

Историјско-

географски развој 

Србије. 

Симболи Србије. 

Границе и 

проблеми 

пограничних 

крајева. 

ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

Геотектонски 

процеси на 

територији Србије. 

Сеизмизам Србије. 

Тектонски облици 

рељефа. 

Падински процеси 

и рељеф настао 

деловањем воде. 

Рељеф настао 

деловањем леда, 

ветра и човека. 

Утицаји ерозивних 

и акумулативних 

процеса на човека. 

Климатски фактори 
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биљних и животињских врста и 

физичко-географске 

карактеристике простора; 

– објашњава популациону 

динамику становништва Србије: 

кретање броја становника, 

природни прираштај и миграције; 

– изводи закључке о утицају 

популационе динамике на 

структуре становништва у нашој 

земљи; 

– изводи закључке о важности 

предузимања мера популационе 

политике; 

– израђује и анализира графичке 

приказе структура становништва; 

– објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на настанак, 

развој и трансформацију насеља у 

нашој земљи; 

– уз помоћ карте Србије и других 

извора информација анализира 

утицај природних и друштвених 

фактора на развој и размештај 

привредних делатности у нашој 

земљи; 

– доводи у везу размештај 

привредних делатности са 

квалитетом животне средине у 

нашој земљи; 

– препознаје ефекте производње и 

коришћења различитих извора 

енергије на квалитет животне 

средине; 

– описује репрезентативне објекте 

природне и културне баштине и 

означава их на карти; 

– процењује важност очувања 

природне и културне баштине 

Србије; 

и елементи. 

Климатске области 

у Србији. 

Подземне воде 

Србије. 

Реке Србије. 

Језера Србије. 

Заштита вода и 

заштита од вода. 

Земљишта Србије. 

Распрострањеност 

биљног и 

животињског света. 

ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

Кретање броја 

становника и 

њихов просторни 

размештај. 

Природно кретање. 

Миграциони 

процеси. Структуре 

становништва. 

Демографски 

проблеми и 

популациона 

политика. 

Прва насеља у 

Србији. 

Село и рурални 

процеси. 

Градови. 

Урбанизација и 

проблеми урбаног 

развоја. 

Београд. 

Природни ресурси 

и привредни развој. 

Друштвени услови 
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– објашњава утицај историјских и 

савремених миграција на размештај 

Срба у свету. 

привредног развоја 

и промене у 

структури 

привреде. 

Пољопривреда и 

географски 

простор. 

Индустрија и 

географски 

простор. 

Саобраћај и 

географски 

простор. 

Туризам и 

трговина. 

Делатности 

квартарног сектора. 

ПРИРОДНА И КУЛТУРНА 

БАШТИНА СРБИЈЕ 

Природна баштина 

Србије. 

Културна баштина 

Србије. 

Светска баштина 

под заштитом 

Унескоа у Србији. 

ГЕОГРАФИЈА ЗАВИЧАЈА 

Појам и географски 

положај завичаја. 

Природне 

карактеристике. 

Друштвене 

карактеристике. 

СРБИ У РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 

Срби у Црној Гори. 

Срби у БиХ − 

Република Српска. 

Срби у Хрватској. 

Срби у осталим 

суседним 

државама. 
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Срби у дијаспори. 

Кључни појмови садржаја: географски положај, границе и величина територије 

Србије, физичко-географске одлике Србије, друштвено-географске одлике Србије, 

природна и културна баштина Србије, географија завичаја, Срби у региону и дијаспори. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм оријентисан на процес и исходе учења наставнику даје већу слободу у 

креирању и осмишљавању процеса наставе и учења. Улога наставника је да 

контекстуализује дати програм потребама конкретног одељења имајући у виду: састав 

одељења и карактеристике ученика, уџбенике и друге наставне материјале које ће 

користити, техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, ресурсе, 

могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих 

исхода и препоручених садржаја, образовних стандарда за крај обавезног образовања, 

циљева и исхода образовања и васпитања, кључних компетенција за целоживотно учење, 

предметних и општих међупредметних компетенција, наставник најпре креира свој 

годишњи (глобални) план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. 

Наставник има слободу да сам одреди број часова за дате теме у годишњем плану. 

Предметни исходи су дефинисани на нивоу разреда у складу са ревидираном 

Блумовом таксономијом и највећи број њих је на нивоу примене. Редослед исхода не 

исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање циља предмета. Од наставника 

се очекује да операционализује дате исходе у својим оперативним плановима за конкретну 

тему, тако да тема буде једна заокружена целина која укључује могућа међупредметна 

повезивања. У фази планирања и писања припреме за час наставник дефинише циљ и 

исходе часа. 

 

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Дати садржаји су препоручени и распоређени у шест тематских целина: Географски 

положај, границе и величина територије Србије; Физичко-географске одлике Србије; 

Друштвено-географске одлике Србије; Природна и културна баштина 

Србије; Географија завичаја; Срби у региону и дијаспори. 

Географски положај, границе и величина територије Србије 

 

За достизање исхода: ученик ће бити у стању да одреди географски положај Србије и 

доведе га у везу са историјско-географским развојем; анализира карактеристике граница 

и пограничних крајева Србије, потребно је објаснити етимолошко значење термина Србија, 

симболе отаџбине, детерминанте и компоненте географског положаја, њене границе, 

облик и величину територије. На почетку наставне теме, указати на то да на географски 

положај Србије утиче поливалентност, контактност и транзитност њене територије у 

смислу спајања и прожимања различитих елемената географског простора, који су 

одговорни за развој, организацију, функционисање и трансформацију територије. 

Објаснити да су детерминанте и компоненте географског положаја, мењајући кроз 

историју неке од функција, утицале на промене значаја коју је Србија имала у историји и 
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коју има данас. Објаснити ученицима да географски положај Србије може бити апсолутан 

и релативан. Истаћи да је апсолутан географски положај Србије егзактан јер су у питању 

географске координате (математичко-географске) и природни фактори. На основу тога 

издвојити две компоненте апсолутног географског положаја: математичко-географску и 

физичко-географску. Такође, издвојити и компоненте релативног географског положаја: 

културно-географску, политичко-географску, саобраћајно-географску и економско-

географску. Објаснити ученицима да је територија Србије повезана и интегрисана, да 

њена тродимензионалност подразумева копно, ваздушни простор изнад копна и Земљину 

унутрашњост испод копна, као и да је њен квалитет дефинисан економским параметрима 

који зависе од квалитета и квантитета природних ресурса, као што су на пример, плодност 

земљишта, рудно богатство, однос обрадивих и необрадивих површина и биолошка 

разноврсност. 

За достизање исхода: ученик ће бити у стању да анализира карактеристике граница 

и пограничних крајева Србије, важно је издвојити граничне прелазе Србије према 

суседним државама и објаснити централно језгро – колевку државне идеје, центар 

интеграције и фактор кохезије њене територије. Овај садржај треба реализовати у складу 

са одговарајућим садржајима из историје. Пожељно је избегавати фрагментарно учење 

историјских чињеница везаних за промене величине територије Србије јер то има најкраће 

трајање у памћењу, већ их треба повезати са утицајем историјских догађаја на савремени 

географски развој, чиме се постиже најјачи трансфер у стицању других знања и вештина. 

Поред тога, објаснити како различите историјске околности и економска развијеност 

утичу на динамичне промене у географском простору Србије. У циљу подстицања 

толеранције код ученика, указати на постајање различитих етничких и културних група у 

пограничним територијама Србије. 

Оспособити ученике да израђују тематске карте о Географском положају, границама 

и величини територије Србије користећи неме карте, на којима се могу издвојити 

различити садржаји везани за ову наставну тему. 

 

 

Физичко-географске одлике Србије 

За достизање исхода: ученик ће бити у стању да опише узроке и последице 

геотектонских процеса на територији Србије, кључно је да у светлу теорије литосферних 

плоча ученик опише геотектонски положај и геотектонску рејонизацију Србије 

сагледавањем односа Евроазијске и Афричке литосферне плоче, објасни механизме 

настанка и обликовања рељефа на простору Србије и именује значајне морфоструктурне 

облике рељефа у Србији. Даљом операционализацијом исхода ученик ће бити у стању да 

препозна и наведе облике рељефа који настају тектонским покретима и вулканизмом, 

објасни процес настанка земљотреса и наведе најугроженије зоне и изведе закључке о 

појави савременог сеизмизма као и одсуствo активног вулканизма на територији Србије. 

Наставници могу упознати ученике са мрежом сеизмолошких станица Србије и 

различитим начинима прикупљања података о трусној активности на подручју Србије у 

реалном времену, размени података са земљама у окружењу и компјутерским програмима 

за аутоматско лоцирање и извештавање. 

Исход: ученик ће бити у стању да класификује облике рељефа на територији Србије 

и именује репрезантативне. Кроз овај исход ученика треба упознати са генетским и 

основним морфолошким типовима рељефа као и њиховом распрострањеношћу уз помоћ 
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географске карте Србије. Исход је остварен уколико је ученик у стању да опише деловање 

унутрашњих и спољашњих сила на постанак и обликовање рељефа Србије, да наведе и 

опише примере облика рељефа помоћу географске карте, графичких приказа и 

фотографија. 

Исход: анализира утицај климатских фактора и климатских елемената на климу 

Србије. За остваривање овог исхода неопходно је да ученик самостално користи 

климатолошке податке који се односе на температуру и падавине изабраног места. 

Климатолошки подаци могу се преузети из метеоролошких годишњака који су доступни 

на сајту Републичког хидрометеоролошког завода Србије (РХМЗС). Да би анализирао 

просторну и временску дистрибуцију наведених података, неопходно је да самостално 

конструише климадијаграме бар два места између којих постоји значајна разлика у 

надморским висинама. Поред ових климатских елемената, ученика треба упознати и са 

ветровима и инсолацијом. Просторну и временску дистрибуцију температура, падавина и 

ветрова треба повезати са климатским факторима који условљавају њихово формирање. 

Као последица просторне и временске дистрибуције вредности климатских елемената на 

простору Србије издвајају се одређене климатске области. Да би се исход остварио, 

неопходно је да ученик: наведе климатске елементе, опише просторну и временску 

дистрибуцију температуре ваздуха и падавина на територији Србије, наведе и оцени значај 

климатских фактора, издвоји климатске области на територији Србије. 

Да би се остварио исход: класификује и описује својства водних објеката користећи 

карту Србије и наводи начине коришћења вода Србије, ученику би требало указати на 

постанак, еволуцију и распрострањеност река, језера, подземних вода и термоминералних 

извора на територији Србије. Упознати га са основним хидрографским карактеристика 

река Србије, чије груписање би се извршило према припадајућем морском сливу. Анализа 

водних режима, на најједноставнијем нивоу, подразумевала би уочавање максималних и 

минималних водостаја и протицаја на рекама, као и фактора који доводе до њихове појаве. 

Ученик треба да опише стања екстремних водостаја и протицаја (сува речна корита, 

поплава) као и последице које оне остављају на човека, привреду и животну средину. Да 

би се остварио исход, неопходно је да ученик: наведе највеће реке Црноморског, 

Јадранског и Егејског слива, процени време појаве минималних и максималних водостаја 

на рекама, разликује језера по начину постанка, опише еволуцију језерских басена, лоцира 

термоминералне изворе, опише врсте и значај подземних вода за водоснабдевање, утврди 

везу између доступности воде и лоцирања одређених привредних делатности и објеката. 

Да би се постигао исход: препознаје ефекте утицаја физичко-географских процеса на 

човека и адекватно реагује у случају природних непогода, наставник ставља акценат на 

интеракцију природе и друштва и указује ученицима да се људско друштво не може 

посматрати независно од природног окружења. За ученика је важно да зна шта доводи до 

формирања природне непогоде, да ли и како човек може да стимулише њено формирање, 

где су природне непогоде распрострањене на простору Србије, као и да зна како да 

поступи у случају да је изложен њиховом дејству. Уз помоћ наставника, родитеља као и 

самосталног прикупљања података ученик треба да се упозна са природним непогодама 

које се дешавају, могу се десити или су се десиле у његовом непосредном окружењу: 

простори у Србији изложени дејству земљотреса, клизишта, одрона, атмосферских 

непогода (олуја, град, екстремне температуре), полава и бујица. 

Да би се постигао исход: доведе у везу распрострањеност биљних и животињских 

врста и физичко-географске карактеристике простора, кључно је објаснити да су ареали 
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биљних и животињских врста детерминисани рељефом, земљиштем, климом, присуством 

воде и другим факторима. Неопходно је да ученици сагледају просторну дистрибуцију 

животињских врста, травнатих области, шумских ареала и њихов састав, као и ефекте које 

остварују у интеракцији са осталим природним и друштвеним објектима у простору. Да би 

се овај исход остварио, потребно је да ученик: наведе основне типове земљишта, разликује 

вертикални и хоризонтални распоред вегетације, класификује фауну у односу на тип 

средине (фауна копнених вода, фауну копна; шумска и нешумска подручја), наведе како 

људске активности утичу на фрагментацију и смањење ареала биљних и животињских 

врста и појаву ендемских врста. 

 

Друштвено-географске одлике Србије 

 

У оквиру области/теме Друштвено-географске одлике Србије предвиђено је да се 

обрађују садржаји о становништву, насељима и привреди Србије. Њима се продубљују 

ученичка знања из области друштвене географије која су стекли у шестом разреду 

основног образовања и васпитања и иста примењују у конкретном просторном контексту, 

Републици Србији и локалној средини. 

За достизање исхода: ученик ће бити у стању да објашњава популациону динамику 

становништва Србије, акценат треба ставити на објашњење кретања броја становништва 

по подацима пописа (предлог је да временски обухват буде након Другог светског рата), 

природног прираштаја и миграција. Наставници треба да упознају ученике са изворима 

података о становништву (попис, матична статистика, други извори) и да их науче како се 

ови подаци користе и тумаче. Веома је важно да се у том смислу оствари корелација са 

наставом историје (ратови, историјске миграције, итд.). Тамо где постоје техничке 

могућности, ученици могу да користе пописне податке у електронском облику доступне 

на интернет сајту Републичког завода за статистику, да део тих података представљају на 

тематским картама, графички и табеларно. 

Наведени исход се операционализује кроз проверу остварености следећих исхода код 

ученика: наводи изворе података о становништву, наводи компоненте демографског 

развоја, проналази податке о броју становника, наталитету, морталитету, миграцијама 

становништва Србије и локалне средине, објашњава временску и просторну динамику 

становништва Србије и локалне средине, користи тематске карте и графичке приказе у 

објашњавању популационе динамике становништва Србије и локалне средине, приказује 

на тематским картама, графичким приказима и табеларно популациону динамику 

становништва Србије и локалне средине. 

Достизање исхода: изводи закључке о утицају популационе динамике на структуре 

становништва у нашој земљи, непосредно се надовезује на реализацију претходног 

исхода. Овде је неопходно да ученик увиди како се (макро) регионалне тенденције у 

природном прираштају и миграцијама одражавају на биолошке, економске и социјалне 

структуре становништва Србије. Наведени исход се операционализује кроз проверу 

остварености следећих исхода: ученик наводи биолошке, економске и социјалне структуре 

становништва, ученик објашњава утицај рађања и умирања на биолошке, економске и 

социјалне структуре становништва у Србији и локалној средини, ученик објашњава утицај 

досељавања и одсељавања на структуре становништва у Србији, ученик објашњава 

промене у структурама становништва Србије и локалне средине као резултат садејства 

природног кретања и миграција. 
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Исход израђује и анализира графичке приказе структура становништва јако је 

важан у функционалном домену. Овде до изражаја долази захтев да ученик самостално 

проналази податке о структурама становништва који су доступни у аналогном и 

дигиталном облику те да их на часовима и код куће за домаће задатке приказује у виду 

полно-старосних пирамида, графикона, дијаграма и тематских карата (картодијаграма). 

Садржаји везани за овај исход могу се реализовати применом различитих облика рада 

(индивидуални, рад у пару, рад у групи) и своју пуну примену проналазе у изради 

истраживачких пројеката, најбоље везано за локалну средину. 

Исход ученик изводи закључке о важности предузимања мера популационе 

политике даље се надовезује на претходне. Ученици на овом узрасту већ имају и 

интуитивна и појмовна знања о броју, кретању (природном прираштају, миграцијама) и 

структурама становништва и способни су да увиђају последице смањења броја 

становника, исељавања људи из села и мањих градова, интензивног прилива 

становништва у Београд, исељавања у иностранство, итд. Ова тематика је интересантна за 

организацију дебата и дискусија, трибина и радионица које би могле да се организују у 

сарадњи са експертима из локалне заједнице (лекари, социјални радници, психолози, 

демографи, запослени у јединицама локалне самоуправе задужени за социјална питања, 

итд.). 

Наведени исход се операционализује тако да ће ученик бити у стању да: дефинише 

појам популационе политике; наводи различите типове популационе политике; објашњава 

којим популационим политикама се решавају различити демографски проблеми; предлаже 

примену мера популационе политике с обзиром на актуелне демографске проблеме у 

Србији и локалној средини. 

Достизање исхода: објашњава утицај природних и друштвених фактора на 

настанак, развој и трансформацију насеља у нашој земљи, захтева да се са ученицима 

обраде садржаји везани за настанак насеља у нашој земљи, село и руралне процесе 

(депопулација, деаграризација, сенилизација, гашење сеоских насеља, 

псеудоурбанизација, итд.), основне одлике градова, њихове функције и гравитациони 

утицај, унутрашњу структуру градова и односе са околним простором. Неопходно је 

посебну пажњу посветити процесу урбанизације и главним урбаним проблемима. Ова 

целина се завршава упознавањем са Београдом, главним градом Србије, његовим 

географским положајем, историјско-географским и функционалним развојем. 

Наведени исход се операционализује тако да ће ученик бити у стању да: наводи 

насеља у нашој земљи; објашњава утицај природних и друштвених фактора који су довели 

до настанка и развоја првих градова у нашој земљи; дефинише и врши класификацију 

сеоских и градских насеља по различитим обележјима; описује процесе трансформације 

сеоских и градских насеља; објашњава условљеност процеса деаграризације и 

урбанизације; објашњава везу демографских и насеобинских процеса у Србији и локалној 

средини. 

Исход: уз помоћ карте Србије и свих других извора информација анализира утицај 

природних и друштвених фактора на развој и размештај привредних делатности у нашој 

земљи, доводи ученике у ситуацију да сами проналазе изворе информација о привреди 

наше земље и локалне средине, да их критички преиспитују, упоређују, уочавају 

временску динамику и просторне диспаритете економско-географских појава и процеса. 

Географска карта (општа и тематске карте) је овде незаобилазно наставно средство које 
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ученици користе за извлачење географских закључака, али и за илустрацију резултата 

својих сазнања. 

Исходи: доводи у везу размештај привредних делатности са квалитетом животне 

средине у нашој земљи и препознаје ефекте производње и коришћења различитих извора 

енергије на квалитет животне средине су најдиректније међусобно повезани. Од ученика 

се очекује да продубе постојећа и стекну нова знања о утицају пољопривреде, индустрије, 

саобраћаја, туризма и других привредних делатности на географски простор. Будући да су 

примери негативног утицаја човека на животну средину доминантни у односу на 

позитивне, те да се на истицању позитивног утицаја човека на животну средину 

инсистирало и у нижим разредима, овде је акценат стављен на примере рационалног 

коришћења енергетских извора и очувања животне средине. На овај начин ученици стичу 

целовиту слику о сличностима и разликама у функционисању привреде у свету и у нашој 

земљи, код њих се развија критичко и дивергентно мишљење, али и патриотска свест и 

интеркултуралност. 

Природна и културна баштина Србије 

Исход: описује репрезентативне објекте природне и културне баштине и означава 

их на карти. Уз помоћ карте и других расположивих извора информација ученици треба 

да анализирају просторну заступљеност природних и културних објеката у Србији. 

Остваривање исхода подразумева уочавање разлика културно-историјских целина 

градског и сеоског типа. Исход је остварљив ако ученик на карти одреди и лоцира 

заштићена природна и културна добра и наведе примере. 

Исход: ученик ће бити у стању да процењује важност очувања природне и културне 

баштине Србије. Ученици кроз овај исход треба да формирају вредносне ставове и развију 

свест о неговању природних и културних добара. Организовањем посета манастирима, 

музејима, националним парковима изводе се закључци о важности националног и 

културног идентитета наше земље. Исход је остварљив ако ученик на немој карти 

различитим картографским методама представи степен заштите природних добара и 

истакне њихов значај. 

 

Географија завичаја 

За достизање овог исхода: ученик ће бити у стању да реализује истраживачки 

пројекат у локалној средини, препорука је да технике наставника буду усмерене на 

поучавање и учење путем открића које обухвата прикупљање података од локалног 

становништва и самостално посматрање објеката и процеса. Организација теренског рада 

подразумева истраживачки пројектни задатак где наставник у сарадњи са ученицима 

дефинише тему, циљ и задатак истраживања, објашњава наставне методе, дефинише 

хипотезе, израђује нацрт истраживања, описује фазе и ток реализације истраживања, 

одређује релевантне изворе информација, наводи начин обраде података и приказивање 

добијених резултата кроз вредновање и евалуацију пројекта. Применом пројектне наставе 

развијају се међупредметне компетенције. Наставник је у обавези да на почетку школске 

године ученицима да јасна и прецизна упутства о начину реализације пројектне наставе. 

Након припреме и реализације пројектне наставе ученици ће бити у стању да уоче 

значај сарадње у тиму за остваривање заједничких циљева, али и да процене сопствена 

постигнућа. Ученици су оспособљени да прикупљају, обрађују и презентују резултате 

истраживачког рада током свих фаза реализације пројекта, као и да презентују и 

промовишу продукте пројекта. 
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За достизање исхода: реализује истраживачки пројекат у локалној средини, 

неопходно је да ученик познаје методологију истраживачког рада: 

– дефинише пројектни задатак; 

– прикупља податке из различитих извора и на терену; 

– обрађује податке, приказује их текстуално, табеларно и графички и доноси 

закључке; 

– представља резултате истраживачког рада; 

– описује и вреднује географски положај завичаја; 

– препознаје, наводи и именује облике рељефа и хидрографске објекте на простору 

завичаја, објашњава међузависност климе, земљишта и живог света; 

– истражује и утврђује специфичности природно-географских и друштвено-

географских одлика завичаја и доводи их у корелацију; 

– објашњава утицај одређене структуре становништва на друштвено-економски 

развој завичаја; 

– наводи и описује природна богатства и објашњава утицај њиховог искоришћавања; 

– описује структуру привреде и наводи показатеље развијености одређених 

привредних делатности; 

– образлаже потребе заштите природне средине; 

– анализира и предлаже различите мере за унапређење завичаја; 

– примењује географска знања и вештине приликом решавања проблемских ситуација 

у свакодневном животу; 

– правилно наводи изворе литературе. 

Срби у региону и дијаспори 

Исход: ученик ће бити у стању да објашњава утицај историјских и савремених 

миграција на размештај Срба у свету, операционализује се тако што ће ученик бити у 

стању да наведе државе и ентитете у којима живе припадници српског народа, наведе број 

припадника нашег народа у земљама бивше СФРЈ, региону и дијаспори, објасни узроке 

досељавања Срба у различитим историјским периодима, упореди економски, културни и 

политички положај Срба. Припадници нашег народа исељавали су се из Србије у 

прошлости у више таласа из различитих разлога (средњовековна исељавања и сеобе, 

миграције пре Другог светског рата, послератна политичка емиграција, економска 

емиграција од шездесетих до деведесетих година ХХ века, таласи избеглица и савремена 

економска емиграција од деведесетих година до данас). Потребно је да се ученици осмог 

разреда упознају са тиме колико припадника нашег народа живи на тлу бивше СФРЈ, у 

региону и дијаспори, када су се и зашто досељавали у те државе, какав им је економски, 

политички и културни статус, којим делатностима се баве, какав им је однос са већинским 

становништвом тих држава. 

Закон о дијаспори и Србима у региону дефинише појмове дијаспора и регион као и 

државе које ти појмови обухватају. 
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Наведеним исходом и наставним садржајем којим се он достиже, достиже се васпитна 

димензија циља географије као наставног предмета што подразумева неговање вредности 

мултикултуралности и патриотизма. Етничку хетерогеност становништва Србије, као и 

вишевековно присуство Срба у региону и дијаспори, треба сагледавати као богатство које 

најбоље може да се сагледа у склопу наставног предмета географија. 

 

 

 

III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално 

праћење и процењивање резултата постигнућа ученика, а у складу са Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Праћење и вредновање ученика 

започиње иницијалном проценом нивоа знања на коме се ученик налази. Свака активност 

на часу служи за континуирану процену напредовања ученика. Неопходно је ученике 

стално оспособљавати за процену сопственог напретка у остваривању исхода предмета. 

Како ниједан од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати 

различите начине оцењивања. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је 

ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој 

резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви 

могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о 

томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање на тај начин постаје 

мотивациони фактор за ученике. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са 

ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 

На почетку школске године наставници географије треба да направе план временске 

динамике и садржаја оцењивања знања и умења (процењивања постигнућа) ученика 

водећи рачуна о адекватној заступљености сумативног и формативног оцењивања. Будући 

да се у новим програмима наставе и учења инсистира на функционалним знањима, развоју 

међупредметних компетенција и пројектној настави, важно је да наставници на почетку 

школске године добро осмисле и са ученицима договоре како ће се обављати формативно 

оцењивање. У том смислу препоручује се наставницима да на нивоу стручних већа 

договоре критеријуме и елементе формативног оцењивања (активност на часу, допринос 

групном раду, израда домаћих задатака, кратки тестови, познавање географске карте...). 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и 

вредновања. Важно је да наставник континуирано спроводи евалуацију и самоевалуацију 

процеса наставе и учења. 
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3.9.    ФИЗИКА 

Назив 

предмета ФИЗИКА 

Циљ 

Циљ учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавама и 

основним законима природе, стицање основе научне писмености, 

оспособљавање за уочавање и распознавање физичких појава и активно стицање 

знања о физичким феноменима кроз истраживање, усвајање основа научног 

метода и усмеравање према примени физичких закона у свакодневном животу и 

раду. 

Разред осми 

Годишњи 

фонд 

часова 
68 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 

– повезује физичке величине које 

описују осцилације и таласе; 

– описује карактеристике звука, 

ултразвукa и инфразвукa и 

наводи примере примене 

ултразвука; 

– анализира примере одбијања и 

преламања светлости, тоталне 

рефлексије (огледала, сочива) и 

користи лупу и микроскоп; 

– демонстрира и објасни: 

осциловање куглице клатна и 

тела обешеног о опругу, 

осциловање жица и ваздушних 

стубова; 

– демонстрира и објасни: појаву 

сенке, функционисање ока и 

корекцију вида; 

– примењује превентивне мере 

заштите од буке и од 

прекомерног излагања Сунчевом 

зрачењу; 

– демонстрира узајамно деловање 

ОСЦИЛАТОРНО И 

ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

Осцилаторно кретање (осциловање 

тела обешеног о опругу, 

осциловање куглице клатна). 

Појмови и величине којима се 

описује осциловање тела 

(амплитуда, период, фреквенција). 

Закон о одржању механичке 

енергије при осциловању тела. 

Механички таласи. Основни 

параметри којима се описује 

таласно кретање (таласна дужина, 

фреквенција, брзина). 

Звук. Карактеристике звука и 

звучна резонанција. 

Демонстрациони огледи. 

Осциловање куглице клатна и тела 

обешеног о опругу (у ваздуху и у 

течности). Осциловање жица и 

ваздушних стубова (ксилофон, 

различите затегнуте жице, једнаке 

стаклене флаше са различитим 

нивоима воде). Одакле долази звук 

(гумено црево са два левка, канап и 

две пластичне чаше...). Таласи 

(таласна машина или када). 
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наелектрисаних тела и објасни од 

чега оно зависи; 

– прикаже и опише електрично 

поље, израчуна силу којом поље 

делује на наелектрисање и 

повеже електрични напон и 

јачину електричног поља; 

– објасни провођење струје кроз 

метале, течности и гасове и 

упореди отпорности металних 

проводника на основу њихових 

карактеристика; 

– наводи и користи различите 

изворе електричне струје (ЕМS) и 

зна да их разврста ради 

рециклаже; 

– познаје основне елементе 

електричног кола и уме да их 

повеже, изабере одговарајући 

опсег мерног инструмента и мери 

јачину струје и напон, одређује 

вредност отпорности редно и 

паралелно везаних отпорника и 

резултате прикаже табеларно и 

графички; 

– описује ефекте који се 

испољавају при протицању 

електричне струје; 

– описује узајамно деловање два 

паралелна проводника са струјом, 

деловање магнетног поља на 

струјни проводник и принцип 

рада електромагнета и 

електромотора; 

– објасни принцип рада компаса 

и природу Земљиног магнетног 

поља; 

– користи компас и апликације за 

паметне телефона за оријентацију 

у природи; 

– препозна основна својства 

Демонстрација звучне резонанције 

променом висине ваздушног стуба 

(дужа стаклена цев са водом) 

Лабораторијска вежба 

1. Мерење периода осциловања 

клатна или периода осциловања 

тега на опрузи 

2. Одређивање убрзања Земљине 

теже помоћу математичког клатна 

СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 

Карактеристике светлости. 

Праволинијско простирање 

светлости (сенка и полусенка, 

помрачење Сунца и Месеца). 

Закон одбијања светлости. Равна и 

сферна огледала и конструкција 

ликова предмета. 

Брзина светлости у различитим 

срединама. Индекс преламања и 

закон преламања светлости. 

Тотална рефлексија. 

Преламање светлости кроз призму 

и сочива. Одређивање положаја 

ликова код сочива. Оптички 

инструменти. Лупа и микроскоп. 

Демонстрациони огледи. 

Сенке. Хартлијева плоча за 

илустровање закона о одбијању и 

преламању светлости. Преламање 

светлости (штапић делимично 

уроњен у чашу с водом, новчић у 

чаши са водом и испод ње). 

Преламање беле светлости при 

пролазу кроз призму. Преламање 

светлости кроз сочиво, око и 

корекција вида (оптичка клупа, 

геометријска оптика на магнетној 

табли, стаклена флаша са водом као 

сочиво). Лупа и микроскоп. 

Лабораторијске вежбе 

1. Провера закона одбијања 

светлости коришћењем равног 
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наизменичне струје, израчуна 

потрошњу електричне енергије у 

домаћинству и да се придржава 

основних правила безбедности 

при коришћењу електричних 

уређаја у свакодневном животу; 

– решава квалитативне, 

квантитативне и графичке 

задатке из сваке наведене 

области; 

– објасни структуру атомског 

језгра и нуклеарне силе; 

– опише радиоактивност, врсте 

зрачења, радиоактивне изотопе, 

познаје њихово дејство, примену 

и мере заштите; 

– разликује фисију и фузију и 

наводи могућности њихове 

примене. 

огледала. 

2. Одређивање жижне даљине 

сабирног сочива. 

ЕЛЕКТРИЧНО 

ПОЉЕ 

Наелектрисавање тела. 

Елементарна количина 

наелектрисања. Закон о одржању 

количине наелектрисања. Узајмно 

деловање наелектрисаних тела. 

Кулонов закон. 

Електрично поље (линије сила, 

хомогено и нехомогено поље). Рад 

силе електричног поља. Напон. 

Веза напона и јачине хомогеног 

електричног поља. Електричне 

појаве у атмосфери. 

Демонстрациони огледи. 

Наелектрисавање чврстих 

изолатора и проводника. 

Електрофор, електрично клатно и 

електроскоп. Линије сила 

електричног поља (перјанице, гриз 

у рицинусовом уљу и јаком 

електричном пољу). Фарадејев 

кавез. Антистатичке подлоге. 

Инфлуентна машина. Мехури 

сапунице у електричном пољу. 

Модел громобрана. 

 
ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 

Електрична струја (једносмерна, 

наизменична). Услови за настајање 

електричне струје и извори струје 

(EMS). Мерење електричне струје и 

напона. 

Електрична отпорност проводника. 

Проводници и изолатори. Омов 

закон за део струјног кола. Рад и 

снага електричне струје. Џул-

Ленцов закон. Омов закон за цело 

струјно коло. Везивање отпорника. 

Електрична струја у течностима и 

гасовима. 

Мере заштите од електричне струје 

(жива бића, објекти и електрични 
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уређаји). 

Демонстрациони огледи. 

Демонстрациони амперметар у 

струјном колу. Регулисање 

електричне струје у колу реостатом 

и потенциометром. Графитна мина 

(оловке) као потенциометар. 

Мерење електричне отпорности 

омметром. Загревање проводника 

при протицању електричне струје. 

Протицање електричне струје у 

воденом раствору кухињске соли. 

Лимун као батерија. Пражњење у 

Гајслеровим цевима помоћу 

Теслиног трансформатора. 

Лабораторијске вежбе 

1. Зависност електричне струје од 

напона на отпорнику (таблични и 

графички приказ зависности). 

2. Одређивање електричне 

отпорности отпорника у колу 

помоћу амперметра и волтметра. 

3. Мерење електричне струје и 

напона у колу са серијски и 

паралелно повезаним отпорницима 

и одређивање еквивалентне 

отпорности. 

МАГНЕТНО 

ПОЉЕ 

Магнетно поље сталних магнета. 

Магнетно поље Земље. 

Магнетно поље електричне струје. 

Дејство магнетног поља на струјни 

проводник. 

Допринос Николе Тесле и Михајла 

Пупина развоју науке о 

електромагнетним појавама и 

њиховој примени. 

Демонстрациони огледи. 

Линије сила магнетног поља 

потковичастог магнета и магнетне 

шипке. Магнетна игла и школски 

компас. Ерстедов оглед. 
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Електромагнет. Узајамно деловање 

два паралелна проводника кроз које 

протиче струја. 

ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

Структура атома (језгро, 

електронски омотач). Нуклеарне 

силе. 

Природна радиоактивност. 

Радиоактивно зрачење (алфа, бета и 

гама зраци) и њихово дејство на 

биљни и животињски свет. Заштита 

од радиоактивног зрачења. 

Вештачка радиоактивност. Фисија 

и фузија. Примена нуклеарне 

енергије и радиоактивног зрачења. 

Демонстрациони оглед. 

Детекција присуства радиоактивног 

зрачења. (школски Гајгер-Милеров 

бројач) 

ФИЗИКА И 

САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 

Значај физике за развој других 

природних наука 

Допринос физике развоју савремене 

медицине (ултразвук, ЕКГ, скенер, 

магнетна резонанција, Гама нож…) 

Физика и савремене технологије 

(интернет, мобилна телефонија, 

даљинско управљање, 

нанофизика....) 

Кључни појмови садржаја: осцилације, таласи, звук, светлост, електрично поље, 

магнетно поље, електрична струја, атом, атомско језгро, радиоактивност. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Полазна опредељења при дефинисању исхода и конципирању програма физике били 

су Образовни стандарди за крај обавезног образовања. 

Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина и ставова које ученик стиче 

у процесу остваривања наставе у седам области предмета: Осцилаторно и таласно 

кретање, Светлосне појаве, Електрично поље, Електрична струја, Магнетно поље, 

Елементи атомске и нуклеарне физике и Физика и савремени свет. 

Обнављање дела градива из седмог разреда, које се односи на Закон одржања 

механичке енергије, треба да послужи као увод и обезбеди континуитет. 

Ученици осмог разреда треба да наставе са учењем основних појмова и закона физике 

на основу којих ће разумети појаве у природи и значај физике у образовању и 
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свакодневном животу. Они треба да стекну знање и вештине да би досегли стандарде за 

крај обавезног образовања. 

Полазна опредељења утицала су на избор програмских садржаја и метода логичког 

закључивања, демонстрационих огледа и лабораторијских вежби, оријентисаних на 

очекиване исходе. 

Из физике као научне дисциплине одабрани су они садржаји које на одређеном 

нивоу, у складу са образовним стандардима и исходима, могу да усвоје сви ученици осмог 

разреда. 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

При планирању наставног процеса наставник, на основу дефинисаног циља предмета, 

исхода и образовних стандарда, самостално планира број и редослед часова обраде и 

осталих типова часова, као и методе и облике рада са ученицима. Редослед проучавања 

појединих тема није потпуно обавезујући. Наставник може у одређеној мери (водећи 

рачуна да се не наруши логичан след учења физике) прерасподелити садржаје према својој 

процени. 

Улога наставника је да при планирању наставе води рачуна о саставу одељења и 

резултатима иницијалног теста, степену опремљености кабинета за физику, степену 

опремљености школе (ИТ опрема, библиотека,...), уџбенику и другим наставним 

материјалима које ће користити. 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи 

глобални план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи 

дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију истих на ниво 

конкретне наставне јединице. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази 

планирања и писања припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе 

специфичне за дату наставну јединицу. При планирању треба, такође, имати у виду да се 

исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за остале исходе 

потребно више времена и више различитих активности. 

Од метода логичког закључивања, којe се користе у физици као научној дисциплини 

(индуктивни, дедуктивни, закључивање по аналогији итд.), ученицима осмог разреда 

најприступачнији је индуктивни метод (од појединачног ка општем) при проналажењу и 

формулисању основних закона физике. Зато програм предвиђа да се при проучавању 

макрофизичких појава претежно користи индуктивни метод. 

Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ 

развијање радозналости и интересовања за физику. Једноставне експерименте могу да 

изводе и сами ученици на часу или да их понове код куће, кроз истраживачки приступ при 

решавању проблема, користећи различите предмете и материјале из свакодневног живота. 

Одређени садржаји и тематске целине се могу реализовати и преко пројектне наставе. 

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програмски садржаји осмог разреда доследно су приказани у форми која задовољава 

основне методске захтеве наставе физике: 

– Поступност (од једноставног ка сложеном) при упознавању нових појмова и 

формулисању закона. 
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– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину наведено 

је више демонстрационих огледа, а у недостатку наставних средстава могуће је користити 

и видео симулације). 

– Повезаност наставних садржаја са појавама у свакодневном животу. 

Програмски садржаји на основу исхода се могу реализовати: 

1. излагањем садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 

2. решавањем квалитативних и квантитативних проблема као и проблем - ситуација; 

3. лабораторијским вежбама; 

4. домаћим задацима 

5. коришћењем других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме 

(пројекти, истраживачки задаци, вршњачко учење, допунска настава, додатни рад...); 

6. систематским праћењем рада сваког ученика. 

Да би се циљеви и исходи наставе и учења физике остварили у целини, неопходно је 

да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да 

сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су 

и методска упутства прилагођена овим специфичностима. 

Методска упутства за излaгaњe сaдржaja тeмe уз oдгoвaрajућe дeмoнстрaциoнe 

oглeдe 
Кaкo уз свaку тeмaтску цeлину иду дeмoнстрaциoни oглeди, учeници ћe, 

индивидуално или кроз размену мишљења у малим групама, најпре предвиђати исход 

демонстрације, а потом прaтити и објашњавати тoк пoсмaтрaнe пojaвe. Нa наставнику је да 

наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју 

посматра. После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове 

појмове (величине) и речима формулише законе. Када се прође кроз све етапе у излагању 

садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), 

прелази се, ако је могуће, на презентовање закона у математичкој форми. 

Методска упутства за решавање квалитативних и квантитативних проблема као 

и проблем – ситуација 
Када је реч о квалитативним задацима, посебно важно место имају концептуални 

задаци којима се испитује у којој мери су ученици развили научне појмове изучаваних 

природних појава и процеса. Применом концептуалних задатака вишеструког избора са 

квалитетно одабраним дистракторима може се пратити присуство ученичких 

алтернативних концепција у различитим фазама учења и у складу са утврђеним стањем 

планирати активности ученика и наставника усмерене на развијање научне писмености. 

При рeшaвaњу квaнтитaтивних (рaчунских) зaдaтaкa из физикe, у зaдaтку првo трeбa 

нa прaви нaчин сaглeдaти физичкe сaдржaje, пa тeк пoслe тoгa прeћи нa мaтeмaтичкo 

фoрмулисaњe и изрaчунaвaњe. Нaимe, рeшaвaњe зaдaтaкa oдвиja сe крoз три eтaпe: 

физичкa aнaлизa зaдaткa, мaтeмaтичкo изрaчунaвaњe и дискусиja рeзултaтa. У првoj eтaпи 

уoчaвajу сe физичкe пojaвe нa кoje сe oднoси зaдaтaк, a зaтим сe нaбрajajу и рeчимa 

искaзуjу зaкoни пo кojимa сe пojaвe oдвиjajу. У другoj eтaпи сe, нa oснoву мaтeмaтичкe 

фoрмe зaкoнa, изрaчунaвa врeднoст трaжeнe вeличинe. У трeћoj eтaпи трaжи сe физичкo 
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тумaчeњe дoбиjeнoг рeзултaтa. У циљу рaзвиjaњa прирoднo-нaучнe писмeнoсти нaстaвник 

инстистирa нa систeмaтскoм кoришћeњу jeдиницa мeрe физичких вeличинa SI 

(мeђунaрoдни систeм jeдиницa). 

У циљу саопштавања правовремене повратне информације приликом израде 

квалитативних задатака, пре свега концептуалних задтака вишестругог избора, или 

једноставних рачунских задатака, пожељно је применити неко од ИКТ решења које 

доприноси брзој и једноставној размени информација о постигнућу како појединачног 

ученика тако и целог одељења, на пример респондере или Socrative платформу. 

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби 
Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се на следећи 

начин: ученици сваког одељења деле се у две групе, тако да свака група има свој термин 

за лабoраторијску вежбу. Опрема за лабораторијске вежбе умножена је у више комплета, 

тако да на једној вежби (радном месту) може да ради три до четири ученика. Час 

експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и записивања података 

добијених мерењима, анализе и дискусије добијених резултата, извођења закључака. 

У уводном делу часа наставник: 

– обнавља делове градива који су обрађени на часовима предавања, а односе се на 

дату вежбу (дефиниција величине која се одређује и метод који се користи да би се 

величина одредила), 

– обраћа пажњу на чињеницу да свако мерење прати одговарајућа грешка и указује на 

њене могуће изворе, 

– упознаје ученике с мерним инструментима и обучава их да пажљиво рукују 

лабораторијским инвентаром, 

– указује ученицима на мере предострожности, којих се морају придржавати ради 

сопствене сигурности. 

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их 

надгледа и, кад затреба, објашњава им и помаже. При уношењу резултата мерења у ђачку 

свеску, процену грешке треба вршити само за директно мерене величине, а не и за 

величине које се посредно одређују. Процену грешке посредно одређене величине 

наставник може да изводи у оквиру додатне наставе. 

Методска упутства за друге облике рада 
Различити типови дoмaћих зaдaтaкa (класични – квалитативни и квантитативни 

задаци, практични, истраживачки, уз употребу ИКТ-а) дoпринoсe бoљeм рaзумeвaњу 

сaдржaja тeмe, остваривању исхода и развијањи предметних и међупредметних 

компетенција. При одабиру домаћих задатака наставник треба да води рачуна о нивоу 

сложености задатака, али и о њиховој мотивационој функцији. Коректност урађеног 

задатог домаћег задатка треба да буде проверена на наредном часу. 

Пројектна настава, као један од облика рада, обухвата припрему, израду пројекта, 

презентацију и дискусију. Пројекат изводе ученици по групама уз асистенцију наставника. 

Овакав начин рада подразумева активно учешће сваког ученика у групи у оквиру 

прикупљања података, извођење експеримената, мерења, обраде резултата, припрема 
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презентације и презентовање. Резултат оваквог начина рада је активно стицање знања о 

физичким појавама кроз истраживање. Препорука је да се пројектна настава реализује бар 

једном у полугодишту. 

У оквиру израде пројеката могуће је обухватити неке од следећих тема: 

● Улога физике у заштити човекове околине 

● Енергетска ефикасност 

● Климатске промене 

● Пренос сигнала (бежични пренос, оптички каблови...) 

● Антистатичка заштита 

Подстицањем вршњачког учења у различитим фазама наставе и учења, посебно кроз 

пројектну наставу, рад на истраживачким задацима, приликом међусобног процењивања 

постигнућа ученика, укључивањем ученика у ваннаставне активности промоције и 

популаризацију природних наука, доприноси развијању предметних и међупредметних 

компетенција 

Праћење рада ученика 
Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз контролу 

његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе. Такође је у обавези да 

уредно води евиденцију о раду и напредовању сваког ученика. Оцењивање ученика само 

на основу резултата које је он постигао при реализацији само једног облика наставе није 

добро. Неопходно је да наставник од ученика не тражи само формално знање већ да га 

подстиче на размишљање и логичко закључивање. Ученик се кроз усмене одговоре 

навикава да користи прецизну терминологију и развија способност да своје мисли јасно и 

течно формулише. 

Будући да је програм, како по садржају, тако и по обиму, прилагођен психофизичким 

могућностима ученика осмог разреда, сталним обнављањем најважнијих делова из 

целокупног градива постиже се да стечено знање буде трајније и да ученик боље уочава 

повезаност разних области физике. 

III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА ФИЗИКА 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се oстварени ниво постигнућа 

и напредовање током процеса учења. Да би вредновање било објективно потребно је да 

буде усклађено са принципима оцењивања и Правилником о оцењивању. 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно 

проверавање његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: 

демонстрационих огледа, предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака, 

лабораторијских вежби, и пројеката... 

У сваком разреду треба континуирано проверавати и вредновати компетенције 

(знања, вештине и ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених 

провера, тестова на крају већих целина, контролних вежби и провером експерименталних 

вештина. Наставник физике треба да омогући ученицима да искажу сопствена 

размишљања о неким физичким појавама и да то адекватно вреднује. 



158 
 

На почетку школске године потребно је спровести иницијални тест. Овај тест је 

инструмент провере предзнања и потенцијала ученика. На крају школске године, такође, 

треба спровести часове систематизације градива и проверити ниво постигнућа ученика и 

степен остварености образовних исхода. 

ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часова предвиђених за израду 

лабораторијских вежби. 

Табела 

Редни број 

теме 
Наслов теме 

Број 

часова 

Број часова за 

лабораторијске вежбе 

Укупан број 

часова за 

наставну 

тему 

1 
Осцилаторно и таласно 

кретање 
6 2 8 

2 Светлосне појаве 13 2 15 

3 Електрично поље 10 0 10 

4 Електрична струја 15 3 18 

5 Магнетно поље 6 0 6 

6 
Елементи атомске и 

нуклеарне физике 
8 0 8 

7 Физика и савремени свет 3 0 3 

Укупно 
 

61 7 68 

Начини прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка: 
У складу са утврђеним потребама извршити индивидуализацију наставе и обезбедити 

додатну образовну подршку: 

– просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. 

распоред седења, избор градива и прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања...); 

– коришћење вршњачке подршке и помоћи у остваривању прилагођених исхода и 

развијању компетенција; 

– размена искустава и сарадња са члановима одговарајућих стручних већа и тимова у 

школи. 
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3.10. МАТЕМАТИКА 

 

Назив 

предмета МАТЕМАТИКА 

Циљ 

Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, 

знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, 

позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким 

језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и 

решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи 

развој математичких појмова. 

Разред Осми 

Годишњи 

фонд 

часова 
136 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– примени Талесову теорему у 

геометријским задацима и 

реалном контексту; 

– примени сличност троуглова 

у геометријским задацима и 

реалном контексту; 

– анализира односе тачака, 

правих и равни у простору и 

запише те односе 

математичким писмом; 

– представља цртежом односе 

геометријских објеката у равни 

и простору и користи их 

приликом решавања задатака; 

– уочи правоугли троугао у 

простору и примени 

Питагорину теорему у 

геометријским задацима и 

реалном контексту; 

– реши линеарну једначину, 

неједначину и систем 

СЛИЧНОСТ 

Пропорционалне величине. 

Талесова теорема. 

Сличност троуглова. 

Примене сличности. 

ТАЧКА, ПРАВА И 

РАВАН 

Однос тачке и праве, тачке и 

равни. Односи правих; 

мимоилазне праве. Односи праве 

и равни, нормала на раван, 

растојање тачке од равни. Односи 

две равни. 

Ортогонална пројекција на раван 

(тачке, дужи и праве). Угао 

између праве и равни. 

Полиедар. 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ С 

ЈЕДНОМ 

НЕПОЗНАТОМ 

Линеарна једначина. 

Решавање линеарних једначина с 

једном непознатом. 

Линеарна неједначина. Решавање 

линеарних неједначина с једном 
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линеарних једначина са две 

непознате; 

– реши реалне проблеме 

користећи линеарну једначину, 

неједначину или систем 

линеарних једначина са две 

непознате; 

– израчуна површину и 

запремину праве призме и 

четворостране пирамиде 

(основа правоугаоник), 

правилне тростране и 

шестостране пирамиде; 

– израчуна површину и 

запремину ваљка, купе и лопте; 

– примени обрасце за 

површину и запремину тела у 

реалним ситуацијама; 

– нацрта и анализира график 

линеарне функције; 

– учествује у избору 

истраживачког пројекта и 

начина рада. 

непознатом. 

Примена у реалним ситуацијама. 

ПРИЗМА 

Призма: појам, врсте, елементи. 

Мрежа праве призме. Површина 

праве призме. 

Запремина праве призме. 

ПИРАМИДА 

Пирамида; појам, врсте, 

елементи. 

Мрежа пирамиде. Површина 

пирамиде. 

Запремина пирамиде. 

ЛИНЕАРНА 

ФУНКЦИЈА 

Линеарна функција (y = kx + n). 

График линеарне функције; нула 

и знак функције, монотоност. 

Имплицитни облик задавања 

линеарне функције. Цртање и 

читање графика линеарних 

функција. 

 

СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ 

Појам линеарне једначине с две 

непознате. Појам система од две 

линеарне једначине с две 

непознате. 

Решавање система методом 

замене и методом супротних 

коефицијената; графичка 

интерпретација система. 

Примена у реалним ситуацијама. 

ВАЉАК, КУПА И 

ЛОПТА 

Ваљак и његови елементи. Мрежа 

ваљка. Површина и запремина 

правог ваљка. 

Купа и њени елементи. Мрежа 

купе. Површина и запремина 

праве купе. 

Појам лопте и сфере. Пресеци 
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лопте (сфере) и равни. Површина 

и запремина лопте. 

Кључни појмови садржаја: сличност, линеарна функција, систем линеарних 

једначина, призма, пирамида, ваљак, купа и лопта. 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

При избору садржаја и писању исхода за предмет математика узета је у обзир 

чињеница да се учењем математике ученици оспособљавају за: решавање разноврсних 

практичних и теоријских проблема, комуникацију математичким језиком, математичко 

резоновање и доношење закључака и одлука. Такође, у обзир је узета и чињеница да сам 

процес учења математике има своје посебности које се огледају у броју година изучавања 

и недељног броја часова предмета и неопходности стицања континуираних знања. 

Наставници у својој свакодневној наставној пракси, треба да се ослањају на исходе, 

јер они указују шта је оно за шта ученици треба да буду оспособљени током учења 

предмета у једној школској години. Исходи представљају очекиване и дефинисане 

резултате учења и наставе. Остваривањем исхода, ученици усвајају основне математичке 

концепте, овладавају основним математичким процесима и вештинама, оспособљавају се 

за примену математичких знања и вештина и комуникацију математичким језиком. Кроз 

исходе се омогућава остваривање и међупредметних компетенција као што су 

комуникација, рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, решавање 

проблема, сарадња и компетенција за целоживотно учење. 

Предлог за реализацију програма 
Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по 

темама (укупан број часова за тему, број часова за обраду новог градива + број часова за 

утврђивање и систематизацију градива). Приликом израде оперативних планова наставник 

распоређује укупан број часова предвиђен за поједине теме по типовима часова (обрада 

новог градива, утврђивање и увежбавање, понављање, проверавање и систематизација 

знања), водећи рачуна о циљу предмета и исходима. 

1. Сличност (16; 6 + 10) 

2. Тачка, права и раван (12; 6 + 6) 

3. Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом (18; 6 + 12) 

4. Призма (14; 6 + 8) 

5. Пирамида (16; 6 + 10) 

6. Линеарна функција (12; 5 + 7) 

7. Системи линеарних једначина с две непознате (15; 6 + 9) 

8. Ваљак, купа и лопта (16; 6 + 10) 

Пројектни задатак (5) 
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Предложени редослед реализације тема није обавезан, већ само представља један од 

могућих модела. 

Напомена: За обнављање градива, иницијални тест и анализу резултата 

иницијалног теста, планирана су 4 часа, а за реализацију 4 писмена задатака (у 

трајању од по једног часа), са исправкама, планирано је 8 часова. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са 

дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе, и да изабере 

одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи 

показују наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за 

даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене 

програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан 

час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже 

остварити, док је за одређене исходе потребно више времена, активности и рада на 

различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција, и не 

треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, 

и настојати, где год је то могуће, да ученици самостално откривају математичке 

правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор 

наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати 

да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а 

ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси 

већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и 

наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од 

наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од 

специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Сличност – Користећи географске карте разних размера (стоне, зидне ...) поновити 

размеру дужи и израчунавања растојaња на основу дате размере и измереног растојања на 

карти. Извршити уопштавање појма размере и на конкретним примерима показати како се 

израчунава четврта пропорционала (ако су три дужи дате нумерички). Поставити питање 

како проблем решити конструктивно (ако нису дати нумерички подаци), тј. ако се знају 

три дужи, како одредити четврту геометријску пропорционалу. На примерима објаснити и 

појам самерљивих дужи (основица и средња линија троугла, растојање од тежишта до 

темена и тежишна дуж ...) и несамерљивих дужи (страница и дијагонала квадрата). 

Талесова теорема се на овом нивоу не може коректно доказати, али се ученици могу 

избором погодног упрошћеног модела и поступним, правилним закључивањем навести да 

исправно формулишу исказ Талесове теореме. Обрат Талесове теореме се може (али и не 

мора) доказати. Увежбавања везана за примену Талесове (и обратне) теореме 

организовати поступно тако да се и нумерички и конструктивно размотре могући 
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случајеви примене. Посебну пажњу посветити конструктивној подели дужи на једнаке 

делове. 

Сличност фигура показати на разним примерима из свакодневног живота. 

Дефиницију сличности троуглова и појам коефицијента сличности увести природно, 

разматрањем разних ситуација (када је реч о сличним троугловима и онима који то нису). 

За извођење тврђења о пропорционалности страница сличних троуглова (и обратне 

теореме), као и за формулацију ставова сличности искористити Талесову теорему. 

Увежбавања везана за сличност троуглова реализовати на примерима одређивања 

страница и углова сличних троуглова. 

Примену сличности троуглова реализовати на примерима из историје математике 

(легенда о томе како је Талес измерио висину Кеопсове пирамиде), практичним 

примерима примене (мерење широке реке без преласка на другу обалу, мерење висине 

брда ...) и примени сличности на правоугли троугао (доказ Питагорине теореме, релација 

између висине правоуглог троугла и одсечака на хипотенузи ...). 

Тачка, права и раван – Обраду међусобних односа тачака, правих и равни у 

простору засновати на посматрању и анализи објеката у окружењу, користећи 

математичку терминологију и одговарајуће ознаке. Посебну пажњу треба посветити 

односима паралелно и нормално (између две праве, између праве и равни, однoсно између 

две равни). Однос између праве и равни повезати са одговарајућим односом између праве 

и њене ортогоналне пројекције на раван. Угао између праве и равни (када оне нису 

нормалне или паралелне) увести као угао између праве и њене ортогоналне пројекције на 

ту раван. Обновити Питагорину теорему и илустровати њену примену примерима и 

задацима у вези са ортогоналним пројектовањем дужи на раван. Полиедар увести као део 

простора ограничен многоугловима. Користећи основне примере полиедара (посебно оне 

који одговарају познатим реалним објектима) анализирати облик и број страна полиедара. 

Обновити својства коцке и квадра и кроз разноврсне примере и задатке повезати их са 

осталим садржајима ове наставне теме. 

Предвиђене садржаје треба да прате задаци којима се подстиче оријентација у 

простору, просторна визуелизација, мисаоно сагледавање простора и сл. Будући да развоју 

ових способности значајно доприноси вештина представљања просторних односа сликама 

у равни, неопходно је код ученика подстицати вештину цртања (слободном руком и 

геометријским прибором) просторних фигура. Веома је важно да ученици коректно 

употребљавају пуне и испрекидане линије за приказивање видљивих и невидљивих ивица 

просторне фигуре у односу на изабрани правац посматрања, као и да уочавају елементе 

(пре свега праве углове) просторне фигуре који нису веродостојно приказани на равној 

слици. 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом – Ученици су се, у 

претходним разредима, упознали са решавањем једноставних линеарних једначина и 

неједначина. На самом почетку, једначине и неједначине су решавали користећи везе међу 

операцијама (уочавањем непознатог сабирка, чиниоца, умањеника, умањиоца, дељеника 

или делиоца), а касније користећи методу теразија. Ова претходна знања представљају 

темељ за коришћење еквивалентних трансформација при решавању једначина и 

неједначина. 

На конкретним примерима показати да линеарна једначина ax = b: 

– у случају да је a ¹ 0 и b Î R има јединствено решење, 
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– у случају да је a = 0 и b ¹ 0 нема решења (скуп решења једначине је празан) и 

– у случају да је a = 0 и b = 0 има бесконачно много решења (сваки реалан број је 

решење). 

У осмом разреду није предвиђено да се решавају једначине са параметрима. 

Ученици треба да овладају техникама помоћу којих се неке једначине могу 

еквивалентним трансформацијама свести на једначину облика ax = b  

Укључивати и примере једначина које се своде на линеарне, а помоћу којих се 

обнављају и користе стечена знања о: 

– апсолутној вредности (само случај ú ax + bú = c), 

– формулaма за квадрат бинома и разлику квадрата (случајеви када се квадратни 

чланови анулирају), 

– условима под којима су производ, односно количник једнаки нули. 

На сличан начин приступати и решавању линеарне неједначине уз истицање разлика 

(у случају множења негативним бројем мења се смисао неједнакости). Решења 

неједначина приказивати на бројевној правој и у одговарајућем скуповном запису. 

Решавајући текстуалне проблеме, укључујући оне из сродних предмета, као и из 

реалног контекста, ученици увиђају потребу за састављањем одговарајућих једначина и 

неједначина, при чему утврђују научене формалне поступке, сагледавају потребу за 

њиховом применом и умеју да образложе добијено решење. 

Призма и пирамида – Да би ученици што лакше упознали геометријска тела – 

призму и пирамиду, њихове елементе, уочавали дијагоналне пресеке и научили да 

израчунавају површинe и запреминe ових тела, треба користити њихове моделе, мреже, 

скице и слике. Препоручљиво је да и сами ученици цртају мреже и израђују моделе 

проучаваних тела. 

Предвиђено је израчунавање површине и запремине следећих тела: праве тростране и 

четворостране призме, правилне шестостране призме, четворостране пирамиде (основа 

правоугаоник), правилне тростране и шестостране пирамиде. Приликом решавања 

задатака инсистирати на што прецизнијем цртању скице геометријског тела, водећи 

рачуна о цртању видљивих ивица пуном линијом и невидљивих испрекиданом линијом. 

Извођење формуле за запремину призме везивати за прихваћену формулу за запремину 

квадра. Рачунати површине и запремине помоћу основних елемената и зависних 

елемената (бочне висине, полупречника описаног или уписаног круга, дијагонала ...). 

Приликом израде задатака треба полазити од општих формула (за 

призму: P = 2B + M и V = BH, за пирамиду: P = B + M и V = BH) и анализирањем 

конкретног случаја решавати задатак. Посебно размотрити примере једнакоивичних тела. 

На часовима систематизације применити знања о површини и запремини призме и 

пирамиде и у ситуацијама из свакодневног живота. 

Линеарна функција – Најпре поновити појам функције директне 

пропорционалности и њеног приказивања у координатном систему који је обрађиван у 

седмом разреду. Увести затим појам линеарне функције једне реалне променљиве 

(y = kx + n), не помињући општи појам функције. Показати да је график те функције права, 
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уз посебно разматрање случајева k = 0, k > 0, k < 0, као и n = 0, n > 0, n < 0. Увести појмове: 

нула функције, знак функције, растућа и опадајућа функција и објаснити како се они 

илуструју на графику и како зависе од вредности коефицијената k и n. Ученици треба у 

потпуности да овладају поступком цртања графика линеарне функције и његовог 

анализирања, тј. „читања“ својстава те функције када јој је график задат. Обрадити 

својства линеарне функције када је она задата имплицитном релацијом ax + by = c. 

Системи линеарних једначина с две непознате – Ученици треба да се упознају са 

линеарном једначином с две непознате облика ax + by = c, да разумеју да је график ове 

једначине (када је бар један од бројева а или b различит од нуле) права и да умеју да 

нацртају тај график. 

Уводи се и појам система две линеарне једначине с две непознате, као и појам 

решења система као уређеног пара бројева. Системе линеарних једначина решавати 

методама замене и супротних коефицијената. Пажњу треба посветити и графичкој 

интерпретацији система две линеарне једначине с две непознате. 

Решавајући разне проблеме из геометрије, физике, хемије и свакодневног живота, 

ученици увиђају потребу за састављањем одговарајућих система линеарних једначина, 

при чему утврђују научене формалне поступке, сагледавају потребу за њиховом применом 

и умеју да образложе добијено решење. 

Ваљак, купа и лопта – Важно је истаћи да су ваљак, купа и лопта ротациона тела. 

Као и код призме и пирамиде, ради бољег уочавања елемената и осних пресека ваљка и 

купе, као и пресека лопте (сфере) и равни, користити моделе тела. Оспособити ученике за 

цртање мреже ваљка и купе, израду њихових модела као и што прецизнијих скица 

приликом решавања задатака. 

При обради ове теме, ваљак и купу повезати са призмом и пирамидом и указивати на 

аналогије између призме и ваљка, односно пирамиде и купе. Ту аналогију користити за 

образложење формула за површину и запремину ваљка и купе. Приликом извођења 

формуле за површину купе, повезати површину омотача са површином кружног исечка, а 

обим базе са дужином кружног лука. 

Пре дефинисања сфере, односно лопте потребно је подсетити се дефиниција 

кружнице и круга. Формуле за површину и запремину лопте се наводе без доказивања. На 

часовима систематизације применити знања о површини и запремини ваљка, купе и лопте 

у ситуацијама из свакодневног живота. 

Пројектни задатак – Програмом је планиран и један пројектни задатак, по избору 

наставника и ученика. Примери могућих пројектних задатака: 

1. Конструкција теста из математике за завршни испит 

Ученици се поделе у групе нехомогених математичких знања, тако да свака група има 

најмање три ученика. Свака група има задатак да састави низ од 20 задатака, уз следеће 

услове: 

– да 9 задатака буду задаци основног нивоа, 7 средњег нивоа и 4 напредног нивоа; 

– да по 5 задатака буде из области Бројеви и операције са њима и Алгебра и функције, 

6 из области Геометрија и по 2 задатка из области Мерење и Обрада података. 

Област и ниво за сваки од задатака у тесту одређује наставник у договору са 

ученицима. Улога наставника је да координира рад група, по потреби помаже ученицима, 
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проверава да ли су тестови конструисани по договореној методологији, организује израду 

теста тако да сваки ученик решава тест у чијој конструкцији није учествовао (ученици 

једне групе решавају појединачно тест друге групе), организује прегледање тестова и 

презентацију резултата. Ученици врше избор задатака, решавају задатке, израђују кључ 

теста и припремају тест и кључ у неком програму за обраду текста, решавају тест друге 

групе, прегледају урађене тестове које је њихова група конструисала, обрађују добијене 

резултате и презентују их. 

Овај задатак може бити веома користан за ученике који се припремају за завршни 

испит, а мотивација за реализацију ће бити на повишеном нивоу. 

2. Коришћење динамичког софтвера 

У циљу боље припреме за завршни испит, ученици могу током целе године 

припремати аплете коришћењем неког од бесплатних динамичких софтвера. Подељени у 

групе могу сами бирати области којима ће се бавити. Након договореног временског 

периода групе представљају свој рад осталима и на тај начин обнављају или утврђују 

градиво, а подстиче се и вршњачко учење. На овај начин ученици осмог разреда остављају 

својој школи вредан радни материјал који ће бити од користи осталим генерацијама, а који 

ће се временом усавршавати и на тај начин формирати база аплета за наставу. Неке од 

могућих тема су: график линеарне функције; решавање неједначина са апсолутним 

вредностима; конструкције углова, троуглова и четвороуглова; израчунавање површина 

геометријских објеката; централна и осна симетрија, транслација и ротација; решавање 

једначина (проблеми кретања); сабирање и одузимање вектора. 

* 

Скоро све наставне теме у осмом разреду основне школе омогућaвају да се приликом 

увежбавања, обнављања, систематизације и проверавања садржаја значајна пажња посвети 

примени усвојених знања на практичне проблеме из свакодневног живота. Примена 

стечених знања на конкретне задатке из праксе има за циљ да ученике оспособи за 

решавање разних, а конкретних проблемских ситуација и увери у значај математике за 

општи развој и технолошки напредак цивилизације, данас и кроз историју. 

Динамички геометријски софтвери могу бити веома корисни за успешно остваривање 

исхода који се односе на геометрију простора, линеарну функцију, једначине и системе 

једначина. Софтверски алати су посебно препоручљиви за илустрацију својстава 

ортогоналне пројекције, приказивање исте просторне фигуре у различитим положајима, 

односно посматрање исте фигуре из различитих праваца, цртање и анализу графика 

линеарне функције, графичко решавање система итд. 

III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и 

праћење и процењивање степена остварености исхода, које треба да обезбеди што 

поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес започети иницијалном 

проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих 

извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, 

самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и 
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напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати 

и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 

 

 

3.11. БИОЛОГИЈА 

 

 

Назив 

предмета БИОЛОГИЈА 

Циљ 

Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих 

бића у интеракцији са животном средином, развије одговоран однос према 

себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за 

одрживим развојем. 

Разред Осми 

Годишњи 

фонд часова 68 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

САДРЖАЈИ 
ПРЕПОРУЧЕНИ 

– повеже грађу ћелијских органела 

са њиховом улогом у метаболизму 

ћелије; 

– повеже однос површине и 

запремине ћелије и тела са 

начином обављања основних 

животних функција; 

– идентификује регулаторне 

механизме у одржавању 

хомеостазе; 

– илуструје примерима везу између 

физиолошких одговора живих бића 

и промена у спољашњој средини; 

– oдговорно се односи према свом 

здрављу; 

– изрази критички став према 

медијским садржајима који се баве 

здравим стиловима живота; 

– повеже промене настале у 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

Улога и значај појединих 

ћелијских органела у 

метаболизму ћелије: једро, 

ендоплазмични ретикулум, 

рибозоми, хлоропласти, 

центриоле, лизозоми. 

Матичне ћелије − ћелије 

програмиране за различите 

функције. 

Принцип економичности 

грађе и функције живих бића 

Улога и значај ензима. 

Ендокрини систем и 

хуморална регулација. 

Регулаторна улога хормона 

биљака и животиња. 

Надражљивост, 

проводљивост, 

контрактилност. 
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пубертету са деловањем хормона; 

– идентификује поремећаје у раду 

органа и система органа изазваних 

нездравим начином живота; 

– доведе у везу промене животних 

услова са еволуцијом живота на 

планети; 

– истражи давно нестале 

екосистеме; 

– повеже промене које се догађају 

организму током животног циклуса 

са активностима гена; 

– повеже промене наследног 

материјала са настанком нових 

врста путем природне селекције; 

– установи узрочно-последичну 

везу између губитaка врста у 

екосистему и негативних 

последица у преносу супстанце и 

енергије у мрежама исхране; 

– критички процени последице 

људских делатности у односу на 

расположиве ресурсе на Земљи; 

Чулно-нервни систем 

животиња. 

Рефлексни лук. 

Поремећаји функције 

ендокриног система, нервног 

система и чула. 

Неуротрансмитери, нервни 

импулси, драж, надражај. 

Хомеостаза − принцип 

повратне спреге. 

Фотосинтеза. 

Ћелијско дисање. 

Транспирација. 

Температурна регулација. 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

Резултати стандардних 

лабораторијских анализа крви 

и урина. 

Биолошки смисао 

адолесценције (родни и 

полни идентитет у контексту 

хормонске активности и 

индивидуалне генетичке 

варијабилности). 

Заштита од полно преносивих 

болести контрацепција. 

Одговорност за сопствено 

здравље. 

– повеже утицај еколошких 

чинилаца са распоредом 

карактеристичних врста које 

насељавају простор Србије; 

– истражи присуство инвазивних 

врста у својој околини и вероватне 

путеве насељавања; 

– истражи разлоге губитка 

биодиверзитета на локалном 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

„Календар живота“, 

еволуција различитих група 

организама кроз геолошка 

доба и велика изумирања. 

Значај алги (цијанобактерија) 

и биљака за продукцију О2 и 

озонског омотача, као 

заштита од УВ зрака, и услов 

за развој осталих живих бића. 

Строматолити. 
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подручју. Излазак из воде на копно. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

Улуткавање и пресвлачење 

инсеката. Пубертет и 

адолесцеција човека. 

Цветање, плодоношење и 

сазревање плодова биљака. 

Теорија еволуције. Постанак 

нових врста кроз еволуционе 

процесе. 

Еволуција човека. 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

Еволуција и развој 

екосистема. Концепт 

климакса. 

Циклуси кружења основних 

супстанци у природи (H2O, C, 

N) и њихова повезаност. 

Азотофиксација, микориза, 

симбиоза, симбионтски 

организми (лишајеви). 

Ограниченост ресурса 

(капацитет средине) и 

одрживи развој. 

Нестанак врста и фактори 

угрожавања (H.I.P.P.O. 

концепт). 

Типични екосистеми Србије. 

Ретке и угрожене врсте 

Србије. 

Интродукције и 

реинтродукције и инвазивне 

врсте. 

Последице глобалних 

промена. 

Кључни појмови садржаја: ћелијски метаболизам, хомеостаза, здрави стилови 

живота, адолесценција, „календар живота“, теорија еволуције, циклуси кружења 

супстанце, капацитет средине, глобалне промене, инвазивне врсте. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
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Програм Биологије за осми разред је завршни део спиралног програма Биологије за 

основну школу и оријентисан је на достизање исхода. Основна идeja увођења спиралног 

курикулума наставе биологије у основним школама је изучавање живoта и животних 

процеса као целине, у складу са потојећим условима и окружењем. У том смислу, свe 

изучаване функциje живoтa треба ставити у реалан контекст и нагласити њихову 

повезаност. На тај начин ученици на крају другог циклуса образовања заокружују своје 

знање о целовитости организма и његовом динамичком односу са околином. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли 

учећи биологију и друге предмете. Исходи се односе на пет области 

предмета: Наслеђивање и еволуција, Јединство грађе и функције као основа 

живота, Порекло и разноврсност живота, Живот у екосистему и Човек и здравље. 

(Исходи за шесту област Посматрање, мерење и експеримент у биологији су распоређени 

у претходних пет, сходно планираним активностима.) 

Достизање исхода води развоју предметних, свих кључних и општих међупредметних 

компетенција и остваривању образовних стандарда. Исходи не прописују структуру, 

садржаје и организацију наставе, као ни критеријуме и начин вредновања ученичких 

постигнућа. За израду исхода коришћена је Блумова таксономија. Исходи су формулисани 

на нивоу примене као минимуму. 

Важна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода је да је настава 

усмерена на учење у школи. Ученик треба да учи: 

– смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; 

повезивањем оног што учи са оним што је учио из биологије и других предмета; 

– проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; 

постављањем релевантних питања себи и другима; развијањем плана решавања задатог 

проблема; 

– дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; 

повезивањем садржаја у нове целине; 

– критички: поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем 

аргумената; 

– кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз дискусију и 

размену мишљења; уважавајући аргументе саговорника. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и 

осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује дати програм 

према потребама конкретног одељења имајући у виду: састав одељења и карактеристике 

ученика, уџбенике и друге наставне материјале које ће користити, техничке услове, 

наставна средства и медије којима школа располаже, ресурсе, могућности, као и потребе 

локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја наставник 

најпре креира свој годишњи − глобални план рада из кога ће касније развијати своје 

оперативне планове. Потребно је да наставник за сваку наставну јединицу, у фази 

планирања и писања припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе 

специфичне за дату наставну јединицу. При планирању треба, такође, имати у виду да се 

исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода 



171 
 

потребно више времена и више различитих активности. У фази планирања наставе и 

учења веома је важно имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он не одређује 

садржаје предмета. Зато је потребно садржајима датим у уџбенику приступити селективно 

и у односу на предвиђене исходе које треба достићи. Поред уџбеника, као једног од извора 

знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других 

извора сазнавања као нпр. сајтове релевантних институција, писану научно популарну 

литературу, мапе, шеме, енциклопедије... Препорука је да наставник планира и припрема 

наставу самостално и у сарадњи са колегама због успостављања корелација међу 

предметима (нпр. представљање група организама Веновим дијаграмима, одређивање 

климатских услова у зависности од географског положаја, писање есеја, тј. приказ 

података /малих истраживања на матерњем и страном језику који уче, цртање итд.). 

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У остваривању наставе потребно је подстицати радозналост, аргументовање, 

креативност, рефлексивност, истрајност, одговорност, аутономно мишљење, сарадњу, 

једнакост међу половима, уважавање и прихватање различитости. Препоручује се 

максимално коришћење ИКТ решења јер се могу превазићи материјална, просторна и 

друга ограничења (платформе за групни рад нпр. Pbworks, платформа Moodle, сарадња у 

„облаку“ као Гугл, Офис 365...; за јавне презентације могу се користити веб решења нпр. 

креирање сајтова, блогова – Weebly, Wordpress...; рачунарске симулације и апликације за 

андроид уређаје; домаћи и међународни сајтови и портали. 

Током рада ученици би требало да користе лабораторијски прибор (пинцете, капаљке, 

лабораторијске чаше, сахатно стакло и сл.) и опрему за теренски рад у мери у којој је 

школа опремљена. У случају да прибор не постоји, може се надоместити предметима за 

свакодневну употребу (пинцете, капалице са флашице за лек...). Табеларно и графичко 

приказивање резултата, са обавезним извођењем закључака, требало би практиковати увек 

када се прикупљају подаци. Препорука је да се ИКТ користи за прикупљање, обраду 

података и представљање резултата истраживања или огледа, када се ученици оспособе за 

њено коришћење на часовима предмета Информатика и рачунарство и Техника и 

технологија. 

У настави оријентисаној на постизање исхода предност имају групни начин рада, рад 

у пару и индивидуализована настава. Ови начини организације наставе помажу ученицима 

да науче како се учи, да напредују у учењу сопственим темпом, да развијају унутрашњу 

мотивацију (потребу за сазнавањем) и иницијативу, да развијају вештину комуникације, 

аргументовани дијалог, толерантно понашање и солидарност. Користе се активни начини 

учења, као што је комбинација програмиране наставе (програмиран материјал многи 

наставници остављaју на друштвеним мрежама или сајтовима школа, па се њихови 

ученици служе њима и уче темпом који им одговара) и проблемске наставе (на часу 

ученици, користећи стечена знања, решавају проблем који наставник формулише) или 

учење путем открића (наставник инструкцијама усмерава ученике који самостално 

истражују, структуришу чињенице и извлаче закључке; тако сами упознају стратегије 

учења и методе решавања проблема, што омогућава развој унутрашње мотивације, 

дивергентног мишљења, које отвара нове идеје и могућа решења проблема). На интернету, 

коришћењем речи WebQuest, project-based learning, thematic units, могу се наћи примери 

који се, уз прилагођавање условима рада, могу користити. 
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Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно је да наставник упозна 

специфичности начина учења својих ученика и да према њима планира и прилагођава 

наставне активности. 

Област: Јединство грађе и функције као основа живота 
У активностима за достизање исхода повеже грађу ћелијских органела са њиховом 

улогом у метаболизму ћелије, треба нагласити да сe oсoбинe живoг нaлaзe у структури – 

ћeлиjи и дa je нa Зeмљи живoт успoстaвљeн тoкoм eвoлуциje ћeлиja. Кроз обраду улога и 

значаја појединих ћелијских органела у метаболизму ћелије (једро, ендоплазмични 

ретикулум, рибозоми, хлоропласти, центриоле, лизозоми) треба увeсти пojмoвe кojи ћe 

повeзaти ћелијску грађу и функциjу. У том смислу треба поменути да поједине ћелије 

имају одређену грађу из које произилази њихова специфична функција (нпр. 

надражљивост, проводљивост, контрактилност), док друге могу бити програмиране за 

диференцијацију у више праваца, односно обављање различитих функција (пример 

матичних ћелија). 

Активности за достизање исхода повеже однос површине и запремине ћелије и тела 

са начином обављања основних животних функција треба усмерити тако да ученици 

разумеју да се усложњавањем унутрашње грађе стичу услови за појаву нових 

карактеристика ћелије (и организма) при чему се повећањем активне површине преко које 

се обавља одређена функција, на свим нивоима организације, успоставља принцип 

економичности – оптимално искоришћавање ограничене запремине ћелије/организма, 

повећањем унутрашње или спољашње површине. На тај начин се остварује боља 

енергетска ефикасност, на ћелијском и на нивоу организма, и обезбеђује континуитет 

(одрживост) животних функција. То се може приказати на различитим примерима: 

интрамембрански систем у ћелији, набори мембране унутар митохондрија, цревне ресице, 

алвеоле у плућима, шкржни листићи, набори (вијуге) мозга итд. Садржаји се могу 

обрадити кроз истраживачки рад ученика о томе како се долази до матичних ћелија, како 

се чувају, на који начин их користимо у медицини итд, кроз разговор са стручњаком 

(лекар, генетичар) о матичним ћелијама, посетом Генетичком саветовалишту локалне 

болнице или другим институцијама које се баве овом темом. 

Активности за достизање исхода идентификује регулаторне механизме у одржавању 

хомеостазе и илуструје примерима везу између физиолошких одговора живих 

бића и промена у спољашњој средини, треба усмерити тако да ученик разуме да 

ћелија/организам најбоље функционише у одређеним условима и да сви организми 

поседују механизме који одржавају свој унутрашњи састав у одређеним границама, које 

омогућавају њихово преживљавање. Посебно је важан принцип примања и преноса 

информација и реаговања на надражаје. Потребно је нагласити да су то повезани и 

регулисани процеси, односно да процеси који се одвијају у појединим деловима тела могу 

да регулишу активности у другим органима и ткивима и утичу на целокупно 

функционисање организма. Хомеостаза и повратна спрега као појмови могу се повезати са 

градивом роботике (Техника и технологија). Ученике на овом узрасту треба што више 

упућивати да самостално прикупљају, обрађују, представљају и тумаче информације 

добијене једноставним истраживањима. Потребно је повезати физику и биологију 

(физичке појаве у телу организама, притисак, брзина...) и хемију и биологију 

(неуротрансмитери, хормони, ензими...). Током остваривања наведених исхода, требало би 

да ученици различитим примерима илуструју везу између физиолошких адаптацијa живих 

бића и промена у спољашњој средини. Садржаји се могу обрадити кроз низ кратких 
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вежби/демонстрација рефлекса (рефлекси ока, рефлекс хватања лењира, пателарни 

рефлекс...), варљивост чула (прецизност чула додира, оптичке варке итд.). 

Препоручени број часова је 26: 14 часова за обраду, 5 за утврђивања, 3 за утврђивања 

уз вежбу, 3 за вежбе и 1 за систематизацију. 

Област: Човек и здравље 
У активностима за достизање исхода: oдговорно се односи према свом здрављу, важно 

је указати на путеве преношења болести, превенцију и значај редовних контрола. Ученик 

треба да развије одговоран однос према сопственом здрављу, здрављу људи из своје 

околине и да поступа према упутствима лекара. Када знају путеве преношења изазивача 

болести, требало би да ученици науче и како се треба понашати у присуству оболелих од 

различитих болести, али и да развију толерантан однос према оболелима. На пример, 

особу оболелу од сиде не треба да игноришу, нити дискриминишу на било који начин, а то 

ће моћи када науче да руковање, загрљај, разговор нису начини како се ова болест 

преноси. Процена ставова из домена одговорног односа према здрављу може се радити 

кроз чек-листу. 

У оквиру области Човек и здравље треба обрадити и примере различитих утицаја на 

функције ендокриног система, нервног система и чула изазваних различитим спољашњим 

и унутрашњим факторима (узроцима), као и могућност враћања организма у 

уравнотежено стање након одређених поремећаја. Могу се користити примери који су 

блиски за разумевање ученицима овог узраста, као што је слабљење слуха услед слушања 

прегласне музике, коришћења слушалица, коришћења мобилних телефона, играња 

компјутерских игрица итд. Ученике треба мотивисати да изразе критички став у погледу 

домена и мере штетности појединих утицаја. 

Разумевање резултата стандардних лабораторијских анализа крви и урина се може 

обрадити кроз вежбу, при чему пажњу треба обратити само на вредности које се односе на 

еритроците, хемоглобин, гвожђе, леукоците (без леукоцитне формуле), ниво шећера, а код 

резултата урина на замућеност, присуство бактерија и ћелија крви. Циљ вежбе није 

тумачење, анализирање и интерпретација лабораторијских анализа, јер то раде лекари, већ 

је потребно да ученик уме да прочита табелу и разуме да вредности треба да буду у опсегу 

референтних. Током вежбе се могу анализирати унапред припремљени (симулирани) 

подаци од стране наставника, а не реални резултати конкретних особа (ученика или 

одраслих). 

Посебну пажњу треба посветити репродуктивном здрављу. Контрацепцију обрадити 

и у смислу спречавања преране трудноће и полно преносивих болести. 

Кроз активности за достизање исхода изрази критички став према медијским 

садржајима који се баве здравим стиловима живота, код ученика треба развијати 

критички став према садржајима који се могу наћи на интернету и другим изворима 

информисања (часописима, ТВ емисијама...). У питању су садржаји који се односе нпр. на 

дијете, биолошки активне супстанце и адитиве, али и друге теме од значаја за здраве 

стилове живота. Ученици могу да проналазе примере медијских садржаја који ће се 

анализирати на часу. Анализу је могуће урадити и у виду дебате са темама: постоје ли 

инстант-дијете, „чаробне биљке“ које лече најразноврсније болести, „топе килограме“, 

продужавају младост и слично. 
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Кроз истраживачке задатке или пројектну наставу, могу се обрадити лековити и 

физиолошки активни продукти животиња и биљака (као што су мед, прополис, различити 

екстракти биљака, полен...) који се користе за људску употребу. Ова тема је погодна за 

корелацију са градивом хемије или за заједничку пројектну наставу са овим предметом 

(нпр. вежбе екстракције хлорофила, кофеина и биљних уља). Такође, у циљу истраживања 

о деловању биљних и животињских продуката и екстраката, могу се организовати посете 

или мини-екскурзије до оближњег постројења за прераду лековитих биљака, 

узгајивачници медицинских пијавица, произвођачу меда и сл, зависно од подручја и 

локалних услова у којима се школа налази. За врсте које су интродукцијом унете ради 

узгајања и добијања екстраката и других продуката, могу се проучити путеви којима су те 

врсте доспеле на наше подручје, што се може повезати са исходима области Живот у 

екосистему и са предметом Географија. 

За достизање исхода повеже промене настале у пубертету са деловањем 

хормона потребно је ову тему повезати са хормоналном регулацијом, која се обрађује у 

теми Јединство грађе и функције, и са знањима из претходних разреда у вези са 

променама у пубертету (менструални циклус, на пример). У обради полног и родног 

идентитета, поред развијања толеранције и прихватања различитости, ученицима треба 

пружити ширу перспективу генетичке варијабилности, као природног феномена, која не 

даје основе за предрасуде, стереотипе, дискриминацију и насиље. Адекватним избором 

садржаја и начина рада може се успоставити веза са садржајима који се обрађују на 

предмету Грађанско васпитање, а који се односе на теме пол, род и сексуалности. 

Активности се могу реализовати као дебате, трибине, представљање резултата 

истраживачких задатака ученика (нпр. о ставовима ученика у одељењу, анализа текстова – 

дневни пресек новинских чланака и слично). 

Активности за достизање исхода: идентификује поремећаје у раду органа и система 

органа изазваних нездравим начином живота треба да обухвате истраживања видова 

нездравог начина живота, као што су начин исхране, физичка активност, употреба 

психоактивних супстанци (укључујући и лекове – таблетоманија). Посебну пажњу треба 

посветити злоупотреби стероида и других супстанци за нпр. повећање мишићне масе и 

снаге због последица на стање организма и на понашање. Резултате истраживања треба 

повезивати са деловањем на системе органа и приказивати их јавности (нпр. на нивоу 

одељења или школе) у различитим облицима (нпр. пано који ће пропагирати здраве 

стилове живота, или са декларацијама производа које свакодневно користе уз 

коментарисање улоге и штетности појединих адитива исхрани и слично). 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 9: 4 часа за обраду, 3 за 

утврђивања и 2 за вежбе. 

 

 

Област: Порекло и разноврсност живог света 
Активности за достизање исхода доведе у везу промене животних услова са 

еволуцијом живота на планети треба усмерити на повезивање стечених еколошких знања 

са историјом планете Земље, тј. начинима којима се она мењала (тектонске промене, 

промене климе, састав атмосфере, влажност, температура, итд). Податке о геофизичким 

процесима треба пропратити описом развоја живог света кроз геолошка доба. За 

именовање геолошких доба треба користити стручне називе прекамбријум, палеозоик, 
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мезозоик и кенозоик. Могу се поменути и краћи периоди који су познати ученицима као 

што су перм, карбон, тријас, јура, креда, али се не препоручује да ти називи буду део 

кључних појмова. Стечена знања о постанку живог света треба повезати са продукцијом 

кисеоника и настанком озонског омотача, као условима за еволуцију већине врста живих 

бића. Посебну пажњу треба посветити настанку нових група живих бића и повезати их са 

њиховим положајем на Дрвету живота, што представља и део активности за достизање 

исхода истражи давно нестале екосистеме. Већину активности за достизање поменутог 

исхода је могуће реализовати кроз пројектне задатке у којима ће ученици истраживати и 

представљати (презентацијом, плакатом) нестале шуме карбона, мора камбријума, итд, уз 

адекватну употребу еколошких појмова попут еколошких фактора и адаптација. 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 7: 3 часова за обраду, 3 за 

утврђивања и 1 за вежбу. 

 

Област: Наслеђивање и еволуција 
Активности за достизање исхода повеже промене које се догађају организму током 

животног циклуса са активностима гена, обухватају истраживање и описивање промена 

током животног циклуса различитих врста биљака и животиња (од зигота, преко деоба 

ћелија и формирања органа, а затим улазак у репродуктивну фазу, старење и смрт). На 

пример, могу се истражити и представити животињске врсте са потпуним преображајем 

(метаморфозом), које пролазе кроз фазе ларве и лутке пре адултног периода (бројни 

инсекти), као и они са непотпуним преображајем (одсуство стадијума лутке код инсеката); 

развиће преко ларвеног стадијума код мекушаца, ракова, риба, водоземаца итд. Такође, 

треба нагласити да постоје и организми чије развиће нема очигледно препознатљиве фазе 

кроз промене целокупне грађе тела, али да и такво развиће подразумева раст, промене у 

пропорцијама делова тела и физиолошким процесима, као и развиће полних органа (нпр. 

човек). Морфолошке и физиолошке промене током животног циклуса треба повезати са 

хормонским променама (хормон раста, полни хормони, јувенилни хормон код инсеката, 

биљни хормони, итд). Развиће човека треба повезати са променама насталим у пубертету 

услед деловања хормона које се обрађују у области Човек и здравље. Посебну пажњу 

треба посветити томе да се хормонски индуковане промене активирају укључивањем 

регулаторних гена у одређеним фазама животног циклуса. 

Да би се ови процеси довели у везу са основним молекулским процесима у ћелији, 

неопходно је подсетити ученике на знање о генима и молекулу ДНК (из седмог разреда). 

Током седмог разреда, ученицима су предочена правила наслеђивања (трансмисије) 

генетичког материјала од родитеља на потомство. Сада је потребно објаснити другу улогу 

генетичког материјала – функцију гена у процесу развића особина организама. На овом 

узрасту не треба говорити о транскрипцији и транслацији, али је важно рећи да су 

производи гена протеини који остварују различите функције – ензими, структурни 

протеини (нпр. колаген, антитела, итд), хормони, итд. На примеру хормона може се 

објаснити улога гена. Током животног циклуса, у одређеним фазама се активирају гени за 

хормоне, који онда активирају друге гене за раст тела и развиће органа (нпр. јувенилни 

хормон код инсеката). Активност гена за полне хормоне код људи доводи до активирања 

гена за развиће полних органа, длакавост код дечака, раст груди код девојчица, итд. Ови 

садржаји дају ширу перспективу генетичке варијабилности када су у питању особе чије се 

полне карактеристике и полни идентитет не поклапају. 
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Имајући у виду оваква објашњења улоге гена у развићу фенотипа, као и знања из 

седмог разреда о алелима и правилима наслеђивања, може се појаснити ученицима 

присуство различитости између јединки у једној популацији. У циљу остваривања 

исхода повеже промене наследног материјала са настанком нових врста путем природне 

селекције, подсетити се појма популација и процеса селекције који су обрађени у 

претходним разредима. Процес специјације (настанка нових врста) најбоље је објаснити 

кроз алопатрички модел специјације (ученицима не треба уводити овај термин). Модел: 

једна велика популација бива подељена на две мање и прекине се могућност укрштања 

између јединки две популације; свака од популација се прилагођава, деловањем селекције, 

на услове средина у којима живе; такође, различите мутације се дешавају у свакој 

популацији (настају неки нови алели); због ових процеса, временом између две популације 

настају све веће разлике (фенотипске и генетичке); током дужег времена, јединке две 

популације се толико разликују да више не могу да се међусобно укрштају чак и уколико 

дођу у физички контакт; тада су то две нове врсте. 

Ово објашњење еволуције дао је Чарлс Дарвин и данас је потврђено у свим 

биолошким истраживањима. Ученицима је неопходно дати податке о Дарвиновој теорији 

еволуције и објашњењима која је он пружио. Објаснити да је он дао концепцију природне 

селекције и дивергенције популација, што води настанку нових врста. Такође, навести да 

је Дарвин закључио да је порекло живог света јединствено и да због тога сва жива бића 

деле заједничке особине – дисање, излучивање, метаболизам итд. Дарвинову концепцију 

јединства живота повезати са моделом „дрво живота“. 

Процес еволуције, постанка врста и заједничког претка врста може се објаснити на 

примеру еволуције човека. Ученици могу на интернету да истражују приказе људских 

предака, почевши од одвајања наше еволуционе линије од последњег заједничког претка 

са шимпанзом (пре 7 милиона година). У заједничком раду могу направити еволуционо 

стабло људских предака. Важно је нагласити да је човек настао на афричком континенту, а 

да је затим мигрирао на друге континенте. На сваком од континената, људске популације 

су се прилагођавале другачијим срединским условима и због тога данас имамо различите 

особине које су карактеристичне за групе људи из различитих региона света (али увек 

наглашавати да је индивидуална варијабилност унутар људских група огромна). Јако је 

важно објаснити ученицима да, у биолошком смислу, тј. у контексту генетичких разлика, 

не постоје расе људи, већ само континуирана варијабилност различитих људских 

карактеристика. 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 7: 4 часа за обраду, 2 за 

утврђивања и 1 за вежбу. 

 

 

Област: Живот у екосистему 
У активностима за достизање исхода повеже губитак врста у екосистему са 

негативним последицама у преносу супстанце и енергије у мрежама исхране акценат је на 

томе да у екосистемима постоји тежња ка усаглашавању производње и потрошње 

органске супстанце и ка производњи што веће количине органске супстанце у датим 

условима (биомаса, разноврсност). Потребно је увести концепт климакса екосистема у 

смислу да он представља, у датим околностима, равнотежу у преносу и кружењима 

енергије и супстанце у екосистему. Истовремено, треба увести и појам природне 
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сукцесије. Уколико се достигнути ступањ равнотеже (климакс екосистема) поремети, 

покреће се процес природне сукцесије који доводи до поновног успостављања нарушене 

равнотеже. Процес природне сукцесије може се пратити кроз серију заједница које се 

успостављају, од пионирске заједнице до климаксне заједнице екосистема. Процеси 

кружења и преноса супстанци (вода, угљеника и азота) и енергије у природиим 

екосистемима могу се представити мрежама исхране заједница карактеристичних 

екосистема за које се предлаже да обавезно садрже произвођаче, потрошаче и разлагаче. 

Циклуси кружења супстанци на исти начин се могу посматрати и у биосфери. 

Активностима за достизање исхода критички процени последице људских делатности 

у односу на расположиве ресурсе на Земљи треба увести концепт одрживог развоја и 

еколошког отиска. Да би ученици разумели ове концепте, препоручује се обрада појма 

капацитет средине (бројност − бројност популација − биомаса − диверзитет) који се у 

датим околностима може одржати у дужем временском периоду. Указати на чињеницу да 

се неограничен раст не може одржати у ограниченим условима (повезати са H.I.P.P.O 

концептом). Пожељно је омогућити ученицима да израчунају свој еколошки отисак на 

неком од калкулатора, који се може наћи на интернету и у одељењу продискутовати 

добијене резултате, нарочито о томе које животне навике би свако могао да промени, а 

при томе да смањи свој отисак. 

Ученицима треба скренути пажњу да коришћење обновљивих извора енергије може 

имати и извесне негативне последице (ветропаркови, деривационе 

минихидроелектране...). Једна од тема за дебату са ученицима може бити управо ова: 

добробит и лоше стране употребе обновљивих извора енергије. Пожељно је указати да се 

непрекидно развијају нови, бољи технолошки процеси који смањују негативне ефекте. 

Активности за достизање исхода повеже утицај еколошких чинилаца са распоредом 

карактеристичних врста које насељавају простор Србије треба фокусирати на ретке 

врсте, угрожене врсте, ендемичне врсте, космополитске врсте. Кроз пројектне задатке 

ученици могу да истражују везу наведених врста и еколошких чиниоца који условљавају 

њихово присуство на задатим подручјима. Истраживање се може спровести на терену, ако 

постоје могућности, или претраживањем литературе, интернета... 

Предложене врсте: банатски божур, храст лужњак, буква, рамонда, трска, маслачак, 

белоглави суп, орао белорепан, сова ушара, вук, шакал, врабац, пастрмка, младица, 

кечига, моруна... у обзир долазе све врсте за које ученици могу да одреде еколошке 

факторе због којих је врста ретка, угрожена или космополитска. 

Исход истражи присуство инвазивних врста у својој околини и вероватне путеве 

насељавања (начини како је врста пренета) може да се реализује кроз истраживање 

познатих инвазивних врста, попут амброзије, багремца (Amorpha fruticosa), киселог 

дрвета, папирног дуда (Broussonetia papyrifera), сибирског бреста, свиленице (Asclepias 

syriaca), азијске бубамаре, шимшировог мољца (Cydalima perspectalis) итд. Ученици могу 

спровести истраживање на терену, у непосредној околини (ако постоје услови) или 

претраживањем литературе и интернета. Могу се проучити и алохтоне врсте које су у 

ранијим периодима инвазијом освојиле наше просторе и постале уобичајне као што су 

гугутка, бизамски пацов, нутрија, бабушка, багрем... Активности за достизање овог исхода 

треба повезати са активностима за достизање исхода повеже губитак врста у екосистему 

са негативним последицама у преносу супстанце и енергије у мрежама исхране. 
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За достизање исхода Истражи разлоге губитка биодиверзитета на локалном 

подручју може се искористити H.I.P.P.O концепт који на једноставан начин дефинише 

чиниоце нестанка врста. 

Назив овог концепта је акроним изведен из следећих речи на енглеском 

језику: Habitat alteration – измене или промене станишта, Invasive species – инвазивне, 

алохтоне врсте, Pollution − загађење, Population growth – раст људске 

популације, Overexploitation – претерана експлоатација (ресурса). 

Пројектни задатак може бити израда „црвене књиге“ за локалне врсте са IUCN листе 

по H.I.P.P.O концепту. Наставник предлаже листу врста, а ученици одабирају једну и 

одређују факторе угрожавања и приказују резултате. 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 19: 9 часова за обраду, 6 за 

утврђивања, 3 за вежбу и 1 за систематизацију градива. 

 

III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

У настави оријентисаној ка достизању исхода прате се и вреднују процес наставе и 

учења, постигнућа ученика (продукти учења) и сопствени рад. Наставник треба 

континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици 

партиципирају, како прикупљају податке, како аргументују, евалуирају, документују итд. 

Да би вредновање било објективно и у функцији учења, потребно је ускладити нивое 

исхода и начине оцењивања, 

Ниво исхода Одговарајући начин оцењивања 

Памћење (навести, препознати, 

идентификовати...) 

Објективни тестови са допуњавањем кратких 

одговора, задаци са означавањем, задаци вишеструког 

избора, спаривање појмова. 

Разумевање (навести пример, 

упоредити, објаснити, препричати...) 

Дискусија на часу, мапе појмова, проблемски задаци, 

есеји. 

Примена (употребити, спровести, 

демонстрирати...) 

Лабораторијске вежбе, проблемски задаци, 

симулације. 

Анализирање (систематизовати, 

приписати, разликовати... 

Дебате, истраживачки радови, есеји, студије случаја, 

решавање проблема. 

Евалуирање (проценити, критиковати, 

проверити...) 

Дневници рада ученика, студије случаја, критички 

прикази, проблемски задаци. 

Креирање (поставити хипотезу, 

конструисати, планирати...) 
Експерименти, истраживачки пројекти. 

као и оцењивање са његовом сврхом: 

Сврха оцењивања Могућа средства оцењивања 
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Оцењивање наученог 

(сумативно) 
Тестови, писмене вежбе, извештаји, усмено испитивање, есеји. 

Оцењивање за учење 

(формативно) 

Посматрање, контролне вежбе, дневници рада ученика, 

самоевалуација, вршњачко оцењивање, практичне вежбе. 

За сумативно оцењивање разумевања и вештина научног истраживања ученици би 

требало да решавају задатке који садрже неке аспекте истраживачког рада, да садрже 

новине тако да ученици могу да примене стечена знања и вештине, а не само да се присете 

информација и процедура које су запамтили, да садрже захтеве за предвиђањем, 

планирањем, реализацијом неког истраживања и интерпретацијом задатих података. У 

вредновању наученог, поред усменог испитивања, најчешће се користе тестови знања. На 

интернету, коришћењем кључних речи outcome assessment (testing, forms, 

descriptiv/numerical), могу се наћи различити инструменти за оцењивање и праћење. 

У формативном вредновању наставник би требало да промовише групни дијалог, 

користи питања да би генерисао податке из ђачких идеја, али и да помогне развој ђачких 

идеја, даје ученицима повратне информације, а повратне информације добијене од 

ученика користи да прилагоди подучавање, охрабрује ученике да оцењују квалитет свог 

рада. Избор инструмента за формативно вредновање зависи од врсте активности која се 

вреднује. Када је у питању нпр. практичан рад (тимски рад, пројектна настава, теренска 

настава и слично) може се применити чек листа у којој су приказани нивои постигнућа 

ученика са показатељима испуњености, а наставник треба да означи показатељ који 

одговара понашању ученика. 

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (збиркa дoкумeнaтa и 

eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор 

података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења потрфолија су 

вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтско прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче 

развој ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, 

представља подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији и 

поузданији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну 

информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Ако 

наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак 

у учењу, а који су у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да 

предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање 

у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба 

планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 

Важно је да наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика и 

процес наставе и учења, себе и сопствени рад. Све што се покаже добрим и корисним 

наставник ће користити и даље у својој наставној пракси, а све што се покаже као 

недовољно ефикасно требало би унапредити. 
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3.12. ХЕМИЈА 

 

 

Назив 

предмета ХЕМИЈА 

Циљ 

Циљ учења Хемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова и 

вештине за правилно руковање лабораторијским посуђем, прибором и 

супстанцама, да се оспособи за примену стеченог знања и вештина за решавање 

проблема у свакодневном животу и наставку образовања, да развије способности 

апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу, тимски рад, и 

одговоран однос према себи, другима и животној средини. 

Разред Осми 

Годишњи 

фонд 

часова 
68 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

према здрављу и животној 

средини; 

– изведе експеримент према 

датом упутству, табеларно и 

графички прикаже податке, 

формулише објашњења и 

изведе закључке; 

– наведе заступљеност метала 

и неметала, неорганских и 

органских једињења у живој и 

неживој природи; 

– испита и опише физичка 

својства метала и неметала, и 

повеже их с њиховом 

практичном применом; 

– испита и опише хемијска 

својства метала и неметала, и 

објасни их на основу структуре 

атома и положаја елемената у 

МЕТАЛИ, ОКСИДИ 

И ХИДРОКСИДИ 

Метали у неживој и живој природи. 

Општа физичка и хемијска својства 

метала. 

Алкални и земноалкални метали. 

Гвожђе, бакар, алуминијум, олово и 

цинк, њихове легуре и практична 

примена. 

Оксиди метала и хидроксиди, 

својства и примена. 

Демонстрациони огледи: 
реакција Na, K, Mg и Ca са водом; 

реакција MgO и CaO са водом и 

испитивање својстава насталог 

раствора помоћу лакмус-хартије; 

испитивање електропроводљивости 

раствора натријум-хидроксида. 

Лабораторијска вежба I: 

испитивање физичких својстава 

метала; реакција метала са 

киселинама. 

НЕМЕТАЛИ, 

ОКСИДИ И 
Неметали у неживој и живој 
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Периодном систему; 

– напише формуле и именује 

оксиде, киселине, базе и соли; 

– испита, опише и објасни 

својства оксида, неорганских 

киселина, база и соли, 

препозна на основу формуле 

или назива представнике ових 

једињења у свакодневном 

животу и повеже њихова 

својства са практичном 

применом; 

– напише и тумачи једначине 

хемијских реакција метала и 

неметала; 

– разликује својства 

неорганских и органских 

супстанци и објашњава 

разлику на основу њихових 

структура; 

– препозна физичке и хемијске 

промене неорганских и 

органских супстанци у 

окружењу, и представи 

хемијске промене хемијским 

једначинама; 

– напише формуле и именује 

представнике класа органских 

једињења имајући у виду 

структурну изомерију; 

– разликује органске супстанце 

са аспекта чиста супстанца и 

смеша, величина молекула, 

структура, порекло и то 

повезује са њиховом улогом и 

применом; 

– испита, опише и објасни 

физичка и хемијска својства 

представника класа органских 

једињења и повеже својства 

једињења са њиховом 

КИСЕЛИНЕ природи. 

Општа физичка и хемијска својства 

неметала. 

Халогени елементи, 

сумпор, азот, фосфор и угљеник. 

Оксиди неметала и киселине, 

својства и примена. 

Демонстрациони огледи: 
добијање сумпор(IV) -оксида и 

испитивање његових својстава; 

разблаживање концентроване 

сумпорне киселине; добијање 

угљеник(IV)-оксида и испитивање 

његових својстава; 

испитивање електропроводљивости 

дестиловане воде и хлороводоничне 

киселине; 

доказивање базних својстава воденог 

раствора амонијака. 

Лабораторијска вежба II: 
испитивање физичких својстава 

неметала. 

Лабораторијска вежба III: 

доказивање киселости неорганских 

киселина помоћу лакмус-хартије. 
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практичном применом; 

– објасни и хемијским 

једначинама представи 

хемијске промене 

карактеристичне за поједине 

класе органских једињења; 

– опише физичка својства: 

агрегатно стање и 

растворљивост масти и уља, 

угљених хидрата, протеина и 

растворљивост витамина; 

– опише основу структуре 

молекула који чине масти и 

уља, угљене хидрате и 

протеине; 

– објасни сапонификацију 

триацилглицерола и 

хидрогенизацију незасићених 

триацилглицерола, наведе 

производе хидролизе 

дисахарида и полисахарида и 

опише услове под којима 

долази до денатурације 

протеина; 

– наведе заступљеност у 

природи и улогe масти и уља, 

угљених хидрата, протеина и 

витамина у живим 

организмима и доведе их у 

везу са здрављем и правилном 

исхраном људи; 

– изведе стехиометријска 

израчунавања и израчуна 

масену процентну 

заступљеност супстанци; 

– рукује супстанцама и 

комерцијалним производима у 

складу с ознакама опасности, 

упозорења и обавештења на 

амбалажи, придржава се 

правила о начину чувања 

СОЛИ 

Добијање соли. 

Формуле соли и називи. 

Дисоцијација соли. 

Физичка и хемијска својства соли. 

Примена соли. 

Демонстрациони огледи: 
реакција неутрализације 

хлороводоничне киселине и раствора 

натријум-хидроксида; 

реакција између метала и киселине; 

хемијске реакције соли: између 

калцијум-карбоната и 

хлороводоничне киселине, раствора 

гвожђе(III)-хлорида и натријум-

хидроксида, раствора сребро-нитрата 

и натријум-хлорида. 

Лабораторијска вежба IV: добијање 

соли и испитивање растворљивости 

различитих соли у води; добијање 

баријум-сулфата; доказивање 

угљеник(IV)-оксида и настајање 

калцијум-карбоната. 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА И 

ЊИХОВА ОПШТА 

СВОЈСТВА 

Својства атома угљеникa и 

многобројност органских једињења. 

Функционалне групе и класе 

органских једињења. 

Општа својства органских једињења. 

Демонстрациони огледи: 
упоређивање својстава органских и 

неорганских једињења; доказивање 

угљеника у органским супстанцама. 

УГЉОВОДОНИЦИ 

Подела угљоводоника. 

Номенклатура. 

Изомерија. 

Физичка својства угљоводоника. 

Хемијска својства угљоводоника. 
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производа и одлагању отпада; 

– наведе загађујуће супстанце 

ваздуха, воде и земљишта и 

опише њихов утицај на 

животну средину; 

– критички процени последице 

људских активности које 

доводе до загађивања воде, 

земљишта и ваздуха; 

– објасни значај планирања и 

решавања проблема заштите 

животне средине. 

Полимери. 

Нафта и земни гас. 

Демонстрациони огледи: 
испитивање растворљивости и 

сагоревање n-хексана (медицински 

бензин); 

разликовање засићених и 

незасићених ацикличних 

угљоводоника (реакција са калијум-

перманганатом). 

Вежба V: састављање модела 

молекула угљоводоника, писање 

структурних формула и именовање 

угљоводоника. 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА СА 

КИСЕОНИКОМ 

Алкохоли – номеклатура, својства и 

примена. 

Карбоксилне киселине – 

номенклатура, својства и примена. 

Масне киселине. 

Естри – номеклатура, својства и 

примена. 

Демонстрациони огледи: 
добијање алкохола алкохолним 

врењем; доказивање киселости 

карбоксилних киселина; 

лабораторијско добијање и 

испитивање својстава етил-етаноата. 

Лабораторијска вежба VI: физичка 

и хемијска својства органских 

једињења са кисеоником; 

испитивање растворљивости 

алкохола и карбоксилних киселина са 

различитим бројем атома угљеника у 

молекулу у води и неполарном 

растварачу; реакција етанске и 

лимунске киселине са натријум-

хидрогенкарбонатом. 

БИОЛОШКИ 

ВАЖНА ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

Масти и уља. 

Угљени хидрати у прегледу: 

моносахариди (глукоза и фруктоза), 
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дисахариди (сахароза и лактоза), 

полисахариди (скроб и целулоза). 

Амино-киселине. Протеини. 

Витамини. 

Демонстрациони огледи: 
сапонификација масти – сапуни. 

Лабораторијска вежба VII: 
испитивање растворљивост масти и 

уља, и угљених хидрата у води; 

доказивање скроба; денатурација 

протеина. 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ЗЕЛЕНА 

ХЕМИЈА 

Загађивачи, загађујуће супстанце и 

последице загађивања. 

Рециклажа. 

Зелена хемија. 

Кључни појмови садржаја: метали, неметали, оксиди, киселине, хидроксиди, соли, 

угљоводоници, адиција, супституција, полимери, алкохоли, карбоксилне киселине, естри, 

масти и уља, угљени хидрати, протеини, загађујуће супстанце, рециклажа, зелена хемија. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм наставе и учења Хемије првенствено је оријентисан на процес учења и 

остваривање исхода. Исходи су искази о томе шта ће ученик бити у стању да: учини, 

предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама, које је градио и 

развијао током школске године учећи хемију. Они омогућавају да се циљ наставе хемије 

достигне у складу с предметним и међупредметним компетенцијама и стандардима 

постигнућа. Исходи представљају ученичка постигнућа и као такви су основна водиља 

наставнику који креира наставу и учење. Програм наставе и учења хемије је тематски 

конципиран. За сваку област/тему предложени су садржаји, а ради лакшег планирања 

наставе предлаже се оријентациони број часова по темама. 

Главна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода Хемије је настава 

усмерена на учење у школи, што значи да ученик треба да учи: 

– смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; 

повезивањем оног што учи са оним што је учио из хемије и других предмета; 

– проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; 

постављањем релевантних питања себи и другима; развијањем плана решавања задатог 

проблема; 

– дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; 

повезивањем садржаја у нове целине; 

– критички: поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем 

аргумената; 
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– кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз дискусију и 

размену мишљења; уважавајући аргументе саговорника. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм наставе и учења оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у 

креирању и осмишљавању наставе и учења. При планирању наставе и учења важно је 

имати у виду да се исходи разликују по потребном времену за њихово постизање. Неки се 

лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више 

различитих активности. Потребно је да наставник за сваку наставну јединицу, у фази 

планирања и писања припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе 

специфичне за дату наставну јединицу. Препорука је да наставник планира и припрема 

наставу самостално и у сарадњи са колегама због успостављања корелација са 

предметима. У фази планирања наставе и учења треба имати у виду да је уџбеник 

наставно средство намењено ученицима за учење и да он не одређује садржаје лекција. 

Препоручен је број часова за реализацију сваке теме који укључује и предвиђене 

лабораторијске вежбе, вежбе и демонстрационе огледе. Формирање појмова треба 

базирати на демонстрационим огледима и лабораторијским вежбама. Ако у школи не 

постоје супстанце предложене за извођење демонстрационих огледа и лабораторијских 

вежби, огледи се могу извести са доступним супстанцама. 

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Метали, оксиди и хидроксиди 
На почетку теме ученици разматрају заступљеност метала у неживој и живој природи 

што доприноси њиховом сагледавању релевантности теме за разумевање природе и шта 

чини њен састав, зашто је добијање метала из руда значајно за друштво и да је при томе 

важно предузимање мера за заштиту животне средине. Потребно је подстицати ученике да 

повезују облике налажења метала у природи (у елементарном облику и у једињењима) са 

структуром атома, односно реактивношћу метала, као и с положајем метала у Периодном 

систему елемената. Ученици би требало да сазнају о важности катјона појединих метала за 

живе организме и повежу та знања са садржајем биологије. Физичка својства метала се 

уче у прегледу. Хемијска својства типичних метала уче се на примерима натријума и 

калијума (ученици би требало да то повежу с претходним разматрањима: од алкалних 

метала два најзаступљенија метала у Земљиној кори, чији су јони Na+ и K+ најважнији за 

људски организам), и магнезијума и калцијума као представника земноалкалних метала 

(међу металима на петом, односно трећем месту по заступљености у Земљиној кори, при 

чему је Ca2+ јон најзаступљенији јон метала у људском организму). Ученици треба да уоче 

да је кисеоник неопходан реактант за реакције оксидације метала, као што су сагоревање и 

рђање, и да упоређују тежњу различитих метала да подлежу том типу реакције. Они могу 

посматрати демонстрацију сагоревања магнезијума као пример реакције у којој настаје 

оксид метала, а демонстрације реакција натријума, калијума, магнезијума и калцијума са 

водом као примере реакција у којима настају хидроксиди ових метала. Очекује се да на 

основу посматрања демонстрација упоређују реактивност алкалних и земноалкалних 

метала, и да је повезују са структуром атома и положајем метала у Периодном систему 

елемената. При разматрању хемијских својстава метала који имају велику практичну 

примену (гвожђе, бакар, алуминијум, олово и цинк), ученици би требало да уоче разлику у 

њиховој реактивности (грађење оксида и хидроксида) у односу на реактивност алкалних и 

земноалкалних метала. Такође, учење садржаја ове теме би требало да буде ослоњено на 
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знање стечено у претходном разреду о доказивању базне средине помоћу индикатора, о 

дисоцијацији хидроксида и ОН- јону због којег је средина базна. У оквиру разматрања 

практичне примене метала, ученици би требало да сазнају о начинима заштите метала од 

корозије, о легирању метала у циљу добијања материјала са погоднијим својствима за 

одређену намену и о легурама које се најчешће користе (бронза, месинг, челик, 

дуралуминијум, силумини). 

У оквиру прве лабораторијске вежбе ученици испитују основна физичка својства 

метала (агрегатно стање, боју, проводљивост електричне струје и топлоте, магнетичност). 

Такође, испитују реакцију магнезијума и гвожђа са разблаженом хлороводоничном 

киселином, што би, уједно, требало да укаже ученицима да је једно од својстава киселина 

реакција са металима (не свим) и да представља везу како с градивом седмог разреда, тако 

и са следећом темом. На основу огледа ученици би требало да уоче да заједничка својства 

метала нису подједнако изражена код свих метала. 

Лабораторијска вежба I: Испитивање физичких својстава метала, испитивање 

проводљивости топлоте и електричне струје, магнетичности, тврдоће и густине гвожђа, 

алуминијума и бакра. Реакција метала са киселинама: реакција разблажене 

хлороводоничне киселине са магнезијумом, гвожђем и цинком. 

Препоручени број часова за реализацију ове теме је 10 часова. 

Неметали, оксиди и киселине 
На почетку учења друге теме важно је да ученици, кроз разматрање заступљености 

неметала у неживој и живој природи, сагледају релевантност теме за разумевање природе 

и шта чини њен састав, али и као ресурса који користи друштво. Ученицима се може рећи 

да неметали улазе у састав биолошки важних једињења о којима ће учити у другом делу 

године. И у оквиру ове теме је важно да ученици повезују структуру атома неметала са 

реактивношћу елемената и облицима налажења у природи (у елементарном облику и у 

једињењима). Ученици могу да сазнају о различитим алотропским модификацијама 

сумпора, фосфора и угљеника, као и да се подсете градива седмог разреда о алотропским 

модификацијама кисеоника. 

Демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе омогућавају ученицима да уоче 

физичка својства неметала: агрегатно стање, растворљивост у води и неполарним 

растварачима (лабораторијска вежба II). Приликом разматрања агрегатног стања неметала 

на собној температури, ученици се могу подсетити о заступљености азота и кисеоника у 

ваздуху. Очекује се да ученици разликују оксиде неметала који не реагују са водом (СО, 

N2O и NO) од оних који са водом граде киселине. Киселост неорганских киселина 

ученици доказују помоћу индикатора, то својство повезују са дисоцијацијом киселина и 

Н+ јоном због којег средина има кисела својства. Ученици могу упоредо доказивати 

киселост њима познатих киселина из свакодневног живота (сирћетна киселина, лимунска 

киселина). Извођење лабораторијскe вежбe III не мора да обухвати цео школски час. 

Ученике треба стално подстицати да пишу формуле оксида и киселина (кисеоничних: 

H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3 и безкисеоничних: HCl и H2S). У оквиру ове теме важно је да 

ученици сазнају о практичној примени киселина. 

Посматрањем демонстрација огледа ученици могу сазнати о начину добијања и 

својствима сумпор(IV)-оксида, о његовом утицају на ниже организме и пигменте, о 

начину добијања и својствима угљеник(IV)-оксида, о његовој густини у односу на ваздух 
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и својству да не подржава горење. Посматрањем демонстрације огледа важно је да сазнају 

како се правилно разблажује концентрована сумпорна киселина. Испитивање 

електропроводљивости раствора киселина и амонијака пружа прилику за утврђивање 

знања због којих јона раствори неких супстанци имају кисела, односно базна својства. 

Препоручени број часова за реализацију теме је 10 часова. 

Соли 
Учење о начинима добијања соли, физичким и хемијским својствима соли требало би 

да обухвати примену до тада стечених знања (о киселинама и базама, њиховим формулама 

и називима) приликом писања формула и назива неутралних соли, као и хемијских 

једначина реакција за добијање неутралних соли. Добијање киселих соли приказати на 

примеру добијања натријум-хидрогенкарбоната. Ученици могу посматрати демонстрацију 

реакције неутрализације, написати формуле реактаната и једног производа (вода), а онда 

разматрати како се саставља формула другог производа, тј. формула соли. И у оквиру ове 

теме ученици би требало да пишу једначине дисоцијације у води растворних соли и да 

разликују катјоне од анјона. Ученици могу посматрати демонстрацију огледа у којем се 

добијају хидроксиди оних метала чији оксиди не реагују са водом (на пример Fe(OH)3), 

као и демонстрацију својства киселина да реагују са солима угљене киселине уз издвајање 

угљеник(IV)-оксида и воде. 

И у оквиру учења ове теме ученици би требало да сазнају о практичној примени 

различитих соли, о својствима, добијању и практичној примени кухињске соли (на 

пример, за припремање физиолошког раствора, као конзерванс). Корелација са наставом 

географије може се остварити кроз разматрање како својства калцијум-карбоната и 

калцијум-хидрогенкарбоната утичу на облик кречњачког рељефа. Важно је да ученици 

повезују стечено знање о солима са саставом воде за пиће и саставом минералних вода. 

На крају обраде теме, кроз различите примере (обухватајући и оне обрађене у првој и 

другој теми), важно је да ученици уоче међусобну повезаност класа неорганских једињења 

и тако систематизују знања о својствима оксида, киселина, хидроксида и соли. 

У лабораторијској вежби IV ученици могу да испитују растворљивост различитих 

соли у води и да добијају соли таложењем (двоструком изменом). При томе, за огледе 

бирати супстанце којима се најмање утиче на животну средину. 

Препоручени број часова за реализацију ове теме је 8 часова. 

Органска једињења и њихова општа својства 
Ова тема уводи ученике у нову област хемије. У оквиру теме ученици, на основу 

посматрања демонстрационих огледа, упоређују састав и својства органских једињења, 

познатих из свакодневног живота, и претходно учених неорганских једињења. Они сазнају 

о великом броју органских једињења и ту чињеницу повезују са својствима атома 

угљеника и начинима међусобног повезивања. Препознају потребу за класификацијом 

органских једињења и да се она може извести на основу функционалне групе у 

молекулима. 

Препоручен број часова за реализацију теме је 2 часа. 

Угљоводоници 
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На почетку теме ученици се могу информисати да су угљоводоници састојци нафте и 

земног гаса, и према томе, извори енергије, чиме се истиче практични значај ових 

једињења. Састављање и посматрање модела молекула угљоводоника може помоћи 

ученицима да пишу молекулске, структурне и рационалне структурне формуле 

угљоводоника, и то једноставних примера, укључујући и именовање изомера према 

IUPAC номенклатури. Појам изомера ученици би требало да повежу са садржајем 

претходне теме о могућим различитим начинима међусобног повезивања атома угљеника. 

Ученици уче о физичким својствима засићених и незасићених угљоводоника у 

прегледу. Разлике у реактивности алкана, алкена, алкина и ароматичних угљоводоника 

требало би да повежу са разликама у структури молекула ових једињења. Упоређивање 

хемијских реакција засићених и незасићених угљоводоника требало би да обухвати 

њихове сличности (сагоревање) и разлике (супституција, адиција). Ученици би требало да 

повежу хемијска својства угљоводоника са практичном применом ових једињења: 

– сагоревање – употреба угљоводоника као извора енергије (земни и рафинеријски 

гас, бензин, дизел гориво, мазут); 

– реакције супституције и адиције – од угљоводоника се могу добити једињења 

различите практичне намене која, поред атома угљеника и водоника, садрже и атоме 

других елемената (на пример, производња пластичних маса, тефлона, фреона, боја, 

инсектицида итд.). Ученици треба да познају широку примену угљоводоника, али и мере 

опреза у њиховом коришћењу, тј. последице које имају на животну средину и здравље 

људи. 

Од ученика се очекује да пишу једноставније једначине хемијских реакција 

сагоревања угљоводоника, као и реакција адиције водоника, воде и брома на етен, пропен, 

етин и пропин, и супституције атома водоника у молекулу метана. Такође, могу да 

препознају и описују хемијске реакције адиције и супституције на основу написаних 

хемијских једначина ових реакција. 

Ученици могу учити да се у реакцији полимеризације од реактаната одређених 

својстава (на пример, гасовито агрегатно стање), добијају супстанце са новим својствима 

(чврсто агрегатно стање). И у овом случају је важно да сазнају о практичној примени 

различитих полимера. 

О ароматичним угљоводоницима, њиховој реактивности и токсичности, ученици уче 

на информативном нивоу. Учећи о дериватима нафте, важно је да они уоче да су 

производи фракционе дестилације (кондензације) и даље смеше угљоводоника. 

Кроз демонстрационе огледе ученици треба да уоче разлику између засићених и 

незасићених угљоводоника, њихову примену као горива, и да су нафта и земни гас главни 

извори угљоводоника у природи. 

Састављање модела молекула угљоводоника у оквиру вежбе V, ученицима може 

помоћи у савладавању писања формула и именовања угљоводоника. Препорука је да они 

састављају моделе молекула са највише шест атома угљеника. 

Препоручен број часова за реализацију ове теме је 12 часова. 
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Органска једињења са кисеоником 
Ученици уочавају да су својства органских једињења са истим бројем атома угљеника 

у молекулу различита у зависности од присутне функционалне групе. Они уче именовање 

органских једињења према функционалној групи и повезују одређену функционалну 

групу у молекулу са својствима једињења. Уз називе једињења према IUPAC 

номенклатури, ученици уче и тривијалне називе представника органских једињења са 

кисеоником. 

Демонстрација добијања етанола алкохолним врењем и његово одвајање 

дестилацијом, захтева време за извођење огледа, о чему се мора водити рачуна приликом 

планирања часа. Ученици уче да су карбонилна једињења производи оксидације 

одговарајућих алкохола, и о практичном значају метанала (формалдехида) и пропанона 

(ацетона). Важно је да се ученици информишу о штетном физиолошком деловању 

алкохола и о проблему алкохолизма. У корелацији са наставом биологије, ученици могу 

самостално, из различитих извора, да прикупљају информације о утицају алкохола на 

организам. 

Током обраде наставних садржаја о карбоксилним киселинама, ученици уочавају 

сличности и разлике у својствима неорганских и органских киселина. Поред примене у 

свакодневном животу, потребно је да сазнају о важности органских једињења са 

кисеоником као индустријских сировина. 

У оквиру лабораторијске вежбе VI ученици испитују својства органских једињења с 

кисеоником. Упоређују растворљивост алкохола и карбоксилних киселина са различитим 

бројем атома угљеника у молекулу у води и неполарном растварачу. Упоређују својства 

њима познатих киселина (сирћетне и лимунске), са својствима, на пример, разблажене 

хлороводоничне киселине. 

Препоручени број часова за реализацију ове теме је 8. 

Биолошки важна органска једињења 
У оквиру теме ученици сазнају о саставу, структури, својствима и значају масти и 

уља, угљених хидрата, протеина и витамина. Од ученика се не очекује да пишу структурне 

формуле триацилглицерола, већ да описују и објашњавају својства ових једињења, и 

њихових смеша, да наводе биолошки и технички значај масти и уља, и примену ових 

једињења као сировина или полупроизвода у даљој хемијској преради (на пример, 

добијање маргарина из уља и производња сапуна). Ученици могу да припреме есеј о 

енергетској улози масти и уља у живим бићима, значају правилне исхране, и значају 

незасићених масних киселина у исхрани. На основу хемијске једначине процеса 

фотосинтезе, ученици могу да уоче да од једноставних неорганских молекула, 

угљеник(IV)-оксида и воде, под одређеним условима, настају сложени молекули 

органског једињења (глукозе). Они би требало да грађење полисахарида сагледају као 

начин да се енергија складишти, да опишу скроб и целулозу као природне полимере, 

изграђене различитим повезивањем истих моносахаридних јединица и да познају 

градивну и заштитну улогу целулозе у биљкама. На примерима скроба и целулозе ученици 

могу да уоче како разлика у структури доводи до разлике у својствима. Важно је да они 

познају заступљеност угљених хидрата у природи и њихову примену у свакодневном 

животу: сахарозе у прехрамбеној индустрији, скроба у прехрамбеној и фармацеутској 

индустрији, памука и целулозе у текстилној индустрији. На примеру сахарозе и инвертног 
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шећера ученици могу обновити разлику између једињења и смеша, а на примеру 

кристализације меда, кристализацију презасићеног раствора. 

Ученици уче о амино-киселинама као једињењима која у свом молекулу садрже две 

функционалне групе: карбоксилну и амино групу, и о настајању пептидне везе, као 

функционалне групе полипептида и протеина, у реакцији амино групе једне амино-

киселине са карбоксилном групом друге амино-киселине. Важно је да познају значење 

појмова: амино-киселина, α-амино-киселина, протеинска амино-киселина и есенцијалне 

амино-киселине, као и да познају биолошки значај протеина, њихову градивну и 

каталитичку функцију у организму. На основу огледа ученици би требало да уоче да под 

дејством топлоте и киселина долази до денатурације протеина. У оквиру теме треба да 

науче да се исхраном уноси шест главних врста супстанци неопходних људском 

организму (протеини, угљени хидрати, масти и уља, витамини, минерали и вода), о 

важности правилне исхране, као и о поремећајима исхране. 

Лабораторијска вежба VII: ученици испитују растворљивост масти и уља у води и 

неполарном растварачу, на пример, хексану, растворљивост представника, моносахарида, 

дисахарида и полисахарида у води. Учећи о начину доказивања скроба, испитују у којим 

намирницама је скроб заступљен. За денатурацију протеина ученици примењују методе 

које се користе у кулинарству (кување, таложење протеина киселинама и сл.). 

Препоручени број часова за реализацију ове теме је 12. 

Заштита животне средине и зелена хемија 
У оквиру теме ученици сазнају да развој производа и процеса хемијске индустрије, 

поред доприноса побољшању квалитета живота, може имати и штетно дејство на животну 

средину и здравље животиња и људи. Требало би да на основу својстава супстанци 

размaтрају њихов утицај на околину и жива бића, идентификују главне неорганске и 

органске загађујуће супстанце ваздуха, воде и земљишта и начине како оне доспевају у 

животну средину. Важно је да ученици сагледају значај руковања супстанцама и 

комерцијалним производима у складу са ознакама на амбалажи, као и правила о начину 

чувања производа и одлагања отпада. Такође би требало да ученици сагледају проблем 

нагомилавања отпада и значај рециклаже. У оквиру ове теме ученици сазнају о 

принципима зелене хемије као одрживе хемије, чији је циљ прилагођавање хемијских 

производа и процеса очувању животне средине и здравља људи. Требало би да ученици 

дискутују начине за превенцију загађења животне средине, смањење количине отпада и 

коришћење обновљивих извора сировина и енергије. 

Ова тема се може реализовати кроз активности у оквиру различитих мини пројеката, 

које ће ученици радити у току школске године, и презентовати након реализације сваког 

пројекта. 

Препоручени број часова за реализацију ове теме је 6. 

III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднује се процес и продукти учења. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију 

која помаже да разуме грешке и побољша учење и резултат. Свака активност је прилика за 

процену напредовања и давања повратне информације (формативно проверавање), а 

ученике треба оспособљавати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода 



191 
 

предмета. Тако, на пример, питања у вези с демонстрацијом огледа, ученичка запажања, 

објашњења и закључци, могу бити један од начина формативног проверавања. Анализа 

ученичких одговора пружа увид у то како они примају информације из огледа и издвајају 

битне, анализирају ситуације, повезују хемијске појмове и појмове формиране у настави 

других предмета у формулисању објашњења и извођењу закључака о својствима и 

променама супстанци. Таква пракса праћења напредовања ученика поставља их у 

позицију да повезују и примењују научне појмове у контекстима обухваћеним 

демонстрираним огледима, доприноси развоју концептуалног разумевања и критичког 

мишљења, и припрема ученике да на тај начин разматрају својства и промене супстанци с 

којима су у контакту у свакодневном животу. 

Праћење напредовања ученика требало би да обухвати све нивое презентовања 

хемијских садржаја: макроскопски, честични и симболички ниво. Питањима би требало 

подстицати ученике да предвиде шта ће се десити, да оправдају избор, објасне зашто се 

нешто десило и како се десило, повежу различите области садржаја, препознају питања 

постављена на нови начин, извуку корисне податке, али и да процењују шта нису 

разумели. Ученике би требало охрабривати да презентују, објашњавају и бране стратегије 

које користе у решавању проблема. Тиме се они подстичу да реструктуирају и организују 

садржај на нов начин, издвајају релевантан део садржаја за решавање проблема, цртају 

дијаграме, анализирају везе између компоненти, објашњавају како су решили проблем или 

трагају за различитим начинима решавања проблема. Улога наставника је да води 

питањима или сугестијама резоновање ученика, као и да пружа повратне информације. На 

основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес 

учења. 

Оцењивање (сумативно проверавање) је саставни део процеса наставе и учења којим 

се обезбеђује стално праћење остваривања циља, исхода и стандарда постигнућа. Ученик 

се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и практичног рада. 

Важно је да активности ученика у процесу наставе и учења, формативног и сумативног 

проверавања буду усаглашене према очекиваним исходима, и да се приликом оцењивања 

од ученика не очекује испуњавање захтева за које нису имали прилику да током наставе 

развију потребна знања и вештине. 

Наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес 

наставе и учења, као и себе и сопстевени рад. Преиспитивање наставе према резултатима 

које постижу ученици је важна активност наставника и подразумева промену у методама 

наставе и учења, активностима и задацима ученика, изворима за учење, наставним 

средствима, тако да се ученицима обезбеди напредовање ка бољим постигнућима. 

 

3.13. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 
Назив 

предмета 
 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

циљ Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку 

писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и 

радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи 

увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и 

иницијативно. 
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разред Oсми 

 

Годишњи 

фонд часова 
68 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 

– процени значај 

електротехнике, рачунарства 

и мехатронике у животном и 

радном окружењу; 

– анализира опасности од 

неправилног коришћења 

електричних апарата и 

уређаја и познаје поступке 

пружања прве помоћи; 

– образложи важност 

енергетске ефикасности 

електричних уређаја у 

домаћинству; 

– повеже професије (занимања) 

у области електротехнике и 

мехатронике са сопственим 

интересовањима; 

– упореди карактеристике 

електричних и хибридних 

саобраћајних средстава са 

конвенционалним; 

– разуме значај електричних 

иелектронских уређаја у 

саобраћајним средствима; 

– користи доступне 

телекомуникационе уређаје и 

сервисе;  

– класификује компоненте 

ИКТ уређаја према намени; 

– процени значај управљања 

процесима и уређајима 

помоћу ИКТ; 

– црта електричне шеме 

правилно користећи симболе;  

– користи софтвере за 

симулацију рада електричних 

ЖИВОТНО И 

РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

 

Увод у електротехнику, 

рачунарство и мехатронику. 

Електрична инсталација-

опасност и мере заштите.  

Примена електричних апарата 

и уређаја у домаћинству, 

штедња енергије и енергетска 

ефикасност. 

Професије (занимања) у 

области електротехнике и 

мехатронике. 

САОБРАЋАЈ 

 

Саобраћајна средства на 

електропогон  − врсте и 

карактеристике. Хибридна 

возила. 

Електрични и електронски 

уређаји у саобраћајним 

средствима. 

Основи телекомуникација.  
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ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

кола; 

– састави електромеханички 

модел и управљањиме 

помоћу интерфејса; 

– објасни систем производње, 

трансформације и преноса 

електричне енергије; 

– анализира значај коришћења 

обновљивих извора 

електричне енергије; 

– разликује елементе кућне 

електричне инсталације;  

– повеже електрично и/или 

електронско коло према 

задатој шеми;  

– користи мултиметар; 

– анализира карактеристике 

електричних машина и 

повезује их са њиховом 

употребом; 

– класификује електронске 

компоненте на основу 

намене; 

– аргументује значај рециклаже 

електронских компоненти;  

– самостално/тимски истражује 

и осмишљава пројекат; 

– креира документацију, 

развије и представи бизнис 

план производа; 

– састави производ према 

осмишљеном решењу; 

– састави и управља 

једноставним школским 

роботом или мехатроничким 

моделом;  

– представи решење готовог 

производа/модела; 

– процењује свој рад и рад 

других и предлаже 

унапређење реализованог 

пројекта. 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 

Основне компоненте ИКТ 

уређаја. 

Управљање процесима и 

стварима на даљинупомоћу 

ИКТ.  

Основни симболи у 

електротехници. 

Рачунарски софтвери за 

симулацију рада електричних 

кола.  

Израда и управљање 

електромеханичким моделом.  

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

 

Електроенергетски систем.  

Производња, трансформација 

и пренос електричне енергије.  

Обновљиви извори 

електричне енергије. 

Електроинсталациони 

материјал и прибор.  

Кућне електричне 

инсталације.  

Састављање електричних кола  

Коришћење фазног 

испитивача и мерење 

електричних величина 

мултиметром.  

Електричне машине. 

Електротехнички апарати и 

уређаји у домаћинству. 

Основни електронике.  

Рециклажа 

електронских компоненти. 

КОНСТРУКТОРСК

О МОДЕЛОВАЊЕ 

Моделовање електричних 

машина и уређаја.  
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ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

Огледи са електропанелима. 

Коришћење интерфејса за 

управљање помоћу рачунара. 

Израда једноставног школског 

робота сопствене 

конструкције или из 

конструкторског комплета. 

Рад на пројекту: 

– израда 

производа/модела; 

– управљање моделом; 

– представљање 

производа/модела. 

 

Кључни појмови садржаја: електротехника, електроника, мехатроника, роботика, 

предузимљивост и иницијатива. 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Предмет Tехника и технологија намењен је развоју основних техничких 

компетенција ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се 

технички и технолошки брзо мења.Један од најважнијих задатака је да код ученика развија 

свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева 

стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање 

предузимљивости један од важних предуслова личног и професионалног развоја. 

Програм наставе и учења за осми разред оријентисан је на остваривање исхода. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли 

учећи предмет Техника и технологија. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, 

ставова и вредности ученика у пет наставних тема: Животно и радно окружење, 

Саобраћај, Техничка и дигитална писменост, Ресурси и производња и Конструкторско 

моделовање. 

 

 I  ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи-

глобални план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове.Дефинисани 

исходи олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне 

наставне јединице.При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да 

се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и 

више различитих активности.Настава се не планира према структури уџбеника, јер 

ученици не треба да уче лекције по реду, већ да истражују уџбеник као један од извора 

података и информација како би развијали међупредметне компетенције.Поред уџбеника, 
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као једног од извора знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство 

коришћења и других извора сазнавања. 

Припрема за час подразумева дефинисање циља часа, конкретизацију исхода у 

односу на циљ часа, планирање активности ученика и наставника у односу на исходе, 

начин провере остварености исхода и избор наставних стратегија, метода и поступака 

учења и подучавања (водећи рачуна о предзнању, тј. искуству ученика, које ће ученицима 

омогућити да савладају знања и вештине предвиђене дефинисаним исходима).  

Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката 

треба остваривати увек када за то постоје услови, ради показивања савремених техничких 

достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др.Када за то 

не постоје одговарајући услови, ученицима треба обезбедити мултимедијалне програме у 

којима је заступљена ова тематика. 

 

С обзиром да је настава Технике и технологије теоријско-практичног карактера, 

часове треба реализовати поделом одељења на 2 (две) групе, уколико одељење има више 

од 20 ученика.” 

 

 

 

 

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Ученици у осмом разреду долазе са извесним знањем из области технике и 

технологије која су стекли у предходним разредима, као и са одређеним животним 

искуствима у коришћењу различитих уређаја. 

 

Животно и радно окружење 

У области Животно и радно окружење обрађују се садржаји првенствено везани за 

електротехнику, рачунарство и мехатронику.Уз помоћ различитих медија потребно је, у 

најкраћим цртама, приказати развој ових грана технике као и њихову међусобну 

повезаност.Путем примера навести ученике да анализирају утицај развоја наведених 

области на савремен начин живота.Указати на доприносе српских научника у развоју 

електротехнике и телекомуникација.Правилну употребу електричних апарата и уређаја у 

домаћинству треба представити ученицима што је могуће више на практичним примерима 

користећи доступна наставна средства и мултимедије, са посебним акцентом на уштеду 

енергије.Објаснити разреде енергетске ефикасности електричних уређаја на основу којих 

ученик може извршити поређење електричних уређаја према ефикасности.Навести значај 

примене енергетски ефикасних уређаја са аспекта екологије и економије.Посебно 

анализирати могуће опасности које се могу десити приликом коришћења електричних 

апарата и уређаја и евентуалне последице у случају непридржавања упутстава за њихово 

коришћење.Навести поступке деловања приликом струјног удара.За избор наставка 

школовања и будућег занимања потребно је навести ученицима значај занимања из 

области електротехнике са примерима из свог животног окружења. 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 6. 
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Саобраћај 

Преглед карактеристика класичних саобраћајних средстава треба заокружити 

електронским подсистемима, као и конструкцијама и функцијама средстава на електрични 

погон и хибридних возила.Препоручује се да ученици самостално, путем доступних извора 

знања, истраже предности и недостатке возила на електрични и хибридни погон и упореде 

их са конвенционалним возилима.У ову сврху могуће је користити различите наставне 

методе (методу пројектне наставе, проблемску, истраживачки рад). 

Путем мултимедија приказати електрични и електронски систем код саобраћајних 

средстава (путничка возила, мопеди).Елементе система (уређаје за производњу и 

акумулацију електричне енергије, електропокретач, уређај за паљење радне смеше, уређаје 

за сигнализацију) повезати са претходним знањем ученика о погонским машинама 

(моторима). Посебно обратити пажњу на намену електронских уређаја (електронско 

убризгавање, сензори за кретање..)Осврнути се и на потребу исправности ових уређаја за 

безбедно учествовање у саобраћају. 

Преношење података на даљину чини посебан сегмент саобраћаја.Потребно је 

ученицима приближити телекомуникациону технологију и указати на убрзани развој 

телекомуникационих система и њихов утицај на живот.У овом сегменту обрадити пренос 

информација путем аудиовизуелних средстава (радио и телевизија), мобилне телефоније, 

GPS система, рачунарских и бежичних мрежа.Према могућностима и опреми, у овом делу 

искористити доступне уређаје (мобилне телефоне, таблете, рачунаре) и практично 

остварити међусобну комуникацију путем њих, користећи интернет сервисе (електронску 

пошту, видео конференције, кратке поруке) или мобилне апликације (Viber, WhatsApp). 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 6. 

 

Техничка и дигитална писменост 

Упознати ученике са основним симболима и ознакама које се користе у 

електричним шемама и оспособити их за њихово цртање.Приликом реализације ове 

активности користити једноставне шеме.Демонстрирати рад са софтвером за симулацију 

рада електричних кола примереним узрасту и предзнањима ученика.Креирати вежбу у 

оквиру које ученици цртају електричну шему и користе рачунарску симулацију за приказ 

њеног функционисања.Уколико материјално-техничке могућности дозвољавају, ученици 

потом састављају електричну шему на радном столу и демонстрирају њен рад.Можете 

користити аналогне и дигиталне компоненте. 

Осмислити вежбе у којима ће ученици саставити и управљати електромеханичким 

моделима користећи ИКТ и интерфејс.Сложеност модела прилагодити условима и опреми 

са којом школа располаже.Комбиновати знања и вештине из програмирања која ученици 

поседују са појашњењем функција и начина рада појединих елемената модела.Уколико 

ученици раде са различитим моделима предвидети време за представљање појединачних 

решења у одељењу. 

У најкраћим цртама упознати ученике са могућностима управљања процесима и 

стварима на даљину помоћу ИКТ-а (Internet of Things – интернет ствари). 

Оспособити ученике да правилно читају и тумаче карактеристике компоненти ИКТ 

уређаја. Демонстрирати њихов изглед и рад у складу са условима у школи. Осмислити 

активности у којима ученици самостално или групно учествују са циљем истраживања 

карактеристика нпр. рачунарских компоненти потребних за реализацију одређеног 

захтева/посла (играње одређене игре, рад са одређеним софтвером и сл.). У оквиру ове 
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активности предвидети коришћење интернета и креирање/обликовање спецификације 

опреме од стране ученика поштујући основе пословне комуникације и e-коресподенције. 

Препоручен број часова за реализацију ове области је 18. 

 

Ресурси и производња 

На почетку изучавања ове области упознати ученике, на информативном нивоу, са 

електроенергетским системом наше земље. Шта га чини, које су потребе за електричном 

енергијом, а који потенцијали за призводњу којима располажемо.  

Производњу, трансформацију и пренос електричне енергије објаснити уз помоћ 

мултимедије. У најкраћим цртама објаснити хидроелектране, термоелектране и нуклеарне 

електране, значај трансформисања електричне енергије у трансформаторским станицама, 

као и пренос електричне енергије далеководима и нисконапонском електричном мрежом, 

од произвођача до потрошача. 

Садржаје у овој области, који су директно везани за живот и дело нашег научника 

Николе Тесле, увек посебно истаћи и нагласити. 

Када је у питању производња електричне енергије, део садржаја посветити 

обновљивим изворима електричне енергије. Ту се пре свега мисли на: соларне електране, 

ветроелектране (аероелектране), геотермалне електране, електране на биомасу, мини 

хидроелектране и постројења за сагоревање комуналног отпада. Ове садржаје реализовати 

уз помоћ одговарајуће мултимедије. Са ученицима анализирати значај и предности 

производње и коришћења обновљивих извора електричне енергија са аспекта заштите 

животне средине.  

Уз помоћ узорака електроинсталационог материјала, као очигледног наставног 

средства, или цртежа и мултимедије, објаснити ученицима својства и примену 

елетроинсталационог материјала (проводници, изолатори, инсталационе цеви и кутије, 

сијалична грла и сијалице, прекидачи, утичнице, утикачи, осигурачи, електрично бројило, 

уклопни сат). 

Уз помоћ одговарајућих шема и узорака склопљених струјних кола, објаснити 

ученицима, основна струјна кола кућне електричне инсталације (струјно коло 

прикључнице са уземљењем, сијалице са једнополним, серијским и наизменичним 

прекидачем). Тражити од ученика да у свесци нацртају шеме поменутих струјних кола. 

Објаснити ученицима упрошћену шему и главне карактеристике трофазне електричне 

инсталације. При објашњавању користити електричну шему трофазне струје приказану на 

основи једног мањег стана. 

Упознавање електроинсталационог материјала и прибора најефикасније се може 

остварити применом у различитим конструкцијама струјних кола. На основу стечених 

теоријских знања ученици, уз помоћ наставника, практично састављају струјна кола кућне 

електричне инсталације (струјно коло сијалице са једнополним, серијским и наизменичним 

прекидачем...). Спајање елемената струјних кола вршити уз помоћ пинова на монтажним 

испитним плочама или лемљењем. Уколико се определите за лемљење, ученицима 

демонстрирати правилну и безбедну употребу електричне лемилице. Водити рачуна да се 

симулација струјних кола ради само са напонима до 24 V.  

Искористити практичан рад ученика за демонстрацију рада универзалним мерним 

инструментом (мултиметром). При практичном раду ученици треба да користе мултиметар 

за мерење електричних величина. 



198 
 

У овом делу области може се са ученицима урадити симулација струјних кола уз 

помоћ бесплатних рачунарских програма намењених за ту сврху. 

У најкраћим цртама упознати ученике са електричним машинама једносмерне и 

наизменичне струје, врстама и главним деловима. Излагање поткрепити моделима 

електромотора. 

Упознавање ученика са електротехничким апаратима и уређајима у домаћинству 

урадити уз помоћ мултимедије, слика или модела (пресека појединих кућних апарата и 

уређаја). Објаснити главне делове, принцип рада и начин одржавања најкоришћенијих 

електротермичких (решо, штедњак, пегла, грејалице, бојлер ...), електромеханички 

(усисивач, миксер, соковник, фрижидер, замрзивач, клима уређај ...) и комбинованих 

апарата и уређаја (фен за косу, ТА пећ, машина за прање веша, машина за прање судова ...). 

Овај део наставне области се може искористити за израду мултимедијалне презентације, 

тако што ће сваки ученик на истој приказати и презентовати по један уређај у домаћинству.  

У оквиру електронике, кроз примере практичне примене, упознати ученике са 

основама на којима се заснива рад дигиталне технологије. Уз практични приказ, упознати 

ученике са основним електронским елементима (отпорници, кондензатори, завојнице, 

диоде, транзистори, интегрисана кола ...). Најавити коришћење електронских елемената у 

оквиру практичног рада у следећој области Конструкторско моделовање. 

На крају ове области упознати ученике са могућношћу и значајем рециклаже 

електронских компоненти са еколошког и економског аспекта. 

Ову област реализовати у тесној корелацији са наставним садржајима физике, 

посебно са аспекта закона електротехнике на којима су засновани разни уређаји на 

електротермичком, електромеханичком дејству електричне струје. 

Препоручен број часова за реализацију ове области је 20. 

 

Конструкторско моделовање 

Ова област је сложенија јер се у њој по вертикали повезују садржаји како претходних 

разреда тако и осмог разреда.У овом делу програма ученици кроз практичан рад 

примењују претходно стечена знања и вештине кроз моделовање електричних машина и 

уређаја.То је неопходно пошто се та знања и вештине појављују и у реализацији делова 

пројекта. 

У овом разреду треба заокружити целину о обновљивим изворима енергије.С 

обзиром да је у претходним разредима било речи о механичким и топлотним 

претварачима енергије у осмом разреду тежиште је на електричној енергији.Моделе који 

користе обновљиве изворе енергије ученици могу моделовати на различите начине.Један 

од начина је извођење огледа са електропанелима.У ту сврху довољно је радити на мањој 

плочи електропанела и помоћу мултиметара (унимера) мерити промене у зависности од 

количине светла.У оквиру пројекта могуће је израдити модел ветрогенератора. 

Са интрефејсом ученици су се упознали на нивоу „црне кутије“ (black box). 

Практично приказати како функционише интерфејс да би, у каснијој фази, могли 

применити стечена знања на неком пројекту. Ученике треба упознати са основним 

деловима интрфејса: напајање, улази и излази. На исти начин упознати основне делове 

робота и саставити једноставан школски робот. 

 

С обзиром да је програм модуларног типа оставља се могућност да ученици изразе 

своје личне афинитете, способности, интересовања како би се определили за неке од 
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понуђених могућности: израда модела електричних машина и уређаја, аутоматских 

система, робота, електронских склопова и модела који користе обновљиве изворе 

енергије. Садржаје треба реализовати кроз ученичке пројекте, од графичког представљања 

замисли, преко планирања, извршавања радних операција, маркетинга до процене и 

вредновања.Наставити са алгоритамским приступом у конструкторском моделовању 

посебно у приступу развоја техничког стваралаштва − oд идеје до реализације. Потребно 

је да ученици користе податке из различитих извора, самостално проналазе информације о 

условима, потребама и начину реализације производа/моделакористећи ИКТ, израђују 

производ/модел, поштујући принципе економичног искоришћења материјала и 

рационалног одабира алата и машина примењујући процедуре у складу са принципима 

безбедности на раду. У пројект се може укључити и више ученика (тимски рад) уколико је 

рад сложенији, односно ако се ученици за такав вид сарадње одлуче. 

Када је пројекат реализован, ученици представљају резултате до којих су 

дошли.При томе треба омогућити да се самопроценом сопственог рада и рада других на 

основу постављених критеријума развије размена ставова и мишљења.Да би унапредили 

процес рада на пројекту, треба подстицати употребу електронске коресподенције.Исто 

тако треба реализовати активности које се односе на одређивање оквирне цене трошкова и 

вредност израђеног модела приликом представљања производа/модела. 

Препоручен број часова за реализацију ове области је 18. 

 

 

 I ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти 

учења. 

У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, 

систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др). 

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, потребно је обавити 

са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког 

члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу.На тај начин 

ученици ће бити подстакнути да промишљају о квалитету свог рада и начинима како га 

унапредити.Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу.На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и 

бирати погодне стратегије учења. 

 

3.14. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

 
Назив 

предмета 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за 

управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, 

креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање 

различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо 

мења. 
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разред Осми 

 

Годишњи 

фонд часова 
34 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– унесе и мења податке у 

табели; 

– разликује типове података у 

ћелијама табеле; 

– сортира и филтрира податке 

по задатом критеријуму; 

– користи формуле за 

израчунавање статистика; 

– представи визуелно податке 

на oдговарајући начин; 

– примени основне функције 

форматирања табеле, сачува 

је у пдф формату и 

одштампа; 

– приступи дељеном 

документу, коментарише и 

врши измене унутар 

дељеног документа; 

– разуме на које све начине 

делимо личне податке 

приликом коришћења 

интернета; 

– разуме потенцијалне ризике 

дељења личних података 

путем интернета, поготову 

личних података деце; 

– разуме везу између ризика 

на интернету и кршења 

права; 

– објасни појам „отворени 

подаци”;  

– успостави везу између 

отварања података и 

стварања услова за развој 

иновација и привредних 

грана за које су доступни 

отворени подаци; 

– унесе серију (низ) података; 

– изврши једноставне анализе 

низа података (израчуна 

ИКТ 

Радно окружење програма за 

табеларне прорачуне. 

Креирање радне табеле и унос 

података (нумерички, 

текстуални, датум, време....). 

Формуле и функције.  

Примена формула за 

израчунавање статистика. 

Сортирање и филтрирање 

података. 

Груписање података и 

израчунавање статистика по 

групама.  

Визуелизација података − израда 

графикона. 

Форматирање табеле (вредности 

и ћелија) и припрема за штампу. 

Рачунарство у облаку − дељене 

табеле (нивои приступа, измене и 

коментари). 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ  

Заштита личних података. 

Права детета у дигиталном добу 

Отворени подаци. 

 

 

РАЧУНАРСТВО  

Програмски језици и окружења 

погодни за анализу и обраду 

података (Jupyter, Octave, R, ...). 

Унос података у 

једнодимензионе низове. 

Једноставне анализе низова 

података помоћу библиотечких 

функција (сабирање, просек, 

минимум, максимум, сортирање, 

филтрирање). 

Графичко представљање низова 

података. 

Унос и представљање табеларно 

записаних података. 

Анализе табеларно записаних 
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Кључни појмови садржаја: анализа података, табеларни прорачуни, статистика, 

визуaлизација података, дељене табеле, лични подаци, отворени подаци, инфографик. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм наставе и учења информатике и рачунарства, у другом циклусу основног 

образовања и васпитања, организован је по спиралном моделу и оријентисан је на 

остваривање исхода.Исходи су јасни и прецизни искази о томе шта ученик зна да уради и 

вредносно процени по завршетку процеса учења. Наставни програм предмета 

збир, просек, проценте, ...); 

– графички представи низове 

података (у облику 

линијског, стубичастог или 

секторског дијаграма); 

– унесе табеларне податке или 

их учита из локалних 

датотека и сними их; 

– изврши основне анализе и 

обраде табеларних података 

(по врстама и по колонама, 

сортирање, филтрирање, ...); 

– изврши анализе које 

укључују статистике по 

групама; 

– сарађује са осталим 

члановима групе у свим 

фазама пројектног задатка;  

– сараднички осмисли и 

спроведе фазе пројектног 

задатка;  

– самовреднује своју улогу у 

оквиру пројектног 

задатка/тима; 

– креира рачунарске програме 

који доприносе решавању 

пројектног задатка; 

– поставља резултат свог рада 

на Интернет ради дељења са 

другима уз помоћ 

наставника; 

– вреднује своју улогу у групи 

при изради пројектног 

задатка и активности за које 

је био задужен. 

 

података (нпр. просек сваке 

колоне, минимум сваке врсте, ...). 

Обраде табеларно записаних 

података (сортирање, 

филтрирање, ...). 

Груписање података и 

одређивање статистика за сваку 

групу. 

 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАЦИ 

 

 

Онлајн упитник (креирање − 

типови питања, дељење − нивои 

приступа и безбедност). 

Онлајн упитник (прикупљање и 

обрада података, визуaлизација). 

Отворени подаци. 

Инфографик. 

Управљање дигиталним 

уређајима (програмирање 

уређаја). 

Фазе пројектног задатка од 

израде плана до представљања 

решења. 

Израда пројектног задатка у 

корелацији са другим 

предметима. 

Вредновање резултата пројектног 

задака. 
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информатика и рачунарство се састоји из три тематске целине: Информационо-

комуникационе технологије (скр. ИКТ), Дигитална писменост и Рачунарство. 

Да би сви ученици остварили предвиђене исходе, потребно је да наставник упозна 

специфичности начина учења својих ученика и према њима планира и прилагођава 

наставне активности.Наставник треба да осмисли активности тако да укључују практичан 

рад уз примену ИКТ-а, повезивање различитих садржаја из других тема унутар самог 

предмета, као и са другим предметима.Пожељно је да планиране активности ученика на 

часу прати сажето и јасно упутство за реализацију задатка, уз евентуалну претходну 

демонстрацију поступка од стране наставника.Оставити простор за ученичку иницијативу 

и креативност − кроз дискусију са ученицима одабирати адекватне алате, концепте и 

стратегије за реализацију одређених активности.У току реализације планираних 

активности радити на успостављању и неговању навика и понашања као што су 

поступност, аналитичност, истрајност, самосталност у раду, али и спремност на сарадњу и 

одговоран приступ тимском раду. 

Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одређени степен слободе 

наставника како у избору метода рада, програмских алата и технологија (рачунар, 

дигитални уређај...), тако и у редоследу и динамици реализације елемената различитих 

тематских области.На интернету и у литератури се могу наћи примери добре праксе које, 

уз прилагођавање условима рада и поштовање ауторских права, треба користити у настави 

и учењу. 

С обзиром на то да је настава овог предмета теоријско-практичног карактера часове 

треба остваривати са одељењем подељеним на групе.Програм наставе и учења може се 

остваривати на самосталним или спојеним часовима у складу са могућностима 

школе.Подсетити ученике на значај поштовања правила која важе у кабинету и у раду са 

рачунарима и опремом, кроз демонстрацију и личну активност ученика (правилно 

укључивање, пријављивање, коришћење, одјављивање и искључивање рачунара). 

Наставницима се препоручује да у току осмог разреда, ради развијања 

међупредметних компетенција и остваривања корелације са другим предметима, реализују 

са ученицима најмање два пројектна задатка који обухватају теме и из других 

предмета.Време реализације пројектних задатака (једног из области ИКТ и Дигитална 

писменост и другог из области Рачунарство) одређује наставник у договору са ученицима 

и са наставницима других предмета, који обухватају област изабране теме.При избору 

тема, понудити неколико пројектних тема и омогућити тимовима ученика да одаберу ону 

која највише одговара њиховим интересовањима. 

 

Предлог за реализацију програма 

Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по 

темама (укупан број часова за тему, број часова за обраду новог градива + број часова за 

утврђивање и систематизацију градива). 

Информационо-комуникационе технологије (10)  

Дигитална писменост (2) 

Рачунарство (12) 

Пројектни задаци (10) 

Приликом израде оперативних планова наставник распоређује укупан број часова 

предвиђен за поједине теме по типовима часова (обрада новог градива, утврђивање и 
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увежбавање, понављање, проверавање и систематизација знања), водећи рачуна о циљу 

предмета и исходима. 

 

I  ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Наставни програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са 

дефинисаним исходима, односно да планира како да оствари исходе, које методе и 

технике да примени, као и које активности ће за то одабрати.Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље 

учење и свакодневни живот.Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом 

треба разложити на мање који одговарају активностима планираним за конкретан 

час.Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже 

остварити, док је за друге потребно више времена, више различитих активности и рад на 

различитим садржајима.Исходе треба посматрати као циљ коме се тежи током једне 

школске године.Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција, и не 

треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање 

ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици самостално изводе 

закључке.Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да 

подстиче, организује и усмерава активност ученика.Ученике треба упућивати да, осим 

уџбеника, користе и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а 

ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси 

већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и 

наставу чини интересантнијом и ефикаснијом.Избор метода и облика рада зависи од 

наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од 

специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

С обзиром да је настава Информатике и рачунарства теоријско-практичног 

карактера, часове треба реализовати поделом одељења на 2 (две) групе, уколико одељење 

има више од 20 ученика. 

 

 

II   ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

 Анализа података 

Анализа података и доношење закључака и одлука на основу података представља 

једну од најзначајнијих вештина у савременом друштву.Стога је ова тема у фокусу током 

читавог осмог разреда, и подаци и њихова анализа се обрађују кроз све три тематске 

целине.У оквиру теме ИКТ, подаци се обрађују и анализирају коришћењем програма за 

табеларне прорачуне, у оквиру теме Дигитална писменост прича се о поузданости 

података и значају заштите података и приватности, док се у оквиру теме Рачунарство 

приказује обрада података применом специјализованих програмских језика и окружења. 

Подаци су у рачунарима обично организовани табеларно.На пример, 

информациони системи предузећа дају могућност извоза разних извештајa у облику 

табела. У последње време је све чешћа пракса да уместо традиционалних извештаја које 

можемо одштапати и презентовати на папиру информациони систем извештај даје у 
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форми Excel табеле у којој можемо сами да сортирамо, филтрирамо, групишемо и 

сумирамо податке, правимо дијаграме, а ако умемо, радимо и напредније анализе. Поред 

података извезених из разних информационих система (на пример, електронских дневника 

школе), на располагању је све више отворених података који могу да се користе.Када се на 

вебу нуди преглед неких података, све се чешће очекује да постоји могућност преузимања 

комплетних података, тако да свако може да их анализира како жели.Наравно, то је 

повезано и са политиком до које мере неко жели да отвори своје податке, али у 

случајевима када подаци треба да су јавно доступни очекује се да и у техничком смислу 

буду отворени. 

У оквиру едукативних материјала за Информатику и рачунарство за 8.разред треба 

да постоји неколико скупова података пажљиво припремљених за потребе наставе и 

учења. Као основа се могу користити отворени подаци или подаци из нечијег 

информационог система (уз одобрење власника података) које евентуално можемо 

додатно припремити да би били згоднији за наставу. 

Подаци треба да буду из домена који су блиски ученицима.Један такав пример 

чини електронска дневничка евиденција ученика једног одељења или школе.Уз имена 

ученика, у једној табели се обично налазе њихове закључне оцене из различитих предмета, 

а у другој њихови изостанци.Слично, може се посматрати табела резултата неког 

такмичења у којој су уз имена ученика доступни и називи школа одакле долазе, окрузи и 

поени ученика на појединачним задацима.Поред домена везаних за школу и наставу, 

интересантан домен могу представљати спортски резултати и статистике појединих 

играча, затим подаци о музици и филмовима и слично. Поред отворених, унапред 

припремљених података, препоручује се коришћење података који ученици сами креирају 

на основу примера из реалних животних ситуација: планирање и приказ кућног буџета, 

пригодан пример за пословање продавнице са одређеним бројем артикала, трошковник за 

летовање и слично. 

Веома је значајно значајно да ученици разумеју смисао различитих анализа 

података и да умеју да изведу закључке на основу добијених резултата.Кроз мноштво 

примера обучити ученике да самостално могу да одреде анализе (статистике, графиконе) 

које ће им омогућити да на основу података дају одговоре на постављена питања, уоче 

правилности међу подацима, корелације и евентуалне узрочно-последичне зависности. 

 

Информационо-комуникационе технологије 

Пре преласка на опис програма за табеларна израчунавања поновити укратко са 

ученицима значење појмова: податак, информација и информатика (са нагласком на 

примени и значају података и информација у савременом друштву, не инсистирајући на 

прецизним дефиницијама). Дискутовати о могућим начинима прикупљања података (из 

постојеће документације, анкетирањем, прикупљањем отворених података…), обраде 

прикупљених података, представљања података (подсећањем на раније уведене примене 

табела у склопу текстуалних докумената и презентација са табелама) и преношења 

информација уз помоћ дигиталних уређаја у савременом друштву.Описати значење појма 

аутоматске обраде података и укратко описати различите могућности аутоматске обраде 

података. 
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Радно окружење изабраног програма за табеларне прорачуне 

 

Представити изабрани програм за табеларне прорачуне и његову примену у 

различитим областима (нпр. креирање спискова, евиденција, израчунавање трошкова, 

прихода, расхода…). Навести примере из реалних животних ситуација у којима познавање 

рада у овим програмима олакшава обављање конкретних задатака (на пример, обрада 

резултата контролног задатка, израчунавање успеха ученика одељења, вођење месечног 

буџета домаћинства. Поменути занимања која имају потребу да користе овакве програме 

за разне прорачуне и вођење евиденције: економисти, рачуновође, инжињери...). 

Увести концепт радне табеле у изабраном програму, са освртом на раније 

употребљаване табеле за представљање података у програмима за обраду текста и/или 

израду мултимедијалних презентација. 

Укратко описати улогу основних елемената радног окружења одабраног програма 

за табеларне прорачуне (менија, палета са алаткама, картица, статусне линије...). Увести 

појмове: радна свеска, радни лист (радна табела, табела), ћелија (поље), ред (врста), 

колона и опсег (распон) ћелија. Приликом рада са радним свескама које могу имати више 

радних листова (табела), приказати поступак промене активног радног листа и именовања 

појединачних радних листова.Описати навигацију (кретање) кроз табелу (коришћењем 

миша и тастатуре).За ефикасније кретањe кроз табелу користити приказати основне 

пречице на тастатури. 

 

Унос података 

Описати поступак уноса података, водећи рачуна о типу података који се 

уноси.Демонстрирати унос целих бројева (бројева без децимала), реалних бројева (бројева 

са децималама), текста, датума, времена и новчаних валута.Нагласити предности 

нумеричке тастатуре при уносу нумеричких података.Приказати могућност уноса текста у 

више редова у једну ћелију табеле.Скренути пажњу на различито поравнавање садржаја 

ћелија у зависности од типа података (и објаснити да су бројеви поравнати надесно, исто 

као код потписивања приликом сабирања у математици).Скренути пажњу на то да 

програми тип података одређују аутоматски, на основу садржаја ћелије, што може довести 

до неочекиваног и нежељеног понашања (нпр. погрешног препознавања броја телефона 

који почиње са 06... или јединственог матичног броја грађана ЈМБГ, као нумеричког 

податка, до препознавања броја као датума и слично).Приказати поступке експлицитне 

промене типа податка (форматирања ћелија) на нивоу појединачних ћелија, редова, колона 

и селектованих распона ћелија.Приказати подешавање приказа бројева на одређени број 

децимала, као и приказа у облику процената.Приказати подешавање формата приказа 

датума и времена.Истаћи разлику између категорије података и формата приказа (на 

пример, податак категорије датум може бити приказан у формату са нумеричком, али у 

формату са текстуалном ознаком месеца, док број може бити приказан у облику процента 

или обичног децималног записа).Демонстрирати различит приказ и тумачење истог 

податка при промени формата ћелија. 

Демонстрирати могућности копирања и премештања садржаја ћелија, редова, 

колона или опсега.Демонстрирати могућности уметања и брисања редова тј.колона, као и 

промене редоследа редова тј. колона. Демонстрирати могућност претраге и замене 

садржаја ћелија табеле. 
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Приказати поступак снимања радне табеле, учитавања података из снимљене радне 

табеле, као и увоза података из текстуалних датотека (података раздвојених зарезима, 

csv).Приказати могућност снимања табеле у облику шаблона. 

 

Приказ, форматирање и штампање података из табеле 

Приказати могућност сакривања и поновног приказивања редова и колона 

табеле.Приказати могућност поделе приказа табеле (пре свега у сврху фиксирања линије 

заглавља која остаје при врху током скроловања садржаја веће табеле).Представити опције 

за побољшање прегледности података груписањем редова и колона, као и замрзавањем 

изабране области (окна) како би иста била стално видљива при прегледу остатка садржаја 

радног листа. 

Приказати могућности естетског подешавања и обликовања садржаја табеле 

(подешавање боје ћелија, оквира, боје текста, фонта и његове величине, ширине колона, 

висине редова, поравнавања текста у ћелијама и слично).Приказати могућности 

стилизовања ћелија унапред дефинисаним стиловима, као и конверзије опсега ћелија у 

табелу са већ дефинисаним изгледом које нуди програм. 

Приказати могућност спајања суседних ћелија и раздвајања групе ћелија на 

појединачне ћелије.Приказати примену у форматирању насловних ћелија табеле и 

скренути пажњу на то да груписање онемогућава разне обраде података из табеле (те га 

треба избегавати у централном делу табеле који садржи податке). 

У склопу припреме за штампу представити могућности програма за издвајање 

употребљене од неупотребљене радне површине листа радне свеске.Приказати како је 

могуће извршити прелом страница једног листа радне табеле уколико прелазе оквире 

формата штампане странице.Приказати штампу радног листа и радне табеле (пре свега у 

PDF документ). Указати на предности предходног прегледа пре саме штампе и опције: 

корекције маргина, оријентације и величине страница, области за штампу, прелома 

страница као и могућност понављања заглавља табеле на свакој одштампаној страници. 

Подсетити ученике на стандардна подешавања штампе са којима су се већ сусретали у 

програмима за рад са текстом (избор страна за штампу, број копија, обострана штампа, 

скалирање садржаја ...). 

 

Планирање организације података, креирање радне табеле 

Нагласити важност планирања, које треба да претходи процесу креирања радне 

табеле у самом програму.Изабрати адекватан пример, близак ученицима како би уочили 

битне елементе организације података у радној табели.Погодан пример, могао би бити 

представљање успеха ученика школе, изостанци ученика, табеле за такмичење. 

Напоменути и конкретне користи од израде таквих табела, на пример за разредног 

старешину или школу (за ове потребе могуће је креирати радну свеску – „Успех ученика 

осмог разреда”, радна свеска би могла имати: лист1 за 8/1, лист2 за 8/2... лист n − који би 

приказивао збирно податке за сва одељења осмог разреда) 

 

Планирање организације података 

За изабрани пример (креирање радне свеске: „Успех ученика осмог разреда“) 

приказати поступак планирања и креирања радне свеске, свако одељење може да креира 
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по један радни лист а наставник да преузме најбоље урађене примере за свако одељење и 

демонстрира повезивање радних листова и креирање радног листа успех ученика осмог 

разреда, израду графикона, шаблона и подели ученицима као пример за даљи рад на овом 

документу. 

У поступку планирања, извршити са ученицима анализу података, које је потребно 

да садржи таква табела. Навести релевантне изворе за прикупљање података у окружењу 

на које се подаци односе (на пример, окружење школа, за извор изабрати Дневник рада 

одељења), планира конкретан скуп података који је потребан да би ученици могли да 

планирају обраду података (на пример израчунавање појединачног просека по ученику и 

просека за сваки предмет, планирају које ћелије ће обухватити формулом, који 

математички модел да примене и осмисле формулу која се може применити у изабраном 

програму). Демонстрирати поступак избора одговарајућих функција, методе повезивања 

података уносом формуле којом се одређује успех одељења.Демонстрира се и израда 

радног листа за потребне збирне податке за осми разред. 

Описати укратко појмове ентитет и атрибути. Нагласити како је у уобичајеном 

поступку планирања радне табеле, потребно да се прво одреди шта је у задатку ентитет 

(у нашем примеру то је ученик) и како се може описати у табели помоћу атрибута (скуп 

карактеристика којима се описује ентитет: редни број, име, име родитеља, презиме, 

подаци о постигнутом успеху из предмета, као и владања, одређивање које оцене не улазе 

у просек и како се решава проблем са ...). 

Уобичајено је да се ентитет (ученик) представља у једном реду (за сваког ученика 

по један ред табеле), а да се атрибути (карактеристике) представљају по колонама. 

Препоучити да приликом планирања примене принцип, да сваки атрибут описује посебну 

карактеристику (свака колона носи назив издвојеног податка, на пример: уместо једне 

колоне „Име и презиме“ треба одвојити у две колоне, са описима: „Име“ и „Презиме“ 

ученика). 

 

Креирање табеле 

Након планирања наставник описује поступак креирања радне свеске у изабраном 

програму за табеларне прорачуне. За опис ентитета (у нашем примеру: ученик), 

уобичајено је да се у првом реду са лева на десно уносе називи колона – атрибути (у 

нашем примеру: редни број, име, име родитеља, презиме, српски, први страни језик, 

историја, ...), а у сваком наредном врши се унос вредности за сваки од атрибута 

уписивањем одговарајуће вредности у засебној колони. Нагласити могућност додавања 

колона и редова иако нису планиране пре креирања радне свеске (у нашем примеру, ако 

нам је потребно да знамо број дечака и девојчица у одељењу, можемо да додамо посебну 

колону пол уместо да, на пример, све врсте са дечацима обојимо у плаву, а све врсте са 

девојчицамо обојимо у црвену боју). Објаснити како је најбоље податке записати у 

табеларној форми, да би се касније једноставније и ефикасније са њима радило (на 

пример, да први ред садржи наслове колона, да нема спајања ћелија, да су сви подаци у 

повезаном правоугаоном распону ћелија, да су евентуални додатни подаци, на пример, 

напомене раздвојени празним редом од главног дела табеле). Демонстрирати предности 

овакве организације (на пример, кроз аутоматско сортирање без експлицитног означавања 

распона). 

Објаснити да се подаци могу уносити било на један радни лист у једној табели 

(представљање ученика свих одељења на радном листу „осми разред”), или да користимо 



208 
 

више табела односно више листова (у нашем примеру, ако се креира само једна радна 

табела са успехом ученика осмог разреда, подаци о свим ученицима могу бити унети у 

исту табелу тако што се додаје колона у којој ће бити приказана ознака одељења, или да 

решење представимо креирањем посебне табеле за свако одељење, где се сваки лист 

табеле може именовати ознаком одељења). 

 

Сортирање података 

Описати појам сортирање.Представити поступак који се примењује приликом 

сортирања, на примеру сортирања нумеричких и текстуалних података.На реалним 

примерима илустровати потребу за сортирањем података. Сортирање вршимо у циљу 

одређивања редоследа ентитета на изабраном примеру (на нашем примеру, редоследа 

ентитета ученика: сортирањем ученика једног одељења на основу презимена или на 

основу просечне оцене за успех), у циљу груписања ентитета пре одређивања статистика 

појединачних група (на пример, сортирање учесника такмичења на основу школе из које 

долазе, разреда који похађају ако се сви налазе у истој радној табели, пре израчунавања 

просечног броја поена за сваку школу или разред), у циљу уочавања и уклањања 

дупликата (на пример, одређивања броја пријављених учесника семинара, ако су се неки 

учесници грешком пријавили више пута), у циљу упоређивања два списка и слично. 

Приказати могућност сортирања редова на основу вредности у одабраној 

колони.Дефинисати растући/неопадајући и опадајући/нерастући поредак и приказати 

поступак којим се бира поредак приликом сортирања.Дискутовати подразумевани поредак 

нумеричких и текстуалних података (абецедни – лексикографски поредак).Приказати 

поступке које треба применити у програму за табеларна израчунавања за потребе 

сортирања на основу више критеријума, тј.по подацима у више колона(објаснити знашење 

појма на конкретном примеру, сортирати ученике на основу презимена, а оне са истим 

презименом на основу имена или сортирати ученике на основу одељења из које долазе, а 

оне из истог одељења на основу просечне оцене). Нагласити да се приликом сортирања 

најчешће сортирају редови (утврђује се редослед редова), али да је могуће сортирати и 

променити редослед колона табеле (овај поступак није неопходно 

демонстрирати).Нагласити важност предходног селектовања пре примене поступка 

сортирања (ако постоји селекција дела табеле, сортира се извршава само на селектовани 

распон, што некада може довести до грешака). 

 

Елементарне статистике, формуле, функције 

Описати појам статистика (навести препознатљиве примере статистичких 

података на нивоу одељења и указати на сврху, као на пример: број дечака/број девојчица 

у односу на укупан број ученика у одељењу, говори о родној заступљености ученика у 

одељењу). Најважније статистике серија података су: број података у серији, збир, 

аритметичка средина, минимум и максимум. Демонстрирати неколико начина како се ове 

статистике израчунавају за одређени распон ћелија или целе врсте или колоне.Приказати 

очитавање статистика селектованих ћелија са статусне линије.Приказати како се збир 

може израчунати применом алатке за аутоматско сумирање.Истаћи добру праксу да се 

вредност статистике раздвоји празним редом од табеле.Увести појам формуле, адресе 

ћелије (нпр.A3) и адресе распона ћелија (нпр. A3:B5). Скренути пажњу на обавезност 

навођења знака једнако на почетку формуле.Скренути пажњу на разлику између приказа 
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формуле у пољу за унос података и приказа њене вредности у ћелији.Рећи да се формуле 

могу користити за израчунавање вредности елементарних математичких израза, али да им 

то није главна намена.Приказати употребу функција SUM, COUNT, MAX, MIN, 

AVERAGE (Корелирати појмове који се употребљавати и математичке моделе који су у 

основи ових функција).Дискутовати утицај празних ћелија и ћелија које не садрже 

нумеричке вредности на резултат (приказати функције COUNTA, COUNTBLANK, 

АVERAGEA и слично). Поменути да поред ових основних статистичких функција 

програми за табеларна израчунавања имају могућност израчунавања вредности много 

ширег скупа функција, приказати палету за избор функција и продискутовати основне 

категорије функција (математичке, финансијске, статистичке...), без инсистирања на 

детаљима појединачних функција (Приказати употребу функције IF на изабраном 

примеру, поступак и начин приказивања одговарајуће вредности за успех ученика 

исписује у одговарајућој ћелији текст „одличан“, уколико су у ћелији за просечну оцену 

добијене вредности „веће или једнаке 4,5“). 

 

Копирање формула, адресирање 

Приказати могућност да се формула примењена на једну врсту/колону примени на 

друге врсте/колоне.Један начин представља копирање садржаја ћелије са формулом, а 

други представља развлачење ћелије мишем преко суседних ћелија које треба да садрже 

исту формулу.Увести појам релативне адресе и описати како се релативне адресе 

аутоматски мењају приликом копирања формуле из једне у другу ћелију (приказати 

поступак копирања формуле, креирањем формуле у првој ћелији колоне просечна оцена и 

демонстрирати превлачење, дискутовати садржаје по случајном узорку у колони). 

Приказати могућност креирања колона са изведеним вредностима коришћењем 

копирања формула у којима се користе релативне адресе (на пример, ако је у једној 

колони дата јединична цена, а у другој количина робе, креирати колону која садржи 

укупну цену сваког производа). 

Приказати могућност копирања вредности израчунатих формулама (а не самих 

формула), помоћу опције специјалног лепљења (енгл. paste special). 

Навести примере у којима релативно адресирање није пожељно и у којима се 

приликом копирања формуле жели реферисање ка истој, фиксној адреси.Увести појам 

апсолутног адресирања (нпр.$A$3) и мешовитог адресирања (нпр.$A3 или А$3) чијим се 

коришћењем у формулама то постиже (на нашем примеру проценат броја дечака или броја 

девојчица у односу на укупан број ученика у одељењу/разреду).Увести могућност 

именовања појединачних ћелија или распона ћелија и коришћење таквих имена у 

формулама. 

 

Филтрирање података 

Дефинисати филтрирање као поступак издвајања података који одговарају неком 

критеријуму (на пример, издвојити податке о ученицима из исте школе, у нашем примеру; 

издвојити податке о ученицима који имају „одличан“ успех, просечну оцену 5,00, у некој 

табели која прати изостајање ученика оне који имају више од 50 оправданих изостанака 

или ако се прави табела која прати кућни буџет, издвојити податке о уплатама током 

марта текуће године). Приказати поступак уметања падајућих менија за филтрирање у 

наслове колона и филтрирање њиховом применом. 
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Приказати израчунавање статистика само оних редова које задовољавају одређени 

критеријум.Увести функције COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF и слично. Приказати 

израчунавање статистика након филтрирања података применом функције SUBTOTAL 

или применом функција COUNTVISIBLE, SUMVISIBLE, AVERAGEVISIBLE и слично. 

 

Груписање података и статистике појединачних група 

У неким ситуацијама желимо да израчунамо статистике унутар појединачних група 

у табели.На пример, уколико у нашу табелу успех ученика додамо и изостајање за сваког 

ученика и израчунамо укупан број изостанака, можемо ако нам је то потребно да 

израчунамо просечни број оправданих изостанака унутар сваке категорије успеха ученика 

(да бисмо проверили да ли ученици са слабијим успехом више изостају него они са 

бољим).Приказати како се груписање може остварити сортирањем података по кључу на 

основу којег се врши груписање и како се након тога статистике за сваку групу могу 

добити израчунавањем суб-тотала. 

Алтернативни приступ којим се ово може постићи је креирање изведене (пивот 

табеле).Описати значење термина изведена табела, приказати на конкретном примеру 

поступак који треба применити, како би се креирала изведена табела.Приказати варијанте 

у којој се израчунавају статистике података груписаних на основу једног и на основу два 

критеријума (на пример, просечна оцена из математике за свако од одељења, а затим 

просечна оцена из математике за свако одељење и сваку категорију успеха).Приказати 

израчунавање различитих статистика (броја података у свакој групи, збира, просека, 

минимума, максимума).Скренути пажњу на то да се садржај изведених табела не ажурира 

аутоматски приликом измене оригиналних података. 

 

Визуeлизација података 

Нагласити да је један од видова визуализације података и сама табела, али да се 

појам визуелизација најчешће односи на графичко представљање података.Указати на 

предности графичког приказа података у смислу лакшег разумевања и анализе података у 

односу на табеларни приказ.Представити могућности креирања различитих типова 

графикона (линијски, стубичасти, секторски) и мини графикона (енгл. sparklines), као и 

коришћење већ уграђених модела форматирања. Нагласити значај одабира података који 

се стављају на координате осе (приказати и на изабраном примеру, радног листа успех 

ученика осмог разреда на посебним табелама успех по одељењима, просечан број 

изостанака по одељењима, проширити анализу у односу на просек у школи, а за 

очитавање са графика могу се посматрати максимални, минимални резултати одељења у 

односу на просек у школи и сл.). Приказати могућност визуелизације и упоређивања више 

серија података на истом графикону (на пример, кретање температура у два удаљена града 

током истог временског периода).Приказати коришћење и подешавање легенде на 

графиконима.Демонстрирати како се графички приказ података аутоматски ажурира при 

измени вредности у оним ћелијама које су обухваћене (референциране) при креирању 

графичког приказа. Указати на могућности накнадних корекција креираних графикона 

које се тичу: измена типа графикона, селекције података за приказ, замене редова и 

колона, натписа (као на пример при врху придружити нумеричку вредност) као и 

форматирања приказаног садржаја. 
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Форматирање табеле и припрема за штампу 

Истаћи важност лако читљивог приказа података при подешавању: висине колона и 

ширине редова, избору фонта и поравнања садржаја, истицања појединачних ћелија или 

опсега ћелија − уоквиравањем, бојењем или сенчењем. При том приказати могућности 

стилизовања ћелија унапред дефинисаним стиловима, као и конверзије опсега ћелија у 

табелу са већ дефинисаним изгледом које нуди програм. 

Представити опције за побољшање прегледности података груписањем редова и 

колона, као и замрзавањем изабране области (окна) како би иста била стално видљива при 

прегледу остатка садржаја радног листа. 

Указати на предности предходног прегледа пре саме штампе и опције: корекције 

маргина, оријентације и величине страница, области за штампу, прелома страница као и 

могућност понављања заглавља табеле на свакој одштампаној страници. Подсетити 

ученике на стандардна подешавања штампе са којима су се већ сусретали у програмима за 

рад са текстом (избор страна за штампу, број копија, обострана штампа, скалирање 

садржаја ...) 

За сваки пример демонстрирати селектовање: ћелија, опсега ћелија, зоне за 

штампање, приказ пре штампе, подешавање оквира ћелија и табеле, копирање, лепљење 

формула и функција и других садржаја, подешавање ширине колоне, висине реда, 

повезивање и центрирање садржаја у табелу (Wrap text и Marge&Center), форматирање 

слова и нумеричких података и израду и форматирање графикона. 

 

Рачунарство у облаку − дељене табеле 

Подсетити ученике на појам који су већ сретали, рачунарство у облаку. Нагласити 

две основе особине које рачунарство у облаку омогућава: складиштење и дељење 

датотека. Обновити са ученицима појмове дељени диск, дељени документи и креирање и 

отпремање датотеке.Објаснити креирање онлајн табеларног документа преко опције 

табеле Гугл табеле, унос и едитовање података, дељење табеле и права приступа (може да 

измени, може да коментарише и може да види). 

 

Дигитална писменост 

Отворити наставну тему разговором са ученицима чији је циљ да осигура њихово 

разумевање природе личних података и начина на које се они деле и злоупотребљавају у 

дигиталном окружењу.Право на заштиту личних података и приватности јесте једно од 

основних људских права које је, наглим развојем дигиталне технологије и интернета, 

озбиљно доведено у питање.У ери великих података, лични подаци третирају се као „нова 

нафта“.Наставник треба да упозна ученике како се користе подаци које о корисницима 

интернета, њиховим активностима и понашању, прикупљају претраживачи интернет 

страница, саме интернет странице и друштвене мреже.Посебну пажњу треба посветити 

креирању личног профила ученика на интернету, било да је у питању играње видео-игара, 

друштвене мреже или веб-сајтови за учење. 

Наставник треба да упозна ученике и са правима детета прописаним Конвенцијом о 

правима детета и појасни да се она односе и на дигитално окружење. Уместо питања да ли 

права детета важе и у дигиталном свету, стручњаци су покренули друго питање: како 

https://www.unicef.org/serbia/publikacije/konvencija-o-pravima-deteta
https://www.unicef.org/serbia/publikacije/konvencija-o-pravima-deteta
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осигурати пуно поштовање права детета у дигиталном свету. С обзиром на то да је 

Конвенција о правима детета најважнији међународни документ којим се штите права 

детета, наставник посебно треба да упозна ученике са члановима 2, 16, 17, 19, 34 и 

35.Конвенције, стављајући их у контекст ризика и кршења права деце на интернету 

(изложеност дигиталном насиљу; говор мржње, стереотипу, предрасуде; изложеност 

непримереним садржајима; злоупотреба личних података и идентитета). 

Наставник треба да подстакне ученике да идентификују начине на које одрасли 

својим понашањем у дигиталном окружењу крше право детета на приватност, као и да им 

помогне да разумеју улогу одраслих (родитеља, наставника, креатора интернет садржаја и 

јавних политика) у заштити њихових права у дигиталном окружењу.Препознавање 

узрасних ограничења за коришћење различитих сервиса на интернету такође је од 

виталног значаја за осигурање безбедности ученика у дигиталном простору. 

Наставник упознаје ученике са начинима сакупљања и обраде података.Предочава 

ученицима везу између грађанских права и обраде података, као и да Република Србија 

има институцију Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о 

личности.Уводи појам отворени подаци и појашњава начине проналажења, приступања и 

преузимања са нагласком да треба наводити извор са кога су преузети, приликом 

коришћења ових података.Посебну пажњу наставник треба да посвети објашњењу везе 

између отварања података и генерисања нових радних места, те остваривања економске 

добити кроз рад у професијама везаним за сакупљање података, администрацију база 

података, анализу података и сл. 

 

 

Рачунарство 

 Осим у програмима за табеларна израчунавања анализу података могуће је вршити 

и у специјализованим програмским језицима и окружењима.У данашње време 

најпопуларнија окружења тог типа су Jupyther/Python, R studio и Matlab тј.Octave.Овај 

приступ анализи података често не одмењује него допуњује програме за табеларна 

израчунавања.Подаци се из информационих система и репозиторијума отворених 

података често могу добити у форматима програма за табеларна израчунавања.Програми 

за табеларна израчунавања су веома погодни за преглед тих података и могу се веома 

једноставно користити за унос, измену и једноставније обраде података.Са друге стране, 

обрада података из програмских језика доноси одређене предности и нове квалитете. 

 

 Једна од важних предности је то што је сваки поступак обраде података 

експлицитно записан и лако га је поделити са другима у текстуалном облику (није 

потребно објашњавати шта је потребно урадити кроз кориснички интерфејс 

апликације). Разумевање смисла добијених статистика много је једноставније када 

се гледа експлицитно описани алгоритам који их описује, него када је поступак 

израчунавања раштркан кроз ћелије табеле (а у неким случајевима, попут 

сортирања, потпуно сакривен). 

 Лако је пронаћи готова решења и прилагодити их нашим потребама 

(модификацијом и проширивањем преузетих скриптова). 

 Примена постојећих анализа на нове податке постаје веома једноставна, јер 

скриптови који описују поступак остају неизмењени и само је потребно изменити 
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назив датотеке у којој се подаци налазе. На пример, ако желимо да израчунамо 

просечни број изостанака за 10 најбољих ученика у одељењу у програм за 

табеларна израчунавања бисмо увезли податке из електронског дневника, затим 

бисмо их сортирали по просечној оцени опадајуће и онда бисмо у неку ћелију 

унели формулу у којој би се израчунавао просечан број изостанака првих 20 врста 

тако сортиране табеле. Ако бисмо исту анализу хтели да урадимо за неко друго 

одељење или за исто време у наредном полугодишту, исти низ акција (увоз 

података у табелу, сортирање, додавање формуле за просечан број изостанака) 

бисмо морали да поновимо  и у другој табели. Са друге стране, та анализа се може 

описати веома једноставним скриптом који се затим може применити на било које 

одељење (једноставном изменом имена датотеке у којој се подаци о том одељењу 

налазе) или на ажурирану табелу за подацима (једноставним поновним покретањем 

скрипта). 

 Обрада више скупова података истовремено се своди на то да се скрипт који 

обрађује податке из једне датотеке окружи петљом у којој се из листе узима једна 

по једна путања до датотеке са подацима који ће се обрађивати (на пример, у петљи 

је могуће обрађивати једно по једно одељење). 

Иако су сви подаци који се обрађују обично записани табеларно, једноставније 

анализе обично подразумевају анализе појединачних врста тј.колона, тако да се за почетак 

може претпоставити да су подаци који се обрађују записани у облику низа (листе, вектора) 

података. Приказати како се у програмском језику могу унети низови података разног 

типа (низови целобројних вредности, низови реалних вредности, низови ниски, низови 

логичких вредности). 

Приказати ученицима основне начине анализе низова података (коришћењем 

библиотечке функционалности): израчунавање дужине низа података, израчунавање 

збира, просека (аритметичке средине), најмање и највеће вредности (минимума и 

максимума), сортирање података у неопадајућем и нерастућем редоследу, филтрирање 

(издвајање елемената низа који задовољавају дато својство), пресликавање (примену 

одређене функције тј. трансформације на сваки елемент низа) и фреквенцијску анализу 

(одређивање броја појављивања разних вредности у низу). Описати смисао сваке од 

наведених статистика и њихово коришћење увежбавати на реалним примерима из домена 

блиских ученицима. 

Приказати ученицима могућност визуализације низова података у различитим 

облицима (линијски графикон, стубичасти графикон, секторски (пита) графикон). 

Иако се сви табеларно записани подаци могу представити појединачним низовима 

(где сваки низ чува податке из појединачне колоне), програмска окружења за анализу 

података пружају специјализоване структуре за представљање табеларно записаних 

података.Приказати поступак анализе појединачних колона табеле или групе колона (на 

пример, у табели која садржи имена, презимена ученика и закључне оцене из свих 

предмета, приказати израчунавање просечне или минималне оцене за сваки 

предмет).Приказати поступак сортирања табеле на основу неког кључа (вредности неке 

колоне), филтрирање табеле (издвајање врста које у некој колони садрже вредност која 

задовољава дати критеријум) и фреквенцијску анализу (одређивање броја појављивања 

разних вредности у некој колони). 

Пројектни задаци 
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Десет часова током године предвиђено је за израду и евалуацију пројектних 

задатака. Наставник може да одабере како ће тих 10 часова распоредити током школске 

године (на пример, могуће је свих 10 часова реализовати на самом крају школске године, а 

могуће је 6 часа реализовати на крају првог, а 4 часа на крају другог полугодишта). 

Наставник дефинише неколико тема пројектних задатака које погодују развијању 

међупредметних компетенција, подстичу иницијативу и креативност, функционализују 

раније стечена знања, као и формирање вредносних ставова ученика.И у овом разреду, 

пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са наставницима осталих 

предмета.Теме треба да буду што ближе реалном животу и релевантне за 

ученике.Приликом дефинисања тема пројектних задатака, наставник може да се ослони и 

на пројекте који су реализовани претходне школске године и пројектне теме повеже са 

утврђивањем и евалуацијом њихових резултата. 

Ослањајући се на праксу утврђену у претходна три разреда, наставник реализацију 

пројектног задатка у највећој мери препушта ученицима.Ученици бирају једну од 

понуђених тема, а затим, у оквиру својих тимова, самостално планирају фазе реализације, 

у складу са расположивим временом, ресурсима и сложеношћу одабране теме.Наставник 

има улогу ментора – он прати и благо усмерава ученике док пролазе кроз све фазе рада на 

пројектном задатку, при чему наставник подстиче ученике да темељно осмисле сваки од 

корака, дискусију у оквиру тимова и сараднички долазе до решења. Циљ наставника је да, 

током реализације пројектних задатака, креира образовно окружење које погодује 

развијању и неговању: поступности, повезивања и изградње сопствених стратегија учења, 

вршњачког учења, вредновања и самовредновања постигнућа. 

На крају пројеката, ученици треба да сумирају резултате и изведу закључке. 

Пожељно је да се главни закључци визуелно прикажу, у форми инфографика и презентују 

наставнику, осталим ученицима, али и ширем аудиторијуму (могу се поставити на 

интернет, приказати родитељима, ...). Најбоље би било да наставник унапред припреми 

туторијале за израду инфографика и подстакне ученике да их изуче код куће, а да у школи 

примене приказане технике. 

У наставку су предлози пројектних задатака за тему анализе података која је 

заступљена у осмом разреду кроз све три области (ИКТ, Дигитална писменост и 

Рачунарство).Поред ове, наставник може ученицима понудити одређени број пројектних 

задатака на тему Управљање дигиталним уређајима.При дефинисању теме пројеката 

наставник може да се ослони на предлоге дате у наставку или да у складу са њима 

предложи нове теме. 

1. Пројектни задатак на тему прикупљања и анализе података 

У складу са основним концептом предмета у 8.разреду, овај пројекат би било пожељно 

урадити тако што би се прикупили подаци (на пример, помоћу онлајн упитника), 

једноставно обрадили у програмима за табеларна израчунавања, а затим детаљније 

анализирали из специјализованог програмског окружења и програмског језика. Примери 

тема за пројектне задатке су: 

 Сврха и начини на које се користи дигитална технологија у мојој школи. Ученици 

састављају листу релевантних питања, креирају онлајн упитник, прикупљају и 

обрађују податке које, затим приказују у форми инфорграфике. 

 Шта желимо − будућа занимања. Ученици бирају најмање три образовна профила 

средње школе коју би желели да упишу и за сваки је потребно да пронађу податак о 

минималном потребном броју бодова за упис прошле године 
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(http://www.upis.mpn.gov.rs/). Податке агрегирају у дељеној табели са дозволом за 

унос измена. Дељена табела може да садржи: презиме и име ученика осмог разреда, 

одељење, шифру првог профила, минимум бодова за први профил, шифру другог 

профила, минимум бодова за други профил, шифру трећег профила и минимум 

бодова за трећи профил. Више ученика заједнички обрађује исту дељену табелу 

коришћењем одговарајућег софтвера „у облаку”. Наставник приказује поступак 

преузимања већ креиране табеле офлајн уз објашњење како се таква табела може 

прилагодити и допунити онлајн, обликовати уз употребу одговарајућих алата. На 

основу података из табеле, ученици креирају одговарајући инфорграфик.  

 Завршни испит: моја школа и школе из окружења.На интернету, ученици 

проналазе податке који се односе на постигнућа на завршном испиту − просечан 

број бодова са сва три теста, просечан број бодова на основу успеха; пореде 

постигнућа на завршном испиту са бодовима на основу успеха; утврђују 

праведност оцењивања у школама; пореде школе, приказују закључке у форми 

инфорграфика. 

 Анализа прошлогодишњих пројеката. Резултате прошлогодишњих пројеката 

ученици могу да обраде по месецима, а затим и да утврде чињенице попут 

просечног броја посетилаца, прегледа видео-туторијала... 

 Популарни филмови и музика. Ученици на интернету проналазе отворене податке о 

филмовима или музици, врше анализе тих података и изводе интересантне 

закључке (на пример, проналази најпопуларније глумце или редитеље који су 

највише експериментисали тиме што су снимали и веома популарне и веома 

непопуларне фимове). 

 Анализа саобраћајних несрећа. На основу отворених података о саобраћајним 

незгодама ученици доносе закључке о ризичном понашању у саобраћају.  

 Занимљиве статистике у НБА. На интернету, ученици проналазе податке о учинку 

појединих кошаркаша и покушавају да о њима прикупе интересантне статистике, 

на пример, да пронађе себичне играче који су имали највећи проценат утакмица са 

трипл-дабл учинком у којима је њихов тим изгубио, а затим добијене резултате 

приказују у форми инфорграфика. 

Пожељно је да сви инфографици буду приказани на сајту школе, а неки од њих и 

коришћени у пракси: на родитељским састанцима, приликом представљања школе 

родитељима будућих првака и сл. 

2. Пројектни задатак за тему Управљање дигиталним уређајима (програмирање 

уређаја) 

У зависности од инфраструктуре школе (поседовањa Андроид уређаја, ЛЕГО EV3 

робота, Micro:bit или Arduino уређаја) и претходног искуства ученика у овој области, један 

од пројектних задатака може бити посвећен управљању дигиталним уређајима.  

Захваљујући употреби паметних телефона у свакодневном животу, телефоне можемо 

користити за контролу различитих уређаја и робота. На пример, робот може да зна где се 

налази и где у зависности од информација које је добио од ГПС сензора паметног 

телефона; такође, може остварити своје кретање кроз сензор оријентације телефона; 

Штавише, уз помоћ телефона, тачније екрана осетљивог на додир, корисник може лако да 

прикупи различите информације о понашању робота или физичким и дигиталним 

уређајима; Коначно, робот може искористити камеру на телефону као „очи“ за кретање и 

детектовање предмета у простору. Све ове функције могу се имплементирати са Андроид 
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уређајима и ЛЕГО EV3 роботима, Micro:bit или Arduino. Користећи графичко окружење 

App Inventora могуће је да ученици на основу претходних знања из програмирања 

креирају апликацију за паметни телефон.Кроз овај модул се ученици подучавају о 

креирању апликација за покретање уређаја/робота повезујући своја знања са знањима која 

стичу из предмета Техника и технологија.Такође, кроз овај модул ученици се упознају са 

основама Интернет ствари (IoT) тако што ће ученици креирати апликације које се могу 

повезати са физичким и дигиталним уређајима свуда око нас. 

Ученици могу да направе апликације које контролишу светла, дугмад, зујалице, 

моторе, роботе, електричне уређаје и све већи спектар дигиталних уређаја.Могу се 

користити сензори за снимање података, и то температуре, звука, интензитета светлости, 

боје, влаге, покрета, додира, број откуцаја срца и још много тога. За креирање IoT 

апликација потребни су уређаји као што су Ардуино или Миcro:bit који се могу повезати с 

различитим уређајима (моторима, сензорима) са којима може да се комуникацира преко 

паметног телефона.  

Пре преласка на израду мобилних апликација дискутовати са ученицима о мобилним 

апликацијама које користе свакодневно. 

Представити изабрани програм за израду мобилних апликација и његову примену у 

најразличитијим областима (образовање, банкарство, туризам, култура, забава,...) 

Укратко описати улогу основних елемената радног окружења одабраног програма за 

израду мобилне апликације (менија, палета са алаткама, едитора, картица, статусне 

линије...). Увести појмове: компоненте, догађаји, понашање апликације (шта ће се десити 

са апликацијом ако кориник кликне на дугме...). Приликом рада са компонентама 

разумети разлику између видљивих и невидљивих компоненти. Својства компоненте су 

попут ћелија у програмима за прорачуне: могу се мењати и дефинисати им почетно стање 

да ли су видљиве или не. Oписати улогу основних компоненти (User Interface компоненте, 

Layout компоненте, Media компоненте, Drawing и Animation компоненте, Map компоненте, 

Sensor компоненте, Social компоненте, Storage компоненте, Connectivity компоненте, 

LEGO® MINDSTORMS® компоненте, Experimental компоненте) и њихових својстава 

(особина). Свака компонента може имати методе, догађаје и својства.Упознавање са 

основним концептом рада мобилних апликација.Упознати се са начинима повезивања 

физичких и дигиталних уређаја.Већина модерних апликација не изводи гомилу 

инструкција у унапред одређеном редоследу; уместо тога, оне реагује на догађаје − 

најчешће догађаје које покреће крајњи корисник апликације. На пример, ако корисник 

притисне дугме, апликација одговара обављањем неке операције (нпр. слање текстуалне 

поруке,...). За телефоне и уређаје са екраном осетљивим на додир, поступак превлачења 

прстију преко екрана је још један догађај.Апликација може да одговори на тај догађај 

(превлачења прста преко екрана) тако што ће повући линију од тачке у којој је прст прво 

дотакао екран до тачке где прст више није у контакту са екраном. Упознавање са 

основним типовима догађаја: кориснички догађај (Initialization events), догађај повезан са 

временом (Timer event) и догађај анимације (Animation events) и екстерни догађај (External 

events). Подсетити ученике о разгранатим структурама које „раде“ по принципу 

„постављања питања” апликацији. То значи да је потребно питати податке које је 

апликација сачувала и на основу одговора одредити правац (грану) извршавања, односно 

манипулисања подацима. Такве апликације имају условне гране, потребно је обновити 

гранање кроз блокове if и if-else са којима су се ученици раније сретали код блоковског 

програмирања. На пример, ако је играч освојио више од 90 поена онда је играч 
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победио.Поред постављања питања и гранања на основу одговора, одговор на догађај 

може бити и понављање одређене операције више пута. Кроз блокове for each, while… do 

представљени су циклуси. Будући да управљач догађаја извршава одређене блокове, често 

је потребно да се прате одређене информације.Информације се чувају у променљивим, 

које се дефинишу у уређивачу блокова.Променљиве се тумаче као својства компоненте, 

али нису повезане ни са једном посебном компонентом. У апликацији за игру, на пример, 

можете дефинисати променљиву резултат, а након неког догађаја (клика на дугме,...) ће 

доћи до промене њене вредност. Подсетити ученике да променљиве привремено чувају 

податке док се апликација извршава; када се апликација „затвори“, подаци се губе и више 

нису доступни.Објаснити ученицима да је понекад потребно да апликација памти податке 

не само док се извршава, већ и када је затворена, а затим и када је поново покренута.На 

пример, ако желите да апликација прати најбољи скор игре, потребно је сачувати ове 

податке тако да буду доступни следећи пут када неко игру игра.Подаци који се чувају чак 

и након затварања апликације називају се трајни подаци и чувају се у некој врсти базе 

података.Објаснити разлику између уграђених и дефинисаних функција (процедура).Нпр. 

ученици креирају процедуру за израчунавање удаљености између две тачке коришћењем 

ГПС.Поновна употреба блокова (процедура) не мора нужно бити ограничена на само 

једну апликацију.Постоје многе процедуре, које се могу користити у скоро свакој 

апликацији.У пракси, организације и програмске заједнице стварају библиотеке процедура 

које су у њиховом интересу. 

Приликом рада у радном окружењу упознати се са опцијама за тестирање апликације 

као и опцијама за генерисање QR кода за преузимање апликације на Андроид уређај, или 

се креира фајл са екстензијом .apk који чувамо на рачунару. 

 

III   ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика.У настави 

оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења.Требало би и 

вредновање више усмерити ка праћењу и вредновању практичних радова и вежбања, а 

мање ка тестовима знања. 

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са 

групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког 

члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање).Препоручује се да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче 

да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад 

унапредили.Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу.На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и 

бирати погодне стратегије учења. 

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa 

дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) 

као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења 

потрфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe 

нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката 

учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу 

портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјално-
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физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика.Већи број 

ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања, је 

решив успостављањем сарадње наставника са стручним сарадником, уз коришћење 

Блумове таксономије. 

Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и 

вежбањима.Квизове, тестове знања и слично користити првенствено за увежбавање и 

утврђивање појмова и чињеничних знања, а мање за формирање коначних 

оцена.Креирање таквих инструмената за утврђивање градива, кад год је могуће, 

препустити самим ученицима, чиме се постиже вишеструки ефекат на усвајање знања и 

вештина. 

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале 

слабе и јаке стране сваког свог ученика.Приликом сваког вредновања постигнућа 

потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и 

побољша свој резултат и учење.Потребно је да наставник резултате вредновања 

постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи тако да промени део своје 

наставне праксе.Када је промени, потребно је да прикупи нове податке да би могао да 

види колико су те промене ефикасне. 

У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и 

допунске наставе, планирати секцију и време за менторски рад са ученицима који 

учествују на такмичењима из овог предмета.Препоручује се да се избор тема за рад на 

секцији изврши у сарадњи са другим наставницима, а да се почетна иницијатива препусти 

ученицима и њиховим интересовањима. 

 

 

3.15. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

 
Назив 

предмета 
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ 

 

Циљ учења предмета Физичко и здравствено васпитање је да ученик 

унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања изобласти 

физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и 

редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

Разред 

 
Осми 

 

Годишњи 

фонд часова 
102 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

САДРЖАЈА  

− одабере и примени 

комплексе простих и 

општеприпремних 

вежби одговарајућег 

обима и интензитета у 

вежбању; 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

 

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој 

покретљивости. 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

САДРЖАЈА  

− користи научене вежбе 

у спорту, рекреацији и 

другим ситуацијама; 

− упоређује и анализира 

сопствене резултате са 

тестирања са 

референтним 

вредностима; 

− примени усвојене 

технике кретања у 

игри, спорту и другим 

различитим 

ситуацијама; 

− примени атлетске 

дисциплине у складу са 

правилима; 

− развија своје физичке 

способности применом 

вежбања из атлетике; 

− одржава равнотежу у 

различитим кретањима, 

изводи ротације тела; 

− примени вежбања из 

гимнастике за развој 

физичких способности;  

− изведе елементе 

усвојених тимских и 

спортских игара;  

− примени основна 

правила тимских и 

спортских игара; 

− користи усвојене 

елементе технике у 

спортским играма; 

− примени основне 

тактичке елемете; 

− учествује на унутар 

одељенским 

такмичењима; 

− изведе кретања у 

различитом ритму; 

− игра народно коло; 

Вежбе за развој 

координације. 

Примена националне 

батерије тестова за 

праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности. 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

Атлетика 

 

 

Истрајно трчање 

Спринтерско трчање. 

Штафетно трчање 

Скок удаљ. 

Бацања кугле. 

Скок увис (леђна 

техника). 

Бацање „вортекс-а“. 

Четворобој 

Спортска 

гимнастика 

Основни садржаји: 
Вежбе и комбинације 

вежби карактеристичних 

за поједине справе: 

Тло 

Прескок 

Трамполина 

Вратило 

Двовисински разбој 

Паралелни разбој 

Кругови 

Коњ са хватаљкама 

Греда 

Проширени садржаји: 
На тлу и справама 

сложеније вежбе и 

комбинације вежби 

 Тимске и 

спортске 

игре 

Футсал: 

Елементи технике и 

тактике. 

Игра уз примену 

правила 

Рукомет: 

Елементи технике и 

тактике. 

Игра уз примену 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

САДРЖАЈА  

− изведе основне кораке 

плеса из народне 

традиције других 

култура;  

− изведе вежбе и саставе 

уз музичку пратњу; 

− плива техником краула 

и леђног краула и 

прсном техником; 

− преплива најмање 50m; 

- процени своје 

способности и вештине 

у води; 

− скочи у воду на ноге и 

на главу; 

− рони у дужину у складу 

са својим 

могућностима; 

− поштује правила 

понашања у води, и око 

водене средине; 

− уочи ризичне ситуације 

у води и око ње; 

− вреднује утицај 

примењених вежби на 

организам 

- одреди ниво сопствене 

дневне физичке 

активноси; 

- користи вежбе ради 

побољшања својих 

физичких способности;  

- предвиди елиминише 

последице недовољне 

физичке активности; 

− примени мере 

безбедности у вежбању 

у школи и ван ње; 

− одговорно се односи 

према објектима, 

справама и 

реквизитима; 

правила. 

Кошарка: 

Елементи технике и 

тактике. 

Игра уз примену 

правила. 

Одбојка: 

Елементи технике и 

тактике. 

Игра уз примену 

правила. 

Активност по избору 

Плес и 

ритимика 

 

Вежбе са вијачом. 

Вежбе са обручем. 

Народно коло 

„Моравац“. 

Народно коло из краја у 

којем се школа налази. 

Енглески валцер. 

 

Пливање и 

Ватерполо 

Пливање 

Техника крауле, леђног 

краула и прсног 

пливања. 

Одржавање на води на 

разне начине и 

самопомоћ. 

Роњење у дужину 10-

15m. 

Скокови на ноге и главу. 

Мешовито пливање. 

Игре у води. 

Помоћ другима у води 

Ватерполо 

Пливање са лоптом. 

Хватање и додавање. 

Основни елементи 

тактике и игра. 

Полигони 

Полигон у складу са 

реализованим 

моторичким садржајима. 

Полигон са препрекама 

ФИЗИЧКА И Физичко Подела моторичких 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

САДРЖАЈА  

− примени и поштује 

правила игара у складу 

са етичким нормама; 

− примерено се понаша 

као учесник или 

посматрач на 

такмичењима; 

− решава конфликте на 

друштвеноприхватљив 

начин; 

− користи различите 

изворе информација за 

упознавање са 

разноврсним облицима 

физичких и спортско-

рекреативних 

активности; 

− прихвати победу и 

пораз;  

− процени вредност 

различитих спортова 

без обзира на лично 

интересовање; 

− примени усвојене 

моторичке вештине у 

ванредним 

ситуацијама; 

− вреднује лепоту 

покрета у физичком 

вежбању и спорту; 

− подстиче породицу на 

редовно вежбање; 

− повеже врсте вежби, 

игара и спорта са 

њиховим утицајем на 

здравље; 

− планира дневни ритам 

рада, исхране и одмора 

у складу са својим 

потребама;  

− разликује здраве од 

нездравих облика 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

вежбање и 

спорт 

способности.  

Функција срчано-

дисајног система. 

Основна правила и 

тактика спортских 

игара. 

Понашање на 

такмичењима и 

спортским 

манифестацијама. 

Чување и одржавање 

простора, справа и 

реквизита који се 

користе у вежбању. 

Превенција насиља у 

физичком васпитању и 

спорту. 

Решавање спорних 

ситуација. 

Коришћење писаних и 

електронских извора 

информација из области 

физчког васпитања и 

спорта. 

Вежбање у функцији 

сналажења у ванредним 

ситуацијама. 

Значај и улога физичког 

вежбања за 

професионална 

занимања у спорту, 

образовању, здравству, 

војсци, полицији и 

другим занимањима. 

Структура физичке 

културе (физичко 

васпитање, спорт и 

рекреација). 

Здравствено 

васпитање 

Утицај различитих 

вежбања на кардио-

респираторни систем, 

скелетно-мишићни и 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

САДРЖАЈА  

исхране  

− правилно користи 

додатке исхрани;  

− примењује 

здравствено-хигијенске 

мере у вежбању;  

− правилно реагује и 

пружи основну прву 

помоћ приликом 

повреда; 

− чува животну средину 

током вежбања; 

− анализира штетне 

последице 

конзумирања дувана, 

алкохола, штетних 

енергетских напитака и 

психоактивних 

супстанци. 

организам уопште. 

Здравствено-хигијенске 

мере пре и после 

вежбања. 

Значај правилне 

исхране. 

Енергетски напици и 

њихова штетност. 

Прва помоћ након 

површинских повреда, 

уганућа у прелома. 

Значај вежбања у 

природи. 

Чување околине при 

вежбању. 

Последице конзумирања 

дувана и алкохола и 

психоактивних 

супстанци 

Правилно конзумирање 

додатака исхрани. 

Мере заштите 

репродуктивног здравља 

у процесу вежбања 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
 

Циљ и исходи предмета се остварују кроз јединство наставе Физичког и 

здравственог васпитања, ваннаставних и ваншколских активности у складу са 

програмом.Програм седмог разреда базиран је на континуитету усвојенихзнања, вештина, 

ставова и вредности из претходних разреда. 

Настава Физичког и здравственог васпитања усмерена је према индивидуалним 

разликама ученика, које се узимају као критеријум у диференцираном приступу, па самим 

тим неопходно је упутити ученика или групу ученика, на олакшане или проширене 

садржаје у часовној, ваннаставној и ваншколској организацији рада. 

Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализовати према полу. 

 

Организациони облици рада 

Концепција Физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних 

и ваннаставних организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање 

циља кроз достизање исхода и стандарда овог васпитно-образовног подручја. 
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А. часови физичког и здравственог васпитања; 

Б. секције, 

В. недеља школског спорта, 

Г. активности у природи (кросеви, зимовање, летовање - камповање...), 

Д. школска и ваншколска такмичења 

Ђ. корективно-педагошки рад. 

 

НАСТАВНЕ АКТИВНОСИ 

А. Часови физичког и здравственог васпитања 
Наставне области: 

1.          Физичке способности 

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се 

ставља на: 

- развијање физичких способности које се континуирано реализује у уводном и 

припремном делу часа путем вежби обликовања. Део главне фазе часа користи 

се за развој основних физичких способности узимајући у обзир утицај који 

наставна тема има на њихов развој. Методе и облике рада наставник бира у 

складу са потребама и могућностима ученика и материјално-техничким 

условима за рад; 

- подстицање ученика на самостално вежбање; 

- правилно држања тела. 

Програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада 

наставника. 

Праћење, вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се 

на основу Приручника за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности 

ученика у настави физичког васпитања, (Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања, 2016). 

2.                       Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 
 Усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се кроз примену основних 

и проширених програмских садржаја атлетике, гимнастике, спортских игара, плеса, 

ритмичке гимнастике, пливања и ватерпола, примењујући основне дидактичко- методичке 

приципе и методе рада неопходне за достизање постављених исхода. 

Усвојена знања, умења и навика треба да омогуће ученицима њихову примену у 

спорту, рекреацији, свакодневним и специфичним ситуацијама. 

Стицање знања, умења и навика је континуирани процес индивидуалног 

напредовања ученика у складу са њиховим психофизичким способностима. 

Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се вежбања слична 

али лакша од предвиђених или предвежбе. 

Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти 

достигне у наредном периоду. 

Усавршавање неких моторичких задатака је континуирани процес без обзира на 

садржаје програма (техника ходања, трчања, примена научене игре итд). 

У раду са напреднијим ученицима реализују се проширени садржаји или садржаји 

из наредних разреда.Кроз процес реализације програма неопходно је пратити способности 

ученика за поједине спортове. 

 



224 
 

  3.                  Физичка и здравствена култура 

Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и 

вредности о вежбању (основним појмовима о вежби, како се неко вежбање изводи и чему 

конкретна вежба и вежбање служи), физичком васпитању, спорту, рекреацији и здрављу. 

Посебно планиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се 

непосредно пре, током и након вежбања на часу. 

Ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у Физичком и 

здравственом васпитању уз практичан рад и обухвата: формирање правилног односа 

према физичком вежбању, здрављу и раду; развијање и неговање фер-плеја; препознавање 

негативних облика понашања у спорту и навијању; вредновање естетских вредности у 

физичком вежбању, рекреацији и спорту; развијање креативности у вежбању; очување 

животне средине, као и развијање и неговање здравствене културе ученика. 

Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских 

вредности (народне традиције и мултикултуралности); формирању правилног односа 

према различитостима, чувању материјалних добара, неговању друштвених вредности 

итд. 

I  ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Дефинисани исходи су основни и незаобилазни елементи процеса планирања 

наставе и учења.Дефинисани као резултати учења на крају сваког разреда, током 

планирања рада потребно је одредити временску динамику у односу на бављење 

појединим исходима током школске године.Неопходно је посебну пажњу обратити на 

исходе које није могуће достићи током једног или више часова, већ је у ту сврху потребно 

реализовати различите активности током школске године. 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

- теоријска настава (до 5 часова); 

- практична настава (97-102 часа). 

 

 

Теоријска настава 

Посебни теоријски часови могу се организовати само у оним ситуацијама када не 

постоје услови за реализацију наставе у просторима за вежбање или алтернативним 

објектима и као први час у полугодишту.На тим часовима детаљније се обрађују садржаји 

предвиђени темема Физичко вежбање и спорт и Здравствено васпитање уз могући 

практичан рад у складу са условима. 

При планирању теоријских садржаја неопходно је узети у обзир: исходе програма, 

претходна искуства ученика, садржаје и исходе других предмета (корелацију – 

међупредметне компетенције).  

 

 

Практична настава 

Број часова по темама планира се на основу: процене сложености садржаја за 

ученике и услова за реализацију наставе. Наставне теме или поједини садржаји за које не 

постоје услови за реализацију могу бити замењени одговарајућим темама или садржајима 

програма за које постоје одговарајући услови. Оквирни број часова по темама: 

1. Атлетика (12); 
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2. Гимнастика (12); 

3. Основе тимских и спортских игара:  

Одбојка (10) 

Футсал (10) 

Рукомет (10) 

Кошарка (10) 

Активност по избору ученика (12) 

4. Ритмика и плес (6); 

5. Пливање и ватерполо (10);  

6. Полигони (5); 

7. Тестирање и мерење (5).  

 

Остваривање исхода из наставне теме Спортска гиманстика реализује се 

усвајањем основних и проширених садржаја. 

Основни садржаји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима 

узимајући у обзир способности ученика, материјално-техничке и просторне услове. 

Проширени садржаји су они који се бирају и реализују у раду са ученицима 

(групама или појединцима), који су савладали обавезне садржаје, узимајући у обзир ниво 

достигнутости исхода, потребе ученика и услове за рад. 

 

II  ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Физичке способности 
При планирању кондиционог вежбања у главној фази часа, треба узети у обзир 

утицај наставне теме на физичке способности ученика и применитивежбе чији делови 

биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне фазе часа и служе за 

обучавање и увежбавање (обраду и утврђивање) конкретног задатка.Методе вежбања које 

се примењују у настави су тренажне методе (континуирани, понављајући и интервални 

метод, кружни тренинг, и др.), прилагођене узрасним карактеристикама ученика.У раду са 

ученицима примењивати диференциране облике рада, дозирати вежбања у складу са 

њиховим могућностима и примењивати одговарајућу терминологију вежби.Време 

извођења вежби и број понављања, задају се групама ученика или појединицма у складу са 

њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће радне ефикасности и 

интензитета рада.Акценат се ставља на оне моторичке активности којима се најуспешније 

супротставља последицама хипокинезије. 

Препоручени начини рада за развој физичких спосбности ученика.  

1. Развој снаге: 

– без и са реквизитима,  

– на справама и уз помоћ справа. 

2. Развој покретљивости: 

– без и са реквизитима, 

– уз коришћење справа, 

– уз помоћ сувежбача. 

3. Развој аеробне издржљивости: 

– истрајно и интервално трчање,  

– вежбање уз музику – аеробик, 
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– тимске и спортске игре, 

– пешачење у дужини од 10 km (организовати у оквиру недеље школског 

спорта или активности у природи − излет), 

– други модели вежбања. 

4.  Развој координације: 

–извођење координационих вежби у различитом ритму и променљивим условима 

(кретање екстремитетима у више равни). 

5. Развој брзине и експлозивне снаге: 

– једноставне и сложене кретне структуре изводити максималним интензитетом из 

различитих почетних положаја, изазване различитим чулним надражајима (старт 

из различитих положаја итд.),  

– штафетне игре,  

– извођење вежби различитом максималном брзином (бацања, скокови, 

акробатика, шутирања, ударци кроз атлетику, гимнастику, тимске и спортске 

игре). 

 

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно 

је обезбедити посебно место за вежбање, а за оне са којима се програм реализује по 

индивидуално образовном програму (ИОП-у), неопходно је обезбедити одговарајуће 

услове, узимајући у обзир њихове могућности. 

 

Моторичке вештине, спортови и спортске дисциплине 
1. Атлетика 

Препорука је да се садржаји атлетике реализују у јесењем и пролећном периоду, у 

складу са условима. 

 

Основни садржаји 

– Усавршавање технике спринтерског трчања и ниског старта. Трчање деоница до 

60 m. Техника штафетног трчања (4 x 60 m); 

– Усавршавање технике истрајног трчања и високог старта; 

– Скок удаљ техника „увинуће” и предвежбе за корачну технику; 

– Скок увис леђном техником (предвежбе); за напредније ученике техника скока 

увис леђном техником;  

– Бацања кугле 3 kg девојчице, 4 kg дечаци – бочна техника; 

– Бацање „вортекс-а” у даљ; 

– Четворобој – кроз унутародељенско такмичење применити четири дисциплине 

(пример: спринтерско трчање 60 m, бацање вортекса или кугле, скокови увис 

или удаљ, истрајно трчање 600 m ученице, 800 m ученици). 

–  

2. Спортска гимнастика 

Препорука је да се садржаји рeализују у оба полугодишта. 

Основни садржаји 

Ученици се деле у радне групе према полу, према нивоу усвојености вежби из 

претходних разреда и њиховим способностима.Са ученицима, који нису савладали 

поједине вежбе из програма до осмог разреда, раде се оне предвежбе и вежбе које ће им 

омогућити њихово усвајање.Задаци обухватају вежбе и комбинације вежби које ученици 
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савладали у претходним разредима, без отежања (или са минималним отежањима), у 

складу са морфолошким карактеристикама и мотричким способностима ученика овог 

узраста.У раду са ученицима неопходно је поставити више радних места.Иницирати 

ученике да самостално креирају комбинације вежби и, уз помоћ наставника, организују 

чување и помагање.Промена радних места врши се након одређеног броја 

понављања.Група које није прошла неки задатак на часу, исти ће реализовати на следећем 

часу.Ученику који није у могућности да изведе одређене вежбе, дају се олакшани 

задаци.Ученике треба подстицати и помоћи им да организују полигоне који одговарају 

њиховим способностима и усвојености гимнастичких задатака. 

 Проширени садржаји 

Могу се реализовати кроз часове на којима се реализују основни садржаји путем 

програма који је диференциран према способностима ученика – за напредне ученике 

(ИОП 3).Oвакве моделе могуће је применити на све садржаје спортске гимнастике. 

Тло (ученице и ученици):  

 Основни садржаји 

 комбинација вежби научених током основне школе која садржи: вагу 

претклоном и заножењем; варијанте колута напред и колута назад; став на 

шакама − издржај, колут напред − уз помоћ;премет странце упором („звезде”) у 

„бољу страну” и сп. премет странце упором у „слабију страну”; за ученице 

додати вежбе из ритмике: плесни корак, скок, окрет, равнотежу у успону. 

 Проширени садржаји 

 комбинација предвиђена за све ученике са тежим варијантама наведених вежби.  

 

Прескок (ученице и ученици):  

 Основни садржаји 

коњ у ширину висине 110 цм (уз квалитетну даску висина коња 120 цм):  

 згрчка и разношка – удаљавањем даске усавршавање фаза првог и фазе 

другог лета. 

Проширени садржааји 

коњ у ширину (120 за ученице и 125 cm за ученике);  

 припремне вежбе за прескоке са заножењем и прескоци са заножењем. 

 

Трамполина или одскочна даска (ученице и ученици): 

Основни садржаји 

 скокови: пруженим телом окретом око уздужне осе за 1800; скок са згрченим 

предножењем - усавршавање. 

Проширени садржаји 

– скокови пруженим телом са окретом око уздужне осе за 3600; скок са предножним 

разножењем − усавршавање. 

 

 Вратило 

Основни садржаји 

 дочелно вратило: суножним одривом узмак до упора предњег; саскок замахом 

(зањихом) до става на тлу; 

 дохватно вратило: из упора предњег спадом назад саскок подметно; 
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 доскочно вратило: њихање са повећаном амплитудом и саскок у предњиху са 

окретом за 1800. 

 Проширени садржаји 

 комбинација: узмак из виса стојећег, ковртљај назад у упору и сп. спадом 

назад саскок подметно. 

 

Двовисински разбој 

Основни садржаји 

 лицем према нижој притки, вис предњи: одгуривањем једне ноге о н/п, зањих 

предњих до н/п, зањих и спојено саскок у зањиху. 

 Проширени садржаји 

 комбинација: суножним одривом узмак из згиба стојећег, ковртљај назад у 

упору, саскок замахом ногама уназад (зањихом), до става на тлу; 

 виспредњи на в/п; климом успоставити њих. 

  

Паралелни разбој 

Основни садржаји 

 комбинација: из положаја бочно: наскок у упор, предњих, зањих, предњихом 

до седа разножно пред рукама; кроз узручење прехват до седа разножно за 

рукама, заножењем сножити, њихање у упору и сп. предњихом саскок 

предношка (или заношка). 

 Проширени садржаји 

 комбинација као за основне садржаје са отежањем: наскок у упор и спојено 

предњих и зањих и код саскока предњихом предношка са окретом за 1800 или 

зањихом заношка. 

 

Кругови 

Основни садржаји 

дохватни кругови (ученици и ученице):  

 комбинација:замахом − предњихом вис узнето, вис стрмоглаво, вис узнето, 

вис стражњи – саскок (уз помоћ). 

доскочни кругови (ученици): 

 комбинација: из виса предњег згибом вучењем вис узнето, вис стрмоглаво – 

издржај, вис узнето, згибом отварање у вис предњи и спојено саскок (уз 

помоћ).  

 Проширени садржаји 

 предвиђене комбинације вежби извести без помоћи. 

 

Коњ са хваатаљкама 

Основни садржаји 

 из упора предњег на хватаљкама премах одножно десном до упора јашућег; 

њих у упору јашућем, премах одножно левом до упора стражњег; премах 

одножно десном назад до упора јашућег, премах одножно левом назад до 

упора и сп. саскок. 
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Проширени садржаји 

 наскок у упор предњи; премах одножно десном напред; премах одножно 

левом напред, премах одножно десном назад до упора јашућег; њих у упору 

са изразитијим преношењем тежине са руке на руку и спојено премахом 

одножно десне саскок са окретом за 900 улево. 

 

Греда 

Вежбе прво научити на тлу, шведској клупи и ниској греди и на крају на високој греди. 

Основни садржаји 

Ниска греда 

 ученица комбинује кратак састав избором вежби научених током основне 

школе, редоследом који она жели: наскок; различити начини ходања и трчања; 

поскоци; скокови; окрети; равнотеже, саскок. 

 Висока греда  

 Комбинација: (чеоно према греди) наскок из места или залетом наскок 

премахом одножно у упор јашући; окрет за 900, грчењем ногу стопала 

поставити иза тела и прећи у упор чучећи; чучањ одручити; усправ; 

комбинацију са ниске греде извести на високој; саскок пружено или згрчено из 

положаја чеоно или бочно у односу на справу.  

 Проширени садржаји 

 програм за све ученице отежати: после наскока у упор јашући и окрета замахом 

ногама у заножење прећи у упор чучећи. Сва остала кретања и саскок извести у 

тежој варијанти. 

 

3. Основе тимских и спортских игара 

 

3. 1. Футсал 

– Са ученицима поновити усвојене елементе технике и тактике. 

– Примена усвојених елемената у диригованој и ситуационој игри. 

– Игра уз примену правила. 

 

3.2. Рукомет 

– Са ученицима поновити усвојене елементе технике и тактике. 

– Примена усвојених елемената у диригованој и ситуационој игри. 

– Игра уз примену правила. 

 

3.3. Кошарка 

– Са ученицима поновити усвојене елементе технике и тактике. 

– Примена усвојених елемената у диригованој и ситуационој игри. 

– Игра уз примену правила. 

 

3.4. Одбојка 

– Са ученицима поновити усвојене елементе технике и тактике. 

– Примена усвојених елемената у диригованој и ситуационој игри. 

– Игра уз примену правила. 
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3.5. Активности по избору 

 У складу са просторно техничким могућностима школе наставник у договору са 

учницима реализује неке од наведених активности: 

– Кондиционо вежбање (кружни тренинг, аеробик, елементи фитнеса и др.); 

– Пливање и ватерполо; 

– Скијање; 

– Клизање; 

– Бадминтон; 

– Стони тенис; 

– Оријентиринг; 

– Игра „Јаџент“; 

– Основни елементи борилачких спортова и самоодбране по избору наставника; 

– Друге активности по избору Стручног већа школе; 

– Активности од значаја за локалну заједницу. 

 

 

 

4. Плес и ритмика 

 

– Њихања и кружења са вијачом у фронталној и сагиталној равни у месту и кретању 

(вежбе по избору наставника).  

– Дупли провак кружењем вијаче унапред. 

– Састав са вијачом.  

– Дупли провлак кружењем вијаче уназад. 

– Састав са обручем састављен од елемената обрађених у петом, шестом и седмом 

разреду. 

– Састав са лоптом састављен од елемената обрађених у петом, шестом и седмом 

разреду. 

– Усавршити коло из краја у коме се школа налази, усвојено у предходном разреду. 

– Коло „Моравац“ поновити варијанте из претходних разреда. 

– Енглески валцер – мешовити парови. 

 

5. Пливање и ватерполо 

Наставна тема пливање и ватерполо реализује се у школама у којима за то постоје 

услови, у оквиру редовне наставе. 

Школе које се определе за реализацију програмских садржаја пливања и ватерпола 

на објектима изван школе, часове организују по посебном распореду. 

Уколико не постоји могућност реализације наставе пливања у овом разреду, број 

часова намењен овој наставној теми распоређује се другим наставним темама 

предвиђених програмом. 

 

5.1. Пливање 

Приликом реализације садржаја Пливања формирати групе пливача и непливача. 

Основни садржаји 

Вежбе дисања, рад ногу, пловак, одржавање у месту, завеслаји (краул и леђни 

краул), техника прсног пливања, скок на главу и зрон. 
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Пливање техником краула или леђног краула; пливање 50 m једном од техника и 

пливање 25 m на време.Роњење по дужини у складу са способностима ученика 10-15 m. 

Проширени садржаји 

Мешовито пливање техникама леђног краула, прсног и краул пливања. 

5.2. Ватерполо 

Садржаји ватерпола реализују се са ученицима који припадају групи „пливача”: 

– Одржавање на води; 

– Пливање са лоптом (вођење лопте); 

– Хватање и додавање лопте; 

– Шут на гол. 

– Основни елементи тактике; 

– Игра. 

 

6. Полигони  

Наставник након једне или више обрађених наставних тема може реализовати 

полигон у складу са усвојеним моторичким садржајима из:  

– спортских игара; 

– гимнастике, као и 

– полигон са препрекама који садржи:  

колутања и пузања, провлачења, промене правца, савладавања препреке одбочком, 

прескакања препрека увис и удаљ, прелажење високе греде, узмак на вратилу, пењање на 

шведске лестве и саскок, пењање уз шипку или конопац. По могућству саставити полигон 

сличан (олакшан) полигону који се примењује у Војсци Србије, пример: пузање испод 

препреке; прескок препреке до висине колена; прелажење преко високе препреке 

(шведски сандук, коњ, рипстол...); прелажење преко високе греде; наскок на почетак 

високог вратила, бочно померање на вратилу (прелаз целе шипке у вису) саскок; гажење 

кроз неколико оквира „шведског“ сандука; пењање и прелажење преко отвореног 

рипстола; узмак на вратилу; трчање преко ниске греде, скок са струњаче на струњачу; 

пењање уз две шипке или конопац. 

Напомена:моторичке задатке и њихов редослед комбиније наставник у складу са 

материјално-техничким условима. 

7. Тестирање и мерење 

Праћење физичког развоја и моторичких способности спроводи се на почетку и 

крају школске године, из простора кардиореспираторне издржљивости (процена аеробног 

капацитета), телесног састава (посебно телесне масноће), мишићне снаге, издржљивости у 

мишићној снази, гипкости и агилности.Модел континуираног праћења физичког развоја и 

моторичких способности у настави Физичког и здравственог васпитања, батерија тестова, 

критеријумске референтне вредности и начин њиховог тумачења, организација и протокол 

тестирања као педагошке импликациједетаљно су објашњени у наведеном приручнику. 

 

 

Физичка и здравствена култура 

Ова наставна област реализујe се кроз све друге наставне области и теме уз 

практичан рад и састоји се од две наставне теме Физичко вежбање и спорт и Здравствено 

васпитање. 
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Физичко вежбање и спорт 

Упознати ученика са основном поделом моторичких способности и функцијом 

срчано-дисајног система приликом вежбања.Поновити правила и тактику спортских игара 

и дисциплина усвојених у претходим разредима.Истаћи значај вежбања и његову улогу у 

ванредним ситуацијама и за поједина професионална занимања.Структура физичке 

културе (физичко васпитање, спорт и рекреација). 

 

Здравствено васпитање 

Упознати ученике са утицајем различитих врста вежбања на кардио-респираторни 

систем, скелетно-мишићни и организам уопште, значајем примене здравствено-

хигијенских мереапре и после вежбања.Утицајем правилне исхране на организам 

издравље.Истаћи штете ефекте енергетских напитака, дувана, алкохола, психоактивних 

супстанци као и неправилног конзумирања додатака исхрани. 

Упознати ученике са пружањем прве помоћи након површинских повреда, уганућа у 

прелома.Истаћи важност мера заштите репродуктивног здравља у процесу вежбања. 

 

Дидактичко-методички елементи 
Основне карактеристике часова:  

– јасноћа наставног процеса;  

– оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита;  

– избор рационалних облика и метода рада;  

– избор вежби оптималне образовне вредности;  

– функционална повезаност свих делова часа – унутар једног и више 

узастопних часова једне наставне теме.  

Уколико на часу истовремено вежбају два одељења, настава се спроводи одвојено 

за ученике и ученице. 

Приликом избора облика рада неопходно је узети у обзир просторне услове рада, 

број ученика на часу, број справа и реквизита и динамику обучавања и увежбавања 

наставног задатка. 

Избор дидактичих облика рада треба да буде функцији рационалне организације и 

интензификације часа, као и достизања постављених исхода. 

 

Ослобађање ученика од наставе физичког и здравственог васпитања 
Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за 

одређени период, полугодиште или целу школску годину на основу препоруке изабраног 

лекара. 

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима.За рад са 

ослобођеним ученицима наставник сачињава посебан програм рада базиран на усвајању 

теоријских и васпитних садржаја у складу са програмом и корелацији са садржајима 

других предмета. 

 

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 

– суде, воде статистику, региструју резултат или прате ниво активности 

ученика на часу или школском такмичењу; 

– направе едукативни постер или електронску презентацију, припреме 

репортажу са спортског догађаја; 
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– прате и евидентирају активност ученика на часу уз помоћ наставника и на 

други начин помажу у организацији часовних, ваннаставних и ваншколских 

активности. 

Неки од исхода за ученике ослобођене од практичног дела наставе: 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

– Наведе основна правила, гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања; 

– Дефинише основна здравствено-хигијенска правила вежбања; 

– Презентује и анализира информације о физичком вежбању, спорту, здрављу, 

историји физичке културе, актуелним спортским подацима идт.);  

– Учествује у организацији Недеље школског спорта и школских такмичења. 

Ученицима са инвалидитетом настава се прилагођава у складу са њиховим 

могућностима и врстом инвалидитета. 

 

III  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

 

Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, 

односно креирање захтева којима се може утврдити да ли су ученици достигли оно што је 

описано одређеним исходом.Исходи помажу наставницима у праћењу, прикупљању и 

бележењу постигнућа ученика.Како ће у процесу вредновања искористити исходе 

наставник, сам осмишљава у односу на то који се начин праћења и процене њему чини 

најрационалнијим и најкориснијим.Поред тога, постојање исхода олакшава и извештавање 

родитеља о раду и напредовању ученика. 

У процесу праћења и оцењивања пожељно је користити лични картон ученика 

(eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор 

података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења личног картона 

ученика су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, 

представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у 

оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти 

постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. 

 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе Физичког и здравственог 

васпитања, препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати и вреднује: 

1. Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању који 

обухвата: 

– вежбање у адекватној спортској опреми;  

– редовно присуствовање часовима Физичког и здравственог васпитања;  

– учествовање у ваннаставним и ваншколским активностима и др.  

2. Приказ више комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби 

обликовања), са и без реквизита; 

3. Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у 

усавршавању технике): 

Атлетика:  

Tехника измене штафете; скока увис леђна техника;  

Спринтерско трчање 60 m на време; Бацање кугле бочном техником.Истрајно трчање у 

трајању од 12 минута.Техника бацања „вортекса”. 

Трчање школског кроса. 
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Спортска гимнастика  

Вежбе на тлу: 

 став на шакама, издржај, колут напред, уз помоћ; 

 премет странце упором („звезде”) у „бољу страну” и спојено премет странце 

упором у „слабију страну”; 

 ученик, према својим способностима, креира састав који садржи вежбе које 

је научио током основне школе. 

 Прескок:  

– разношка, згрчка (висина справе до 120 цм), ученик индивидуално одређује 

удаљење даске од справе. 

 Трамполина или одскочна даска (ученице и ученици): 

 ученик бира да ли ће извести скок пруженим телом; скок са окретом за 180о 

или скок са окретом за 360о; скок са згрченим предножењем. 

 Вратило: 

 дочелно вратило: суножним одривом узмак до упора предњег; саскок 

замахом (зањихом) до става на тлу; 

 дохватно вратило: из упора предњег спадом назад саскок подметно; 

 доскочно вратило: њихање са повећаном амплитудом и саскок у предњиху 

са окретом за 180о. 

 Двовисински разбој: 

 лицем према нижој притци, вис предњи: одгуривањем једне ноге о н/п, 

задњих предњих до н/п, зањих и спојено саскок у зањиху. 

Паралелни разбој: 

 комбинација: из положаја бочно: наскок у упор, предњих, зањих, предњихом 

до седа разножно пред рукама; кроз узручење прехват до седа разножно за 

рукама, заножењем сножити, њихање у упору и спојено предњихом саскок 

предношка (или заношка). 

 Кругови 

дохватни кругови (ученици и ученице):  

 комбинација:замахом − предњихом вис узнето, вис стрмоглаво, вис узнето, 

вис стражњи – саскок (уз помоћ).  

доскочни кругови (ученици): 

 комбинација: из виса предњег згибом (вучењем) вис узнето, вис стрмоглаво – 

издржај, вис узнето, згибом отварање у вис предњи и спојено саскок (уз 

помоћ).  

 Коњ са хватаљкама: 

 из упора предњег на хватаљкама премах одножно десном до упора јашућег; 

њих у упору јашуцем, премах одножно левом до упора стражњег; премах 

одножно десном назад до упора јашуцег, премах одножно левом назад до 

упора и спојено саскок. 

Греда 

 Ниска греда 

 ученица комбинује кратак састав избором вежби научених током основне 

школе, редоследом који она жели: наскок; различити начини ходања и 

трчања; поскоци; скокови; окрети; равнотеже, саскок. 

Високагреда 
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 Комбинација: (чеоно према греди) из места или залетом наскок премахом 

одножно у упор јашући; окрет за 900, грчењем ногу стопала поставити иза 

тела и прећи у упор чучећи; чучањ одручити; усправ; комбинацију са ниске 

греде извести на високој; саскок пружено или згрчено из положаја чеоно 

или бочно у односу на справу.  

Одбојка: 

Горњи сервис; индивидуални и групни блок; придржавање тактичких упутстава и кретање 

у игри; Игра преко мерже(примена елемената технике у игри). 

Рукомет: 

Примена елемената технике у игри.Придржавање тактичких упутстава и кретање у игри. 

Кошарка: 

Примена елемената технике у игри.Придржавање тактичких упутстава и кретање у игри. 

Плес и ритимка:  

– Вежба са вијачом, лоптом или обручем. Дупли провак кружењем вијаче 

унапред и уназад.  

– Народно „Моравац“ коло уз музику (трећа, четврта и пета варијанта). 

– Енглески валцер (мешовити парови). 

Пливање и ватерполо:  

– Техника пливања (краул, леђном и прсном техником) 3 x 25 m. 

– Пливање са лоптом и шут на гол. 

4. Индивидуални напредак моторичких способности 

 

Индивидуални напредак моторичких способности сваког ученика процењује се у 

односу на претходно проверено стање.Приликом оцењивања неопходно је узети у обзир 

способности ученика, степен спретности и умешности.Уколико ученик нема развијене 

посебне способности, приликом оцењивања узима се у обзир његов индивидуални 

напредак у односу на претходна постигнућа и могућности као и ангажовање ученика у 

наставном процесу. 

Код ученика ослобођених од практичног дела наставе, наставник прати и вреднује: 

- познавање основних правила, гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања, 

ватерпола и основних здравствено-хигијенских правила вежбања; 

- учешће у организацији ваннаставних активности. 

Праћење, вредновање и оцењивање ученика ослобођених од практичног дела 

наставе, наставник може извршити усменим или писменим путем. 

Праћење вредновање и оцењивање ученика са инвалидитетом врши се на основу 

њиховог иднивидуалног напретка. 

 

ВАННАСТАВНЕ И ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ 

 

План и програм ових активности предлаже Стручно веће и саставни је део 

годишњег плана рада школе и школског програма. 

Б. Секције 
Формирају се према интересовању ученика.Наставник сачињава посебан програм 

узимајући у обзир материјалне и просторне услове рада, узрасне карактеристике и 

способности ученика.Уколико је неопходно, секције се могу формирати према полу 

ученика.Ученик се у сваком тренутку може се укључити у рад секције. 
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В. Недеља школског спорта 
Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, 

као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру 

Школског програма реализује недељу школског спорта. 

Недеља школског спорта обухвата:  

- такмичења у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту 

и могућностима ученика;  

- културне манифестације са циљем промоције физичког 

вежбања, спорта и здравља (ликовне и друге изложбе, фолклор, плес, 

музичко-спортске радионице, слет...); 

- ђачке трибине и радионице (о здрављу, историји физичке 

културе, спорту, рекреацији, „ферплеју“, последицама насиља у спорту, 

технолошка достигнућа у вежбању и спорту и др.).  

 

План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће Физичког и 

здравственог васпитањау сарадњи са другим стручним већима (ликовне културе, музичке 

културе, историје, информатике...) и стручним сарадницима у школи, водећи рачуна да и 

ученици који су ослобођени од практичног дела наставе Физичког и здравственог 

васпитања, буду укључени у организацију ових активности. 

Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање) 
Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује 

активности у природи: 

- пролећни крос (дужину стазе одређује стручно веће); 

- излет са пешачењем (10-12 km); 

- зимовање – организује се у току зимског периода у трајању од седам дана. 

Активности на зимовању обухватају обука скијања, клизања, краће излете са 

пешачењем или на санкама, и друге активности; 

- летовање – организује се за време летњег распуста у трајању од најмање седам дана 

и обухвата боравак у природи са организованим образовним и спортско-

рекреативним активностима. 

 

Д. Школска и ваншколска тамичења  

Школа организује и спроводи обавезна унутаршколскаспортска такмичења, као 

интегрални део процеса физичког васпитања према плану Стручног већа и то у: 

- спортској гимнастици (у зимском периоду); 

- атлетици (у пролећном периоду); 

- најмање једној спортској игри (у току године). 

 

Школа може планирати такмичења из других спортских грана или игара уколико за 

то постоје услови и интересовање ученика (плес, оријентиринг, бадминтон, између две 

или четири ватре, полигони итд.). 

Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школских спортских 

такмичења прописаним од стране министарства надлежног за просвету, а која су у складу 

са планом наставе и учења. 
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Како би што већи број ученика био обухваћен системом такмичења, на 

ваншколским такмичењима један ученик током школске године може представљати 

школу у једној спортској игри и спортској гимнастици (екипно и појединачно) или у 

једној спортској игри и једној атлетској дисциплини (екипно и појединачно). 

 

Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава 

 

Ове активности организују се са ученицима који имају: 

- потешкоће у савладавању градива; 

- смањене физичке способности;  

- лоше држање тела; 

- здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе. 

-  

За ученике који имају потешкоће у савладавању градива и ученике са смањеним 

физичким способностимаорганизује се допунска настава која подразумева савладавање 

оних обавезних програмских садржаја, које ученици нису успели да савладају на редовној 

настави, као и развијање њихових физичких способности; 

Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева: 

- уочавање постуралних поремећаја код ученика; 

- саветовање ученика и родитеља; 

- организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног школског 

часа недељно; 

- организивање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућом здравственом 

установом. 

 

Рад са ученицима са здравственим потешкоћамаорганизује се искључиво у сарадњи 

са лекаром специјалистом, који одређује врсту вежби и степен оптерећења. 

 

Педагошка документација 

 

- Дневник рада за физичко и здравствено васпитање; 

- Планови рада физичког и здравственог васпитања и обавезних физичких 

активности ученика: план рада стручног већа, годишњи план (по темама са бројем 

часова), месечни оперативни план, план ванчасовних и ваншколских активности и 

праћење њихове реализације. 

- Писане припреме: форму и изглед припреме сачињава сам наставник уважавајући: 

временску артикулацију остваривања, циљ часа, исходе који се реализују, 

конзистентну дидактичку структуру часова, запажања након часа.  

- Радни картон: наставник води за сваког ученика. Радни картон садржи: податке о 

стању физичких способности са тестирања, оспособљености у вештинама, 

напомене о специфичностима ученика и остале податке неопходне наставнику.  

Педагошку документацију наставник сачињава у електронској или писаној форми. 
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4.  ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

 
4.1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Назив 

програма 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ 

Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и 

практиковањем основних принципа, вредности и процедура грађанског 

друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе 

других и спреман да активно делује у заједници. 

Разред Осми 

Годишњи 

фонд часова 
34 часа 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– изрази осећај љубави и 

поноса према својој 

домовини на начин који 

никога не угрожава; 

– образложи зашто су 

понашања која се могу 

описати као ксенофобија, 

расизам, антисемитизам, 

антициганизам облици 

дискриминације и кршења 

људских права; 

– наведе примере 

повезаности различитих 

култура у једној заједници 

и образложи потребу 

интеркултуралног дијалога 

за квалитетан живот свих 

чланова те заједнице; 

– покаже интересовање за 

упознавање различитих 

култура; 

– наведе права која 

националне мањине у 

Србији по Уставу имају; 

ЉУДСКА ПРАВА 

Заједница 

припадника 

различитих културних 

група 

Припадност држави и нацији 
Патриотизам – осећај љубави и 

поноса према домовини и свим 

њеним припадницима. 

Начини изражавања патриотизма. 

Обесправљивање и угрожавање 

слободе људи. 
Ксенофобија, расизам, 

антисемитизам, антициганизам. 

Заједница различитих културних 

група 
Културна разноликост у форми 

мултикултуралности и 

интеркултуралности. 

Интеркултурни дијалог као средство 

развоја поштовања различитих 

култура и заједничког живота. 

Припадници националних мањина у 

Србији – заштита права и слобода 

припадника националних мањина. 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Родна 

(не)равноправност 

Пол и род 
Биолошке разлике (анатомске и 

физиолошке), насупрот разликама 

које друштво ствара (очекивања 
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– разликује појмове пол и 

род и препознаје родне 

стереотипе; 

– уочава у рекламама, 

филмовима, књигама, 

изрекама, стриповима и 

другим продуктима 

културе на који начин се 

преносе родни обрасци; 

– указује на примере родне 

равноправности и 

неравноправности у 

ситуацијама из 

свакодневног живота; 

– дискутује о значају 

уважавања родне 

перспективе приликом 

доношења одлука 

значајних за једну 

заједницу; 

– наведе неколико 

привремених позитивних 

мера за постизање родне 

равноправности и 

аргументе за њихову 

примену; 

– препозна у понашању 

особе карактеристике 

насилника и жртве; 

– наведе могуће начине 

реаговања у ситуацији 

сусрета са насилником; 

– наведе основне функције 

медија и образложи зашто 

је важно да постоје кодекс 

новинара и кодекс деца и 

медији; 

– образложи значај слободе 

медија за развој 

демократије; 

– у медијима проналази 

друштва од мушкараца и жена). 

Преношење родних образаца. 

Стереотипи и предрасуде о роду. 

Родна перспектива 
Укључивање родне перспективе 

приликом доношења одлука важних 

за једну заједницу (образовање, 

здравље, породица, запошљавање, 

спорт...). 

Родна равноправност 
Родна равноправност и једнаке 

могућности за све ради развоја 

друштва. Препреке родној 

равноправности. Одговорност 

државе, организација цивилног 

друштва и појединца у постизању 

родне равноправности. Привремене 

позитивне мере за постизање родне 

равноправности (квоте уписа на 

факултет, субвенције за 

запошљањање...). 

Родно засновано насиље 
Родне разлике као основа 

неравнотеже моћи. Злоупотреба моћи 

насилника. Карактеристике особе 

која врши насиље, која је изложена 

насиљу или која му сведочи. Мере 

заштите од родно заснованог насиља. 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Медији 

Медији 
Врсте и функције медија. 

Слобода медија и њихов допринос 

развоју демократије. 

Медији као извор информација и 

дезинформација. Манипулације 

путем медија (одлагање 

информације, скретање пажње, 

побуђивање емоција, стварање 

осећаја кривице, неговање 

некултуре...). 

Медијска писменост 
Способност разумевања, критичког и 
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примере предрасуда, 

стереотипа, 

дискриминације, 

нетолеранције по 

различитим основама и 

критички их анализира; 

– препозна механизме 

манипулације медија и 

утицај медија на сопствено 

мишљење и деловање; 

– проналази и користи 

информације из 

различитих извора, 

критички их разматра и 

вреднује; 

– препозна пример 

злоупотребе деце у 

медијима; 

– у дискусији показује 

вештину активног 

слушања, износи свој став 

заснован на аргументима, 

комуницира на 

конструктиван начин; 

– учествује у припреми, 

реализацији и евалуацији 

кратког филма, 

– учествује у избору 

садржаја и начина рада. 

аналитичког усвајања медијских 

садржаја. 

Кодекс у медијима 
Кодекс деца и медији. 

Кодекс новинара. Притисци на 

новинаре као инструмент 

ограничавања слободе изражавања. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Вредности грађанског 

друштва 

Снимање кратког филма о 

вредностима грађанског друштва 
Избор теме и формулисање идеје. 

Писање сценарија. 

Подела задатака. 

Снимање. 

Монтажа. 

Презентација. 

Евалуација. 

Кључни појмови садржаја: патриотизам, ксенофобија, интеркултуралност, медији, 

родна равноправност и родно засновано насиље 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Изборни програм Грађанско васпитање за осми разред организован је, као и 

претходни програми, по моделу спирале, што значи да су садржаји дати у исте четири 

области (Људска права, Демократско друштво, Процеси у савременом свету и Грађански 

активизам), али се они проширују и продубљују, а исходи се надограђују или се, ако је у 

питању вештина, даље развијају. По свом садржају ово је најзахтевнији програм, који се 

ослања на исходе у програмима Грађанског васпитања за претходне разреде, на исходе из 
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програма обавезних предмета, као и на ваншколско искуство ученика који на крају 

основне школе имају све сложеније социјалне релације. 

У програму су наведени садржаји које наставник, као и у претходним разредима, 

може да допуњује, проширује и мења према конкретним потребама и плану сопственог 

рада, али увек имајући у виду исходе које треба остварити. Они су тако дати да одговарају 

узрасту ученика, да буду мерљиви и проверљиви, односно да наставник, пратећи 

активности ученика, може лако да утврди да ли их они достижу и у којој мери. Најчешће 

су исходи дати на нивоу примене, што значи да се знање и разумевање подразумевају, јер 

без тога нема примене. Такав приступ одговара концепту Грађанског васпитања од кога се 

очекује да код ученика развија конативну, вољну компоненту, која долази до изражаја у 

понашању. Редослед наведених исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја за 

постизање општег циља предмета и развој међупредметних компетенција. Између исхода 

постоји повезаност. Достизање једног исхода доприноси достизању других исхода. Многи 

исходи су процесни и представљају резултат кумулативног дејства образовно-васпитног 

рада, током дужег временског периода, што се препознаје у томе да се неки исходи у истој 

или сличној формулацији налазе у програмима и за претходне разреде, али се очекује да 

постоји напредак у квалитету. На пример, исход ученик ће бити у стању да износи свој 

став заснован на аргументима подстиче се током више разреда, а очекује се да је 

квалитет аргумената све бољи. 

Посебност Грађанског васпитања је у томе што је оно део ширег концепта образовања 

за демократију и грађанско друштво и у том смислу је тесно повезано са обавезним 

предметима, ваннаставним активностима и уопште етосом школе. Најјача веза је са 

предметима Историја и Српски језик и књижевност, јер имају садржаје који се односе на 

појаве као што су мултикултуралност, ксенофобија, расизам, антисемитизам, 

антициганизам, родно засновано насиље. Поред ова два предмета, веза се може направити 

и са Биологијом, чији програм за осми разред, у оквиру теме Човек и здравље, предвиђа да 

се ученици баве питањима родног и полног идентитета, наравно у контексту хормонских 

активности и индивидуалне генетичке варијабилности што се природно надовезује на 

садржај овог програма у делу Родна (не)равноправност. 

У процесу планирања наставе и учења наставник се, превасходно, руководи исходима 

које ученици треба да достигну. Приликом осмишљавања активности, како наставника 

тако и ученика, треба имати у виду да се свака од њих може вишеструко користити. На 

пример, у оквиру многих активности на различитим садржајима могућ је допринос 

достизању исхода који се односе на комуникацију, осетљивост за различитост, емпатију. 

То значи да за такве исходе нису потребни посебни садржаји, активности и часови. 

Њихово остваривање одвија се постепено и спонтано са тенденцијом да ученици 

аутентично развијају пожељне облике понашања. 

У оквиру прве области ученици проширују своја знања у вези са правима, са фокусом 

на угрожавање слободе људи. Кључни појмови ове области 

су ксенофобија, расизам, антисемитизам, антициганизам. С обзиром на узраст ученика и 

знања која су стекли у оквиру Грађанског васпитања, проучавајући историју, читајући 

књижевна дела и гледајући филмове, ученици могу самостално да проналазе примере тих 

појава и о њима критички да расправљају. Ове појаве се могу посматрати са 

становишта некад и сад и локално и глобално, чиме се добија целовитост увида. Рад у 

оквиру ове области захтева посебну пажњу наставника, јер у групи могу бити ученици 

који имају лично непријатно искуство по том питању, или га има неко у њиховој 
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породици. За такве осетљиве теме погодне су радионице, и то посебно драмске, које 

пружају заштиту учесницима, јер се кроз играње улога слободније исказују мисли и 

осећања. 

У оквиру ове области налази се и садржај значајан за одговоран живот у 

демократском друштву, који се односи на живот у заједници културно различитих група, 

каква је свакако наша држава, а заправо и читав свет. Од ученика се очекује да уочавају 

разлику између мултикултуралности и интеркултуралности, као и да се залажу за 

интеркултурни дијалог као најбољи начин развоја поштовања различитих култура и 

квалитета заједничког живота. 

За другу област изабран је садржај који одговара завршном разреду основне школе, 

иако се неки аспекти родне перспективе налазе и у програмима Грађанског васпитања за 

претходне разреде. Осим разликовања пола и рода, од ученика се очекује да доводе у везу 

питања родне перпективе са квалитетом живота свих људи у једној заједници. Родна 

равноправност је заправо прича о једнаким могућностима за све, а ради развоја друштва. 

Активности треба фокусирати на идентификацију препрека родној равноправности и на 

очекивања у будућности – шта за њено постизање треба да уради држава, а шта 

организације цивилног друштва и сами појединци. Овде се, такође, тематика може 

сагледати из перспективе некад и сад и локално и глобално. Ученицима су доступни 

бројни подаци који недвосмислено показују какво је стање када је у питању родна 

равноправност, код нас и у свету. 

Посебну пажњу захтева рад на истраживању о родно заснованом насиљу. Иако се 

подразумева да и мушкарац и жена могу бити жртве таквог насиља, ученици ће врло лако, 

на основу статистичких података, схватити да је угроженост жена значајно већа. Садржај 

предвиђа да се о овој теми говори са становишта неравнотеже моћи, што насилник 

користи да би наудио жртви. Ученици могу дискутовати и о овој теми и самостално 

проналазити примере из историје, свакодневног живота, књижевности, филмова, где се 

препознаје неравнотежа моћи и њена злоупотреба. Како у групи могу бити ученици који 

су жртве или сведоци таквог насиља, неопходна је пуна пажња наставника у вођењу 

активности. Важан очекивани исход рада у овој области јесте да ученици препознају 

карактеристике насилника и заштите се. Потребно је, међутим, оспособити ученике да 

препознају и карактеристике жртве и обрате се за помоћ адекватној особи. 

У оквиру треће области предвиђено је да се ученици баве питањима медија и 

њиховом доприносу демократизацији друштва. Та област је повезана са многим темама у 

програмима Грађанског васпитања за претходне разреде. У програму за четврти разред, на 

пример, постоји исход који гласи: ученик ће бити у стању да препознаје у медијима 

поруке које подстичу прекомерну потрошњу, посебно деце и младих. У програму за шести 

разред дат је исход: ученик ће бити у стању да образложи могући утицај друштвених 

мрежа на ставове и деловање појединца. Из тог разлога може се очекивати да су ученици 

већ имали прилике да о питањима медија промишљају у оквиру рада на различитим 

садржајима, као и да имају извесну развијеност критичког мишљења о медијима, као 

извору информација и дезинформација. У програму се налази и садржај који се односи на 

механизме манипулације који се користе у медијима (нпр. ускраћивање информације, 

праплављивање селектованим информацијама, упрошћавање, претерано стручно 

информисање...). Ученици завршног разреда, уколико су од стране наставника добро 

припремљени, могу сасвим успешно у медијима самостално препознати неке од примера 
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манипулације. У овој тематској целини налази се и садржај који се односи на медијску 

писменост, али се она развија на многим садржајима овог изборног програма, у свим 

разредима, и то сваки пут када се од ученика тражи да проналазе и критички разматрају 

податке који су дати у медијима. 

Као наставак бављења медијима програм предвиђа да ученици у оквиру четврте 

целине осмисле и реализују кратки филм на тему по избору, а која се тиче кључних 

вредности грађанског друштва. Најважнији моменат ове акције јесте договор ученика о 

томе којом темом ће се бавити и како ће јој приступити. Фокус ове акције, наравно, није 

на техничком квалитету произведеног филма, иако ученици осмог разреда својим 

мобилним телефонима свакако могу то коректно извести. Као припрему за ту акцију 

потребно је интегрисати пређене садржаје и достигнуте исходе, како би ученици стекли 

бољи увид у развој кључне, односно међупредметне компетенције за одговорно учешће у 

демократском друштву. У ту сврху треба извршити неки вид рекапитулације о томе шта се 

све дешавало током њиховог изучавања Грађанског васпитања, са посебним освртом на 

активности у оквиру четврте области, где су ученици спроводили акцију у корист деце, 

истраживали ставове и понашање ученика, симулирали рад парламента итд. То је тренутак 

кад се са ученицима може разговарати и о значају приступа информацијама од јавног 

значаја с обзиром на то да су у спровођењу акција били у ситуацији да су им биле 

потребне различите информације. Такву рекапутулацију наставник може осмислити на 

различите начине (спонтани разговор, писање есеја, квиз, прављење изложбе на основу 

сачуваних продуката...), али са истим циљем – да ученици постану свесни знања која су 

стекли, ставова и вештина које су развили, а што је значајно за одговоран живот у 

демократски уређеној заједници. Осврт би требало да садржи процењивање следећих 

елемената компетенције за одговорано учешће у демократском друштву (знања, ставови, 

вештине): каква је била сарадња у групним активностима, колико смо били отворени за 

различитости, колико знамо о људским правима и проблемима неравноправности, како 

смо решавали сукобе, да ли познајемо демократске процедуре, колико смо били одговорни 

за сопствене поступке, колико смо исказивали емпатије, колико смо критички 

промишљали, колико смо били толерантни и солидарни, да ли препознајемо опасности и 

знамо коме да се обратимо за помоћ, да ли у дискусији показујемо вештину активног 

слушања, да ли износимо свој став заснован на аргументима, да ли комуницирамо на 

конструктиван начин, како смо прикупљали и обрађивали податке, да ли имамо став да 

треба штитити и поштовати људска права, да ли смо спремни да се ангажујемо у заштити 

нечијих права и да ли верујемо у владавину закона. За овај осврт неопходно је планирати 

више часова и на тај начин створити добру подлогу да ученици самостално изаберу тему 

филма и напишу сценарио. Било би добро да снимљени филм не остане у оквирима групе 

која га је радила, те треба осмислити на који начин ће он бити представљен другим 

ученицима осмог разреда, али и свих других, као и њиховим родитељима. Филм би, с 

једне стране, требало да буде финале четворогодишњег, а за неке ученике и 

осмогодишњег развоја компетенције за одговорно учешће у демократском друштву, а са 

друге, прилика да наставник и школа добију повратну информацију о свом раду у овој 

области и идеје о томе како га унапредити. 
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4.2. МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 

 

 

A 

tantárgy 

neve 

MAGYAR NYELV A NEMZETI KULTÚRA ELEMEIVEL, 

ANYANYELVÁPOLÁS 

Cél 

A magyar nyelv oktatásának és tanulásának célja, hogy a tanuló ápolja 

vagy idegen nyelvként tanulja a magyar nyelvet, helyesen használja a 

különféle kommunikációs szituációkban, beszédben és írásban. Ismerje 

meg, értékelje és becsülje a magyar nemzeti értékeket és 

hagyományokat, elfogadja a különböző kultúrákat és fejlessze az 

interkulturális kommunikációt; fejlessze a kulcskompetenciákat. 

Osztály Nyolcadik 

Évi 

óraszám 
72 óra 

KIMENET 
A tematikai 

egység/terület 

feldolgozását követően 

a diák képes lesz a 

következőkre: 

TERÜLET/TEMATIKAI 

EGYSÉG 
TARTALOM 

‒ Az előző 

évfolyamokon tanult 

irodalmi fogalmakat 

összefüggésbe hozza az 

új tananyaggal, és 

mindezt felhasználja az 

irodalmi mű elemzése 

során. 

‒ Megkülönbözteti az 

irodalmi műfajokat. 

– Bemutatja a műfajok 

jellemző tulajdonságait. 

‒ Meghatározza a mű 

témáját, szereplőit, 

röviden elmondja a 

cselekményt. 

‒ Felismeri az epikai, 

drámai és lírai szövegek 

beszélőjét. 

– Megkülönbözteti az 

E/1 és az E/3 személyű 

narrátort. 

– Kérdések és 

kulcsszavak alapján 

IRODALMI 

ISMERETEK 

LÍRA 

Feldolgozásra szánt 

szövegek 
1. Juhász Gyula: Milyen 

volt.... 

2. Tolnai Ottó: Nam 

hangzott hasonló édes hang 

3. Radnóti Miklós: Tétova 

óda 

4. Ady Endre: A Tűz 

csiholója 

5. Arany 

János: Toldi (részlet) 

6. József Attila: Tél 

7. Kosztolányi 

Dezső: Negyven 

pillanatkép (részletek a 

ciklusból) 

8. Áprily Lajos: Március 

9. Petőfi 

Sándor: Föltámadott a 

tenger 

10. József Attila: 

Születésnapomra 
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összefoglalja a szöveg 

lényeges információit. 

‒ Megállapítja a 

cselekmény helyét és 

idejét. 

‒ Meghatározza és 

példákkal illusztrálja a 

mű témáját, a 

főszereplőt, a 

mellékszereplőket stb. 

Érti és megnevezi a 

szereplők közötti 

viszonyokat. 

– Felismeri a mű 

alaphelyzetét, a 

kibontakozást, a 

feszültséget, a csattanót. 

‒ Ismeri és megnevezi a 

következő fogalmakat: 

líra, elégia, eposz, óda. 

‒ Megnevezi és a 

alkalmazza a leírás 

formáit: a 

személyleírást, a 

tárgyleírást, a tájleírást. 

‒ Felismeri és értelmezi 

az egyszerű szövegek 

konfliktushelyzeteit, 

röviden jellemzi a 

hősöket és kifejti a 

véleményét velük 

kapcsolatban. 

‒ Többszöri olvasás 

után megérti az 

egyszerű és/vagy 

összetettebb 

szövegeket. 

‒ Hangosan, megfelelő 

tempóban olvas és 

reprodukál rövidebb 

és/vagy hosszabb 

szövegeket, ügyelve a 

helyes artikulációra, 

hangsúlyra, 

hanglejtésre, valamint a 

mondatformálásra. 

11. Babits 

Mihály: Vasárnapi 

impresszió, autón 

Kiegészítő, választható 

szövegek 
Kortárs költők alkotásai. 

Néhány magyar költő rövid 

életrajza és délszláv 

kapcsolatainak 

feldolgozása 

Néhány magyar irodalmi 

szöveg szerb, illetve 

délszláv fordítása. 

Irodalmi alapfogalmak 
Műnemek: líra. 

Lírai műfajok: óda, eposz, 

elégia. 

A szöveg formája: az 

időmértékes verselés, a 

betűrím, az áthajlás. 

Műfaji ismeretek: a dal, a 

szabadvers. 

Stíluseszközök: pl. a 

megszemélyesítés, a költői 

jelző, a hiperbola, a 

fokozás, a metafora, a 

hasonlat, az irónia, a túlzás, 

az allegória, a szinesztézia. 

A lírai formanyelv 

jellemzői: a szimbolizmus 

kifejezésmódja, az 

impresszionista 

kifejezésmód 

EPIKA 

Feldolgozásra szánt 

szövegek – kötelező 

szövegek 
1. Egy kortárs magyar 

szöveg feldolgozása 

2. Egy világirodalmi 

szövegrészlet feldolgozása 

magyar nyelven 

3. Móricz Zsigmond: Hét 

krajcár 

4. Német István valamelyik 

riportja 
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– Megérti a humor 

szerepét az irodalmi 

művekben. 

‒ Megfogalmazza a 

szöveghez kapcsolódó 

egyéni élményeit, és 

meg is indokolja. 

Összehasonlítja saját és 

a társa 

olvasmányélményeit. 

‒ (Tanári segítséggel) 

előad irodalmi művek 

részleteit, dialógusait. 

‒ Röviden 

megindokolja, miért 

ajánl egy-egy irodalmi 

művet olvasásra. 

‒ Felismeri az azonos 

motívumokat a magyar 

és a szerb irodalmi 

művekben. 

5. Kontra Ferenc 

valamelyik novellája 

(részlet) 

6. Terék Anna valamelyik 

drámarészlete 

7. Egy esszé (pl. Harmath 

Károlytól) 

8. Egy tanulmány (részlet) 

9. Nagy Lajos: Pesti 

gyermek egy napja 

10. Gelléri Andor 

Endre: Egy fillér 

Kiegészítő, 

ismeretterjesztő, 

választható szövegek 
1. Déry Tibor valamelyik 

elbeszélése 

2. Válogatás Örkény 

egyperces novellái közül 

3. Szathmáry István: A fa 

Irodalmi alapfogalmak 
Műnemek: epika, dráma. 

  

Epikai műfajok: elbeszélés, 

novella, riport, esszé, 

tanulmány. 

A leírás (táj-, személy- és 

tárgyleírás). 

A komikum, az irónia, a 

groteszk. 

A jellemzés fajtái pl. 

párbeszédben, az 

önjellemzés. 

Az epikai művek szerkezeti 

egységei. 

DRÁMA ÉS FILM 
Népszokásokkal 

kapcsolatos dramatikus 

játékok (pl. lucázás, 

betlehemezés stb.) 

Választható filmek 

Egri csillagok, A 

kárókatonák még nem 

jöttek vissza, Árvácska, 

Fehér Isten, Kincsem stb. 

‒ Felismeri a magyar 

nemzeti jelképeket 
A NEMZETI KULTÚRA 

ALAPJAI 

Kötelező témák: 
A magyar nemezti jelképek 
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– Megismeri a magyar 

kultúra kiemelkedő 

személyiségeit 

(zeneszerzők, festők) 

– Megismeri a 

legfontosobb magyar 

művészeti értékeket. 

– Megismeri a 

legismertebb magyar 

filmművészeti 

alkotásokat. 

‒ Megismeri és 

összehasonlítja a 

magyar és a szerb 

ünnepi népszokásokat. 

– Össze tudja vetni a 

kortárs magyar és szerb 

kultúra kiemelkedő 

egyéniségeinek 

tevékenységét. 

(a zászló, a címer, a 

himnusz) 

A magyar film 

Híres magyar zeneszerzők 

Híres magyar festők 

Kiegészítő, választható 

szövegek: 
Éredekességek a magyar 

történelemből 

Magyar történelmi hősök, 

amelyek jelen vannak a 

magyar irodalomban is (pl. 

Kinizsi Pál, Dobó István, 

Bethlen Gábor) 

A magyar konyha (néhány 

magyar ételkülönlegesség 

receptje) 

Népszokások (pl. húsvét, 

mindenszentek, karácsony 

stb.) 

Fejtörők, nyelvi játékok 

Kvízjáték 

Projektmunka: 
‒ a magyar és a szerb 

nemzeti jelképek 

összevetése 

– a magyar és a szerb 

filmek 

– zeneszerzők a magyar és 

a délszláv kultúrában 

(poszter, video-vagy 

hanganyag készítése), 

– rövid magyar és szerb 

művek vagy szövegrészek 

fordításának elemzése, 

összevetése az eredeti 

szöveggel, 

‒ ünnepek a magyar és a 

délszláv kultúrában, 

– híres ételek a magyar és a 

délszláv kultúrában 

(összehasonlítás), 

– magyar és szerb 

történelmi személyiségek 

(egy-egy történelmi 

korszakban) 
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– Milyen középiskolában 

szeretnéd folytatni 

tanulmányaid? 

– Mi szeretnél lenni/Mivel 

szertnél foglalkozni? 

– Mivel töltöm a 

szabadidőm? 

– A kedvenc filmem. 

– Hol voltunk kirándulni 

Szerbiában? – foglald össze 

az ott látottakat. 

– Képzeld el hogy 

idegenvezető vagy, mutasd 

be helyiséged 

nevezetességeit. 

– Hogyan hasznosíthatjuk 

újra a hulladékot? 

‒ Megfelelően 

alkalmazza a 

kommunikációs 

modelleket a 

leggyakoribb 

beszédszituációkban. 

‒ Üzeneteket továbbít 

írásban vagy szóban. 

– Megérti a mindennapi 

eseményekről szóló 

beszélgetések témáját, 

megérti az okokat és a 

következményeket; 

kérdéseket tesz fel, 

válaszol, önállóan 

elmondja véleményét. 

– Elolvassa a rövidebb 

ismeretlen szövegeket, 

megérti 

mondanivalóját, ha a 

téma közel áll az 

érdeklődési köréhez, 

illetve ha mindennapi 

eseményekről szólnak. 

– Megérti a mindennapi 

témákkal foglalkozó 

műsorokat. 

‒ Rövid médiaszöveget 

alkot (hírt, interjút, 

KOMMUNIKÁCIÓ 

A beszédhelyzet összetevői 

A beszélő és hallgató 

szempontjai 

A tömegkommunikáció 

Az írott sajtó és az 

elektronikus média 

A tömegkommunikációs 

eszközök műfajai: a hír, a 

tudósítás, az interjú, a 

riport, a hirdetés. 

Nem verbális kódok a 

tömegkommunikációban. 

A felolvasás. Az írásjelek 

és a felolvasás. 

Szövegértés. 

Témakörök: 

Információadás, kérdések 

megfogalmazása, egyszerű 

hírek közlése. 

Filmbemutató bejelentése. 

Színházelődás 

bemutatójának bejelentése. 

Híres festők tárlatának 

bejelentése és rövid 

beszélgetés a szerzővel 

Fontos esemény 

beharangozása a sajtóban. 

Sporteseményről való 

tudósítás. 
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riportot). 

‒ Bejelent valamilyen 

eseményt. 

‒ Nyelvtudásának 

megfelelően alkalmazza 

a szituatív kódváltást az 

elektronikus médiában. 

‒ Használja a megfelelő 

udvariassági formákat. 

‒ Bemutatja önmagát és 

a környezetében lévő 

embereket, elmesél 

történéseket, 

tolmácsolja saját 

kívánságait, bemutatja 

céljait. 

‒ Nyelvtudásának 

megfelelően 

megfogalmaz egy hírt. 

‒ Felismer alapvető 

nem verbális kódokat. 

‒ Részt vesz 

szerepjátékokban. 

Riport. 

Rövid útleírás. 

Hirdetés készítése egy 

kedvenc árucikkről. 

A kedvenc videojáték 

reklámozása vagy 

bemutatása. 

Hogyan készüljünk fel egy 

interjúra? 

A hallás utáni szövegértés 

fejlesztése. 

Udvariassági formák az 

elektromos médiában: 

köszönés, bemutatkozás, 

bemutatás, elköszönés, 

megköszönés, 

bocsánatkérés, értesítés, 

jókívánság kifejezése stb. 

Kapcsolatteremtési formák 

a tömegkommunikációban. 

Rövid tájékoztató szövegek 

létrehozása (napi hírek, 

helyszíni jelentések). 

A diákok anyanyelve 

hatására előállt 

interferencia jelenségek 

javítására irányuló 

képességek fejlesztése. 

Bizonyos információk 

lokalizálása a 

tömegkommunikációs 

eszközökben. 

Szerepjátékok: bemondó, 

riporter, interjúkészítő.... 

Projektmunkák: 

‒ Hogyan kell elkészíteni a 

kedvenc ételemet? 

‒ A(z egészséges) 

táplálkozás és az 

egészséges életmód az 

életemben. 

  

‒ A ház/lakás fenntartása, 

munkák megszervezése 

(mester hívása, 

nagytakarítás, mindennapi 

feladatok). 
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‒ Egy családi 

összejövetelünk 

bemutatása. 

‒ Az öltözködés, a 

kiegészítők és a divat: mi a 

szép? 

‒ Egészség és a tinkor: a 

függőség veszélyei. 

‒ Oktatás: továbbtanulási 

lehetőségek, melyik 

szakma érdekel. 

‒ A környezetvédelem és 

én. 

‒ A környezetem: régiók 

jellemzői, nemzeti parkok. 

‒ Én és a sportesemények 

(Hogyan viselkedjünk egy 

sporteseményen?) 

‒ Vásárlás – szaküzletben 

(sportbolt, könyvesbolt): 

kedvenc (internetes) 

vásárlóhelyem bemutatása, 

vásárlási szituáció. 

‒ Én és a közlekedés. 

Hogyan viselkedjünk 

utazás közben? (vasút, 

repülő, autóbusz...) 

Gyalogosként a 

közlekedésben. 

‒ Kedvenc múzeumom, 

kiállításom bemutatása. 

‒ Kedvenc 

filmem/színielőadásom: 

történetmesélés 

‒ Az internet: jelen lenni a 

közösségi hálón. Előnyök 

és hátrányok. 

‒ Tudásszerzés a 

világhálón: Hogyan és mit 

keresek? 

‒ Általános emberi 

tulajdonságok, tanácsok. 

Milyen vagyok, ha....? 

‒ Érdekes történelmi 

események. 

– Mivel töltöm a 
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szabadidőm? 

– A kedvenc filmem. 

‒ Alapszinten 

kontrasztív módon 

gondolkodik, összevet. 

‒ Érti és használja az 

előző osztályokban 

elsajátított nyelvtani 

szerkezeteket. 

‒ Használja az 

egyszerűbb összetett 

mondatokat. 

– Meg tudja fogalmazni 

a egyszerű mondat 

mibenlétét és fajatáit. 

– Felismeri az összetett 

mondatokat, ismeri 

felosztásukat. 

– Tudja mi az alárendelt 

összetett mondat, és fel 

tudja sorolni fajtáit. 

– Tudja mi a 

mellérendelő összetett 

mondat és ismeri 

felosztását. 

– Ismeri a többszörösen 

összetett mondat 

fogalmát 

– Össze tudja vetni a 

magyar és a szerb 

összetett mondatok 

jellemzőit. 

– Ismeri a mondatok 

szerkezeti felosztását. 

‒ Megfelelően 

használja a magyar 

szórendet, reflektál az 

anyanyelvén megjelenő 

különbségekre. 

‒ Megfelelően 

használja a mondatok 

közötti írásjeleket. 

‒ Nyelvtanilag helyes 

mondatokat alkalmaz, a 

kommunikációs 

szituációtól függően. 

MONDATTAN 

Az egyszerű mondat. 

Az összetett mondat 

A magyar és a szerb 

összetett mondatok 

felosztásának különbségei. 

Az alárendelő összetett 

mondat fogalma és a 

tagmondatok 

kapocsolódása egymáshoz: 

állítmányi, alanyi, tárgyi, 

határozói, jelzői. 

A mellérendelő összetett 

mondatok fogalma és fajtái: 

kapcsolatos, ellentétes, 

választó, magyarázó, 

következtető. 

Az alárendelő és 

melléredelő összetett 

mondatok a magyarban és a 

szerbben (különbségek és 

hasonlóságok). 

A többszörösen összetett 

mondat a magyarban és a 

szerbben. 

A magyar és szerb szórend 

közötti hasonlóságok és 

különbségek. 

Szószerkezeti különbségek 

a magyarban és a szerbben. 

A tagmondatok közötti és a 

mondatok végén levő 

írásjelek használata a 

magyarban és a szerbben. 
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‒ Felismeri és 

megnevezi a nyelvi 

jeleket. 

– Tagolni tudja a 

szöveget, elemeire 

bontani. 

– Megismerkedik a 

konnexitással a 

szöveget összekötő 

elemekkel. 

– Alkalmazni tudja a 

konnexitást rövid 

szövegek 

létrehozásakor. 

– Megismerkedik a 

szövegkohézió 

fogalmával. 

ÁLATALÁNOS 

NYELVÉSZET 

A nyelv mint jelrendszer. 

A szöveg fogalmának 

megállapítása. 

A szöveg tartalma és 

természete. 

A szöveg tagolása. 

A szövegkonnexitás 

fogalmának mint a 

szövegösszekötő elemek 

összességének a 

bemutatása. 

A szövegkohézió (globális 

és lineáris). 

‒ Többszöri olvasás 

után megérti az 

egyszerű és/vagy 

összetettebb ismeretlen 

szövegeket. 

‒ Hangosan olvas és 

reprodukál rövidebb 

és/vagy hosszabb, 

szövegeket 

‒ Önállóan 

összefoglalja a szöveg 

lényeges információit. 

‒ Képes a nem lineáris 

szövegek befogadására. 

OLVASÁS ÉS 

SZÖVEGÉRTÉS 

Ismeretlen szövegek helyes 

felolvasása. 

Szövegek hallgatása és 

megértése, a tanult témák 

keretében. 

A kifejező és a néma 

olvasás gyakorlása, az 

egyszerűbb ismeretlen 

szövegek megértése 

kifejező és néma olvasás 

után, szótárhasználattal. 

Az új szavak megértésére 

irányuló stratégiák 

alkalmazása. 

Az egyszerűbb átvitt 

értelmű szavak és 

szókapcsolatok 

megértésének gyakorlása. 

Ismeretlen elemek 

azonosíŧása új 

szövegekben, jelentésük 

tisztázása. 

‒ Alkalmazza a 

helyesírási alapelveket. 

‒ Képes rövid szövegek 

alkotására (képeslap, 

meghívó, SMS stb.) 

‒ Alkalmazza az 

elválasztás szabályait. 

HELYESÍRÁS 

Mondatok, szövegrészek 

leírása tollbamondás 

alapján. 

Az írásjelek használata. 

A tagmondatok közötti 

írásjelek begyakoroltatáa. 

Egyéb írásjelek 
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‒ 10–12 mondatos 

és/vagy hosszabb 

fogalmazásokat ír. 

használatának tudatosítása: 

idézőjelek, kis- és 

nagykötőjelek, 

gondolatjelek. 

A korrábban megtanult 

szabályok 

begyarkoroltatása: 

elválasztás, tulajdonnevek 

írása stb. 

A helyesírási szabályzat 

használata. 

A vessző helyes használata. 

– Érti és használja a 

megtanulandó szavakat, 

szókincset. 

‒ Képes szómezőket 

alkotni. 

– Képes 

jelentésmezőket alkotni. 

‒ Szókincsét 

kb.250‒300 további új 

lexikai egységgel 

gazdagítja. 

– Tudatosodik benne a 

magyar és szerb 

frazémák használatának 

módja: az egyezések, 

hasonlóságok és 

különbségek 

SZÓKÉSZLET 

Szómezők alkotása az 

elsajátított képzési módok 

segítségével. 

Jelentésmezők kialakítása. 

Szótárhasználat – az 

ismeretlen szavak 

kikeresése. 

Azonos struktúrájú és 

jelentésű szólások, 

közmondások gyűjtése 

projektmunka keretében. 

‒ Felismeri a helytelen 

beszédjelenségeket. 

‒ Helyesen használja a 

viszonyragokat. 

BESZÉDMŰVELÉS 

Suksükölés és nákolás. 

Rávezetni a diákokat hogy 

vegyék észre és javítsák a 

hibákat. 

Sok ilyen jellegű 

gyakorlatot kell megoldani. 

A viszonyragok helyes 

használatának gyakorlása. 

Kulcsfogalmak: magyar mint környezetnyelv, szövegértés, szöveghallgatás, szövegalkotás, 

kultúra, írás, helyesírás, olvasás, frazeológia, mondat, film. 

Házi feladatok 
Írjanak egyszerűbb fogalmazásokat a megadott témakörökben! Pl. hírt, tudósítást, reklámot, 

leírást, elbeszélő fogalmazást (valós vagy kitalált események, önállóan vagy képsorok, kérdések 

alapján), jellemzést (valós vagy kitalált személyek). 

Házi olvasmány 
A tanulók tudásszintjéhez mérten válasszunk ki egy-egy szöveget házi olvasmányként, 

egyet-egyet mindkét félévben (pl. kortárs magyar szövegeket). 
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Iskolai dolgozat 
A tanulók mindkét félévben egy-egy írásbeli dolgozatot írnak a megfelelő szinten, a 

feldolgozandó témakörökben – pl. híres zeneszerző, festő bemutatása, kedvenc színész 

jellemzése, múlt- vagy jövőbeli események (Tavaly történt..., .... szeretnék lenni..., Én is ott 

voltam... stb.) leírása. 

TANTERVI UTASÍTÁS 

A tantárgy keretében a tanulók nyelvismerete alapján differenciáljuk a célokat és a 

kimeneteket, valamint az oktatási feladatokat. Meg kell különböztetnünk az anyanyelvápolást a 

magyar nyelv idegenként való tanulásától. A kitűzött célok csakis a differenciált oktatás 

keretében valósíthatók meg. 

A szövegek nem egyforma nehézségűek, a tanár a gyerekek szintjének megfelelően 

válogathat, szükség esetén adaptálhatja is őket. A feldolgozás során annyira mélyednek el a 

szövegben, amennyire az osztály tudásszintje ezt megengedi. Nem kell minden szöveget, 

nyelvtani jelenséget megtanítani, illetve teljes egészében elsajátítani. Ha a tanár úgy méri fel, 

elegendő a rövid említés/magyarázat is a szövegben lévő példák illusztrációjával, a hangsúly 

lehet a gyerekek gyűjtésén/munkáján is. 

A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs 

helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A nyelv elsajátítása továbbra is, minden 

esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédszituációkban valósul meg, melyekben a verbális és 

a nem verbális elemek, a szociokulturális tudás természetes egységet alkotnak. Ezért az oktatás is 

komplex módon folyik. A motiváció fenntartása miatt fontos, hogy a tanuló a fejlettségi 

szintjének megfelelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során 

sajátítsa el a nyelvet, és a feldolgozásra kerülő témakörök megfeleljenek a tanulók 

érdeklődésének, igényeinek és szükségleteinek. A nyelvtani szerkezeteket továbbra is 

kontextusba ágyazva sajátítják el, majd fokozatosan megfigyeltetjük a nyelv szabályrendszere és 

az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségeket. A magyar nyelv agglutináló 

jellegéből fakadóan a sikeres tanulás feltétele a grammatikai jelenségek tudatosítása. 

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók nyelvi kompetenciájának 

fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra 

vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, így a szociális 

kompetenciával, az esztétikai-művészeti tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az 

önálló tanulással. Fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az 

IKT-eszközök használata az információszerzés és az információcsere korszerű és hatékony 

eszköze. 

A tanulók, attól függően, hogy anyanyelvápolásként vagy idegen nyelvként tanulják a 

nyelvet: 

– gyakorolják a mindennapi témákról szóló beszélgetésbe való bekapcsolódást, 

– gyakorolják a kérdésmegértést és -megválaszolást, 

– gyakorolják az állítás, tagadás, tiltás, felszólítás, kérés, köszönet megértését és kifejezését, 

– fejlesztik a tárgyleírásnak, a személyek, állatok bemutatásának/bemutatkozásának, az 

eseménymondásnak és -megértésnek a készségét, 

– beszélgetnek az emberek közti különbségekről, más kultúrákról, nyelvekről, 

– felfogják az irodalmi szöveg globális jelentését, rákérdeznek az ismeretlen szavakra, vagy 

megkeresik őket a szótárban, 

– kérdések segítségével megállapítják a cselekmény szereplőit, helyét és idejét, 

– alkalmazzák a szövegekben előforduló új lexikát, 
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– szókincsüket új szavak tanulásával gazdagítják, szókincsgyarapító gyakorlatokat 

végeznek, szóképzéssel szavakat alkotnak (kb. 250‒300 új szó), 

– a nyelvtudás szintjének megfelelően elsajátítják a legfontosabb nyelvi-nyelvtani 

ismereteket, pl. a helyes mondatalkotást, a szövegszerkesztés módját, a szöveg helyes tagolását, 

a szövegkohéziót és a konnexitást 

– fejlesztik helyesírási készségüket: begyakorolják az írásjelek használatát, a vessző, kis- és 

nagykötőjel, a gondolatjel helyes használatát, az idézés módját, az elválasztás szabályait, a 

tulajdonnevek helyesírását 

– begyakorolják az elsajátított nyelvi modelleket: meghatározott mondattípusok elsajátítása, 

mondatbeli kapcsolatok, szószerkezetek elsajátítása, mondatalkotási gyakorlatok megadott 

elemek és szavak felhasználásával, a nyelvtani egységek kontrasztív (szerb-magyar) 

módszerekkel történő összehasonlítása, 

– alkalmazzák a helyesírási alapelveket, 

– magyar filmeket, színházi előadást tekintenek meg, megállapítják a témát, a szereplőket, a 

helyet, az időt, 

– válaszolnak a szöveg cselekményére vonatkozó kérdésekre, maguk is tesznek fel 

kérdéseket, 

– megnevezik környezetük személyeinek, tárgyainak tulajdonságait, 

– használják az összetett mondatokat, mégpedig az alárendelő és melléredelő mondatokat 

egyaránt 

– alkalmazzák a helyes mondatrendet, szórendet 

– ápolják a nemzeti hagyományokat, megismerkednek a nemzeti szimbólumokkal, a 

zászlóval, a címerrel, a himnusszal, az ünnepi szokásokkal, 

– megismerkednek a magyar kultúra, művészet és történelem néhány képviselőjével, a 

műfordítások jelentőségével és a kulturális kapcsolatok egyéb vonatkozásaival. 

Fontos feladat a kifejező olvasás (kreatív és kritikai olvasási szempontok) gyakorlása, a 

hozzászólás gyakoroltatása, a tömegkommunkációs szövegek feldolgozása és létrehozásuk 

begyakoroltatása (pl. hír, tudósítás, jelentés, interjú, riport, reklám, hirdetés stb.) 

 

 

 

4.3. ВЕРСКА НАСТАВА 

 

 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 

 

Циљеви и задаци 

 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и 

васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две 

димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки 

живот (будућу димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају 

православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској 

димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома 

отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се 
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настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство 

Православне цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову 

националну припадност и верско образовање. Све то остварује се како на информативно-

сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне 

поставке спроведу у свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима 

и са собом).  

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

 развије способност уочавања да су грех и зло у свету последица погрешног 

изражавања човекове слободе;  

 развије способност уочавања да Бог поштује човекову слободу али да не одустаје 

да свет доведе у вечно постојање;  

 изгради свест о томе да Бог воли човека и свет и да их никад не напушта, али вечни 

живот зависи и од слободе човека и његове заједнице с Богом;  

 развије способност спознавања да Бог није одустао од првобитног циља због кога је 

створио свет, а то је да се свет сједини с Њим посредством човека и да тако живи 

вечно;  

 развије способност уочавања сличности у структури старозаветне и новозаветне 

цркве.  

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

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

 буду свесни разлике између природе и личности 

 запазе да је личност носилац постојања природе 

 уоче да у хришћанској онтологији нема сукоба и искључивости између једног и 

многих 

 

ТЕМА 
(наставне јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку 

теме ученик 

ће: 

ПРЕПОРУЧЕН

И САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊ

А ПРОГРАМА 

I – УВОД  
1.Упознавање 

садржајa програма 

и начинa рада 

Упознавање 

ученика са 

садржајем 

предмета, 

планом и 

програмом и 

начином 

реализације 

наставе 

Православног 

катихизиса;  
 Установити 

каква су знања 

стекли и какве 

ставове усвојили 

ученици у 

претходном 

моћи да 

сагледа 

садржаје 

којима ће се 

бавити 

настава 

Православног 

катихизиса у 

току 8. 

разреда 

основне 

школе;  

 моћи да 

уочи какво је 

његово 

предзнање из 

Упознавање 

са садржајем 

програма и 

начином рад  
 

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 
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разреду 

школовања 
градива 

Православног 

катихизиса 

обрађеног у 

претходном 

разреду 

школовања.  
 

(„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. 

II - ЧОВЕК ЈЕ 

ИКОНА БОЖЈА  
2. Човек – икона 

Божја и свештеник 

твари 

3.Хришћанско 

схватање личности 

4.Грех као 

промашај човековог 

назначења 

5.Новозаветне 

заповести Божје 

6.Слобода и љубав у 

хришћанском етосу 

Продубити 

код ученика 

знање о човеку 

као икони 

Божијој у 

свету;  

 Развити 

свест код 

ученика о 

неопходности 

живота у 

заједници;  

 Развити 

свест код 

ученика да је 

грех 

злоупотреба 

слободе;  

 Омогућити 

ученицима 

основ за 

разумевање 

моћи да 

увиди да је 

човек икона 

Божија јер је 

слободна 

личност и да 

је служба 

човекова да 

буде спона 

између Бога и 

света.  

 моћи да 

увиди да се 

човек 

остварује као 

личност у 

слободној 

заједници 

љубави са 

другим.  

 бити 

подстакнут 

Човек - икона 

Божја и 

свештеник 

твари  

 Хришћанско 

схватање 

личности  

 Грех као 

промашај 

човековог 

назначења  

 Две велике 

заповести о 

љубави  

 Слобода и 

љубав у 

хришћанском 

етосу  
 

 

 

Врсте наставе  
Настава се 

реализује кроз 

следеће облике 

наставе:  

 теоријска 

настава (32 

часова)  
 практична 

настава (2часа)  

 

Место 

реализације 

наставе  
 Теоријска 

настава се 

реализује у 

учионици;  

 Практична 

настава се 
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хришћанског 

појма слободе;  

Подстаћи 

ученике на 

узајамну љубав 

и поштовање;  

 Подстаћи 

ученике на 

стално 

преиспитивање 

свог живота.  
 

да учествује у 

литургијској 

заједници.  

 моћи да 

сагледа грех 

као промашај 

људског 

назначења;  

 моћи да 

разликује 

слободу од 

самовоље;  

моћи да 

увиди да 

човек може 

бити роб 

својих лоших 

особина и 

навика;  

 бити 

подстакнут 

да увиди 

вредност 

ближњега у 

сопственом 

животу;  

 моћи да 

усвоји став да 

једино кроз 

љубав човек 

може 

превазићи 

конфликт;  

 моћи да 

вреднује 

своје 

поступке на 

основу 

Христових 

заповести о 

љубави  
 

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.  
 

           III- 

ПОДВИЖНИЧКО 

-

ЕВХАРИСТИЈСК

Омогућити 

ученицима 

основ за 

правилно 

моћи да 

увиди да је 

подвиг начин 

живота у 

Хришћански 

подвиг  

 Примери 

подвига: свети 

 Реализација 

програма 

требало би да се 

одвија у складу 



259 
 

И ЕТОС  

7.Хришћански 

подвиг  

8.Подвизи 

Светитеља  

9. Пост  

10.Хришћанске 

врлине  
11.Евхаристијски 

поглед на свет 

разумевање 

хришћанског 

подвига;  

 Упутити 

ученике на 

смисао подвига 

светитеља;  

 Објаснити 

ученицима 

начин, смисао 

и циљ поста;  

 Упознати 

ученике са 

Житијима 

Светих;  

 Развити 

евхаристијски 

етос код 

ученика.  
 

Цркви;  

 моћи да 

препозна 

различите 

подвиге као 

путеве који 

воде ка истом 

циљу;  

 моћи да 

објасни кад и 

како се 

пости;  

 моћи да 

увиди смисао 

и значај 

поста;  

 бити 

подстакнут 

на пост и 

молитву као 

начин 

служења 

Богу;  

 бити 

подстакнут 

да развија 

хришћанске 

врлине;  

 бити 

подстакнут 

да се 

критички 

односи према 

својим 

поступцима;  

 бити 

подстакнут 

да чита 

Житија 

Светих;  

 бити 

подстакнут 

да заснује 

свој однос 

према Богу 

на 

људи су имали 

различите 

подвиге  

 Хришћански 

пост (духовни 

смисао, начин 

поста, 

евхаристијски, 

једнодневни и 

вишедневни 

пост)  

 Основне 

хришћанске 

врлине  

 

Евхаристијски 

поглед на свет  
 

с принципима 

савремене 

активне 

наставе, која 

својом 

динамиком 

подстиче 

ученике на 

истраживачки и 

проблемски 

приступ 

садржајима 

тема. У току 

реализације 

стављати 

нагласак више 

на доживљајно 

и формативно, а 

мање на 

сазнајно и 

информативно  
 

 

Квалитет 

наставе се 

постиже када се 

наставни 

садржаји 

реализују у 

складу са 

савременим 

педагошким 

захтевима у 

погледу 

употребе 

разноврсних 

метода, облика 

рада и 

наставних 

средстава.  

 Имаући у 

виду захтеве 

наставног 

програма и 

могућности 

транспоновања 

наставног 
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захвалности.  
 

садржаја у 

педагошко 

дидактичка 

решења, 

наставник би 

требало да води 

рачуна и о 

психолошким 

чиниоцима 

извођења 

наставе – 

узрасту 

ученика, нивоу 

психофизичког 

развоја, 

интересовањим

а, склоностима, 

способностима 

и мотивацији 

ученика.  
 

 

IV – ЛИТУРГИЈА  

12.Молитва- 

лична и саборна  

13.Црква је Тело 

Христово  

14.Божанствена 

Литургија (опис 

тока Литургије)  

15.Литургијски 

простор(делови 

храма)  
16.Освећење 

времена 

Указати 

ученицима на 

значај личне и 

саборне 

молитве;  

 Објаснити 

ученицима 

важност 

Литургије 

тумачењем 

значења речи 

Евхаристија и 

Литургија 

(захвалност и 

заједничко 

дело);  

 Указати 

ученицима да 

је литургијско 

сабрање израз 

Цркве као Тела 

Христовог;  

 Указати 

ученицима на 

целину 

моћи да 

увиди да је 

молитва 

разговор са 

Богом;  

 бити 

подстакнут 

да преиспита 

и обогати 

свој 

молитвени 

живот;  

 моћи да 

схвати личну 

молитву као 

припрему за 

саборну 

молитву;  

 моћи да 

објасни 

значење речи 

Литургија и 

Евхаристија 

 моћи да 

однос међу 

Молитва - 

лична и 

саборна  

 Црква је 

Тело Христово  

 Божанствена 

литургија - 

Проскомидија - 

Литургија речи 

(јектенија, мали 

вход, читања) - 

Евхаристија 

(велики вход, 

анафора, 

Молитва 

Господња, 

причешће)  

 Литургијски 

простор 

(делови храма)  

 Повезивање 

времена са 

литургијским 

доживљајем 

вечности 

 У 

остваривању 

савремене 

наставе наставе 

наставник је 

извор знања, 

креатор, 

организатор и 

координатор 

ученичких 

активности у 

наставном 

процесу.  

 Настава је 

успешно 

реализована ако 

је ученик 

спреман да 

Цркву схвати 

као простор за 

остваривање 

своје личности 

кроз 

заједничарење 

са ближњима и 
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литургијског 

догађаја као 

узајамног 

даривања Бога 

и његовог 

народа  
 Упознати 

ученике са 

смислом и 

основним 

елементима 

Литургије;  

 Подстаћи 

ученике на 

заједничко 

учешће у 

богослужењим

а;  
 Објаснити 

ученицима 

динамику 

богослужбеног 

времена 

члановима 

Цркве пореди 

са 

повезаношћу 

удова у 

људском 

телу;  

 моћи да 

препозна 

неке од 

елемената 

Литургије;  

 моћи да 

увиди да 

Молитва 

Господња 

има 

литургијску 

основу;  

 моћи да 

наведе 

најважније 

делове храма 

и препозна 

њихову 

богослужбен

у намену.  

 моћи да 

именује нека 

богослужења 

и да зна да 

постоје 

покретни и 

непокретни 

празници;  
 бити 

подстакнут 

даактивније 

учествује у 

богослужењим

а 

(дневни, 

недељни и 

годишњи 

богослужбени 

круг)  
 

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;  

 
 

V-ЦАРСТВО 

БОЖЈЕ  
17.Царство Божје – 

циљ стварања 

18.Живот будућег 

века  

Објаснити 

ученицима да 

је Царство 

Божије крајњи 

циљ историје;  

Указати 

 моћи да 

објасни да је 

Бог створио 

свет са циљем 

да постане 

Царство 

 Царство 

Божије – циљ 

стварања  

 Васкрсење 

мртвих и живот 

будућег века  

Оцењивање  
Непосредно 

описно 

оцењивање 

ученика може 

се вршити кроз:  
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19.Сведоци 

Царства Божјег  

20.Обожење – циљ 

хришћанског 

живота  

21.Знаци присутва 

Царства Божјег у 

овом свету (чуда, 

мошти...)  
22. Икона – прозор у 

вечност 

ученицима на 

повезаност 

између 

васкрсења 

мртвих и 

Царства 

Божијег;  

 Објаснити 

ученицима 

појам обожења 

указујући им на 

библијски опис 

Преображења 

Господњег;  

 Развијање 

свести ученика 

да је Литургија 

икона Царства 

Божјег;  

 Упознати 

ученике са 

сведочанствим

а присуства 

Божијег у овом 

свету (чуда, 

мошти...);  

 Предочити 

ученицима 

улогу Цркве у 

свету;  

 Пружити 

ученицима 

основно знање 

о икономији 

Духа Светога;  

 Упознати 

ученике са 

иконографијом 

као изразом 

есхатолошког 

стања света и 

човека.  
 

Божије; 

моћи да 

објасни да 

Царство 

Божије у 

пуноћи 

наступа по 

другом 

Христовом 

доласку и 

васкрсењу 

мртвих;  

 моћи да 

објасни да је 

Бог створио 

човека као 

сарадника на 

делу спасења;  

 моћи да 

препозна да 

је Литургија 

иконаЦарства 

Божијег;  

 бити 

подстакнут 

да активније 

учествује у 

Светој 

Литургији.  

 моћи да 

преприча 

догађај 

Преображења 

Господњег;  

 моћи да 

повеже 

појмове 

светости и 

обожења са 

дејством 

Светога Духа  

 моћи да 

препозна да 

је предукус 

Царства 

Божијег 

Етос 

хришћана као 

сведочанство 

Царства 

Божијег  

 Обожење – 

живот у 

савршеној 

заједници с 

Богом и 

другима  

 Знаци 

присутва 

Царства 

Божијег у овом 

свету (чуда, 

мошти...)  

 Икона – 

прозор у 

вечност  
 

 усмено 

испитивање;  

 писмено 

испитивање;  

 посматрање 

понашања 

ученика;  

 

Оквирни број 

часова по 

темама  
Увод – 1  

Човек је икона 

Божија – 6  

Подвижничко-

евхаристијски 

етос – 7  

Литургија – 9  

Царство Божије 

– 8  
Евалуација – 1+2 
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присутан у 

моштима, 

чудотворним 

иконама, 

исцељењима..

.  

 моћи да 

препозна 

разлику 

између 

православне 

иконографије 

и световног 

сликарства;  

 моћи да 

препозна 

икону као 

символ 

Царства 

Божијег;  

 бити 

подстакнут 

да на 

правилан 

начин 

изражава 

поштовање 

према 

хришћанским 

светињама.  
 

 

 

ИСЛАМСКА ВЈЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 
 

Циљ наставе исламске веронауке у осмом разреду основне школе  јесте да упозна ученике 

са: 

- основним постулатима своје вере и њиховом улогом у животу сваког појединца и 

заједнице у целини, односно да пружи ученику основни вернички поглед на свет, са 

посебним нагласком на исламским темељима и прописима, исламски морал и примерима 

из праксе Мухаммеда а.с. и исламских великана. То значи да ученици на начин примерен 

њиховом узрасту упознају своју веру у њеној духовној, моралној, социјалној, 

мисионарској и другим димензијама. 

 

Исходи наставе исламске веронауке у осмом разреду основног образовања су да ученик 

зна: 
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- појам и основе шеријата, 

- колика је вредност Кур'ана и значај претходних објава, 

- како и колико извршавамо наше обавезе као пунолетни муслимани, 

- правне школе у исламу, 

- да је наша вера против зла данашњице - псовке, дрога, алкохол, проституција, дуван... 

- однос ислама и осталих наука. 

 

Стандарди наставе исламске веронауке у осмом разреду основног образовања јесу да 

је ученик усвојио: 

 

- шта је шеријат, 

- објављене књиге - Кур'ан као последња објава, 

- Аллахова џ.ш. својства, 

- обавезе пунолетних муслимана, 

- појам тесавуфа и шиизма, 

- историја халифата, 

- вера ислам у савременом свету. 
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1. 
УВОД  -  ТЕМЕЉИ ИСЛАМА - 

ШЕРИЈАТ 
1 - - - - 1 

2. ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ - 1 - - - 1 

3. 
ОСОБЕНОСТИ КУР'АНА КАО 

БОЖИЈЕ ОБЈАВЕ ЧОВЕЧАНСТВУ 
- 4 - 1 1 6 

4. 
ХАДИС – СУННЕТ, ПРАКСА 

БОЖИЈЕГ ПОСЛАНИКА 
- 2 - - 1 3 

5. АЛЛАХОВА СВОЈСТВА - 1 - - - 1 

6. 
ОБАВЕЗЕ ПУНОЛЕТНИХ 

МУСЛИМАНА 
- 1 - 1 1 3 

7. МУСЛИМАНСКИ ПРАВЦИ - 1 - 1 - 2 

8. ТЕСАВУФ, ШИИЗАМ - 1 - 1 - 2 

9. ИСЛАМСКИ БОНТОН - 5 1 1 1 8 

10. ПРВА ЧЕТВОРИЦА ХАЛИФА - 1 - 1 - 2 

11. ВЕЛИКАНИ ИСЛАМА - 1 - 1 - 2 

12. 
ИСЛАМ И МУСЛИМАНИ У НАШОЈ 

ЗЕМЉИ 
- 1 - - 1 2 

13. ИСЛАМ И САВРЕМЕНИ СВЕТ - 1 - - - 1 

 У К У П Н О   1 20 1 7 5 34 
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РЕДН

И БРОЈ 

ТЕМЕ 

РЕДН

И 

БРОЈ 

ЧАСА 

Наставна 

јединица 

ТИП 

ЧАС

А 

ОБЛИ

К 

РАДА 

НАСТАВН

Е МЕТОДЕ 

НАСТАВН

А 

СРЕДСТВА 

НАПОМЕН

А 

1. 1. УВОД - ТЕМЕЉИ ИСЛАМА (ШЕРИЈАТА) - ШЕХАДЕТ 

  Појам 

шеријата, 

основе  

ПРИ  ФРО  РАЗ  ЛИТ   

2. 2. Појам 

шеријата, 

основе  

ПРИ  ФРО  РАЗ  ЛИТ   

 

 

 

 

 

3. 

 ОСОБЕНОСТИ КУР'АНА КАО БОЖИЈЕ ОБЈАВЕ ЧОВЕЧАНСТВУ 

3. Му'џизе (чуда) 

Кур'ана  

ОНГ  ФРО  ИЗЛ  УЏБ   

4. Важност учења 

Кур'ана  

ОНГ  ФРО  РАЗ  УЏБ   

5. Важност учења 

Кур'ана  

ОНГ  ФРО  РАЗ  УЏБ   

6. Превођење 

Кур'ана, 

преводи у свету 

и код нас, како 

читати превод  

ОНГ  ФРО  ИЗЛ  ЛИ   

7. Кур'ан и 

претходне 

Божије Објаве  

ПОВ  ГРУ  РАЗ  УЏБ   

8. Утврђивање 

пређеног 

градива  

ПРО  ИНД  РАЗ  УЏБ   

 

 

4. 

 ХАДИС – СУННЕТ, ПРАКСА БОЖИЈЕГ ПОСЛАНИКА  

9. Хадис –појам, 

Хадис као 

темељ 

Шеријата ; 

појам Хадиса и 

суннета  

ОНГ  ФРО  ИЗЛ  УЏБ   

10. Познати 

мухадиси, 

преносиоци и 

сакупљачи 

Хадиса; 

изучавање 

Хадиса код нас  

ОНГ  ФРО  ИЗЛ  УЏБ   

11. Утврђивање 

пређеног 

градива  

ПРО  ИНД  РАЗ  У   
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5.  АЛЛАХОВА СВОЈСТВА 

12. Владар судњег 

дана - дан 

полагања 

рачуна  

ОНГ  ФРО  ИЗЛ  УЏБ   

6.  ОБАВЕЗЕ ПУНОЛЕТНИХ МУСЛИМАНА  

13. Келиме-и-

шехадет, намаз, 

рамазански 

пост, зекат и 

хаџџ  

ОНГ  ФРО  РАЗ  УЏБ   

14. Колико 

извршамо наше 

исламске 

обавезе? 

ПОВ  ГРУ  РАЗ  УЏБ   

15 Утврђивање 

пређеног 

градива  

ПРО  ГРУ  РАЗ    

16.  ОНГ  ФРО  РАЗ  УЏБ   

17. ханефијски 

мезхеб – Ебу 

Ханифа као 

сунијски 

учењак  

ПОВ  ФРО  РАЗ    

 

 

8. 

 

 ТЕСАВУФ, ШИИЗАМ  

18. Појам тесавуфа 

и шиизма; 

секте  

ОНГ  ФРО  РАЗ  УЏБ   

 19. Шиизам и Ехли 

суннет вел 

џема'ат  

ПОВ  ФРО  РАЗ  Л   

9.  ИСЛАМСКИ БОНТОН – АХЛАК  

20. Чување 

здравља и 

живота – дуван, 

алкохол, дроге, 

хигијена  

ОНГ  ГРУ  РАЗ  УЏБ   

21. Однос према 

природи и 

животној 

средини  

ОНГ  ГРУ  РАЗ  УЏБ   

22. Однос према 

људима – 

пријатељство  

ОНГ  ГРУ  РАЗ  УЏБ   

23. Односи 

између 

мушкарца и 

жене – брак;  

ОНГ  ГРУ  РАЗ  УЏ   
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Ислам против 

проституције  

24. Похвалне и 

ружне особине 

у људском 

понашању  

ОНГ  ТАН  РАЗ  НЕ   

25. Какав је наш 

ахлак?  

ПОН  ГРУ  РАЗ  НЕП   

26. Појам ахлака и 

едеба у 

темељима 

Ислама – 

Кур'ану и 

суннету  

ПОВ  ГРУ  РАЗ  УЏБ   

27. Утврђивање 

пређеног 

градива  

ПРО  ИНД  РАЗ  УЏБ   

10.  ПРВА ЧЕТВОРИЦА ХАЛИФА 

28. Хулефа-и-

рашидин 

праведни 

владари Ебу 

Бекр, Омер,  

ОНГ  ФРО  ИЗЛ  УЏБ   

29. Прва четворица 

халифа као 

пример у 

Исламу  

 

ПОВ  ФРО  РАЗ  ЛИТ   

11.  ВЕЛИКАНИ ИСЛАМА 

30. Великани 

Ислама, улога 

у очувању 

оригиналност

и Ислама и  
развоју 

исламске 

мисли  

ОНГ  ФРО  ИЗЛ  ФИЛ   

31. Наши узори у 

практиковању 

Ислама  

 

ПОВ  ФРО  РАЗ  ЛИТ   

12.  ИСЛАМ И МУСЛИМАНИ У НАШОЈ ЗЕМЉИ 

32. Ислам у нашој 

земљи – 

корени; Ислам 

и Муслимани 

данас  

ОНГ  ФРО  РАЗ  ЛИТ   

33. Великани ПОВ  ГРУ  РАЗ  НЕП   
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Ислама из 

наших крајева  

13.  ИСЛАМ И САВРЕМЕНИ СВЕТ 

34. Ислам и наука , 

будућност 

Ислама  

ОНГ  ФРО  РАЗ    

 

 

КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК 
 
Циљ наставе вјеронаука је темељито обрадити апостолско вјеровање као утврђивање 

цјелокупног осмогодишњег вјеронаука. Наставне јединице слиједе вјерске истине унутарњом 

динамиком али потпуно другачијом методом која одговара овом критичком узрасту и 

динамичком животу младих. Макар се чини да је садржајно понављање, ипак је потпуна 

новост у томе што се пред сваком новом вјерском истином се настоји постићи заузимање 

става према ономе што се вјером исповиједа. Желимо бити у складу и са жупском катехезом 

која овом годином припрема ученике за сакрамент пунољетности.  

Дакле, мисао водиља наставе вјеронаука осмог разреда основне школе је утврдити вјеру над 

Апостолским вјеровањем и упутити сада већ младога човјека на пут вјере који сада прелази у 

средњу школу и већ се сам опредјељује. Жеља је да понесе у живот заокружену информацију 

о својој вјери али и темељна животна и морална начела која су итекако потребна младом 

човјеку. 

 

 

ТЕМА 
 

ЦИЉ 

ИСХОДИ 
По завршетку 

теме  
ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

МЕТОДИЧКЕ 

УПУТЕ 

I 

 

УПОЗНАЈМО 

И   

ИЗГРАЂУЈМО 

● Боље 

упознати себе 

и друге, те 

развијати дух 

заједништва, 

служења и 

пријатељства 

● Спознати 

како је човјек 

тјелесно-

духовној 

структури 

позван своју 

сполност 

схваћати и 

живјети у 

служби 

истинске 

●да схвати 

пубертет као 

важног 

пријелазног 

раздобља у 

цјеловитом 

сазријевању 

човјека 

● да разумије 

знакове и 

захтјеве 

истинског 

пријатељства 

● да усвоји 

ставове 

кршћанског 

гледања на 

сполност, 

 

1. На путу према 

новом 
 2. Радост 

пријатељства и 

пут љубави ( 

заљубљеност, 

брак, духовна 

звања) 

- Излагање, 

приповиједање 

-Примјери из 

свакодневног 

живота и 

непосредног 

искуства о 

конфликтним 

ситуацијама и 

заједништва  

Мултиметодички и 

мултимедијални 

приступи о односу 

младих према 

љубави и сполности 

у разним 

часописима 
-Читање и анализа 1 
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љубави 
● Упознати 

кршћанска 

стајалишта по 

питању 

сексуалности и 

љубави 

сексуалност и 

љубави 
 

Кор 13 

II 

 

ЧОВЈЕКОВО 

ТРАГАЊЕ ЗА 

ЖИВИМ 

БОГОМ 

●Упознати се 

са чињеницом 

како сваки 

човјек на 

различите 

начине тражи 

Бога 

●Упознати се 

са тражењем 

Бога у новим 

религиозним 

покретима 

● Градити став 

религиозности 

и особне вјере 

у Бога који ту 

вјеру човјеку 

дарује 
 

● да увиди 

како је човјек 

по својој 

нарави 

религиозно 

биће 

● да разликује 

религиозност 

од погрешних 

облика 

религиозност

и ( секти) 
● да разумије 

значење 

религије за 

човјека и његов 

укупни живот 

 

3. Сваки човјек 

тражи Бога 

4. Од религије 

до вјере 

5. Људска 

схваћања Бога ( 

слике о Богу, 

атеизам и 

вјерска 

равнодушност) 

6. Тражење  Бога 

у новим 

религиозним 

покретима 
 

-Приповиједање, 

излагањеуз 

фотографије 

-Изношење и 

вредновање 

статистичких 

података о 

религиозности људи у 

свијету 

-Проблем ситуације, 

разговор 

-Демонстрацијаи 

анализа хороскопа 

-Филмови, 

дијапозитиви 

 

III 

 

ТАЈНА 

СВИЈЕТА 
И ЧОВЈЕКА У 

СВЈЕТЛУ 

БИБЛИЈЕ 

● Схватити 

значење 

библијског 

говора о 

стварању 

свијета и 

човјека 

● Спознати да 

је гријех настао 

као посљедица 

злопорабе 

људске 

слободе 

● Открити 

достојанство и 

љепоту човјека 

– слике Божје 

● Спознати да 

је гријех 

против човјека 

уједно и гријех 

● да препозна 

главне 

нагласке 

књиге 

Постанка 

● да разумије 

значење 

поруке првог 

и другог 

извјешћа о 

постанку 

● да уочи по 

чему је човјек 

сличан Богу 

● да разумије 

сликовни 

говор : врт, 

стабло 

спознања 

добра и зла, 

змија... 

7.Бог се објављује 

човјеку ( природа 

говори о Богу) 

8.Однос библијске 

и знанствене 

слике свијета 

9. Човјек је слика 

Божја ( Пост 2,27) 

 

10.Супростављањ

е Богу и раздор 

међу људима 

11.Понављање 

обрађене наставне 

теме 

 

 

- Излагање и 

тумачење 

симболичког говора 

- Анализа 

библијског текста – 

рад у пару 

- Коришћење 

фотографија и 

слика 

- Успоређивање 

библијског текста 

са знанственом 

спознајом 

- Анализа ликовног 

говора, Библија у 

умјетности 

- Разговор о човјеку 

као – Божјој слици 

на темељу анализе 

библијског текста 

- Колаж : Гријех 



270 
 

против Бога 

● Пробудити и 

изградити 

свијест о 

човјековој 

одговорности 

за створени 

свијет и његову 

изградњу 
 

●да схвати и 

разумије став 

да су нам 

живот и свијет 

даровани и да 

смо ту 

дарованост 

дужни даље 

свједочити у 

сусрету с 

људима 

против Бога и 

гријех против 

човјека 
- Преобликовање 

библијског текста о 

кули бабилонској у 

наше вријеме 

 

IV 

 

У 

ИСУСУ 

КРИСТУ 

УПОЗНАЈЕМО 

ПРАВОГ БОГА 

●Упознати 

имена и 

наслове који се 

дају Исусу 

Кристу а 

говоре о 

његовој особи 

и послању 

●Увести у 

особни сусрет с 

Кристом и 

његовом 

поруком и 

изградити 

особни став 

вјере 

● 

Продубљивање

, 

прочишћавање 

властите слике 

о Исусу 

● Препознати у 

Исусу Кристу 

правога Бога и 

правога човјека 
 

● да доживи 

мистериј 

Божјег 

утјеловљења 

● да сагледа 

Исусово јавно 

дјеловање 

које је 

усмјерено на 

човјека 

● да препозна 

Исусову 

неизмјерну 

љубав према 

човјеку 

● да доживи 

ускрснуће као 

победу над 

смрћу 
● да боље 

схвати и 

доживи 

кристолошке 

истине вјере 

12. Утјеловљени 

Бог 

13. Прошао је 

земљом чинећи 

добро 

14. Љубио нас је 

до краја 

15. Ускрснуће – 

побједа над 

смрћу 

16. Исус Крист 

прави Бог и 

прави човјек 
17.Понављање 

обрађене наставне 

теме 

 
 

- Читање, анализа и 

интерпретација 

библијских текстова 

-Групни рад 

библијским текстом 

уз репродукцију 

-Замишљени интервју 

са Исусом или неким 

библијским 

ликовима(„Изгубљен

и син ...”) 

 

V 

 

МИСТИЧНО 

ТИЈЕЛО 

КРИСТОВО - 

ЦРКВА 

●Упознати 

настанак и 

живот Прве 

кршћанске 

заједнице 

●Упознати 

дјеловање Духа 

Светога и 

улогу апостола 

● да доживи 

појам Цркве – 

заједнице 

● да спозна 

како 

заједница 

расте 

дјеловањем 

Духа Светога, 

18. Працрква 

19. Црква која 

крсти 

20. Павлово 

поимањ Цркве 

21. Црква – 

Света, 

Католичка и 

Апостолска 

 

- Излагање 

,тумачење 

- Обрада библијског 

текста 

- Колаж : слика 

Цркве – групни рад 
- Асоцијација и 

анализа појмова - 

стикери 
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у животу Прве 

кршћанске 

заједнице 

● Доживјети 

Павлову слику 

Тијела Цркве 

●Усвојити и 

разумјети 

појмове: света, 

католичка и 

апостолска 
●Упознати 

црквеност 

вјером и 

крштењем 

● да препозна 

удове као 

дарове које 

Бог даје за 

живот Тијела 

Цркве 

● да схвати 

своју важност 

у конкретној 

црквеној 

заједници, 

жупи 

 
 

22.Црквеност у 

Православном 

учењу 
23.Обнављање 

обрађене наставне 

теме 

 
 

VI 

 

ПОТВРДА-  

СНАГА 

КРШЋАНСКО

Г ПОСЛАЊА 

 

●Увидјети како 

Дух Божји 

дјелује у 

људској 

повијести и 

утјече на 

људско 

дјеловање 

● Спознати да 

Дух Свети 

дјелује кроз 

повијест 

спасења ( СЗ, 

НЗ, кроз 

повијест Цркве 

до данас) 

● Постати 

свијестан да се 

сакраментом 

потврде дарива 

Дух Свети 

● Отворити се 

дјеловању Духа 

Светога 

● Научити који 

су дарови Духа 

Светога 

● Спознати да 

преко нас 

● да повеже 

сакраменте 

крштење и 

потврду 

● да 

распознаје и 

разликује 

дјеловање 

Духа Светога 

и злодуха у 

свијету ( на 

примјерима) 

● да уочи 

дјеловање 

Духа Светога 

у животу 

светаца, у 

Цркви, међу 

људима у 

свијету 

● да препозна 

знакове и 

тијек обреда 

сакрамента 

потврде 

● да буде 

спреман на 

кршћанско 

свједочење у 

снази Духа 

24. У потврди 

примамо Духа 

Светога ( особна 

потврда 

крштења) 

25. Дух Божји у 

Старом завјету 

26. Дух Божји у 

Исусову животу 

27. Дух Свети 

дјелује у Цркви 

28. Славље 

сакрамента 

потврде  

29. Наш живот и 

дјеловање по 

Духу – Божји 

дарови нас 

обвезују 

30. Избор звања 

31. Рад у служби 

особног развоја 

и напретка 

32. Жупа – 

заједница вјере и 

живота 
33.Понављање 

обрађене наставне 

теме 

34. Закључивање 

оцјена на крају 

- Излагање 

,тумачење и вођење 

разговора 
-Асоцијација  

на појмове:дух,Дух 

Божји–рад  

са стикерима 

-Читање,анализа 

одређених библијских 

текстова 

-Плакат:симболи 

Духа Светога 

-Анализа обреда 

свете потврде  

-Успоредба кршења и 

потврде 

- Примјери из живота 

кршћана различитих 

знања 

-Припремаза 

заједничко 

судјеловање  

на жупском слављу 

подјеле сакрамента 

потврде 

- Анкета : што желиш 

бити, зашто желиш то 

занимање? 

 

 



272 
 

дјелује Дух 

Свети у оним 

сегментима 

живота у 

којима смо 

присутни 
●Увидјети и 

упознати 

значење и 

вриједност рада 

за људски живот 

Светога по 

примању 

сакрамента 

кршћанске 

зрелости – 

свете потврде 
● да се 

надахњује на 

кршћанском 

схватању рада 

наставне године 

 
 

 

 

 

4.4. ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

 

Назив 

предмета ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

Циљ 

Циљ учења Другог страног језика је да се ученик усвајањем 

функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за 

основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван 

однос према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу. 

Разред Осми 

Годишњи 

фонд 

часова 
68 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

ЈЕЗИЧКЕ 

АКТИВНОСТИ 
(у комуникативним 

функцијама) 

– разуме једноставније 

текстове који се односе 

на поздрављање, 

представљање и 

тражење/давање 

информација личне 

природе; 

– поздрави и 

отпоздрави, представи 

себе и другог користећи 

једноставнија језичка 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

СЕБЕ И ДРУГИХ И 

ТРАЖЕЊЕ/ ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

СЕБИ И ДРУГИМА 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова 

који се односе на 

поздрављање и 

представљање (дијалози, 

наративни текстови, 

формулари и сл.); 

реаговање на усмени или 

писани импулс 

саговорника (наставника, 

вршњака и сл.) и 

иницирање и 
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средства; 

– размени једноставније 

информације личне 

природе; 

– у неколико везаних 

исказа саопшти 

информације о себи и 

другима; 

– разуме једноставније 

текстове који се односе 

на опис особа, биљака, 

животиња, предмета, 

места, појaва, радњи, 

стања и збивања; 

– опише и упореди 

жива бића, предмете, 

места, појаве, радње, 

стања и збивања 

користећи 

једноставнија језичка 

средства; 

– разуме једноставније 

предлоге, савете и 

позиве на заједничке 

активности и одговори 

на њих уз одговарајуће 

образложење; 

– упути предлоге, 

савете и позиве на 

заједничке активности 

користећи ситуационо 

прикладне 

комуникационе моделе; 

– затражи и пружи 

додатне информације у 

вези са предлозима, 

саветима и позивима на 

заједничке активности; 

– разуме уобичајене 

молбе и захтеве и 

реагује на њих; 

проширивање 

комуникације; усмено и 

писaно давање 

информација о себи и 

тражење и давање 

информација о другима 

(подаци о личности, 

приватним и школским 

активностима, 

друштвеним улогама и 

сл.). 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 

ПОЈАВА, РАДЊИ, 

СТАЊА И ЗБИВАЊА 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова у 

којима се описују бића, 

предмети, места, појаве, 

радње, стања и збивања; 

усмено и писано 

описивање/ поређење 

живих бића, предмета, 

појава, местâ, из 

искуственог света и 

фикционалног спектра. 

ИЗНОШЕЊЕ 

ПРЕДЛОГА И 

САВЕТА, 

УПУЋИВАЊЕ 

ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ И 

РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 

Слушање и читање 

једноставниjих текстова 

који садрже предлоге; 

усмено и писано 

преговарање и 

договарање око предлога 

и учешћа у заједничкој 

активности; писање 

позивнице за 

прославу/журку или 

имејла/ СМС-а којим се 

уговара заједничка 

активност; 

прихватање/одбијање 

предлога, усмено или 

писано, уз поштовање 

основних норми 

учтивости и давање 

одговарајућег 

оправдања/изговора; 

образложење спремности 

за прихватање предлога, 
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– упути уобичајене 

молбе и захтеве; 

– честита, захвали и 

извини се користећи 

мање сложена језичка 

средства; 

– разуме и следи 

једноставнија упутства 

у вези с уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног живота; 

– пружи једноставнија 

упутства у вези са 

уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног живота; 

– разуме једноставније 

текстове у којима се 

описују радње и 

ситуације у 

садашњости; 

– разуме једноставније 

текстове у којима се 

описују способности и 

умећа; 

– размени појединачне 

информације и/или 

неколико информација 

у низу које се односе на 

радње у садашњости; 

– опише радње, 

способности и умећа 

користећи неколико 

везаних исказа; 

– разуме једноставније 

текстове у којима се 

описују искуства, 

догађаји и способности 

у прошлости; 

– размени појединачне 

информације и/или 

уз исказивање емотивних 

и експресивних реакција 

(радости, усхићености и 

сл.). 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МОЛБИ, ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА, 

ЧЕСТИТАЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 

Слушање и читање 

једноставнијих исказа 

којима се нешто честита, 

тражи/нуди помоћ, 

услуга, обавештење или 

се изражава 

извињење, захвалност; 

усмено и писано 

честитање, тражење и 

давање обавештења, 

упућивање молбе за 

помоћ/услугу и реаговање 

на њу, изражавање 

извињења и захвалности. 

РАЗУМЕВАЊЕ И 

ДАВАЊЕ 

УПУТСТАВА 

Слушање и читање 

текстова који садрже 

једноставнија упутства 

(нпр. за израду задатака, 

пројеката и сличних 

наставних и ваннаставних 

активности), с визуелном 

подршком и без ње; 

усмено и писано давање 

упутстава. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ 

У САДАШЊОСТИ 

Слушање и читање описа 

и размењивање исказа у 

вези са сталним, 

уобичајеним и тренутним 

догађајима/ активностима 

и способностима; усмено 

и писано описивање 

активности, радњи и 

способности у 

садашњости. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ 

У ПРОШЛОСТИ 

Слушање и читање описа 

и усмено и писано 

размењивање исказа у 

вези с личним 

искуствима, догађајима, 
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неколико информација 

у низу о искуствима, 

догађајима и 

способностима у 

прошлости; 

– опише у неколико 

краћих, везаних исказа 

искуства, догађај из 

прошлости; 

активностима, 

способностима и 

особеностима у 

прошлости; усмено и 

писано описивање 

искустава, активности и 

способности у 

прошлости, историјских 

догађаја и личности. 

– опише неки 

историјски догађај, 

историјску личност и 

сл.; 

– разуме једноставније 

исказе који се односе на 

одлуке, обећања, 

планове, намере и 

предвиђања и реагује на 

њих; 

– размени једноставније 

исказе у вези са 

обећањима, одлукама, 

плановима, намерама и 

предвиђањима; 

– саопшти шта он/она 

или неко други 

планира, намерава, 

предвиђа; 

– разуме уобичајене 

изразе у вези са 

жељама, 

интересовањима, 

потребама, осећањима и 

реагује на њих; 

– изрази жеље, 

интересовања, потребе, 

осете и осећања 

једноставнијим 

језичким средствима; 

– разуме једноставнија 

питања која се односе 

на оријентацију/ 

ОПИСИВАЊЕ 

БУДУЋИХ РАДЊИ 

(ПЛАНОВА, НАМЕРА, 

ПРЕДВИЂАЊА) 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова у 

вези са одлукама, 

плановима, намерама и 

предвиђањима; усмено и 

писано договарање/ 

извештавање о одлукама, 

плановима, намерама и 

предвиђањима. 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ПОТРЕБА, ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова у 

вези са жељама, 

интересовањима, 

потребама, осетима и 

осећањима; усмено и 

писано договарање у вези 

са задовољавањем жеља и 

потреба; предлагање 

решења у вези са 

осећањима и потребама; 

усмено и писано 

исказивање својих 

осећања и реаговање на 

туђа. 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПРОСТОРНИХ 

ОДНОСА И 

УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 

ПРОСТОРУ 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова у 

вези са смером кретања и 

специфичнијим 

просторним односима; 

усмено и писано 

размењивање 

информација у вези са 

смером кретања и 

просторним односима; 

усмено и писано 
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положај предмета, бића 

и места у простору и 

правац кретања и 

одговори на њих; 

– затражи и разуме 

обавештења о 

оријентацији/положају 

предмета, бића и места 

у простору и правцу 

кретања; 

– опише правац кретања 

и просторне односе 

једноставнијим, 

везаним исказима; 

– разуме једноставније 

исказе који се односе на 

дозволе, забране, 

упозорења, правила 

понашања и обавезе и 

реагује на њих; 

– размени једноставније 

информације које се 

односе на дозволе, 

забране, упозорења, 

правила понашања и 

обавезе код куће, у 

школи и на јавном 

месту; 

– разуме једноставније 

исказе који се односе на 

поседовање и 

припадање; 

– формулише питања и 

једноставније исказе 

који се односе на 

поседовање и 

припадање; 

– разуме једноставније 

исказе који се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања и реагује на 

њих; 

описивање смера кретања 

и просторних односа. 

ИЗРИЦАЊЕ 

ДОЗВОЛА, ЗАБРАНА, 

УПОЗОРЕЊА, 

ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА И 

ОБАВЕЗА 

Слушање и читање 

једноставнијих исказа у 

којима се изражавају 

дозволе, упозорења, 

правила понашања и 

обавезе; постављање 

питања у вези са 

забранама, дозволама, 

упозорењима, правилима 

понашања и обавезама и 

одговарање на њих; 

усмено и писано 

саопштавање забрана, 

дозвола, упозорења, 

правила понашања и 

обавеза. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова, 

у којима се говори о томе 

шта неко има/нема или 

чије је нешто; 

постављање питања у 

вези са припадањем и 

одговарање на њих. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова 

којима се изражава 

допадање/недопадање; 

усмено и писано 

изражавање допадања/ 

недопадања. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова у 

којима се тражи и износи 

мишљење и изражава 

слагање/неслагање; 

усмено и писано тражење 

изношење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања. 

ИЗРАЖАВАЊЕ Слушање и читање 
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– изрази допадање и 

недопадање уз 

једноставније 

образложење; 

– разуме једноставније 

исказе којима се тражи 

мишљење и реагује на 

њих; 

– изражава мишљење, 

слагање/неслагање и 

даје кратко 

образложење; 

– разуме једноставније 

исказе који се односе на 

количину, димензије и 

цене; 

– размени информације 

у вези са количином, 

димензијама и ценама. 

КОЛИЧИНЕ, 

ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА 

једноставнијих текстова у 

којима се наводе 

количине, димензије и 

цене; размењивање 

информација у вези с 

количином, димензијама 

и ценама, усмено и 

писано. 

 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ 

ШКОЛУ – ДРУГИ ЦИКЛУС 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда другог 

циклуса основног образовања и васпитања – у сваком наредном разреду обнавља се, а 

затим проширује фонд лингвистичких знања, навика и умења и екстралингвистичких 

представа везаних за конкретну тему. Наставници обрађују теме у складу са 

интересовањима ученика, њиховим потребама и савременим токовима у настави страних 

језика. 

1) Лични идентитет 

2) Породица и уже друштвено окружење (пријатељи, комшије, наставници итд.) 

3) Географске особености 

4) Србија – моја домовина 

5) Становање – форме, навике 

6) Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине, еколошка свест 

7) Историја, временско искуство и доживљај времена (прошлост – садашњост – 

будућност) 

8) Школа, школски живот, школски систем, образовање и васпитање 

9) Професионални живот (изабрана – будућа струка), планови везани за будуће 

занимање 
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10) Млади – деца и омладина 

11) Животни циклуси 

12) Здравље, хигијена, превентива болести, лечење 

13) Емоције, љубав, партнерски и други међуљудски односи 

14) Транспорт и превозна средства 

15) Клима и временске прилике 

16) Наука и истраживања 

17) Уметност (нарочито модерна књижевност за младе; савремена музика, визуелне и 

драмске уметности) 

18) Етички принципи; ставови, стереотипи, предрасуде, толеранција и емпатија; 

брига о другоме 

19) Обичаји и традиција,фолклор, прославе (рођендани, празници) 

20) Слободно време – забава, разонода, хобији 

21) Исхрана и гастрономске навике 

22) Путовања 

23) Мода и облачење 

24) Спорт 

25) Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања и опхођења 

26) Медији, масмедији, интернет и друштвене мреже 

27) Живот у иностранству, контакти са странцима, ксенофобија 

 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

 

Комуникативна функција Језички садржаји 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 

И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ 

И ДРУГИМА 

Come stai? Come sta?Come va?Bene, grazie./ A 

presto!/ A domani!/ Buona notte! 

Di dove sei? Sono di... Sono della Serbia. Come ti 

chiami?/Come si chiama?/Mi 

chiamo…/Sono…Piacere. Questo/a è il mio 

amico/la mia amica... Si chiama.../ Questo è il 

signor.../la signora...Lui/lei è di Verona. È nato/a 

Padova, ma vive a Torino./ Questa è mia cugina 

Marta. Lei vive in Italia. Suo padre è ingegnere e 

lavora in Fiat. 

Io sono figlia unica,e tu?/ Hai fratelli o 
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sorelle?/Questi sono i miei compagni di classe 

(mostrando la foto). 

Quanti anni hai? / Ho 12 anni./ Dove abiti? Dove 

vivi?/ Abito a ..., in Via .../Qual è il tuo/il Suo 

indirizzo?/Il mio indirizzo è..../Nome, cognome, 

indirizzo, nazionalità, data di nascita.../Quando 

sei nato/a? Sono nato/a il/l’....nel ..../Quando è il 

tuo compleanno? 

Cosa fai nel tempo libero? Nel tempo libero gioco 

a pallavolo/ suono la chitarra. 

Che lavoro fa tua madre?Lei è commessa. 

Cosa hai fatto ieri dopo la scuola? Sono andata al 

cinema con mio fratello maggiore, e tu? 

Perchè non sei venuto alla festa di Mirko? 

Презент индикатива. 

Прошло време (Passato prossimo): правилни и 

неправилни глаголи. 

Личне заменице. 

Упитне речи: come, di dove, quanto, dove, 

come/chi, che cosa, chi, perché. 

Показна заменица (questo/a/e/, quello/a/e/i). 

Бројеви. 

(Интер)културни садржаји: устаљена правила 

учтивe комуникације; имена и надимци; 

родбина, породични односи и родбинске везе. 

Већи градови у земљама циљне културе. 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 

ПОЈАВА, РАДЊИ, 

СТАЊА И ЗБИВАЊА 

Andrea ha i capelli/ gli occhi/ neri. È alto/a, 

magro/a... ha gli occhi azzurri / È più alto di 

Luigi./ I capelli di Anna sono più corti dei miei. La 

bici è meno costosa della macchina. 

Lei è la mia migliore amica. È generosa, 

simpatica, sincera, buona, ma un po’ timida./ 

Perché sei triste? 

Per me questa è la più buona pizza di Napoli./ 

Questa rosa è la più bella del nostro giardino. 

Siamo felici perché andiamo insieme in gita. 

Questa è la mia camera. È piccola, ma mi piace 

molto. È molto ordinata/disordinata. C’è/ Ci 

sono.... 

Lui/lei porta i pantaloni neri/la gonna rossa. 

Questa è la mia famiglia.../ Nikola è il mio fratello 

minore/maggiore. Lui suona il violino molto bene. 

Non ti capisco, parla piano, per favore. 

Oggi mi sento male./ Paolo è stanco perché non ha 
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dormito bene. 

Il ghepardo è un animale molto veloce/velocissimo 

Roma è più grande di Firenze./ Napoli è meno 

tranquilla di Macerata. /Il nostro albero è alto 

come il vostro. 

Личне заменице. 

Упитне речи (quanto, dove, come/chi, che cosa). 

Придеви. Род, број и слагање с именицама. 

Одређени и неодређени члан. 

Прилози за начин. 

Поређење придева са più/meno. 

Апсолутни суперлатив. 

Релативни суперлатив. 

Поређење придева по једнакости. 

(Интер)културни садржаји: особености наше 

земље и земаља говорног подручја циљног 

језика (знаменитости, географске 

карактеристике и сл.) 

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА 

И САВЕТА, 

УПУЋИВАЊЕ ПОЗИВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ И 

РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 

Facciamo una gita domani? Perché no? È 

un’ottima idea! Perché non chiamiamo anche 

Marco? Dove ci troviamo? Dai, andiamo! A che 

ora partiamo? Alle sette, va bene? Prendiamo il 

treno alle otto. Perfetto! Portiamo anche i panini? 

Ci sentiamo stasera. 

Ti invito a venire alla mia festa di compleanno! 

Vorrei invitarti alla mia festa. /Grazie, ci vengo 

volentieri!/ Mi dispiace, ma non posso perché non 

mi sento bene... 

Va’ dal medico! Perché non vai dal medico? 

Dovresti andare dal medico!/ Sta’ tranquillo! 

Se fa freddo, non uscire! Se piove, portiamo 

l’ombrello! 

Non mangiare troppi dolci!/ Bevi tanta acqua! 

Facciamo i compiti insieme! 

Verresti con me al cinema? 

Презент индикатива повратних глагола 

Садашње време у значењу будућег. 

Будуће време 

Императив 

Кондиционал садашњи 
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(Интер)културни садржаји: прикладно 

упућивање предлога, савета и позива и 

реаговање на предлоге, савете и позиве. 

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 

ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА, 

ЧЕСТИТАЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 

Potresti aprire la finestra, per favore? Grazie. 

Prego. 

Posso aiutarti (darti una mano)? Sì, grazie, sei 

molto gentile. No, grazie./Posso fare una 

domanda? / Prego. 

Vorrei un bicchiere di acqua, pre favore. 

Mi dispiace, ma non posso. 

Permesso, posso entrare? / Scusa! Scusi!/ Un 

momento/un attimo, per favore. 

Scusi signora, che ore sono?Mi aiuti, per favore. 

Prenda questa medicina due volte alla settimana. 

Posso provare queste scarpe, per favore? Che 

numero porti? 

Quale libro ti piace?Questo qui? Quello lì? 

Pronto! Sono Anna, vorrei parlare con Luca, per 

favore. 

Grazie del regalo! È bellissimo! 

/A che ora parte il treno per Palermo? Alle 20. / 

Dov’è la fermata dell’autobus numero 71? 

Модални глаголи (potere, dovere, volere). 

Кондиционал учтивости. 

Упитни придеви: quale/i; che; 

Показне заменице: quello/a/i/e; questo/a/i/e 

Императив за формално обраћање 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве 

комуникације, значајни празници и догађаји, 

честитања. 

РАЗУМЕВАЊЕ И 

ДАВАЊЕ УПУТСТАВА 

Ascolta e rispondi alle seguenti domande. Scegli la 

risposta giusta. Sottolinea le parole che non 

capisci. Presentate in classe il vostro progetto. 

Create il poster. Completa la tabella. Usa le 

parole date./ 

La scuola è vicino. Deve prendere il tram numero 

7./ Va’ dritto! Vada dritto!/ Il centro è un po’ 

lontano. 

Mi dispiace, ma non lo so. 

Pulire le patate. Tagliare (tagliate) le cipolle. 

Cuocere a fuoco lento. 

Императив. 

(Интер)културни садржаји: правила 

учтивости у складу са степеном формалности и 
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ситуацијом. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 

Vivo in campagna. Abito al settimo piano di un 

grattacielo. 

La mattina si alza presto e fa colazione al bar. / Di 

solito pranziamo verso le due./ Non va a letto mai 

prima delle dieci. / Qualche volta vado dai nonni 

dopo la scuola./ Siamo a scuola dalle 8 alle 14. 

In questo film si tratta di una ragazza che descrive 

la sua infanzia. 

Cosa stai facendo? Sto guardando la TV. 

Suo fratello è ancora piccolo e non sa nuotare. 

Nel mio paese di solito pranziamo alle 3. 

Садашње време. Повратни и прелазни глаголи. 

Глагол sapere. 

Прилози и прилошки изрази за време: oggi, 

domani, qualche volta, sempre, mai, ancora, di 

solito… 

Предлози. 

Stare + gerundio 

(Интер)културни садржаји: породични 

живот; живот у школи и у ширем окружењу – 

наставне и ваннаставне активности; распусти и 

путовања; традиција и обичаји. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 

A che ora ti sei alzata stamattina? Mi sono alzata 

presto. / Ci siamo vestite in fretta. Prima siamo 

andate da Lusia e poi siamo andate insieme in 

piscina./Cosa hai fatto ieri pomeriggio? Ho letto 

un libro interessante. 

Da piccola andavo spesso dai nonni in campagna. 

Di solito andavamo con i nostri cugini al mare./ 

Ogni inverno andavano in montagna./ Quando era 

giovane mia nonna aveva i capelli lunghi e biondi. 

Era alta e molto bella./ La camera era piccola, ma 

con tanta luce. 

Mentre facevo la doccia, ho sentito il telefono. 

Mentre noi studiavamo, il papà preparava da 

mangiare. 

Cosa avete fatto il sabato scorso? Siamo andati in 

campagna, e voi? Abbiamo fatto un giro in 

centro./ L’anno scorso non siamo andati in 

vacanza. Siamo rimasti a Belgrado. 

Galileo Galilei ha scoperto il cannocchiale. 

Antonio Vivaldi è nato/nasce a Venezia. È stato un 

compositore e violinista italiano. 

Прошло време (Passato prossimo): помоћни 
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глаголи essere/avere; повратни глаголи. 

Прошло несвршено време, имперфекат 

(Imperfetto). 

Употреба имперфекта (Imperfetto) и прошлог 

времена (Passato prossimo). 

Упитне речи: come, a che ora, quanto, dove, 

come/chi, che cosa, chi, perché. 

Прилози и прилошки изрази за време: prima, 

poi, dopo, ieri, due settimane fa, un anno fa; di 

solito, ogni settimana/mese/ anno... 

(Интер)културни садржаји: историјски 

догађаји, епохална открића; важније личности 

из прошлости 

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 

РАДЊИ (ПЛАНОВА, 

НАМЕРА, 

ПРЕДВИЂАЊА) 

Da grande vorrei diventare una scienziata./ Da 

grande vorrei fare il meccanico. 

Cosa farai domani?/Ti va di venire in piscina con 

me? Certo! Chiediamo anche a Paolo? Lo chiami 

tu? 

Quanto spesso vai in piscina? Ci vado due volta 

alla settimana. 

Quando sarà la tua festa di compleanno?/ Domani 

avrò lezione di ballo. 

Stasera finisco il mio compito./Devo studiare 

molto perché domani abbiamo il test di italiano. 

Заменице за директни објекат (Pronomi diretti). 

Будуће време (Futuro semplice): 

најфреквентнији глаголи. 

Употреба садашњег времена за будућу радњу. 

Прилошка употреба речце сi. 

Прилози и прилошки изрази за време: domani, 

sabato prossimo, la settimana prossima... 

(Интер)културни садржаји: правила 

учтивости у складу са степеном формалности и 

ситуацијом; традиција и обичаји. 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ПОТРЕБА, ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

Ho caldo/freddo/fame/sete.../Ti faccio un panino? 

Vuoi un po’ di acqua? Sì, grazie! 

Mi piace leggere e dipingere./ Ragazzi, cosa vi 

piace fare nel tempo libero? 

Non mi sento bene. Ho mal di testa/gola/stomaco./ 

Sono molto stanca. Vorrei andara a casa./ Ho 

paura. Sono nervoso. 

Andrei al cinema, ma non posso perché devo 

studiare. 

Mi piacerebbe fare il giro del mondo. 

Prendi una medicina. Va’ dal dottore. Riposati!/ 
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Alzati!/ Fa’ un po’ di sport! Sta’ all’aria aperta!/ 

Non ti preoccupare! Tutto andrà bene! 

Andiamo al cinema!/Perché non facciamo una 

pausa?/ 

State attenti! Non parlate! Fate i compiti! 

Che peccato! Che bello! Mi dispiace tanto! 

Императив (друго лице једнине и множине). 

Глагол piacere. 

Кондиционал садашњи (Condizionale presente). 

Повратни глаголи у императиву 

(најфреквентнији). 

Прилози за начин (molto, tanto, bene, male). 

(Интер)културни садржаји: мимика и 

гестикулација; интересовања, хоби, забава, 

разонода, спорт и рекреација 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПРОСТОРНИХ ОДНОСА 

И УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 

ПРОСТОРУ 

Scusa, sai dov’è la libreria? Devi andare dritto e 

girare a destra dopo il semaforo./ È a destra, 

dietro l’angolo/accanto alla posta. Attraversa la 

piazza e vedrai la libreria. / Gira a destra e va’ 

sempre dritto. 

Scusi, sa dov’è la stazione ferroviaria?È di fronte 

al cinema. 

Dove sono i miei quaderni? Sono sul banco./Sotto 

la sedia c’è un gatto. Fra il tavolo e la sedia c’è lo 

zaino. 

Vado in biblioteca./ Sono da Paolo./ La borsa è 

sul tavol. 

Императив. 

Прилози за место (qui, lì, là, giù, su). 

Предлози за изражавање положаја и 

просторних односа ( in, su, da, tra/fra, dietro, 

davanti, lontano, vicino, di fronte a...). 

Preposizioni articolate. 

Упитни прилог: dove. 

C’è/ci sono. 

(Интер)културни садржаји: јавни простор; 

типичан изглед места; географске 

карактеристике наше земље и земаља говорног 

подручја циљног језика; 

идиоматска/метафоричка употреба предлошких 

израза. 

ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 

ЗАБРАНА, УПОЗОРЕЊА, 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

Spingere. Tirare./ Spegnere il cellulare. È vietato 

parcheggiare! Si prega di non buttare carte e 

rifiuti per terra! 
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И ОБАВЕЗА Dovresti studiare di più! 

Permesso, posso entrare?/ Posso uscire?/Potresti 

chiudere la porta, per favore?/ Puoi/Può ripetere, 

per favore!/ Come, scusi?/ È libero questo 

posto?Mi dispiace, è occupato. 

Ragazzi, fate silenzio! 

Vietato l’accesso! Vietato fumare! Divieto di 

pesca. 

Non posso uscire perché devo finire il compito di 

casa. / Gino non può venire perché non si sente 

bene. 

Модални глаголи за изражавање дозволе, 

забране, правила понашања и обавезе. 

Императив. 

Кондиционал модалних глагола за изражавање 

дозволе, забране, правила понашања и сл. 

(Интер)културни садржаји: понашање у кући, 

школи и на јавним местима; значење знакова и 

симбола. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

Di chi è questa bici? È di Laura./ È tuo questo 

libro? No, è di Marco./ Questo zaino è mio. 

Hai un dizionario?Sì, ce l’ho. No, non ce l’ho. 

Luigi non ha il biglietto per il concerto. 

Конструкција за исказивање припадности. 

Питања са di chi. 

Речца ci у изразима ce l’ho, ce l’abbiamo… 

Присвојни придеви и заменице. 

Показни придеви. 

Одређени и неодређени члан. 

Негација. 

Упитна интонација. 

(Интер)културни садржаји: однос према 

својој и туђој имовини. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

Che cosa ti piace fare nel tempo libero? Nel tempo 

libero mi piace/preferisco....perché..../Il mio film 

preferito è.../ 

Ti piace il nuoto?/Ti piace nuotare?/ Mi piacciono 

i libri gialli perché.... 

Non mi piace/piacciono... perché... 

A chi piace/piacciono... 

Quando ero più piccola mi piaceva tanto 

disegnare. 
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Non mi è piaciuto il film. Ti è piaciuta la pizza? 

Глагол piacere у садашњем и прошлом 

времену. 

Ненаглашење личне заменице у функцији 

индиректног објекта (pronomi indiretti: mi, 

ti,ci,vi, le/gli). 

(Интер)културни садржаји: уметност, 

књижевност за младе, стрип, музика, филм, 

спорт. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА 

Secondo me/Per me/ è importante avere un 

animale a casa. Secondo me/Per me/dobbiamo 

aiutare Marco. 

È vero. / È sbagliato. 

Hai ragione./ Non è vero. Sbagli. (Non) sono 

d’accordo con te. Non ci credo. 

Изражавање мишљења индикативом (Secondo 

me/Per me...). 

Ненаглашење личне заменице у функцији 

индиректног објекта (pronomi indiretti: mi, 

ti,ci,vi, le/gli). 

(Интер)културни садржаји: поштовање 

основних норми учтивости у комуникацији са 

вршњацима и одраслима. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНЕ, 

ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА 

Quante persone ci sono (al parco)? Ci sono tre 

persone che leggono il giornale. Ci sono dei 

bambini che giocano a calcio... 

Belgrado ha quasi 2 milioni di abitanti. 

Quanto costa un chilo di mele? 

Vorrei due etti di prosciutto cotto, grazie./ Vorrei 

un po’ di pane, grazie. 

Compriamo del pane, delle patate e dell’uva./ 

Quante mele vuole, signora? Ne prendo due chili, 

grazie./ Quanta frutta mangi? Ne mango poca. 

Scusi? Possiamo ordinare? Per me una pizza 

Napoletana e per la ragazza una cotoletta con le 

patatine. 

Che numero porta? Che taglia porti? 

Il grattacielo è alto più di 500 metri. 

Oggi è il 25 aprile 2019. 

Упитни придев /прилог: quanto/i/a/e. 

Партитиван члан. 

Ne partitivo. 

Прилози за количину: poco/molto/tanto;un po’. 

Основни бројеви преко 1000. 

(Интер)културни садржаји: друштвено 
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окружење; валутe циљних култура; правописне 

конвенције при раздвајању хиљада, као и целих 

од децималних бројева; конвенције у изговору 

децималних бројева; метрички и неметрички 

систем мерних јединица. 

 

 

 

 

5. СЛОБОДНЕ  НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

5.1. ХОР / ОРКЕСТАР 

 

Свака основна школа је обавезна да организује рад хорова. Хорови могу бити 

организовани као хор разреда првог циклуса, хор разреда другог циклуса, хор на нивоу 

школе, од првог до осмог разреда, или разредни хор. 

Оркестар може да се образује у зависности од услова школе. Оркестар је 

инструментални састав од најмање 10 извођача који свирају у најмање три самосталне 

деонице. Могу се образовати оркестри блок флаута, тамбурица, гудачког састава, 

хармоника, мандолина, као и мешовити оркестри. 

Рад са хором/оркестром представља сложенији вид васпитно-образовног рада 

наставника. Рачуна се као саставни део обавезне наставе, а вреднује се као педагошка 

норма наставника у оквиру обавезне двадесеточасовне норме са по 3 часа недељно, 

односно по 108 часова годишње. Часови хора /оркестра изводе се континуирано од 

почетка до краја школске године и део су радне обавезе ученика који су прошли аудицију 

за хор/оркестар. 

Рад са хором/оркестром има образовни и васпитни циљ. 

Образовни циљ обухвата развијање музичког укуса, стваралачких способности, 

спонтаног изражавања, музичког слуха и ритма, развијање гласовних могућности и 

учвршћивање интонације, способност за фино нијансирање и изражајно певање применом 

елемената музичке изражајности (темпо, динамика...). Развија се дечји глас, правилно 

држање, дисање, интонација, изговор и артикулација. 

Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву – тимски рад, 

развијање тoлeрaнциje, дисциплине, пoштoвaњa рaзличитoсти и прaвилa пoнaшaњa, 

рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти, стицање самопоуздања, савладавање треме и пружање помоћи у 

смислу вршњачког учења и сарадње. Упознавање разноврсних дела домаћих и страних 

аутора доприноси развоју опште културе, међусобном разумевању, уважавању и 

поштовању. 

Утицај музике на здравље (психолошки, социолошки, емоционални развој) је веома 

значајан. Учествовање у хору/оркестру у великој мери доприноси смањењу стреса и 

агресивности. Ученици који певају, односно свирају показују боље резултате у учењу и 

социјалним вештинама. Уједно, учествовање у групном музицирању подстиче и 

доживотну љубав према музици. 
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ХОР 
Наставник формира хор на основу провере слуха и певачких способности ученика, 

дикције и осећаја за ритам, након чега следи класификовање певача по гласовима. Хорске 

пробе се изводе одвојено по гласовима и заједно. Репертоар школских хорова обухвата 

одговарајућа дела домаћих и страних аутора разних епоха, као и народне, пригодне, песме 

савремених дечјих композитора и композиције са фестивала дечјег стваралаштва. У току 

школске године потребно је са хором извести најмање десет двогласних и трогласних 

композиција, a cappella или уз инструменталну пратњу. При избору песама наставник 

треба да пође од узраста ученика, процене гласовних могућности, и примереног 

литерарног садржаја. 

Садржај рада: 

– одабир и разврставање гласова; 

– вежбе дисања, дикције и интонације; 

– хорско распевавање и техничке вежбе; 

– интонативне вежбе и решавање појединих проблема из хорске партитуре 

(интервалски, хармонски, стилски); 

– музичка и психолошка обрада композиције; 

– увежбавање хорских деоница појединачно и заједно; 

– остваривање програма и наступа према годишњем програму школе. 

На часовима хора, наставник треба да укаже на грађу и важност механизма који 

учествује у формирању тона у оквиру певачког апарата. Дисање, дикција и артикулација 

представљају основу вокалне технике па тако вежбе дисања и распевавања морају бити 

стално заступљене. Препоручује се комбиновано дисање, нос и уста истовремено, и то 

трбушно, дијафрагматично дисање. 

Певач на слушаоца делује и тоном и речју. У том смислу наставник треба да 

инсистира на доброј дикцији која подразумева јасан и разговетан изговор текста, односно 

самогласника и сугласника, али и на правилном акцентовању речи. Препоручљиво је 

певање вокала на истој тонској висини, уз минимално покретање вилице у циљу 

изједначавања вокала, а у циљу добијања уједначене хорске боје. 

Код обраде нове песме или композиције прво се приступа детаљној анализа текста. 

Уколико је текст на страном језику, ученици морају научити правилно да читају текст, 

изговарају нове, непознате гласове који не постоје у матерњем језику и упознају се са 

значењем текста. У оквиру анализе текста важно је обратити пажњу и на акцентовање 

речи и слогова у зависности од дела такта у коме се налазе и мелодијског тока. Следи 

анализа нотног текста и усвајање мелодије у фрагментима. Ова фаза припреме захтева 

одвојене пробе по гласовима. На заједничкој проби хора, након усвајања 

песме/композиције у целини треба обатити пажњу на динамику и агогику. 

Обрађене композиције треба изводити на културним манифестацијама школе ( Дан 

школе, Свечана послава поводом обележавања школске славе Светог Саве, Годишњи 
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концерт...), и ван ње, као и на фестивалима и такмичењима хорова, како у земљи, тако и 

ван ње. 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА РАД ХОРА 

Химне: 

Државна химна 

Химна Светом Сави 

Химна школе 

Традиционалне и песме домаћих аутора: 
Дум дага дум 

Ерген дедо 

Фатише коло врањске девојке 

‚Aјде Јано, коло да играмо 

Пуче пушка 

Три девојке 

Тај таврље 

Традиционална песма из Славоније, Моја Диридика 

Традиционална руска песма, Каљинка 

Мањифико, Пукни, зоро 

Традиционална песма, Уродиле жуте крушке 

Традиционална песма, Чај горо, лане моје 

Традиционална песма, Заспо Јанко 

Стеван Стојановић Мокрањац, У Будиму граду 

Збирка хорских композиција, Варај Данке 

Збирка хорских композиција, Живкова ташта 

Нишка бања, аранжман Ник Пејџ 

Станиша Коруновић, Цвеће 

Светолик Пашћан Којанов, Зимска песма 

Биљана Мандић, Љубичица 

Владимир Ђорђевић, Веће врана 

Стеван Стојановић Мокрањац, Ал` је леп овај свет 

Марко Тајчевић, Пошла румена 

Жарко Петровић, Серенада Београду 

Даворин Јенко, Востани Сербије 

Никола Грбић, Ово је Србија 

Драган Пантић, Симонида 

Константин Бабић, Чај горо 

Ју рок мисија, За милион година 

Плави оркестар, Сава тихо тече 

Александра Ковач, Божић је 

Саша Илић, Плава птица 

Бане Опачић, Заволи 

Р.М.Точак-М.Глишић/М.Гавриловић, Даире 

Духовне песме: 
Милешевка 



290 
 

Бели анђео 

Ударало у тамбуру ђаче 

Помози нам, Боже драги 

Помози нам, вишњи Боже 

Јосиф Маринковић, Оче наш 

Вера Миланковић, Оче наш 

Непознат аутор, Бројаница Светог Саве 

Непознат аутор, Пред иконом Светог Саве 

Непознат аутор, Радуј се (ускршња песма) 

Хор манастира Богородице, Деца неба 

Текст Свети Николај, Источниче живоносни 

Страни композитори: 
Јохан Себастијан Бах, Ах, што волим 

Волфганг Амадеус Моцарт, Лаку ноћ (Bona nox) 

Ђoвани да Нола, Chi la gagliarda 

Лудвиг ван Бетовен, Ода радости 

Дмитри Бортњански, Многаја љета 

Дарко Краљић, Чамац на Тиси 

Арсен Дедић, Кад би сви 

Харолд Арлен, Изнад дуге (Over The Rainbow) 

Хозе Марти, Guantanamera 

Џо Дасин, Champs Elysées 

Боб Марли, Don’t Worry, Be Happy 

Дин Мартин, Volare 

Традиционална песма изГрчка, Mi mou thimonis matia mou 

Традиционална песма из Енглеске, Green sleeves 

Нена, 99 Luftballons 

Јапанска дечја песма, Tanabata Sama 

Ричард Роџерс: Edelweiss 

Традиционална песма из Италије, L’inverno se n’è andato 

Песма из Француске Мачји канон 

На репертоару хора могу се наћи и вишегласне песме које су предложене у 

Препорученим композицијама за певање и свирање, нарочито ако је реч о разредном хору. 

ОРКЕСТАР 
Садржаји рада: 

– избор инструмената и извођача у формирању оркестра; 

– избор композиција према могућностима извођача и саставу оркестра; 

– техничке и интонативне вежбе; 

– расписивање деоница и увежбавање по групама (прстомет, интонација, фразирање); 

– спајање по групама (I-II; II-III; I-III); 

– заједничко свирање целог оркестра, ритмичко-интонативно и стилско обликовање 

композиције. 
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У избору оркестарског материјала и аранжмана водити рачуна о врсти ансамбла, 

узрасту ученика и њиховим извођачким способностима. Репертоар школског оркестра 

чине дела домаћих и страних композитора разних епоха у оригиналном облику или 

прилагођена за постојећи школски састав. Школски оркестар може наступити самостало 

или као пратња хору. 

 

 

 

5.2.ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 
 

Циљ и задаци: 

 

Циљ васпитно-образовног рада овог изборног предмета јесте да додатно подстиче 

развој и практичних и теоријских знања ученика која су важна за њихово слободно, 

спонтано и креативно комбиновање ликовних елемената у области: цртања, сликања, 

вајања, графике, примењених уметности и визуелних комуникација, а у циљу развоја 

њиховог креативног мишљења.  

Ова изборна настава такође:  

 омогућава и подстиче развој учениковог спонтног и креативног мишљења у 

областима ликовне културе;  

 омогућава и подстиче ученике на савладавање технолошких поступака ликовног 

рада у оквиру одређених средстава и медијума;  

 мотивише ученике на упознавање основних елемената и закономерности ликовног 

језика;  

 развија способности и веће осетљивости ученика за опажање квалитета свих 

ликовних елемената: линија, облика, боја;  

 ствара услове да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе 

различите технике и средства и да креативним изражавањем боље упознају њихова 

визуелна и ликовна својства;  

 развија способности ученика за визуелно памћење, за повезивање опажених 

информација као основе увођења у креативно визуелно мишљење;  

 развија већу осетљивост за ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави, а 

примењују у раду и животу;  

 развија моторичке способности ученика и навике за лепо писање;  

 континуирано подстиче и прати интересовања за посећивањем музеја, изложби и 

јача потребе код ученика за чување културних добара и естетског изгледа средине 

у којој ученици живе и раде;  

 ствара услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне 

законитости и друштвене појаве;  

 омогућа разумевање позитивног емоциналног става према вредностима израженим 

у делима различитих подручја уметности;  

 развија способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне 

и савремене уметности. 
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Оперативни задаци 

 
Ученици треба да се:  

- оспособе да опажају и представљају: слободне композиције, визуелне метафорике, 

контрасте, јединства и доминанте у простору, фантастике;  

- формирају навике за виши ниво културе рада, квалитет производа, културу живота и 

слободног времена;  

- ликовно-визуелно описмене, развију креативне способности, припремају за ефикасно и 

савремено укључивање у рад, односно за различита занимања.  

 

 

Садржаји програма 

 

Ред. број 

наставне теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду остале типове 

часова 

1 Цртање 

 

IX, X, XI, V 

 

 Контраст, јединство и доминанта у 

простору 

 

2 
1 1 

 Слободно компоновање и 

фантастика 

 

2 
1 1 

 Фотомонтажа 2 1 1 

 Амблем 2 1 1 

 Текстура, материјализација 

 
2 1 1 

2. Вајање 

 

X, XII, I, II 

 

 Визуелна метафорика(амблем, 

тродимензионално обликовање) 
2 1 1 

 Контраст, јединство и доминанта у 

простору 
10 1 9 

3. Сликање 

II, III, IV 

 

 

 

 Енформел 2 1 1 

 Ритмичко хармонијска 

комопзиција чисте боје и форме 

2 

 
1 1 

 Систем низања тачака боје и  

облика и волумена према 

одређеној шеми 

2 1 1 

 Визуелна метафорика 

(Површинско обликовање) 
2 1 1 

 Слободно компоновање и 

фантастика  
4 1 3 

УКУПНО 34 12 22 
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Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава идеје и креативност 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног ликовног изражавања 

 преноси теоријска и практична знања 

 процењује и оцењује ниво и квалитет радова 

 преноси културне вредности 

 формира правилан поглед на свет и систем вредности 

 развија карактер ученика и црте личности 

 

Активности ученика 

 посматрање  

 опажање 

 учешће у дискусији 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 изражавање својих мисли, осећања и закључака 

 анализа и синтеза опаженог  

 стварање 

 вежбање 

 усвајање знања 

 понављање 

 израда и презентовање самосталних и практичних радова 
 

Методе и технике рада 

 монолошка  

 дијалошка 

 хеуристичка 

 дискусија 

 мет. посматрања 

 илуистаративна 

 демонстартивна 

 метод. писаних радова 

 мет. практичних активности 

 истаживачка 

Технике које ће ученици користити: 

 асоцијативна техника 

 симболизација и упрошћавање 

 brain storming 

 контрастирање 

 когнитивно мишљење 
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Оцењивање 

Вредновање квалитета практичних и писаних радова спроводи се организовано и у 

континуитету. 

У поступку вредновања радова, наставник посебно прати развој сваког ученика, 

његов рад, залагање, интересовање, став, умешност и креативност. Наставник бројчано 

оцењује све активности ученика на полеђини сваког рада а оцене бележи у своју свеску из 

које уписује оцену у дневник. Критеријуми оцењивања су прецизно дефинисани по 

нивоима и садржајима, али у складу са процењеним могућностима ученика, наставник 

може да, за различите резултате да исте оцене, и обрнуто. 

 

 

6. ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

6.1.ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Читање и разумевање текста 5 

2.  Историја језика 2 

3.  Књижевност 5 

4.  Правопис 4 

5.  Грађење речи 2 

6.  Независне реченице 2 

7.  Зависне реченице 4 

8.  Глаголски облици 4 

9.  Граматика:врсте речи,гласовне промене,падежи,служба речи... 6 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  34 

 
6.2.ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА 

 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Сличност 4 

2.  Тачка, права и раван 4 

3.  Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом 4 

4.  Призма 3 

5.  Пирамида 4 

6.  Линеарна функција 3 

7.  Графичко представљање статистичких података 1 

8.  Системи линеарних једначина са две непознате 4 

9.  Ваљак 2 

10.  Купа 3 

11.  Лопта 2 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  34 
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7.ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – 

ФАКУЛТАТИВНИ   НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

7.1.ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
 

МЕСТО 

В
Р

Е
М

Е
 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Учионица 

С
еп

т
ем

б
а

р
 

1. Упознавање са календаром 

рада школе и усвајање плана 

рада  

2. Тумачимо понашање у школи 

3. Стварамо одељењска правила 

понашања  

4 . РАДИОНИЦА - Пројекат 

професионалне оријентације 

 

Разговори и 

радионице 

Одељењски старешина и 

ученици 

Учионица 

О
к

т
о
б
а
р

 

 

5. Прослава Дана школе и 

Дечије недеље 

6. Родитељски састанак 

7. РАДИОНИЦА - Пројекат 

професионалне оријентације  

8 .Обавезе и права наставника, 

обавезе и права ученика – 

програм Конвенције о правима 

детета 

9.Планирамо успех да би 

уписали школу коју желимо  

Радионице и 

разговори 

Одељењски старешина, 

ученици и  

Учионица 

Н
о
в

ем
б
а
р

 

10 . Шаљемо лепе поруке (Шта 

ми се свиђа код друга 

11 . Знање и здраво понашање 

као заштита од сиде - програм 

репродуктивног здравља младих  

12 . РАДИОНИЦА - Пројекат 

професионалне оријентације  

13. Индивидуални разговори са 

ученицима 

Радионице  и 

разговори 

Одељењски старешина и 

ученици 
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Учионица 
Д

ец
ем

б
а
р

 

14 . Пубертет и адолесценција – 

програм репродуктивног 

здравља младих  

15. Сви смо исти, а различити  

16 . РАДИОНИЦА - Пројекат 

професионалне оријентације 

17 . Појавни облици агресивног 

понашања – програм за заштиту 

деце од насиља  

Разговори, 

радионице и 

Одељењски старешина,  

ученици и психолог* 

Учионица 

Ј
а
н

у
а
р

 

18. Обележавање Дана светог 

Саве  

19. Разговарамо о успеху на 

полугодишту  

Разговори и 

радионице 

Одељењски старешина и 

ученици 

Учионица 

Ф
еб

р
у
а
р

 

20 . РАДИОНИЦА - Пројекат 

професионалне оријентације 

21. Како препознати осећања - 

радионица  

22. Такмичења ученика 

23 . РАДИОНИЦА - Пројекат 

професионалне оријентације  

Разговори и 

радионице 

Одељењски старешина и 

ученици 

Учионица 

М
а
р

т
 

24 . РАДИОНИЦА - Пројекат 

професионалне оријентације  

25 . Час посвећен екологији – 

про јекат одрживог развоја  

26 . Реци НЕ пушењу, алкохолу, 

дроги - Програм 

репродуктивног здравља младих 

27 . Како се припремити за 

полагање завршног испита? – 

Пројекат ПО  

Разговори и 

радионице 

Одељењски старешина, 

ученици и психолог* 

Учионица 

 

А
п

р
и

л
 

28 . Кад насиља нема – нема ни 

проблема 

29 . РАДИОНИЦА - Пројекат 

професионалне оријентације  

30. Родитељски састанак 

 31. Инфективне болести и 

хигијена – програм 

репродуктивног здравља младих  

Разговори, 

радионице 

Одељењски старешина и 

ученици 

Учионица 

М
а
ј 

32. Како савладати страх од 

завршног испита? – психолог 

33. Како ћемо се сећати основне 

школе?  

34. Анализа успеха и понашања 

на крају школске године и 

сређивање документације 

Разговори и 

радионице 

Одељењски старешина и 

ученици  
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7.2. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и  културне  активности Реализују се 

на нивоу  школе  или у сарадњи са локалном  заједницом, са фондом од 34 часова у току 

наставне године.   

 

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 

 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. 

Годишњи фонд до 3 дана годишње. 

Екскурзије ће бити једнодневне, а реализоваће се током месеца маја. У питању ће 

бити нека од уобичајених и не превише удаљених дестинација (Катаи салаш, салаш Лујза 

и сл), зависно од прилива новчаних средстава на рачун школе, јер школа, односно 

Општина сноси целокупне трошкове екскурзије. 

 

 

 

7.4.ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Праћење остваривања школског програма оствариће се кроз : 

 

 Састанке стручног актива 

 Праћење постигнућа и исхода 
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8. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 

 
8.1.ПРОГРАМ  РАДА  ЛОГОПЕДА 

 

Рад  логопеда се спроводи у циљу корекције  поремећаја  вербалне комуникације, а такође 

и ублажавање развојних поремећаја код деце. Користи се као специфичан метод рада са 

циљем  подстицања  развоја  личности у свим њеним областима и у сврху разрећавања  

проблема, који је настао као последица поремећаја вербалне комуникације код детета. 

 

 

 

 
РАЗРЕД ПРОГРАМСКИ 

ЗАДАЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕТОДА 

РАДА 
ОБЛИЦИ 

РАДА 
V – VIII Логопедско 

испитивање и 

процена говорно-

језичког статуса 

ученика 

Септембар (по 

потреби, у току 

године) 

Логопедска 

дијагностичка 

батерија тестова 

Индивидуални 

рад 

V – VIII Општа вербална 

стимулација 
Октобар - јун Илустративно - 

демонстаривна 
Индивидуални 

рад 
V – VIII 

Вежбе моторике 
Октобар – јун Илустративно - 

демонстаривна 
Индивидуални 

рад 
V – VIII Оријентација на 

папиру и у 

простору 

Октобар – јун Илустративно - 

демонстаривна 
Индивидуални 

рад 

V – VIII Усвајање 

графема 

ћириличног 

писма 

Октобар – јун Илустративно - 

демонстаривна 
Индивидуални 

рад 

V – VIII Препознавање 

слова изоловано 

и у контексту 

речи 

Октобар – јун Илустративно - 

демонстаривна 
Индивидуални 

рад 

V – VIII Анализа и 

синтеза кратких 

речи (од три 

слова) 

Октобар – јун Илустративно - 

демонстаривна 
Индивидуални 

рад 

V – VIII Анализа и 

синтеза 

двосложних речи 

Октобар – јун Илустративно - 

демонстаривна 
Индивидуални 

рад 

V – VIII Вежбе 

шчитавања 
Октобар – јун Илустративно - 

демонстаривна 
Индивидуални 

рад 
V – VIII Вежбе 

разумевања 

прочитаног 

Октобар – јун Илустративно - 

демонстаривна 
Индивидуални 

рад 

V – VIII Слободно 

препричавање 
Октобар - јун Илустративно - 

демонстаривна 
Индивидуални 

рад 
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V – VIII Усвајање 

граматичких 

категорија и 

појмовно 

богаћење 

речника 

Октобар - јун Илустративно - 

демонстаривна 
Индивидуални 

рад 

 

 
8.2.ПРОГРАМ  РАДА  РЕЕДУКАТОРА  ПСИХОМОТОРИКЕ 

 

Вежбе  опште  реедукације  психомоторике  имају за  циљ  да преко  кинестезије  и  свих  

чула, истовремено  обнове  дететова  искуства  о  себи, у односу  на простор  и  време  и  о  

себи у  односу  на другог. 

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

развој  чулног  опажања, допринесу  емоционалном  и  социјалном  развоју  детета, да  

развију  и  богате  сензорна  и  психомоторна  искуства  детета, да олакшају  учење, 

читање, писање, усвајање  математичких  и других  законитости, као  и  да  допринесу  

бољој  мотивацији  и  постизању  успеха. 

 

 

РАЗРЕД ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕТОД РАДА 

ОБЛИЦИ 

РАДА 

V – VIII 

 

Дефектолошка процена 

ученика,израда плана рада 

септембар Дефектолошка 

батерија тестова 

Индивидуални 

рад 

V – VIII 

 

Програм за развој 

доживљаја телесне 

целовитости 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V – VIII 

 

Програм за развој 

оријентације и доживљај  

гестуалног и објективног 

простора 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V – VIII 

 

Програм стимулације 

сензорно-перцептивних 

способности 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V – VIII 

 

Програм за развој 

психомоторике у целини 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V – VIII 

 

Програм за развој фине 

моторике и графомоторних 

способности 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V – VIII 

 

Програм за развој 

способности контроле и 

координације покрета 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V – VIII 

 

Програм за развој праксије Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V – VIII 

 

Програм за развој 

практогностичке 

организованости 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V – VIII Програм за подстицање Октобар - мај Демонстративна, Индивидуални 
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сазнајног развоја вербална рад 

V – VIII 

 

Програм за развој 

гнпстичке организованости 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V – VIII 

 

Програм вежби за контролу 

импулсивности 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V – VIII 

 

Програм вежби за 

уједначавање мишићног 

тонуса и осамостаљивање 

покрета 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V – VIII 

 

Програм вежби за 

доживљај 

латерализованости на себи 

и у простору 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V – VIII 

 

Програм за развој 

социјалних и адаптивних 

вештина 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V – VIII 

 

Програм за развој 

оријентације у времену 

 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V – VIII 

 

Програм за развој пажње и 

памћења 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V – VIII 

 

 

Програм вежби које су 

основа за овладавање 

школским вештинама 

читања,писања,нумеричким 

способностима 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V – VIII 

 

Релаксација Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V – VIII 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 Јун Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

 

8.3.ПРОГРАМ  РАДА  СОМАТОПЕДА 

 

Соматопед се бави превенцијом, детекцијом, дијагностиком и третманом поремећаја 

моторике, која се огледа у слабој покретљивости, недовољној координисаности покрета, 

оштећењима фине моторике, успореним сензомоторним и психомоторним функцијама. 

 
РАЗРЕД ПРОГРАМСКИ 

ЗАДАЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕТОДА РАДА ОБЛИЦИ РАДА 

V-VIII Процена моторичких 

способности 

 

Процена когнитивних 

способности 

Септембар  Протокол за 

процену моторних 

и когнитивних 

способности 

Индивидуални 

рад 

V-VIII Програм за координацију 

покрета 

- Горњих 

Октобар – Јун  Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 
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екстремитета 

- Доњих 

екстремитета 

Тела у целини 

V-VIII Програм за развој опште 

моторичке спретности 

- Програм за 

уједначавање 

тонуса и 

осамостаљивање 

покрета 

Програм за развој 

равнотеже 

Октобар – Јун  Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V-VIII Програм за развој 

визуомоторне 

координације 

Октобар – Јун  Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V-VIII Програм за 

манипулативну 

спретност 

Функционална 

способност шаке и 

прстију 

Октобар – Јун  Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V-VIII Програм за развој 

графомоторних 

способности 

Октобар – Јун  Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V-VIII Програм за развој 

доживљаја телесне 

целовитости 

Октобар – Јун  Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V-VIII Програм за развој 

орјентације у простору 

Октобар – Јун Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V-VIII Програм за развој пажње 

и визуелне 

дискриминације 

Октобар – Јун Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V-VIII Програм за развој 

орјентације у времену 

Октобар – Јун Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

V-VIII Релаксација Октобар – Јун Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални 

рад 

 

 

 

 

8.4.ПРОГРАМ  РАДА  СПЕЦИЈАЛНОГ ПЕДАГОГА 

 

 Применом теоријских и практичних  сазнања, специјални педагог доприноси 

остваривању и унапеређењу васпитног рада, успостављању и развоју социјалних вештина 

и безбедности ученика/деце у установи у складу са циљевима и принципима образовања и 

васпитања који су дефинисани законом. 
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ПРОГРАМСКИ 

ЗАДАЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕТОДА РАДА ОБЛИЦИ РАДА 

Откривање и 

процена снага 

ученика 

Септембар и по 

потријему 

нових ученика 

Вербална,демонстративна Индивидуални  

Кодекс 

понашања, 

важност 

успостављања и 

поштовања 

правила 

Септембар-јун Интерактивне, 

драматизација 

Индивидуални и 

групни 

Без насиља, 

здрави избори 

Октобар- јун Вербална, дијалошка, 

демонстративна 

Групни, 

радионичарски 

Развој и неговање 

моралности 

Новембар - јун Вербална интерактивна Индивидуални и 

групни 

Социјална 

перцепција 

Октобар - јун Вербална интерактивна Индивидуални и 

групни по 

потреби 

Успостављање и 

јачање 

одговорности 

Октобар - јун Вербална интерактивна Индивидуални 

Безбедност 

ученика 

Септембар-јун Вербална, демонстративна Групни  

Конфликти и шта 

са њима 

Септембар -јун Вербална дијалошка Групни и 

индивидуални 

Непријатна 

осећања 

Октобар -јун Вербална ,дијалошка Индивидуални  

Изазови и како са 

њима(вршњаци, 

алкохол, дроге..) 

Децембар, мај, 

јун 

Вербална, демонстративна Групни  
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8.5.ПРОЈЕКЦИЈА ПОТРЕБЕ ЗА ПОДРШКОМ ОБАВЕЗНИМ ВАННАСТАВНИМ 

АКТИВНОСТИМА 
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8.6.ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

1. 

Сарадња са Народним музејом- 

Зрењанин у виду учешћа у 

радионицама, посетама актуелних 

изложби као и сталних поставки 

септембар-јун 
Стручна већа, 

библиотекар    

2. 

Сарадња са позориштем Тоша 

Јовановић – Зрењанин; посећивање 

актуелних представа примерених 

школском узрасту и интересовању 

ученика 

септембар-јун 

Одељењска већа 

свих разреда, 

Ученички 

парламент 

3. 
Манифестација „Ноћ истраживача“ 

Зрењанин 
септембар Стручна већа 

4. Дечија недеља 
прва недеља 

октобра 
Одељењска већа 

5. 
Обележавање Светског дана заштите 

животне средине 
04. октобар 

Одељењска већа 

свих разреда, 

Ученички 

парламент 
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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 

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 
април 

Одељењска већа 

свих разреда, 
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задруге) 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 

 

 

8.7.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  наставници физичког   у складу с  актуелним 
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и фер-плеја васпитања, спортске секције, 

ВТ, Ученички парламент 

догађајима 

Игре на снегу 

Стручно веће разредне 

наставе, Стручно веће 

физичког васпитања  

Децембар – јануар  

( када има снега) 

Спортске активности 

(инклузија) 

Стручно веће разредне 

наставе, Стручно веће 

физичког васпитања  

Април 

Недеља школског спорта 

- Спортска такмичења 

- Крос  

- Јавни час физичког 

васпитања 

- Час одељењске 

заједнице о значају 

спорта и физичке 

активности 

- Утакмице ученика и 

наставника 

Израда паноа и материјала за 

сајт школе о одржаним 

такмичењима и победницима 

Стручно веће разредне 

наставе, Стручно веће 

физичког васпитања, Савет 

родитеља  

Октобар -мај 

 

 

 

8.8.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД 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: 
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- 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 

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 Саша 
Октобар-јун. 
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Оглашавање у медијима 

 

Промовисање позитив 

них примера добре 

праксе 

Драгана Шпер 

 
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 Вукић 

Новембар -мај 

Умрежавање носилаца 

Превенције: Савет 

Родитеља,Шк Одбор, 

Од. Већа, Наст. Веће 

Разговори, размена идеја и  

искустава, анализа 

извештаја 

Снежанас Вукић,  Децембар и јун. 

Анализа примене васпитних  

мера  

интерактивна размена  

на нивоу Од.већа 

Сва Oд.већа и директорка, 

 тим за заштиту 
децембар, март 

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 

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 
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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 

 

 

 

8.9.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: 
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 - 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 

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 

друго и треће 

тромесечје 

- Психолог школе 
Одељењске 
старешине 
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 Предавања/радионице 
за ученике о избору 

занимања 
Саветодавни рад с 
ученицима којима је 
потребна додатна 
подршка и сарадња с 
релевантним службама 

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 

 

 

 

8.10.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. 
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-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. 

 

РАЗРЕ

Д 

ПРОГРАМСКИ 

ЗАДАЦИ 
МЕС. 

МЕТОДЕ И 

ОБЛИЦИ 

РАДА 

РЕАЛИЗАТОРИ САРАДНИЦИ 

I- IV 
Подстицање сазнања 

осеби 
IX-X 

Корективни 

програм,вође

ње 

„споменара 

другарства“, 

психол. 

радионице 

Психолог,специјал.педагог,лог

опед, реедукатор, 

одељ.старешина 

Остали 

наставници и 

сарадници, 

Родитељи 

V – 

VIII 

Свест о сличностима 

и разликама наших 

осећања 

током 

године 

Индивидуалн

е и групне 

логопедске и 

психомоторн

е вежбе, 

психолошке 

радион. 

Психолог,педа 

гог, наставници 

индивидуалне 

наставе 

Одељењске 

старешине, 

остали 

наставници 

Ош 

Сш 

Утврђивање броја 

ученика са стањем 

потреба за 

појачаном хигијеном 

у школи 

IX-X 

I- II 

Опсервација, 

интервју, 

скале 

процене, 

преглед 

хигијене 

Снежана Нан 

Александар Цвејанов 

Одељењске 

старешине, 

наставници, 

стручни 

сарадници 

Ош 

Сш 

Спровођење 

установљених 

процедура 

предвиђених РПШ-

ом ,за спровођење 

хигијене у школи 

Током 

године 

Опсервација, 

интервју, 

скале 

процене, 

преглед 

хигијене 

Директор, помоћници 

директора, 

социјални радник  

психолог, педагог, медицински 

техничар, одељењски 

старешина 

 

остали 

наставници, 

родитељи 

радници на 

одржавању 

хигијене, 

I – IV 
Препознавање 

осећања 

током 

године 

Индивидуалн

е и групне 

логопедске и 

Психолог,         педагог,  

наст.инд.наставе 

Психолог,         

педагог,  

наст.инд.настав



313 
 

психомоторн

е вежбе, 

психолошке 

радионице 

е 

ОШ 

СШ 

Евидентирање 

променау развоју 

током 

године 

Дефектолошк

а 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, 

демонстрациј

а 

Здравствени 

радник 

Одељењске 

старешине 

I – IV 

Формирање 

навикаправилне 

исхране,самопослуж

ивања и 

коришћења 

санитарних 

чворова 

Прво 

полуг. 

Опсервација 

и 

инструкција 

Васпитачи и 

одељењске стар. 

Здравствени 

радник, 

Куварице 

I –VIII 

Развијање личне 

одговор 

ности за бригу о 

телу 

Током 

године 

Опсервација 

и 

инструкције, 

предавања 

Одељењске стар.здравствени 

радник и соматопед 

Остали 

чланови 

колектива 

I –VIII 
Психомоторна 

организованост 

Током 

године 

Корективно  

– 

превентивне 

вежбе 

Реедукатор, соматопед 

Остали 

чланови 

колектива 

I –VIII 
Шта је здраво 

понашање 

Током 

године 

Предавања, 

инструкције, 

прегледи 

Здравствени радник 

Педијатри , 

неуропсихијата

р 

Стоматолози 

ОШ 

СШ 

Правилно 

коришћењеуслуга  

здравствених 

служби 

Током 

године 

Предавања, 

инструкције 

Одељењскестарешине,здравст

вени 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 

члановиколект

ива 

ОШ 

СШ 

Злоупотрба 

психоакти 

вних супстанци 

XI 

 

V 

Предавања 

разговори 

филм 

Одељењске старешине 

Специјални 

педагог 

психолог 
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радионице 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 

 

 

-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 

 

 

8.11.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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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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 

 

 

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 

 

ОКТОБАР- 

 

 

рад на терену 

консултације  

 

директор 

стручна служба 
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Учешће у раду Тима за 

професионалну 

оријентацију 

Рад са ноноуписаним 

ученицима 

НОВЕМБАР  дописи  другим 

институцијама 

интервју 

групни разговор 

разредне старешине 

друге институције 

 

Учешће у раду стручних 

органа 

Састанак Комисије за 

професионалну 

оријентацију 

Родитељски састанак за 

припремне разреде 

средље школе 

Писање приговора за 

ученике средње школе, 

који нису на листи за 

стипендије 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 

писање извештаја 

вођеље евиденције 

и документације 

консултације и 

давање предлога 

дописи 

помоћници директора 

стручна служба 

разредне старешине 

 друге институције 

администрација 

родитељи 

Подела хуманитарне 

помоћи 

Помоћ ученицима у 

одећи и обући у зимском 

периоду 

Обилазак породица, рад 

са родитељима чија деца 

нередовно/не похађају 

наставу 

ЈАНУАР- 

 

ФЕБРУАР- 

 

МАРТ 

 

процена потреба 

рад на терену 

разговори, савети 

дописи 

стручна служба 

 разредне старешине 

 друге институције 

Професионална 

оријентација за VIII 

разредe 

Саветодавни рад са 

ученицима и породицама 

Обилазак наших одељења 

на селу 

 

АПРИЛ- 

МАЈ 

 

 

 

интервју 

 

рад на терену 

 

саветовање, 

информисање 

 

стручна служба 

 разредне старешине 

 друге институције 

Сарадња са редовним 

школама 

Родитељски састанци за 

ученике завршних 

разреда ОШ у Зрењанину 

и Кикинди 

Припрема документације 

и мишљења за лекарске 

прегледе ученика, који се 

уписују у средњу школу 

 

 

 

МАЈ 

разговор 

 

давање предлога и 

мишљења 

 

писање дописа 

 

саветодавни рад 

помоћници директора 

стручна служба 

наставници 

друге институцује 

Учешће у раду стручних 

органа 

Припрема за упис 

ученика за следећу 

школску годину 

 

 

 

 

ЈУН 

саветодавни рад 

вођење евиденције 

и докумантације 

консултације 

анализа података 

 

директор 

 

помоћници директора 

 

стручна служба 
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Сарадња са ученицима и 

родитељима 

Сређивање евиденције и 

документације за ученике 

који завршавају школу 

Припрема извештаја о 

раду 

Припрема плана рада 

 наставници 

 

администрација 

 

 друге институције 

 

 

8.12.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
РЕДНИ 

БРОЈ АКТИВНОСТ ЦИЉЕВИ МЕСЕЦ 

 

1. 

Сарадња са Народним 

музејом- Зрењанин у виду 

учешћа у радионицама, 

посетама актуелних 

изложби као и сталних 

поставки 

Музеј као инситуција чија је 

делатност усмерена ка 

друштву, може имати 

значајну илогу у 

промовисању одрживог 

развоја и очувања 

компоненти биодиверзитета. 

 

септембар-јун 

 

 

2. 

 

 

Еколошке радионице 

Цилјеви еко радионица су 

развијање еколошке свести, 

развијање одговорног односа 

према окружењу и спремност 

за очување живе и неживе 

природе, уочавање чињенице 

да је човек део природе и да 

треба да је чува, 

подстрехивање на креативно 

коришћење материјала из 

свакодневног живота, 

повезивање теоретског знања 

са практичним решењима. 

 

 

септембар-јун 

 

 

3. 

 

Обележавање Светског дана 

животиња 

(промотивни филмови, 

попуњавање анкета, посета 

резервату природе „Царска 

бара“..) 

Све активности у вези 

обележавања овог датума 

имају циљ да  нас  подсете да 

су животиње равноправни 

становници наше планете са 

којима делимо живот на њој, 

да имају једнака права на 

живот као и ми, да као и ми 

осећају бол, страх,  да имају  

своје потребе  и да им не 

смемо чинити оно што не 

желимо да неко чини нама. 

 

 

04. октобар 

 

4. 

 

„Еколошка Нова Година“ 

 

Циљ ове активности јесте да 

се стечене навике куповине 

сечених „новогодишњих 

јелки“ претворе у 

 

Последња недеља 

првог полугодишта 
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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. 

 

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 

 

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 

 

 

 

05. јун 
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школе(парк, језеро, ливаду) и 

упознати ученике са лепотом 

тог добра, истаћи колико 

може бити важан ресурс и за 

учење, спортске активности и 

за околно становништво и 

указати на потребу очувања. 
 

 

 

8.13.  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 
Унапређивање циљева и задатака појединих аспеката васпитања у великом степену 

зависи од  квалитета сарадње школе и родитеља. Посебно важну улогу има одељењки 

старешина, стручни сарадник и директор школе.  

Ова сарадња углавном се огледа у пружању помоћи родитељима за што успешније 

остваривање програма васпитне улоге породице као и ангажовању родитеља у 

реализацији васпитних задатака  школе.  

У циљу што бољег информисања о најновијим сазнањима о одгајању и 

васпитавању деце, родитељима ће бити одржани тематски родитељски састанци.  

Школским развојним планом (2015/2018. година), планиран је рад на интензивнијем 

укључивању родитеља у живот и рад школе.  

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

- правовремено информисање родитеља о активностима у школи 

- укључивање родитеља у годишње планирање рада школе 

- укључивање родитеља у планирање и реализацију активности и акција 

ученичких организација 

- укључивање родитеља у акције на уређењу школе 

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

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 

током године 
Сви органи и службе 

школе 
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Организација 

предавања/радионица за 

родитеље о различитим 

темема 

Саветовање 

 Индивидуални 

саветодавни рад 

педагошко-

психолошке службе 

или одељењских 

старешина 

 Организација 

предавања/радионица 

за родитеље о 

различитим темема 

Препоруке за обраћање 

одговарајућим 

институцијама 

током године 

- Одељењске 

старешине 

Педагошко-

психолошка служба 

Партиципација 

 Учешће родитеља у 

реализацији наставе и 

ваннаставних 

активности 

 Учешће родитеља у 

спортским 

активностима 

 Учешће родитеља у 

реализацији посета и 

излета за ученике 

Учешће родитеља у 

хуманитарним и 

културним активностима 

током године 
- Одељењска већа 

Стручна већа 

Консултовање у 

доношењу одлука 

 Доношење одлука из 

своје надлежности 

 Разматрање питања из 

своје надлежности  

Давање сагласноости из 

своје надлежности  

током године 

- Савет родитеља 

- Школски одбор 

Комисије 

Отворена школа 

 Пријава и посете 

изабраним часовима 

наставе 

Израда евиденције о 

присуству родитеља 

сваке последње 

недеље у месецу 

- Пријављени 

родитељи 

Савет родитеља 

Анкетирање 

родитеља 

 Израда анкете 

 Избор узорка 

 Обрада података и 

израда извештаја 

Препоруке за измену 

програма сарадње 

на крају 

полугодишта 

- Педагошко-

психолошка служба 

Педагошки 

колегијум 
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8.14.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 

- 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: 
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 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  

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 
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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 

 

 

 

8.15.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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8.16. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 
АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 
Укључивање ученика у изради 

и украшавању предмета за 

Ученичку задругу 
октобар-мај наставници и ученици 

 

 

8.17. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 
септ. - окт. нов. - дец. јануар - март април - јун 
Праћење примене 

превентивних мера 

безбедности и 

здравља на раду у 

складу са Актом о 

процени ризика. 

Праћење примене 

превентивних мера 

безбедности и 

здравља на раду у 

складу са Актом о 

процени ризика. 

Праћење примене 

превентивних мера 

безбедности и 

здравља на раду у 

складу са Актом о 

процени ризика. 

Праћење примене 

превентивних мера 

безбедности и 

здравља на раду у 

складу са Актом о 

процени ризика. 
Обука 

новозапослених и 

запослених који 

мењају радно место 

Обука 

новозапослених 

радника 

Обука ђака који 

праксу обављају у 

оквиру школских 

радионица: I, II и III 

разреди Средње 

школе 

Обука ђака који 

праксу обављају у 

оквиру школских 

радионица: 

припремни разреди 

Средње школе 

 

 

8.18.ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ 
 

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

лошег социо-економског статуса већине ученика, Општина сноси трошкове превоза, ручка 

и ужине, средстава и уџбеника, као и екскурзије, тако да већ преоптерећен општински 

буџет не би поднео и овај трошак. Ипак наставу у природи наши наставници и ученици 

често примењују, али користећи градске баште, паркове, излетиште „Мотел“ и сл 

 

Екскурзије ће бити једнодневне, а реализоваће се током месеца маја. У питању ће 

бити нека од уобичајених и не превише удаљених дестинација (Катаи салаш, Вршац, 

Палић - Суботица и сл), зависно од прилива новчаних средстава на рачун школе, јер 

школа, односно Општина сноси целокупне трошкове екскурзије.   
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8.19.ПРОДУЖЕНИ  БОРАВАК 
Опис и Планрада 

 

Опис рада у продуженом боравку: 

Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима другог циклуса (виших  

разреда), основне школе и представља могућност да ученици  поред редовне наставе 

проведу у школи још један део дана. 

Ученици имају могућност да проводе време у продуженом боравку пре или после наставе 

и на тај начин квалитетно проведу време док су им родитељи на послу. Овај облик рада је 

погодан посебно за ученике који имају тешкоће у учењу и социјализацији. 

 

План рада: 

Рад у продуженом боравку се одвија према Плану и програму који обухвата: 

1. Самостални рад ученика - корепетиција градива кроз израду домаћих задатака, 

утврђивање и проширивање градива обрађеног на часовима редовне наставе. 

У оквиру овог времена ради се на понављању, увежбавању и утврђивању наставних 

садржаја  из следећих предмета: 

Српски језик-обухвата вежбе читања и писања, аналитичко - синтетичке вежбе, вежбе за 

богаћење речника, причање приче на основу слике, препричавање приче, драматизација, 

опис слике, графомоторне вежбе, разумевање прочитаног или испричаног. 

Математика- обухвата просторну оријентацију, сабирање и одузимање са записивањем и 

усмено, таблицу множења, оријентацију у времену (дан, седмица,година), разликовање и 

цртање геометријских облика и фигура. 

Биологија- обухвата проширивање сазнања о приоди и друштву, развијање односа према 

природи, формирање радних навика, одржавање личне хигијене и хигијене животног и 

радног простора, оријентацију у простору и времену, сналажење у школи, у ближој 

околини школе, усвајање и поштовање правила лепог понашања у школи, на улици и 

јавном месту. 

2. Слободне активности - организоване су по данима у недељи. 

Понедељак - Физичке активности, уторак - Музичке активности, среда - Ликовне 

активности, четвртак - Радно техничке активности, петак - Радионица " Мала школа 

великих ствари". 

Физичке активности- имају за циљ задовољење потреба ученика за кретањем, да 

допринесу повећању адаптивне и стваралачке способности у савременим условима живота 

и рада, развијање физичке културе неопходне за очување здравља и стварање трајне 

навике да се физичко вежбање угради у свакодневни живот и културу живљења. 

Физичким активностима се постиже хармоничан развој и правилно држање тела, 

развијање хигијенских навика за очување здравља, повећава се отпорност организма на 

штетне утицаје савременог живота и рада, усвајање одређеног фонда моторичког знања, 

умења и навика које су потребне за правилан развој и очување здравља. 

Музичке активности- имају за циљ развијање музичких интересовања и способности за 

учешће у музичким активностима, развијање навике слушања музике, перманентно 

развијање музичке перцепције уз основне музичке способности: ритам, слух и меморију. 

Музичким активностима се ученици оспособљавају да правилно реагују на музику, да 

спознају карактер музичког дела и да разумеју садржајпрограмских композиција, да 

певањем песама развијају и негују гласовне способности, да изводе музичке игре за децу, 
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свирају на музичким инструментима, развијају и негују способност музичког изражавања 

и стварања. 

Ликовне активности- ученици треба да се оспособе за коришћење свих ликовних 

средстава изражавања која су доступна њиховом узрасту, да се упознају са свим 

могућностима које им одређени ликовни материјали пружају, да се упознају са односима у 

видном пољу - светло и сенка, да уоче временске и просторне низове, да уочавају разлике 

упоређујући одређене предмете. такође, ученици треба да овладају преобликовањем 

материјала  њиховим спајањем, да се мотивишу да слободно ликовно  изразе према својим 

индивидуалним способностима и што маштовитије и креативније представе свет око себе. 

Ликовним активностима код деце развијамо ликовни и стваралачки рад, развијамо 

естетске критеријуме као и креативно изражавање ученика. 

Радно - техничке активности- обухватају практичан рад ученика који има за циљ 

упознавање и израду разних предмета, аранжмана, осликавање предмета, коришћење 

материјала из непосредне средине.  

Веома битан аспект је и екологија и "Моја машта може свашта". Циљ ових области је 

развијање естетских осећања и љубави, развијање свести о значају очувања природе. 

Ништа мање важно је и подстицање ученика да маштовито представе свет око себе. 

Радионица "Мала школа великих ствари"- циљ је да се кроз размену у игри помогне деци 

да успоставе емоционалну стабилност, да лакше превазилазе непријатна психичка стања, 

да унапреде вештине самоизражавања, да ојачају поверење у себе и друге, да обогате 

позитивна сазнања о себи и другима. 

Радом у ови радиницама се подстиче дечија машта, развија колективни дух, креативност, 

фина моторика, поштовање и самопоштовање. 

3. Слободно време - ученици проводе организовано у договору са наставницима или 

бирају активност према сопственом афинитету, као што су дечије игре, гледање дечијих 

емисија и цртаних филмова, практичан рад, радионице. 

САДРЖАЈИ РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

Рад у продуженом боравку обухвата: 

- увежбавање и утврђивање садржаја наставног програма 

- израду домаћих задатака 

- рекреативне активности 

-шетње у оквиру насеља и града 

-прославе рођендана 

-обележавање значајних датума и догађаја 

- тематска израда предмета и уређење паноа 

- посета школским приредбама 

-слушање музике за децу (вокално инструменталних композиција, кратких 

инструменталних композиција и музичких прича) 

-организовање игре у школском дворишту 

-слободне игре 

- игре са различитим реквизитама 

- игре на снегу 

-игре у учионици (друштвене, едукативне, музичке, језичке) 

- игре са различитим кретањем 

-самостално и групно читање дечије литературе и штампе 

-довршавање ликовних радова 
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-утврђивање учених песама из наставног предмета Музичка култура 

ОБЛИЦИ РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

Индивидуални рад са сваким учеником 

Групни рад  

Рад у пару 

Самосталан рад ученика уз подршку и надзор наставника 

Активна настава 

Учење кроз игру 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

Радом у продуженом боравку се повољно утиче на развој целокупне личности ученика уз 

увежбавање стварних потенцијала ученика: 

-оспособљавање ученика за самостално учење и развијање радних навика 

-истицање значаја учења и практичне примене наученог у свакодневном животу 

- уочавање и поштовање различитости 

-подстицање креативности код деце 

- развијање хигијенских навика и подизање нивоа здравствене културе и културе 

спортских активности 

-помоћ родитељима у васпитању и образовању деце 

-подизање нивоа заштите и бриге о ученицима млађег школског узраста 

-унапређивање и развијање социо- емоционалног развоја деце 

-подизање нивоа комуникације и заинтересованости ученика за процес учења 

- неговање и развијање стваралачких активности код деце 

-развијање креативности и естетског укуса кроз цртање, сликање, слушање музике и 

певање 

ДНЕВНИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

Дневни распоред активности у продуженом боравку се мења у зависности у које  време се 

одвија редовна настава.  

Ако је продужени борвак пре подне распоред је следећи: 

6:30 - 8:00 - пријем ученика 

8:00 - 8:30 - хигијенска припрема за доручак и доручак 

8:30 - 9:30 - самостални рад ученика 

9:30 - 10:30- слободне активности 

10:30-11:00- слободно време 

11:00-11:30-хигијенска припрема за ручак и ручак 

11:30 - одлазак на наставу 

Ако је продужени боравак поподне рапоред активности је: 

10:30 - 11:00 - пријем ученика 

11:00 - 11:30 - хигијенска припрема за ручак и ручак 

11:30 - 12:00 - самосталан рад ученика 

12:00 - 13:00 - слободне активности 

13:00 - 15:30 - слободно време 

15:30 - 16:30 - припрема за одлазак кући 
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ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 

редни број Физичке активности време 

1. Елементарне игре (по избору ученика) септембар 

2. 

Игре за развијање навика ходањаи трчања, ходање 

скраћеним и продуженим корацима са мењањем 

брзине 

септембар 

3. 
Игре за развијање навика ходања и трчања, разне 

врсте ходања на петама, на прстима 
септембар 

4. 
Игре за развијање навика ходања и трчања "Осе и 

пчеле", "Лептири и цвеће", "Роде и жабе" 
септембар 

5. Игре за развој ходања и трчања "Орао" октобар 

6. 
Игре лоптом: котрљање лопте до задатог циља, по 

линији, између чуњева 
октобар 

7. Игре лоптом: лоптом кроз ноге октобар 

8. 
Игре лоптом: котрљање лопте до задатог циља, по 

линији, између чуњева 
октобар 

9. 
Игре лоптом: бацање лопте у кругу - у леву па у 

десну страну, бацање лопте у циљ 
октобар 

10. 
Игре трчања: хваталице "Ледени чича", "Ухвати 

репић", "Нека бије, нека бије" 
новембар 

11. 
Елементарна игра: "Поплава- авиони", "Вожња 

запрега" 
новембар 

12. 
Елементарна игра: "Лети, лети", "Хладно, вруће", 

такмичење у изувању и обувању 
новембар 

13. 
Елементарна игра: "Шта смо, ко смо"- погађање 

занимања 
новембар 

14. Игре вијачом - провлачење, пузање и прескакање децембар 

15. 
Игре бацања предмета у обруч, левом руком, 

десном руком 
децембар 

16. 
Игре палицом - преношење предмета помоћу 

палица, штапова, игра "Трка конобара" 
децембар 

17. Прескакање вијаче у месту јануар 

18. Чуњеви у пару јануар 

19. Вежбе - глава, рамена, колена, прсти јануар 

20. Покрет у низу фебруар 

21. Надвлачење вијаче фебруар 

22. Надвлачење вијаче у групи фебруар 

23. Скокови - лева нога, десна нога, наизменично фебруар 

24. Скокови - суножни поскоци март 

25. Полигон - провлачење испод столице и клупе март 

26. Елементарне игре за оријентацију у простору март 

27. Игра "Нека лети, нека лети" март 

28. Игре по избору ученика април 

29. Бацање лопте са две руке април 
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30. Игра у пару - додавање лопте једном руком април 

31. Игра "Иде маца око тебе" мај 

32. Елементарне игре са певањем мај 

33. Вођење лопте на различите начине мај 

34. Игре у школском дворишту мај 

35. Између две ватре јун 

36. Игре у школском дворишту по избору ученика јун 

 

редни број Музичке активности време 

1. Певање научених песама септембар 

2. Бројалица "Скаче врабац по пољу" септембар 

3. Певање научених песама и бројалица септембар 

4. Певање песама о јесени по свом избору септембар 

5. Слушање староградских песама октобар 

6. Јесењи плодови - правимо инструменте октобар 

7. Завршавање радова - штапићи и звечке октобар 

8. Изражавање музичког доживљаја ликовним путем октобар 

9. Слушање музике - Бранко Коцкица "Чисте руке" новембар 

10. Певање песме уз музичку пратњу новембар 

11. Уочавање јачине тона "Кока и пилићи" новембар 

12. Ритмичка игра уз бројалицу "Бежи од јежа" новембар 

13. 
Представљање инструмента - виолончело - Ками 

Сен Санс "Карневал животиња" - лабуд 
новембар 

14. У зимском расположењу - "Зимска песма" децембар 

15. 
Изражавање  доживљаја музике ликовним путем - 

"Преко брда преко брега" 
децембар 

16. Певање новогодишњих песама децембар 

17. 
Представљање инструмената - виолина- Роберт 

Шуман "Сањарење" 
јануар 

18. 
Слушамо и препознајемо звук- "Медо, медо ко те 

зове"- ономатопеја 
јануар 

19. Изводимо звук - ономатопеја фебруар 

20. Ко шта уме фебруар 

21. Песме и игре "Иде маца око тебе", "Јеж" фебруар 

22. Брзалице фебруар 

23. Народне игре "Ја посејах лан" март 

24. Бројалице "Добро јутро, добар дан"- певање март 

25. 
Бројалице "Добро јтро, добар дан" - ритмичка 

пратња 
март 

26. 
Бројалица "Добро јутро, добар дан" - певање уз 

ритмичку пратњу 
март 

27. Говор и звучна игра "Бам, бам, бам" април 

28. Разликовање тонова по јачини и дужини април 

29. Звук и тон - разлике април 

30. Представљамо музичке инструменте - клавир април 
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31. Моцарт - чудо од детета мај 

32. Гласно и тихо певање мај 

33. "Пролеће" Вивалби мај 

34. Слушање музике по избору ученика мај 

35. "Лабудово језеро" П.И. Чајковски jун 

36. Певање песмица по избору ученика јун 

 

редни број                           Ликовне активности време 

1. Цртање - слободна тема септембар 

2. Сликарски материјали - пластелин септембар 

3. Шумске животиње - моделовање пластелина септембар 

4. Јесење воће - моделовање пластелина септембар 

5. Јесење воће - моделовање пластелина       октобар 

6. Сликарски материјал - колаж октобар 

7. Сликарски материјал - колаж октобар 

8. Зимница - колаж октобар 

9. Зимница - колаж новембар 

10. Јесење боје - акварел новембар 

11. Кишни дан - акварел новембар 

12. 
Колаж од сувог лишћа и акварел, комбинована 

техника - Јеж 
новембар 

13. Сликарски материјал - темпере новембар 

14. Идејно решење за украшавање учионице децембар 

15. Прављење новогодишњих икебана децембар 

16. Украшавање учионице и израда украса децембар 

17. Правимо дворац - картонске кутије и ролне јануар 

18. Правимо дворац - картонске кутије и ролне јануар 

19. Гомбице од вунице фебруар 

20. Прављење срца од различитих материјала фебруар 

21. Лутке од вунице фебруар 

22. Завршавање радова март 

23. Оригами - цвет март 

24. Весници пролећа - колаж март 

25. Весници пролећа - темпера март 

26. Пролећно дрво - темпера март 

27. Пролеће - темпера април 

28. 
Комбиновање техника - групни рад- темпера, 

акварел, колаж 
април 

29. 
Комбиновање техника - групни рад - темпера, 

акварел, колаж 
април 

30. 
Необично цртање - цртамо левом и десном руком 

истовремено 
април 

31. Правимо слику од дрвофикса и новина мај 

32. Правимо слику од дрвофикса и новина мај 

33. Правимо слику од дрвофикса и новина мај 
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34. Необично сликање - прстима целе шаке мај 

35. 
Необично сликање - прстима, кашиком, чешљем, 

обрнутом графитном оловком 
мај 

36. Цртање кредама у боји у школском дворишту јун 

 

редни број              Радно - техничке активности време 

1. Екологија: сакупљање природних материјала септембар 

2. Екологија: пресовање сакупљених биљака септембар 

3. 
Екологија: шетња до оближњег паркаи 

уочавањедоброг или лошег односа према природи 
септембар 

4. Екологија "Буквар еколошког васпитања" септембар 

5. 
Екологија: Како да чувам природу - разговор и 

илустрација 
септембар 

6. Практичан рад - уређење школског дворишта октобар 

7. Практични рад - уређење учионице октобар 

8. 
Практичан рад - израда предмета од природних 

матерјала 
октобар 

9. Практичан рад - израда паноа октобар 

10. 
Моја машта - Шума- комбинована техника, групни 

рад 
новембар 

11. 
Моја машта - Шума- комбинована техника, групни 

рад, рад у пару 
новембар 

12. Јесење дрво - комбинована техника новембар 

13. Практични рад - Тајни пријатељ новембар 

14. Спремање учионице децембар 

15. Практични рад - израда украса за учионицу децембар 

16. Практични рад - украшавање учионице децембар 

17. Практични рад - израда новогодишњих честитки децембар 

18. Израда семафора од картона јануар 

19. Израда часовника јануар 

20. Израда часовника фебруар 

21. Уређење дворишта - чишћење снега фебруар 

22. Израда честитки за 8. март фебруар 

23. Изложба осмомартовских честитки март 

24. Израда елемената за пролећни пано март 

25. Израда  елемената за пролећни пано март 

26. Израда елемената за пролећни пано март 

27. Израда ускршњих честитки март 

28. Украшавање ускршњих јаја април 

29. Цртамо кредама у боји - Волим, не волим април 

30. Шетња парком април 

31. Цртање у парку - Волим, не волим мај 

32. Моја машта, групни рад - Морско дно мај 

33. Моја машта, групни рад- Морско дно мај 

34. Шетња пијацом мај 
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35. Шетња парком јун 

36. 
Спремање учионице- играчака, шк. прибора, 

ормана 
јун 

 

редни број     Радионице "Мала школа, великих ствари" време 

1. Понашање - лепе и ружне речи септембар 

2. Понашање - кад старији говоре септембар 

3. Понашање - правила и обавезе су срца два септембар 

4. Понашање - мала школа бонтона септембар 

5. Школа - другарство септембар 

6. Школа - чувамо заједничку имовину октобар 

7. Школа - правила понашања у учионици октобар 

8. Школа - изабрали смо нај друга, најсмешнијег октобар 

9. У здравом телу, здрав дух - хигијена тела октобар 

10. 
У здравом телу, здрав дух - чиста одећа, модерна 

одећа 
новембар 

11. 
У здравом телу, здрав дух - обућа сува, здравље 

чува 
новембар 

12. У здравом телу, здрав дух- Лов на витамине новембар 

13. Породица - понашање за столом децембар 

14. Породица - понашање за столом децембар 

15. Породица - може ли мама све сама децембар 

16. Зима - Срећна Нова година децембар 

17. Свети Сава - школска слава јануар 

18. Природа - кућни љубимац јануар 

19. Волим што волим и волим када је Дан заљубљених фебруар 

20. Породица - понашање за столом фебруар 

21. Природа - шта узмеш врати фебруар 

22. Мама, ти си моја дама фебруар 

23. Треба знати помагати март 

24. Школа - другарство март 

25. Школа - када се друг разболи март 

26. Ускрс и његове лепоте март 

27. Ускрс и његове лепоте - илустрација март 

28. Ускрс у мојој породици април 

29. Бон тон - понашање на приредби април 

30. Саобраћај - семафор април 

31. Саобраћај - семафор мај 

32. Школа без насиља мај 

33. Школа без насиља мај 

34. Школа без насиља мај 

35. Идемо на распуст јун 

36. идемо на распуст  јун 
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СЛОБОДНО ВРЕМЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЧЈЕ  ИГРЕ 

 

Елементарне игре 

Додавање лопте на разне начине 

Игре дизања и ношења 

Игре са скакањем, прескакањем и 

провлачењем 

Игре са трчањем 

"Шанталице" 

Игре на снегу Прављење највеће грудве 

Гађање грудвама у разне мете 

Најлепши Снешко 

Игре са певањем Иде маца око тебе 

Берем, берем грожђе 

Лети, лети 

Ко воли, ко воли 

Лимбо денс 

Ласте проласте 

 

Друштвене игре 

Човече, не љути се 

Бројеви 

Игра памћења 

Игра занимања 

Екологија 

Боје и облици 

На слово, на слово 

Ради шта ти слика каже 

Музичка писменост 

Домине 

 

Дидактичке игре 

Дидактичке дрвене коцке бајке (6 

слика) 

Пертлање- вежбе за моторику шаке 

Мој часовник 

Математичко царство 

Моја прва бројаница 

Креативни мозаик (боцкалице) 

Математика (множење и дељење) 

Игром кроз математику 

Пазл ( бајке, животиње, бројеви...) 

Мозаик буквар - Моја прва слова 

(слова боцкалице) 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Коцка, коцка, коцкица" 

Чисти зуби, чисте руке 

Теку, теку капи течне 

Из живота једног Фиће 

Вежбајмо у природи 

Машта може свашта 

Све због купуса 
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ДЕЧЈЕ ЕМИСИЈЕ 

Опклада 

"Меда у великој плавој 

кући" 

 

 

 

"Лаку ноћ, децо" 

Лав у привременој пензији 

Паун и реп 

Петао, коке и слуга 

Магарац би њакао 

Меда и ћуп 

Вук  пеца 

Мачак у кризи 

Зец кућни љубимац 

Разболе се лисица 

Пас и публика 

Свезнање Биљке 

Стене и минерали 

Ајкуле 

 

 

 

 

 

 

ЦРТАНИ ФИЛМОВИ 

Чаробни аутобус 

Грчка митологија 

Том и Џери 

Пчелица Маја 

Попај 

Супермен 

Робин Худ 

Чаробњак из Оза 

Ивица и Марица 

Хајди 

Мајстор Боб 

Ноди 

Пера Детлић 

Јагодица Бобица 

Душко Дугоушко 

Маша и меда 

Истражуј са Дором 

Галактички фудбал 

Фифи 

Пипи дуга чарапа 

Рудолф, ирвас црвеног носа 

Црвенкапа 

 

 

ДУГОМЕТРАЖНИ  

ФИЛМОВИ 

Снежана и седам патуљака 

Пепељуга 

Успавана лепотица 

Лепотица и звер 

Мала сирена 

Легенда о медведу 

101 далматинац  
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Аладин 

Маза и Луња 

Петар Пан 

Алиса у земљи чуда 

Мач у камену 

Књига о џунгли 

Златокоса 

Храбри кројач 

Дамбо 

 

 

ПРАКТИЧАН РАД 

Израда фигура и сликаод природних материјала: 

плодова, сувог лишћа, трске, коре дрвета, кукурузовине 

Обликовање глине, пластелина, теста, гипса 

Сецкање и лепљење колаж папира, креп папира, 

хамера, новина, тканине 

Цртање и сликање оловком, дрвеним бојама, воштаним 

бојама, акварел, темпере 

 

РАДИОНИЦЕ 

Замишљено путовање 

Моје име 

Боја мог имена 

Моја маска 

Моје жеље 

Сарадња 

Љубав 

 

САМОСТАЛНИ РАД УЧЕНИКА - КОРЕПЕТИЦИЈА  

Корепетиција градива кроз израду домаћих задатака, утврђивање и проширивање градива 

обрађеног на часовима редовне наставе. 

У оквиру овог времена ради се на понављању, увежбавању и утврђивању наставних 

садржаја  из следећих предмета. 

 

 

 

 

 

 

Школски програм објединиле:  Љиљана Вељковић, Светлана Клисура 
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Председник  Школског  одбора 

      Директор школе                                    М.П. 

_______________________                                                                   _________________ 

       Снежана Вукић             Драгана Бачулов                               

 

 

 


