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1. УВОД 
 

 

     Полазишта за израду Школског програма су: 

 Закон о основама система образовања и васпитања(„Службени гласник  РС,“ бр. 72/09,52/11, 55/13, 35/15-аутентично 
тумачење, 68/15 и 62/16- одлука УС) 

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

 Опште основе Школског програма 

 Посебне основе Школског програма за I разред обавезног образовања 

 Извештај о раду школе у протеклој школској години 

 Услови рада у школи 

 Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице 
 

2. ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ 
     Основна и средња школа “9. мај” на својој листи предмета имаће предмете који су прописани на националном нивоу и 
активностима које је сама предложила.На националном нивоу предложени су предмети са укупним фондом часова: 

     Обавезни предмети 

 Српски језик (180 часова - 5 часова недељно) 

 Мађарски језик (180 часова - 5 часова недељно) 

 Српски као нематерњи језик (72 часа - 2 часа недељно) 

 Енглески језик (72часа - 2 часа недељно) 

 Математика (180 часова - 5 часова недељно) 

 Свет око нас (72 часа - 2 часа недељно)  

 Ликовна култура (36 часова - 1 часа недељно) 

 Музичка култура (36 часова - 1 час недељно) 

 Физичко васпитање  (108 часова - 3 часа недељно) 
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Изборни предмети   

 Грађанско васпитање (36 часова  -1 час недељно) 

 Верска настава (36 часова - 1 час недељно) 

 Дигитални свет(36 часова  -1 час недељно) 
 

3. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 Прађење остваривања школског програма ће се остварити кроз: 

 Састанке стручног актива 

 Праћење постигнућа и исхода 
 

   4.  ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

4.1.СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ наставе српског језика у првом разреду је да ученик савлада технику читања и писања на елементарном нивоу,као и 
да подстакне коришћење језичких компетенција за организовање и проширивање сопствених знања и изражавање искустава. 

 

ТЕМА 
Бр.часова 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ НАСТАВНА СРЕДСТВА ВРЕМЕ 

ОСНОВЕ ЧИТАЊА И 
ПИСАЊА 

68 

Припрема за читање и 
писање 
Почетно читање и 
писање 
Усавршавање читања и 
писања 

-идентификује 
реченице,речи и гласове 
-разуме једноставна 
упутства и реагује правилно 
на њих 
-уз помоћ чита кратке 
текстове богатећи знања и 
речник 
-влада техником 

-слике 
-ЦД плејер и ЦД-ови 
-оловке 
-папир 
-боје 
-кратки текстови 
-Буквар 

IX 
X 
XI 
XII 
I 
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срицања(везује гласове за 
слова,везује слова у реч) 
-уз помоћ изговара 
гласове,речи и изразе 
-пише штампаним и 
писаним словима уз помоћ 
-обликује слова и повезује 
их у речи 
-одваја речи приликом 
писања 
-пише једноставним 
реченицама 

-правилно држи тело 

ЈЕЗИК 
6 

ЗАСТУПЉЕНО НА 
ЧАСОВИМА ИЗ 

ОСТАЛИХ ОБЛАСТИ 

 Граматика 

 Правопис  
 

-идентификује 
реченице,речи,слогове и 
гласове уз помоћ 
-употребљава велико слово 
на почетку реченице  
-правилно се потписује(име 
па презиме) 
-препознаје гласове српског 
језика и слова 
-уочава речи као посебне 
целине 
-разликује 
обавештајну,упитну и 
узвичну реченицу 
-уочава да неке речи имају 
исто значење,уочавање речи 
супротног значења 

-слагарица 
-слике 
-друштвене игре 
 

XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

КЊИЖЕВНОСТ 
71 

 Читање текста 

 Тумачење текста 

 Књижевни 
појмови 

 

-уз помоћ чита наглас 
речи,реченице и кратке 
текстове 
-уочава знаке интерпункције 
-чита текст по улогама 

-читанка 
-књиге 
-дечје новине 
-ЦД-ови 
-компјутер 

II 
III 
IV 
V 
VI 
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-уочава наслов,име 
аутора,садржај и илустрацију 
у књизи 
-уочава главне ликове у 
тексту,њихове особине и 
поступке 
-уочава разлику између 
добра и зла 
-усваја појмове 
прича,пословица,загонетка 

-ТВ 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
35 

 Основни облици 
усменог и 
писменог 
изражавања 

 Усмена и писмена 
вежбања 

-прича о догађају из личног 
искуства  
-изражавање мисли 
-разуме прочитани текст  
- активно слуша и учествује у 
раду  
-уме да преприча краће и 
једноставније текстове 
-уз помоћ прича према низу 
слика 
-описује уз помоћ 
непосредно окружење 
-правилно изговара гласове 
-преписује речи и краће 
текстове 
-пише по диктату 
-уочава речи умањеног и 
увећаног значења 
-уз помоћ саставља и 
записује реченице 
-казује напамет научене 
текстове 
 

-слике 
-читанка 
-буквар 
-књиге 
-дечје новине 

IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
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Општи стандарди постигнућа за крај 1.разреда 

Наставна област Нивои постигнућа Стандарди 

Говорна култура 1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора; уме да 
започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша 
своје саговорнике; 
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања; 
1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију 
реченице/стиха, без тзв.  „певушења“ или „скандирања“; 
1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни текст на основу 
претходне израде плана текста и издвајања значајних делова; 
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича 
на задату тему; 
1СЈ. 0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју; 

Вештина читања и 
разумевања 
прочитаног 

Основни  
ниво  

1.СЈ.1.2.1. влада основном техником читања 
ћириличног текста; 
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у 
вези са текстом, проналазећи информације 
експлицитно исказане у једној реченици, 
пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, где, 
када, колико и сл.); 
1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове 
текста и књиге (наслов, пасус, име аутора, 
садржај, речник); 
1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста; 
1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста; 
1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу 
задатог критеријума: да ли му се допада, да 
ли му је занимљив; да ли постоји сличност 
између ликова и ситуација из текста и особа и 
ситуација које   су му познате; издваја речи 
које су му непознате; 
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Писано 
изражавање 

Основни ниво 1СЈ.1.3.1. пише штампаним и писаним 
словима ћирилице; 
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише; 
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, 
завршава је одговарајућим интерпункцијским 
знаком; 
1СЈ:1.3.4. употребљава велико слово 
приликом писања личних имена, назива места 
(једночланих); 
1СЈ.1.3.5. пише кратким, потпуним 
реченицама једноставне структуре; 
1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи 
теме; 
1СЈ.1.3.7. препричава кратак и једноставан 
текст; 
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у 
односу на узраст) и правилно их употребљава; 
1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, 
рођендан); 

Граматика и 
лексикологија 

Основни 
ниво 

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по 
комуникативној функцији (обавештајне, 
упитне, узвичне, заповедне); 
1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију; 
1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и 
фразеологизама који се употребљавају у 
свакодневној комуникацији ( у кући, школи и 
сл.); 

Књижевност Основни 
ниво 

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на 
основу формалних одлика поезије, прозе и 
драме; 
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и 
басну); 
1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове 
(који су носиоци радње) у 
књижевноуметничком тексту; 



11 
 

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

 
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

     Игре словима,речима и сликама(слуша,посматра,именује и чита слова,прави речи од слова,ређа слагалице од слова и 
слика,прави реченице од речи исечених из штампе,измишља причу на основу слике,сецка,савија 
лепи,доцртава,украшава,моделује). 

 Осмишљавање приче(осмишљава сопствену причу). 

 Говорне игре инспирисане доживљајем прочитаног-одслушаног текста 
(даје други наслов тексту,измишља другачији почетак или крај текста). 

 Сликовно дочаравање;погађање описаног(описује шта је видео,доживео,осетио,чега се сећа или шта 
жели,бића,предмете,ситуације;на основу описа препознаје бића,предмете,ситуације,просторе). 

 Драмске игре(читање по улогама). 

 Рецитовање(рецитује краћу песму примерену узрасту). 

 Игре асоцијације. 

 Прављење речника(прави речник својих омиљених речи). 

 Нарација(измишљање приче). 

 Богаћење активног речника(тражи речи супротног значења,речи које значе умањено,речи истог облика а различитог 
значења). 

 Гласовне игре(подражава гласове животиња и “говор” животиња). 
 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

 Прикупља податке о деци(уочава њихова претходна знања,умења и способности,уочава грешке и поремећаје у говору и 
исправља их,процењује психо-физичку развијеност ученика). 

 Пружа помоћ у раду,правилно усмерава ученике за рад на прикупљању информација,богаћењеу речника,едукује 
ученике,прати ипроцењује индивидуалност и напредак ученика. 

 Усмерава децу на правилан изговор,на јасно и једноставно формулисање исказа,подстиче децу на самосталност у раду и 
изражавању својих ставова и осећања. 

 Рад на правилној координацији шаке при писању,као и правилног држања тела. 

 Указује на неправилност у писању и даје правилан пример уз објашњење. 

 Прикупља неопходан материјал за рад. 
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 Мотивише децу за самосталан рад,рад у паровима и тимски рад. 

 Заједно са децом ради на изради правилника о лепом понашању и како га се придржавати. 

 Развија позитиван однос за рад са ученицима,успоставља добру комуникацију код ученика и са ученицима.. 

 Иницира,дијагностикује. 

 Користи разне текстове и указује на разноврсност књижевних текстова. 
Користи разна наставна средства(ЦД-ове,касете,графоскоп,компјутер). 

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

     Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

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

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

 Гласовна аналитичко - синтетичка метода  
 

ИСХОДИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

     По завршетку првог разреда,ученик треба да: 

 Прича о догађају из личног искуства  

 Изражава мисли 

 Разуме прочитани текст  

 Активно слуша и учествује у раду  

 Идентификује реченице,речи и гласове 

 Разуме једноставна упутства и реагује на њих 

 Влада техником читања и писања 

 Једноставно формулише исказ 

 Издваја наслов  

 Изражава мисли,идеје,осећања и ставове о разним темама из непосредног окружења и света маште 

 Чита кратке текстове различитих врста примерене узрасту,прикупљајући информације,богатећи знање,машту и речник. 
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НАПОМЕНА: 

     Праћење се врши током целе школске године од стране учитеља(писмени и усмени задаци)након обрађене теме,док се на 
крају школске године дају општи тестови знања . 

 

МОТИВАЦИЈА 

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

 Слушање текстова са ЦД-а 

 Слике 

 Ребус 

 Излазак у природу 

 Библиотека,медијатека 

 Позоришне представе 

 Игре  речи,слово на слово игра 
Од слова до речи,реченице 
 

 
 
 
 

 
4.2. МАЂАРСКИ ЈЕЗИК/  MAGYAR  NYELV  

 
A tantárgy célja 
Az anyanyelvi nevelés alapvető célja az értelmes, kifejező beszédtechnika, a beszédmegértés és a nyelvi kommunikáció fejlesztése, az 
olvasás és az írás technikájának elsajátítása, a helyesírási készség megalapozása, a tanulók nyelvi tudásának továbbfejlesztése. Az 
általános oktatás végén a tanulók tudjanak hatékonyan kommunikálni anyanyelvükön, és érezzenek elkötelezettséget a helyes és szép 
magyar beszéd, a nemzeti kultúra és a tradíciók megőrzése iránt. Készítse fel őket a szaktárgyak és idegen nyelvek tanulására.  
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Feladatok  
A tanuló legyen képes:  
- anyanyelvét használni és az elsajátított nyelvi anyagot alkalmazni,  
- életkorának megfelelően a helyes, szabatos, önálló írásbeli és szóbeli szövegalkotásra,  
- részt venni a mindennapi és az iskolai kommunikációban,  
- gondolatainak és érzelmeinek kifejezésére, mások üzenetének megértésére,  
- kezdetben tanári segítséggel és irányítással, később önállóan felismerni és kijavítani saját hibáit,  
- életkorának megfelelő szöveg olvasására, a szöveg megértésére és értelmezésére,  
- az önálló könyvhasználatra és más információs források felhasználására,  
- a színházi előadások kulturált megtekintésére, a sajtó rendszeres olvasására, a rádió és a televízió műsorainak követésére,  
- az ismeretterjesztő szövegek feldolgozásával tudományos világképének kialakítására,  
- elkötelezettséget vállalni saját anyanyelve, nemzeti kultúrája és a hagyományok megőrzése iránt,  
- megismerni és megbecsülni a Vajdaságban élő népek és nemzeti kisebbségek irodalmi alkotásait, szokásait és hagyományait.  
 
 

MАЂАРСКИ ЈЕЗИК 
I раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
БР. ЧАСОВА 

Az anyanyelvi 
nevelés alapvető 
célja az értelmes, 
kifejező 
beszédtechnika, a 
beszédmegértés és 
a nyelvi 
kommunikáció 
fejlesztése, az 
olvasás és írás 
technkájának 
elsajátítása, a 
helyesírási készség 

A tanuló legyen képes: -
az anyanyelvét használni 
és az elsajátitott nyelvi 
anyagot alkalmazni. -
életkorának 
megfelelően a helyes, 
szabatos, önálló irásbeli 
és szóbeli 
szövegalkotásra. -részt 
venni az iskolai és a 
mindennapi 
kommunikációban -
gondolatai és érzelmei 

Kezdő olvasás és 
irástanitás  
Nyelv Irodalom 
Kifejezőkészség 

Kezdő olvasás és irástanitás szakasza a 
képolvasással kezdődik, felmérjük a 
tanulók betűismeretét, gyakoroltatjuk a 
hanganalizist-szintézist és a betűelemek 
vázolását. Az olvasási készség elsajátitása 
a betűtanulással párhuzamosan történik. 
A betűk megismerésével, az egy-és 
kéttagú szavak olvasásával a tanulók 
jussanak el a mondatok olvasásáig. A 
nyelvtan és helyesirás szorosan 
kapcsolódik az irástanitáshoz, 
megalapozása a következő gyakorlatok 
segitségével érhető el: 

180 
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MАЂАРСКИ ЈЕЗИК 
I раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
БР. ЧАСОВА 

megalapozása, a 
nyelvi tudás 
fejlesztése. 

kifejezésére -kezdetben 
tanári segitséggel, majd 
önállóan felismerni és 
kijavitani saját hibáit -
életkorának megfelelő 
szöveg olvasására, 
megértésére és 
értelmezére -önálló 
könyvhasználatra -
tudományos világkép 
kialakitására 

másolás,szógyűjtés, kiegészités, 
csoportositás,hibakeresés, emlékezetből 
való irás, ellenőrzés-önellenőrzés, javitás. 
Az irodalomnál fontos szerepet foglal el 
az olvasás, a szövegértés és a 
szövegelemzés. A tanulók olvasását úgy 
kell irányitani, hogy átéljék az irodalmi 
alkotást, és fejezzék ki érzelmeiket. 
Kifejezőkészséget artikulációs 
gyakorlatokkal fejlesszük. 

 

4.3.СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК 

 

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

Задаци наставе српског језика јесу да ученици:  

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

У косим заградама /.../ означени су проширени програмски садржаји за које се опредељује васпитно-образовна организација на 
предлог наставника у зависности од нивоа знања ученика, националног састава средине, блискости језика ученика и нематерњег 
језика и др. 
- разумеју саговорника и усмена излагања о темама из свакодневног живота;  

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

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

- упознају елементарне законитости српског језика;  

- разумеју текстове различитог жанра у оквиру предвиђене тематике;  

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

- стичу навике самосталног коришћења речника и језичких приручника и оспособе се за информисање, образовање и 
самообразовање на српском језику;  

- развију интересовања и мотивацију за учење српског језика и тако стекну већу комуникативну компетенцију и способност 
размишљања на њему. 

Оперативни задаци  

Ученици треба да:  

- усвоје правилан изговор (артикулација гласова, акценат - место, квалитет и квантитет акцента; мелодија и интонација реченице 
у зависности од комуникативног циља);  

- усвоје предвиђене језичке структуре, најосновније облике комуникације и око 250/350/ речи и израза и активно их 
употребљавају у говору, са тежиштем на исказивању радње презентом;  

- разумеју, на слух, императивне исказе, питања и шест до десет реченица које чине кохерентну целину у оквиру обрађене 
тематике, као и краће дијалоге;  

- стекну способност да одговарају на питања и да постављају питања како би могли водити кратке дијалоге;  

- стекну способност за краће самостално излагање од четири до осам реченица које чине целину /или са више реченица/.  
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СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК  

I раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
БР. ЧАСОВА 

 Да ученици 
продукривно овладају 
српским језиком у 
оквиру предвиђене 
језичке и лексичке 
грађе,да упознају 
елементе културе 
народа који говоре 
тим језиком и да се 
оспособе за дружење 
и зближавање са 
припадницим других 
националности. 

 -да разумеју 
саговорника о темама 
из свакодневног 
живота . -да усвајају 
правилан изговор и 
интонацију при 
усменом излагању . -
да се оспособе за 
разговор о темама из 
свакодневног живота. -
да се развија 
интересовање и 
мотивација за учење 
српског језика и тако 
стекну већу 
комуникативну 
компетенцију и 
способност 
размишњаеа на њему . 
-да савладају бројеве 
до 20 . - да савладају 
именовање предмета 
и бића из ближе 
околине. -да разумеју 
на слух императивне 
исказе. -да овладају 
основним правилима 

 1. Обрада језичког 
садржаја:Дечаци и девојчице.  
2. Обрада језичких садржаја: 
Школа.  
3. Обрада језичких 
садржаја:Учионица. 
 4. Обрада језичкох садржаја: 
Велики одмор .  
5. Обрада језичких садржаја: 
Породица  
6. Обрада језичких 
садржаја:Заборављени 
прибор.  
7. Обрада језичких садржаја : 
Суседи-комшије. 
 8. Обрада језичких 
садржаја:Деда 
мраз(поздрављање и 
честитање) 
 9. Обрада језичких саджаја: 
Деда мраз у школи.  
10. Обрада језичких садржаја 
:Једна породица.  
11. Обрада језичких садржаја 
: Деца спремају собу.  
12. Обрада језичких садржаја: 
Ана и лутка. 13. Обрада 

 Методичкм приступом и избором 
тема блиске деци раног школског 
узраста,и актуелне на почетку 
школовања,учитељица треба да 
мотивише ученикеза учествовање у 
интеракцијамаи другим 
активностима које се одвијају на 
српском као нематерњем језику. 
Повезивањем тематике и активности 
са тематиком и активностима у 
дечјем вртићу деци се омогућује 
постепени прелаз са игровних 
активности на активности које 
су,мање или више,усмерене на 
свесно стицање комуникативних 
вештина на нематерњем језику. 
Игровне активности повећавају 
мотивацију децеза учествовање у 
процесу усвајања комуникативних 
вештина на српском језику. Радња и 
говор се прво синхронизује 
тј.показује то што казује. Деца се 
лакше укључују у вербалне 
интеракције на нематерњем језику 
мкада се не прибојавају да ће ако 
погреше учитељица исправити зато 
ће учитељ поновити дететов исказ 

72   
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СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК  

I раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
БР. ЧАСОВА 

понашање : у 
продавници , на 
пијаци , у куповини ... -
оспособљавање да 
одговоре на питање и 
воде кратке дијалоге,и 
да постављају питања. 

језичких садржаја:На путу до 
школе.  
14. Обрада језичких садржаја 
: На послу,форме друштвеног 
опхођења,непосредно 
обраћање.  
15. Обрада језичког 
садржаја:Сеоба,делови 
куће,стана.  
16. Обрада језичких 
садржаја:Домаће животиње.  
17. Обрада језичких 
садржаја:У дворишту,форме 
друштвеног опхођења. 18. 
Обрада језич.садрж.: Гозба.  
19. Обрада јез.садр. : 
Саобрађајна средтсва у граду 
и на селу.  
20. Обрада јези.садр.:Дани у 
недељи.  
21. Обрада јез.садр. : 
Воће,форме друштвеног 
опхођења,императивни 
искази .  

језички коректно. Певање уз покрет 
и игру доноси најбоље резултате. 
Настава се повезује и са живитом и 
радом у школу уз помоћ очигледних 
средстава.Пошто је у току процес 
описмењавањана матерњем 
језику,те околности се такође 
користе као тема интеракцијена 
српско језику као и са свим осталим 
предметима. 
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4.4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ наставе Енглеског језика је да ученици : 

 - знају да кажу и питају како се зову; 

 - умеју да користе неформалне поздраве. 

 - препознају и именују ликове из уџбеника; 

 - знају да се представе и питају како се неко зове; 

 - користе формалне и неформалне поздраве и једностване изразе који се односе на општу друштвену комуникацију са 
вршњацима; 

 - разумеју и певају/показују песме које се односе на тему; 

 - разумеју и глуме кратке приче које се односе на тему. 

 - препознају и именују предмете из учионице; 

 - препознају и именују бројеве до 10; 

 - разликују једнину од множине и могу да кажу колико нечега има; 

 - разумеју и певају/показују песме које се односе на тему; 

 - разумеју и глуме кратке приче које се односе на тему. 

 

Задаци наставе Енглеског језика: 

 Ученици уче и увежбавају: 

 - препознавање и именовање ликова из уџбеника; 
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 - изразе који се користе за поздрављање, представљање, и основну друштвену комуникацију са вршњацима – Hello! I’m 
(Petar). What’syourname?Who’sthis? It’s (Otto). 

 - уче да певају и покретом прате две песме које се односе на тему; 
- речи којима се именују играчке, боје и облици (a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train; blue, green, orange, pink, red, yellow; a 
square, a triangle, a circle); 

 - множину именица и једноставне изразе са бројевима (fourplanes, threesquares); 

 - краткe изразe – боја + именица (abluecar) 

 - jезичке структуру Императив - Beat / Play / Fly / Drive ...  

 - слушају и глуме две кратке приче које се односе на тему. 
 
 
 

Наставне теме Укупно Обрада Понављање Утврђивање 

INTRODUCTION 

            (УВОД) 

1 0,5 0,5 0 

UNIT 1 

WELCOME TO HAPPY HOUSE! 

(ДОБРО ДОШЛИ У СРЕЋНУ КУЋУ) 

 

9 3 3 3 

UNIT 2 

     PENS AND PENCILS 

    (ПЕНКАЛА И ОЛОВКЕ) 

9 3 3 3 
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Наставне теме Укупно Обрада Понављање Утврђивање 

UNIT 3 

   COME AND  PLAY 

(ДОЂИ ДА СЕ ИГРАМО) 

9 3 3 3 

CULTURE 

ME AND MY  FAMILY 

(МОЈАПОРОДИЦАИ ЈА) 

1 0,5 0,5 0 

HAPPYCHRISTMAS 

(СРЕЋАН БОЖИЋ) 

3 0,5 0,5 2 

UNIT 4 

DRESSING UP 

(ОБЛАЧЕЊЕ) 

9 3 3 3 

UNIT 5 

HAPPYBIRTHDAY 

(СРЕЋАНРОЂЕНДАН) 

9 3 3 3 

CULTURE 

PARTY TIME 

(BРЕМЕ ЈЕ ЗА ЗАБАВУ) 

1 0,5 0,5 0 

HAPPYEASTER 

(СРЕЋАН УСКРС) 

2 0,5 0,5 1 

UNIT 6 9  3 3 3 
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Наставне теме Укупно Обрада Понављање Утврђивање 

BATHTIME 

(ВРЕМЕ ЈЕ ЗА КУПАЊЕ) 

UNIT 7 

ANIMAL FRIENDS 

(ЖИВОТИЊЕ – ПРИЈАТЕЉИ) 

9 

 

3 

 

3 

 

3 

 

CULTURE 

PETS 

(КУЋНИ ЉУБИМЦИ) 

1 0,5 

 

0,5 0 

 

 
 

ИСХОДИ НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У 1. РАЗРЕДУ 

ОСНОВНИ НИВО 

Ученик на основном нивоу треба да: 

 познаје алфабет 

 преопознаје одређене употребљене речи у реченицама 

 да се представи и каже основне податке о себи и својим ближњима 

 наброји неке делове одеће, неке прехрамбене намирнице и школски прибор 

 броји до 20 без помоћи, а преко 20 уз мању помоћ 

 зна да употреби неколико основних прилошких одредби, као што су јуче, сутра, прошле недеље, прошле године 
 

СРЕДЊИ НИВО 

Ученик на средњем нивоу треба да: 

 Уз мању помоћ саставља просте реченице 

 Разуме и користи основне речи енглеског језика 
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 Разуме проста питања и на њих даје кратке одговоре 

 Разуме општа упутства која су визуелно поткрепљена 

 Користи садашње време, ипак, не употреби увек правилно. 
 
НАПРЕДНИ НИВО 
Ученик на напредном нивоу знања треба да: 

 Разуме и с лакоћом користи Present Simple 

 Да броји преко 20 

 Да саставља просте реченице и течно одговара на проста питања 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Теме 3, 4 и 8 повезане су са предметом Математика – бројање до 10, облици, сабирање до 10. 

Теме 11 и 12 повезане су са предметом Свет око нас – температурне разлике, станишта дивљих животиња. 

Тема 7 повезана је са предметом Ликовна култура – добијање нових боја мешањем основних. 
 

4.5. МАТЕМАТИКА 

Циљ наставе математике у првом разреду је да ученик развије основу нумеричке писмености,подстиче радозналост,креативност 
и развој логичког мишљења,развија способност  имагинације и  смисао за хармонију бавећи се бројевима,величинама и 
геометријским облицима.Морални и социјални аспект води до јасних појмова и открића,захтева прецизно изражавање,развија 
критичко мишљење и сарадњу у тиму.Развија знања  и вештине повезане са различитим областима учења и представља основу 
за наставак образовања. 

ТЕМА 
Бр.часова 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ НАСТАВНА СРЕДСТВА ВРЕМЕ 

ПРЕДМЕТИ У ПРОСТОРУ И 
ОДНОСИ МЕЂУ ЊИМА 

24 

Положај и величина предмета 
 
Релација међу предметима: 
већи, мањи, лево, 

-разликује и именује геометријска 
тела и фигуре 
-оријентише се у простору 
користећи 

- дидактички материјал 
-играчке 
-модели 
-апликације 

IX 
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Нивои постигнућа на крају 1.разреда 

Наставна област Нивои 
постигнућа 

Стандарди 

Предмети у простору и 
односи међу њима 

Основни ниво 1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине 
и њихове односе; 

Линија и  
област 

Основни 
ниво 

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске 
објекте у равни ( квадрат, круг, троугао, 
правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа 
и угао) и уочава међусобне односе два 
геометријска објекта у равни ( паралелност, 
нормалност, припадност); 

Класификација Основни ниво 1МА.1.2.1. уме да именује геометријске 

десно, испред, иза, испод, 
изнад, горе, доле 
 
Предмети облика 
круга,правоугаоника и 
квадрата 

одреднице:горе,доле,изнад,испод, 
напред,назад,лево,десно 

-оловке у боји 

ЛИНИЈА И ОБЛАСТ 
12 

Крива и права линија 
 

Затворена и отворена линија 
 

Унутрашњост и спољашњост, 
речи у,на,ван 
 

Спајање тачака правим и 
кривим линијама 

 
Дуж 

-разликује и именује тачку,дуж и 
линију и зна их нацртати 
-користи лењир 

-прибор за цртање 
-графофолије 
-креде у боји 
-оловке у боји 
-лењир 

IX 
X 
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предмета према 
својствима 

објекте у равни ( квадрат, круг, троугао, 
правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа 
и угао) и уочава међусобне односе два 
геометријска објекта у равни ( паралелност, 
нормалност, припадност); 

Природни бројеви до 
100 

Основни ниво 1.МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати 
број, уме да упореди бројеве по величини и 
да прикаже број на датој бројевној 
полуправој; 
1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног 
израза са највише две операције сабирања 
и одузимања до 100; 
1МА.1.1.4. уме да на основу текста 
правилно постави израз са једном 
рачунском операцијом; 
1МА.1.1.5. уме да решава једноставне 
једначине; 

Мерење и  
мере 

Основни 
ниво 

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине 
и њихове односе; 
1МА.1.2.3. користи поступак мерења 
дужине објекта, приказаног на слици, при 
чему је дата мерна јединица; 
1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму 
новца преко различитих апоена и рачуна са 
новцем у једноставним ситуацијама; 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

     Активности ученика у оквиру предмета Математика у првом разреду су: 

 Посматра,именује,разликује,групише,црта слободном руком или помоћу лењира. 

 Броји,сређује по редоследу(нумерисање),бројање уназад,бројање са прескоцима 

 Сабирање и одузимање 

 Рачунање напамет 

 Оријентисање 
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 Упоређивање,процењивање,мерење 

 Откривање релација и  њихово математичко изражавање 

 Решавање проблема у групи или самостално 

 Примена стечених знања 

 Рад са табелама или непотпуним једнакостима 

 Анализа,синтеза 
Активности које ће наставник примењивати зависе од специфичних потреба ученика. 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

 Упознаје се са предзнањем ученика 

 Организује наставни процес,демонстрира, 

 Мотивише ученике,подржава и подстиче развој њихових интересовања 

 Дијагностикује индивидуалне способности ученика 

 Реализује наставни процес у свим његовим сегментима(ствара прилике за учење,излаже садржаје,води циљани 
разговор,омогућава примену стечених вештина,даје повратне информације) 

 Прати напредовање сваког ученика и оцењује постигнућа 

 Користи разна наставна средства 
 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

     Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

 Вербално-текстуална 

 Демонстративна  

 Илустративна  

 Учење путем открића 

 Дијалошка  

 Кооперативно учење  

 Метода писаних радова 
 



27 
 

 

 

ИСХОДИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА МАТЕМАТИКУ 

     По завршетку првог разреда ученик ће: 

 Се оријентисати у простору користећи одреднице горе,доле,изнад,испод,напред,назад 

 Разликовати и именовати тачку,дуж,линију и умети да их нацрта 

 Разликовати и именовати геометријска тела и фигуре 

 Мерити дужину,ширину 

 Читати,писати и упоређивати бројеве од 0 до 100 

 Сабирати и одузимати до 100  

 Користити одговарајуће математичке термине(скуп,елемент,збир,сабирак,умањеник,умањилац,разлика...) 
 

НАПОМЕНА: 

     Праћење се врши током целе школске године од стране учитеља(писмени и усмени задаци)након обрађене теме,док се на 
крају школске године даје општи тест знања и способности које спроводе стручни органи. 
 
 
 

MOTИВАЦИЈА 

 Диференцирани задаци 

 Прављење модела 

 Дидактичке игре 

 Занимљиви задаци 

 Мерење различитих  предмета, дужина 
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4.6.СВЕТ ОКО НАС 

 

Циљ предмета Свет око нас је да деца упознају своје окружење и развију способности за одговоран живот у њему,подстиче се 
природна радозналост деце и истрживачки дух.Усвајањем знања,умења и вештина деца развијају физичке,социјалне и креативне 
способности.Кроз социјалне активности упознају себе,испољавају своју индивидуалност уважавајући права других,уче се како 
треба живети заједно. 
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ТЕМА 
Бр.часова 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

ЈА И ДРУГИ 
10 

Ја и други(изглед,жеље,осећања,интересовања) 
 

Где живе и бораве људи (кућа, школа, део насеља, село, 
град) 
 
Правила понашања у групи 
 
Обичаји и празници породице и непосредне друштвене 
средине 
 
Потребе,права и одговорности деце кроз конкретна 
искуства 

-описује амбијент 
у коме живи 
-препознаје групе 
људи које живе у 
његовом 
окружењу 
-препознаје и 
уважава 
сличности и 
разлике међу 
појединцима 
-именује групе 
којима припада 
-описује своју 
породицу, 
обичаје, празнике 
-информисан је о 
постојању дечјих 
права 
-обавља своје 
обавезе у 
одељењу и 
породици 
-чува и уређује 
простор у коме 
живи и учи 
-примењује 
правила 
пристојног 
понашања у 
комуникацији са 
одраслима и 
вршњацима 

-постери 
-бојице 
-папир 
-буквар дечјих права 
-албуми 
-слике 
-ношња 
-стари предмети 
-маказе  
-хамер 
-лепак  
-ЦД плејер 
 

IX 
X 
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-сарађује са 
вршњацима и 
одраслима у раду 
и игри 

ЖИВА И 
НЕЖИВА 

ПРИРОДА 
37 

Жива природа (жива бића из непосредног окружења, 
изглед и њихова станишта) 
 
Нежива природа(вода и ваздух, основна својства, агрегатна 
стања воде, струјање ваздуха, земљиште, основна својства) 
 
Значај воде, ваздуха и земљишта за живи свет и људске 
делатности 
Промене у живој и неживој природи у различито доба 
године 
 
Материјали, њихова својства и употреба  
 
Понашање материјала под механичким и топлотним 
утицајима 
 
Светлост и сенка 
Географски објекти локалне средине (брдо, равница, река) 

-разликује живу и 
неживу природу 
-именује биљке и 
животиње 
-познаје основна 
својства воде, 
ваздуха, 
земљишта и сунца  
-именује основне 
географске 
објекте средине 
-препознаје 
различите врсте 
материјала 

-пољопривредно 
имање 
-објекти и средства 
из непосредне 
околине 
-колаж папир 
-пластелин 
-слике 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

КРЕТАЊЕ У 
ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 
 

14 
 

Просторне 
одреднице(горе,доле,изнад,напред,назад,иза,испред,лево,  
десно) 

 
Временске одреднице(дан,седмица,месец,пре,сада, 
после, јуче, данас, сутра) 
 
Покретање и заустављање предмета (гура, вуче, подиже) 
 
Кретање у различитим срединама и по различитим 
подлогама (брзина и правац кретања) 
 
Утицај облика предмета на његово кретање (клизање и 

-оријентише се у 
простору  
-зна и именује 
делове дана, 
именује и зна 
редослед дана у 
недељи, 
оријентише се 
утоку дана и 
седмице 
-зна односе (пре, 
после, јуче, данас, 
сутра) и разликује 

-премети из 
непосредног 
окружења 
-слике 
-занимљиви 
текстови 
-модел сата 
-календар 
 

IX 
X 
XI 
XII 
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котрљање) недељу, месец  
-уочава и именује 
различите 
природне појаве 
(смена обданице, 
дана и ноћи, 
смена годишњих 
доба, временске 
прилике) 

ЖИВОТ У 
ОКРУЖЕЊУ 

 
11 

Култура живљења(хигијена,исхрана, здравље) 
 
Понашање уопасним ситуацијама по живот,здравље и 
околину,мере предострожности) 
 
Комуникација(усмена,писана,сликовна) 
 

Учесници у саобраћају и  
саобраћајна правила 

-познаје елементе 
културе живљења 
(становање, 
исхрана, 
одевање, 
очување здравља 
и животне 
средине) 
-препознаје 
опасне ситуације 
по живот, 
здравље и 
околину  
-познаје основна 
правила у 
саобраћају 

-слике 
-постери  
-прибор за цртање 
-пластелин 
-хамер 
-маказе 
-лепак 
-објекти из 
непосредног 
окружења 
 

IX 
X 
V 
VI 
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Свет око нас – нивои постигнућа на крају 1.разреда 

Наставна област Нивои постигнућа Стандарди 

Ја и други Основни ниво 1ППД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје 
и ко су њихови чланови; 
1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у 
породици, школи и насељу; 
1ПД.1.5.3. зна које људске делатности 
постоје и њихову улогу; 
1ПД.1.5.4. зна који су главни извори 
опасности по здравље и живот људи и 
основне мере заштите 

Жива и нежива 
природа 

Основни ниво 1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу 
природу; 
1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике 
живих бића; 
1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића 
према једном од следећих критеријума: 
изгледу, начину исхране, кретања и 
размножавања;  
1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела 
живих бића; 
1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха 
и земљишта; 
1ПД.1.6.1. зна основне одлике рељефа и 
површинских вода; 

Оријентација у 
простору и  
времену 

Основни ниво 1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи 
оријентишу у простору: лева и десна страна, 
карактеристични објекти; 
1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: 
дан, недеља, месец, година, деценија и век; 
1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене 
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информације са часовника и календара; 
 

Култура живљења Основни ниво 1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно 
деловање човека по очување природе; 
1ПД.1.5.5.  зна поступке за очување и 
унапређивање људског здравља; 
1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и 
њихове карактеристике; 
1ПД.1.6.5. зна основне информације о 
начину живота људи у прошлости;  

 
 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

     Активности ученика у оквиру предмета Свет око нас су: 

 Посматрање са усмереном пажњом ради јасног запажања и уочавања света у окружењу 

 Описивање(вербално или ликовно) 

 Процењивање-самостално одмеравање 

 Груписање-уочавање сличности и различитости ради класификовања 

 Праћење  

 Бележење  

 Практиковање у свакодневом животуи спонтаној игри и раду 

 Експериментисање(огледи које изводе сами ученици) 

 Истраживање-испитивање својства и особина 

 Сакупљање-прављење колекција,збирки 

 Стварање-креативна продукција 

 Играње-спонтане,едуктивне и дидактичке игре 
 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

 Организује и реализује наставни процес 

 Партнер је у педагошкој и афективној комуникацији 

 Мотивише,подржава и развија инересовања ученика 
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 Посматра ученике и њихов рад 

 Описује,процењује,бележи рад ученика и њихово напредовање 

 Изводи експерименте 
 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

     Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

 Партиципативна  

 Решавање проблем-ситуација 

 Кооперативна  

 Интерактивна  

 Амбијентално учење 

 Метода игре 
 

ИСХОДИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕДМЕТ СВЕТ ОКО НАС 

     По завршетку првог разреда ученик ће: 

 Разликовати живу и неживу природу  

 Препознавати основна својства воде,ваздуха и земљишта  

 Именовати различите природне појаве 

 Посматрати промене у окружењу кроз једноставне огледе 

 Препознавати себе као природно и друштено биће 

 Примењивати правила понашања у групама којима припада 

 Познавати основна правила у саобраћају 
 

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

МОТИВАЦИЈА 

 Излазак у природу 

 Извођење  огледа и  експеримената 

 Посета   занатлијама, фирмама у месту 
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4.7. ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ премета Ликовна култура је упознавање и истраживање различитих форми уметничког изражавања, једноставне 
терминологије, уметничке дисциплине и савремених медија. 
 
 

ТЕМА 
Бр.часова 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

ОБЛИЦИ И ЊИХОВИ 
КВАЛИТЕТИ 

12 

-цео-део;велико-мало;високо-
ниско;уско-широко;светло-
тамно;обојено.безбојно;меко-
тврдо;глатко-храпаво;обло-
рогљасто 
-појмови:облик 

-ликовно изражава доживљај и 
осећања везана за искуство из 
непосредног окружења, као и из 
маште 
-опажа и препознаје различите 
површине 

-графитна оловка 
-водене боје 
-воштане боје 
-пластелин 
-папири 
различитог 
формата 

IX 
X 

ИГРЕ ЛИНИЈА И БОЈА 
9 

Танке дебеле линије  -косе праве –
криве –отворене –затворене 
Игра боја 

-уочава и разуме просторне 
односе у његовом видном пољу 
 

-графитна оловка 
-воштане боје 
-водена боје 
-пластелин 
-папири 
различитог 
формата 

X 
XI 

СЛИКЕ У НИЗУ СТРИП 
ФИЛМ 

2 

-асоцијације у низу;цртежи у 
низу;слике у низу;покретни 
цртежи;мрље;облици 
-појмови:филм,стрип 

-користи једноставне термине из 
ликовне културе (цртеж, слика, 
колаж, вајар, жива слика, 
стрип...) 

--графитна оловка 
-воштане боје 
-водена боје 
-пластелин 
-папири 
различитог 
формата 

XII 
I 

ИГРА СВЕТЛОСТИ И -углови осветљавања; даљина и -уочава и разуме утицај -оловке XII 
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ТЕМА 
Бр.часова 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

СЕНКЕ 
2 

близина светлосног извора; 
утврђивање променљивости 
облика и сенке зависно од угла и 
даљине осветљавања 
-појмови:светло,сенка 

светлости на промену облика 
предмета и сенке 

-водене боје 
-пластелин 
-извор светлости 

III 

КАД ДОТАКНЕМ,  ЈА 
ОСЕТИМ 

3 

-развијање осетљивости за разне 
материјале путем додира 
-појмови:додир 

-опажају и препознају различите 
површине 

-оловке 
-водене боје 
-пластелин 
-разни природни 
и вештачки 
материјали 

IV 

ЛУТКАРСКО 
ПОЗОРИШТЕ 

УМЕТНОСТ И НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА 

5 

акција;радња;доживљај;реч;забеле
шка;музичка вињета 
-појмови:перформанс 

-ликовно изражава доживљај и 
осећања везана за искуства из 
непосредног окружења, као и из 
маште 

-предмети из 
непосредног 
окружења 

V 

ПРАВИМО ОД СТАРОГ 
НОВО 

3 

-преобликовање материјала или 
предмета њиховим спајањем 
-појмови:спајање 

-опажају и препознају разлику 
између природних творевина у 
окружењу и оних које је 
направио човек 

-пластелин 
-глина 
-канап  
-тканина 
-мека жица 
-штапићи 

VI 

 
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

     Активности ученика у оквиру предмета Ликовна култура су: 

 Посматрање 

 Уочавање 

 Прикупљање различитих материјала 

 Сликање 

 Цртање 

 Штампање 
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 Колажирање 

 Грађење 

 Отискивање 

 Прошивање 
 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

 Мотивише ученике да се слободно ликовно изражавају,својствено узрасту и индивидуалној склоности 

 Оспособљава ученике да се служе средствима и техником ликовног изражавања који су доступни њиховом узрасту 

 Доприноси еманципацији личности ученика,утиче на њен свестрани развој и унутрашњу равнотежу 

 Васпитава код ученика културу рада,те критички однос према властитом раду и раду других ученика 
 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

     Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

 Дивергентна 

 Интерактивна 

 Игра 

 Активно учење 
 

ИСХОДИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА 

     По завршетку првог разреда ученик ће: 

 Препознати и разликовати линије,боје,облике и шаре у свом окружењу 

 Именовати различите боје 

 Безбедно и примерено користи алатке и материјал за ликовно изражавање 

 Користити различите и неликовне материјале да би се изразили 

 Ликовно изражавају доживљај и осећања везана за искуство из непосредног окружења као и из маште 

 Разликовати ликовне технике и материјале 
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 Aктивно учествују у презентацији сопствених и радова друге деце 
Поштују свој рад и рад друге деце 
НАПОМЕНА: 

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

задовољства ученика на часу. 

МОТИВАЦИЈА 

 Посматрање уметничких дела 
 

4.8. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 Циљ музичке културе је подстицање и унапређивање различитих видова музичког 

развоја(опажајајни,појмовни,психомоторни,вокални)и допринос општем развоју ученика.Упознавање изборних примера 

из културног живота и традиције.Развијати љубав према музици. 

ТЕМА 
Бр.часова 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ НАСТАВНА СРЕДСТВА ВРЕМЕ 

ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 

20 

Певање(песме,игре) 
 
Свирање(упознавање 
музичких 
инструмената,прављење 
дечјих 
инструмената,препознавање 
звука) 

-Препознаје звуке и тонове у 
свом окружењу и музици 
-пева једноставне песме у складу 
са текстом 
-препознаје основне елементе 
песме 
-препознају неке мелодије 

-ЦД-плејер 
-ЦД  
-касете 
-инструменти 
-дечји инструменти 
 

IX 
 X  
XI 
XII  
I 
II  
III 
IV 
V 
VI 

СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

Слушање вокално-
инструменталних 

-пажљиво слушају једноставне 
песме 

ЦД плејер 
-ЦД 

IX 
 X  
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ТЕМА 
Бр.часова 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ НАСТАВНА СРЕДСТВА ВРЕМЕ 

11 композиција за децу 
 
Слушање народних песама и 
игара 

-својим речима описују  
доживљај музике коју су певали 
или слушали 
-разликује звуке неких музичких 
инструмената 

-касете 
 

XI 
XII  
I 
II  
III 
IV 
V 
VI 

МУЗИЧКЕ ИГРЕ 
5 

Опонашање звукова из 
непосредне околине 
 
Креирање једноставних 
пратњи за бројалице,песме 
 
Састављање малих музичких 
игара уз покрет 

-прате певање одговарајућим 
ударима или покретима тела 
-изражавају свој доживљај 
музике кроз импровизацију 
покрета 

-ритмичке удараљке 
-дечји инструменти 

IX 
 X  
XI 
XII  
I 
II  
III 
IV 
V 
VI 

 
 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

     Активности ученика у оквиру предмета Mузичка култура су: 

 Певање  

 Стварање звука 

 Свирање на ритмичким инструментима 

 Слушање музике 

 Игра  
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АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

 Организатор и реализатор наставног процеса 

 Партнер у педагошкој и афективној комуникацији 

 Мотивише,подржава и развија интересовање ученика 

 Прати напредак ученика 
 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

     Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

 Метода рада по слуху 

 Демонстрација музичких остварења 

 Кооперативно учење(наставник-ученик) 

 Практично смисаоно учење(свирање на ритмичким удараљкама) 
 

ИСХОДИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА 

     По завршетку првог разреда ученик: 

 Разликује специфичне звуке из окружења 

 Разликује звуке које ствара глас 

 Разликује звуке неких музичких инструмената 

 Пева једноставне песме у  складу са текстом 

 Прате певање одговарајућим ударима и покретима тела 

 Својим речима описују доживљај музике коју су певали или слушали 

 Пажљиво слушају и разликују једноставне песме 
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НАПОМЕНА: 

Праћење и оцењивање ће се вршити на основу посматрања продуката ученичких 
активности,разговора,ангажовања,кооперативности,креативности и на основу задовољства ученика на часу. 

 

МОТИВАЦИЈА 

 Прављење   звечки  

 Препознавање композиције 

 Музичке игре 

 Учешће на приредбама 
 
 

4.9. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ предмета Физичко васпитање је да ученици схвате смисао, вредности и принципе физичког вежбања, да чувају и унапређују 
своје здравље и стечено знање и вештине практично примењују у најширим сферама живота. 
 
 

ТЕМА 
Бр.часова 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ 
21 

Лагано природно ходање и 
трчање 

 
Ходање уз различите положаје 
руку 

 
Трчање корацима различите 
дужине и темпа 

 

-Изводи покрете у задатом 
смеру 
-Вешто изводи једноставне 
форме природних облика 
кретања 
-Остварује напредак у 
развоју моторичких 
способности 

-опрема за физичко 
васпитање 
-разни реквизити 

IX 
X 
V 
VI 
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ТЕМА 
Бр.часова 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

Комбинација трчања, 
ходања,скакања 

 
Примена ходања и трчања у 
различитим кретним задацима 

СКАКАЊА И 
ПРЕСКАКАЊА 

18 

Суножни поскоци у месту и 
кретању 

 
Зечји поскоци 

 
Кретање скоковима и 
поскоцима у задатом правцу 

 
Комбинацуја скокова и поскока 
са ходањем, трчањем 

 
Примена скокова и поскока у 
различитим кретним задацима 
 

-примењује природне 
облике кретања кроз игру 
-правилно држи тело 
-уме да правилно замахне 
рукама код скока и да 
мекано доскочи 
-примењује умеће скока и 
доскока у различитим 
кретним задацима 

-опрема за физичко 
васпитање 
-разни реквизити 
-вијача 

IX 
X 
XI 
IV 
V 

БАЦАЊЕ И 
ХВАТАЊЕ 

13 

Бацање различитих лопти у 
различитим задацима 
 
Примена бацања и гађања у  
различитим кретним задацима 

-вешто изводи једноставне 
форме природних облика 
кретања 
-остварује напредак у развоју 
моторичких способности 

-опрема за физичко 
васпитање 
-лопте 
-разни реквизити 

IX 
X 
XI 
III 
IV 

ВИШЕЊА 
И ПЕЊАЊА 

10 

Активан вис на рипстолу 
 
Пењање уз различите справе 
 
Комбинација пењања са 
различитим облицима кретања 
 
Примена пењања у различитим 
кретним задацима 

- вешто изводи једноставне 
форме природних облика 
кретања 
-остварује напредак у развоју 
моторичких способности 
 

-опрема за физичко 
васпитање 
-разни реквизити 
-шведска клупа 
-рипстол  
-лестве 

III 
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ТЕМА 
Бр.часова 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ 
10 

Клек(усправни,суножни,једнон
ожни) 
 
Колут напред 
 
Колут назад 
 
Поваљка на леђима 

-зна да направи колут 
напред 
- зна да уради клек 

-опрема за физичко 
васпитање 
-разни реквизити 
-струњаче 

XI  
XII 
I 
II 

ВЕЖБЕ РАВНОТЕЖЕ 
7 

Ходање по линији напред са 
правилно постављеним 
стопалима 
 
Ходање по шведској клупи 
 
Лагано трчање са правилним 
држањем тела по шведској 
клупи или ниској греди 
 
 

-разликује правилно од 
неправилног држања тела 
-изводи покрете у 
праволинијској путањи 
-правилно изводи вежбе 
равнотеже 

-опрема за физичко 
васпитање 
-разни реквизити 
-струњаче 
-шведска клупа 
-ниска греда 

XII 
I 
I 

III 

ВЕЖБЕ 
РЕКВИЗИТИМА 

19 

Вежбе обликовања 
 
Трчање,поскоци и скокови 
 
Дизање и ношење 
 
Елементарне игре 

-правилно изводи вежбе 
обликовања 
-усклађује своје кретање са 
кретањем реквизита у 
једноставним кретним 
задацима 
-познаје правила 
елементарних игара и 
придржава их се 

-опрема за физичко 
васпитање 
-разни реквизити 
-струњаче 
 

IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

РИТМИЧКЕ ВЕЖБЕ 
И НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 
10 

Ритмичко трчање са променом 
ритма,темпа и динамике 
 
Вијача 

-правилно изводи основни 
корак два изабрана плеса 
-усклађује једноставне 
покрете уз музику 

-опрема за физичко 
васпитање 
-разни реквизити 
-струњаче 

XI 
IV 
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ТЕМА 
Бр.часова 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

 
Плесови  
 
Дечји поскок 

-ЦД 

 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

     Активности ученика у оквиру предмета Физичко васпитање су: 

 Хода,трчи,скаче,пузи,провлачи се 

 Изводи основне облике гимнастике 

 Правилно користи реквизите при вежбању 

 Игра се 

 Развија моторичке способности 

 Користи реквизите при вежбању 

 Учи плес,плеше,усклађује музику и покрет 

 Вежба на справама 

 Вежба без реквизита 
 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

 Организатор и реализатор наставног процеса 

 Демонстрира  

 Иницира  

 Мотивише,подржава,саветује и развија интересовање ученика 

 Прати напредак ученика 

 Подучава 

 Припрема реквизите 
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НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

     Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

 Практична активност 

 Демонстрација 

 Метода разговора 

 Усмено излагање 

 Самостални рад и интерактивниа рад ученика 
 

ИСХОДИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ 

По завршетку првог разреда ученик: 

 Редовно и активно учествује у  настави физичког васпитања 

 Вешто изводи једноставне форме природних облика кретања 

 Поседује друга моторичка искуства 

 Примењује природне облике кретања у једноставнијим играма и полигонима 

 Остварује напредак у развоју моторичких способности у складу са индивидуално постављеним нормама 

 Разликује правилно од неправилног држања тела 

 Правилно изводи једноставне вежбе обликовања без реквизита 

 Познаје правила елементарних игара и придржава их се 

 Током вежбања и игре пријатељски комуницира и сарађује са вршњацима 

 Правилно изводи основни корак два изабрана плеса 

 Усклађује једноставне покрете уз музику 

 Развија такмичарски дух. 
 

НАПОМЕНА: 

Праћење и оцењивање ће се вршити на основу посматрања продуката ученичких 
активности,разговора,ангажовања,кооперативности,креативности и на основу задовољства ученика на часу. 
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МОТИВАЦИЈА 

 Учешће у спортским такмичењима 

 Предавање о хигијени 

 Предавање о правилној исхрани 

 Предавање о здравом начину живова 

 Игре спретности 

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

 

5.1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 Циљ предмета Грађанско васпитање јесте подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика.Овај предмат треба да 
пружи могућност уленицима да постану активни учесници у процесу образовања и  васпитања и да изграде 
сазнања,умења,способности и вредности неопходне за формирање одговорне и креативне личности, отворене за договор и  
сарадњу, која поштује себе и друге. 

 
 

ТЕМА 
Бр.часова 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

ОЛАКШАВАЊЕ 
ПРОЦЕСА 

АДАПТАЦИЈЕ НА 
ШКОЛСКУ СРЕДИНУ 

5 

Сусрет 
родитеља,наставника и 
ученика 
Упознавање ученика са 
садржајем предмета и 
начином рада 

-уме да изрази шта му се у школи 
свиђа,а шта не 
-разуме правила понашања и 
придржава их се 
-даје предлог за уређење 
учионице 
-сарађује са вршњацима 

-папир 
-картони у боји 
-фломастери 
-бојице 
-селотејп 
-маказе 
-оловка 

IX 
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ТЕМА 
Бр.часова 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

САЗНАЊА О СЕБИ 
5 

Свест о себи 1 
Свест о себи 2 
Времеплов  
Снови 
Моје жеље 
Ја кад порастем 
Ја и како ме виде други 

-препознаје своја осећања и 
потребе 
-зна како да задовољи неку своју 
потребу 
-препознаје у чему је успешан,а у 
чему није 

-папир 
-картони у боји 
-фломастери 
-бојице 
-селотејп 
-маказе 
-оловка 

XI 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
КОМУНИКАЦИЈА 

ОСЕЋАЊА 
5 

Шта ме брине 
Моје место за опуштање 
Изражавање осећања 
Комуникација осећања 
Мој бес 1 
Мој бес 2 
Страхови 1 
Страхови 2 
Туга 
Љубав 

препознаје и прихвата постојање 
конфликтних ситуација 
-у сукобу уважава потребе и једне 
и друге стране 
 

-папир 
-картони у боји 
-фломастери 
-бојице 
-селотејп 
-маказе 
-оловка 

XII 
I 
 

САРАДЊА 
5 

Сарадња 1 
Сарадња 2 

 

- ума да сарађује са другима 
-зна правила сарадње и 
комуникације у групи и придржава 
их се 
-износи своје идеје  
-прихвата постојање другачијег 
мишљења од свога 

-папир 
-картони у боји 
-фломастери 
-бојице 
-селотејп 
-маказе 
-оловка 

II 
 

ПОДСТИЦАЊЕ 
СОЦИЈАЛНОГ 

САЗНАЊА 
5 

Увредљиви надимци 
Пријатељство 
Тајни пријатељ 

-зна да препозна осећања  и 
потребе и жртве и насилника   
-зна да артикулише појам 
пријатељства 
-знају да обрадују једни друге 
 

-папир 
-картони у боји 
-фломастери 
-бојице 
-селотејп 
-маказе 
-оловка 

II 
III 
 

КОМУНИКАЦИЈА 
5 

Комуникација и 
неспоразуми 1 

-зна да су разлике у гледању извор 
неспоразума 

-папир 
-картони у боји 

IV 
V 
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ТЕМА 
Бр.часова 

САДРЖАЈИ ИСХОДИ НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

ВРЕМЕ 

Комуникација и 
неспоразуми 2 
Неспоразуми са 
родитељима 
Тужакање 
Конфликти 

-прихвата постојаност различитих 
мишљења 
-зна важност споразумевања 
-зна да уважи потребе једне и 
друге стране 
 

-фломастери 
-бојице 
-селотејп 
-маказе 
-оловка 

ДЕЧЈА ПРАВА 
4 

Права деце 
Школа какву желим 
Да кажем слободно 
Право на игру 

-зна да сва деца имају иста права 
-зна да има право на задовољење 
људских потреба 

-папир 
-картони у боји 
-фломастери 
-бојице 
-селотејп 
-маказе 
-оловка 

X 

ЕВАЛУАЦИЈА 
2 

Ја пре ја после 
Презентација 

-процењује успешност 
реализације програма који су 
прошли 

-папир 
-картони у боји 
-фломастери 
-бојице 
-селотејп 
-маказе 
-оловка 

VI 

 
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

     Активности ученика у оквиру предмета Грађанско васпитање су: 

 Игра 

 Црта 

 Прича 

 Разговара 

 Глуми 

 Пантомима 

 Пева 
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АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

 Организатор и реализатор наставног процеса 

 Демонстрира  

 Иницира  

 Мотивише,подржава,саветује и развија интересовање ученика 

 Прати напредак ученика 

 Подучава 

 Припрема материјал за рад 
 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

     Наставник ће у раду користити следеће наставне методе: 

 Практична активност 

 Демонстрација 

 Метода разговора 

 Усмено излагање 

 Самостални рад и интерактивниа рад ученика 
 

ИСХОДИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ   

По завршетку првог разреда ученик: 

 Разуме зашто су потребна правила понашања у школи 

 Слободно учествује у  размени са вршњацима,отворено изражава своје мишљење и активно слуша друге 

 Зна правила рада у групи и придржава их се 

 Слободно говори пред групом о својим осећањима и потребама 
НАПОМЕНА: 

Праћење и оцењивање ће се вршити на основу посматрања продуката ученичких 
активности,разговора,ангажовања,кооперативности,креативности и на основу задовољства ученика на часу. 
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5.2. ВЕРСКА НАСТАВА 

 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)  

 
Циљ наставе православног катихизиса у овом разреду јесте прихватање да је постојање израз заједништва личности, а 
да личност постоји само у заједници слободе са другом личношћу.  
Оперативни задаци  
Ученици треба да:  
- уоче да се кроз слободни однос љубави према некоме или нечему тај неко или нешто конкретизује, односно да постаје за нас 
јединствено и непоновљиво;  
- уоче да љубав човека према другим људима и природи њима даје непоновљиву вредност и постојање;  
- уоче да од онога кога заволимо зависи и наше постојање;  
- науче да је човек икона Божија управо због тога што може да друга бића чини непоновљивим. 
 
 

ТЕМА 

(наставне 
јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 
ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

 

I – УВОД  
 

1. Учимо о нашој 
вери - уводни час  

 
 

 упознавање ученика и 
вероучитеља  

 упознавање ученика 
са садржајима предмета 
и начином рада  

 мотивисање ученика 
за похађање часова 
верске  наставе  

 
Когнитивни аспект:  
• да разуме основнa 
сазнања о темама које 
ће се обрађивати на 
настави Православног 
катихизиса Афективни 
аспект: 
 • бити подстакнут да 
активно учествује на 

 
 

Упознавање са 
садржајем програма 
и начином рада  
 

 
Катихизација као литургијска 
делатност- заједничко је дело 
катихете (вероучитеља) и његових 
ученика.  
Катихета (вероучитељ) би требало 
стално да има науму да катихеза не 
постоји ради гомилања 
информација („знања о вери“), већ 
као настојање да се учење и 



51 
 

ТЕМА 

(наставне 
јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 
ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 
 

часовима верске  
наставе  
 
 

искуство Цркве лично усвоје и 
спроведу у живот кроз слободно 
учешће у богослужбеном животу 
Цркве.  
На почетку сваке наставне теме 
ученике би требало упознати са 
циљевима и исходима наставе, 
садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и 
са начином вредновања њиховог 
рада.  
 
Врсте наставе  
Настава се реализује кроз следеће  
облике наставе:  

 теоријска настава (35 часова)  
 практична настава (1 час)  

 
 
Место реализације наставе  

 Теоријска настава се реализује у 
учионици;  

 Практична настава се реализује у 
цркви – учешћем у литургијском 
сабрању;  
 
Дидактичко методичка упутства за 
реализацију наставе  

 Уводне часове требало би 
осмислити тако да допринесу 

 
II - ЗАЈЕДНИЦА КАО 
ОСНОВ ЖИВОТА  
 
2. Моја породица  
 
3. Моја школа и 
другари 
 
 4. Ми смо део 
Божје породице  
(Цркве)  
 
 

 
ученицима пружити 
основ за разумевање 
човека као бића 
заједнице 
• пружити ученицима 
елементарно знање о 
Богу као бићу заједнице  
 

 

Когнитивни аспект:  
• моћи да опише и 
објасни значење појма 
заједнице као и његов 
однос према њему 
блиским особама 
(породици) 
 •моћи да препозна да 
не можемо једни без 
других 
 • знати да нас љубав 
повезује са другима  
• знати да се правилно 
осени крсним знаком  
• знати да је Бог Света 
Тројица (Заједница)  
• знати да крштењем 
постајемо  

чланови Божје породице 
(Цркве)  
Афективни аспект:  

• пожелети да чини 
добро другима 

 

 
 приче и слике које 

приказују породицу  
 може и прича о 

„малој породици“ 
(деца са једним 
родитељем, или 
старатељем)  

 садржаји у вези са 
животом у школи 
(нова заједница);  
односи у заједници,  
правила понашања  

 Божја породица (ко 
су чланови Божје 
породице; како се 
постаје њен члан...)  
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ТЕМА 

(наставне 
јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 
ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

(ближњима) у својој 
заједници  

• желети да изражава 
хришћанску  

љубав према Богу и 
ближњима  
 

међусобном упознавању ученика, 
упознавању ученика с циљевима, 
исходима, наставним садржајима, 
али и тако да наставник стекне 
почетни увид у то каквим 
предзнањима и ставовима из 
подручја Православног катихизиса, 
група располаже.  

 Реализација програма требало би 
да се одвија у складу с принципима 
савремене активне наставе, која 
својом динамиком подстиче 
ученике на истраживачки и 
проблемски приступ садржајима 
тема. У току реализације стављати 
нагласак више на доживљајно и 
формативно, а мање на сазнајно и  
информативно.  
 
Квалитет наставе се постиже када се 
наставни садржаји реализују у 
складу са савременим педагошким 
захтевима у погледу употребе 
разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава.  

 Имаући у виду захтеве наставног 
програма и могућности 
транспоновања наставног садржаја 
у педагошко дидактичка решења, 
наставник би требало да води 
рачуна и о психолошким чиниоцима 

 
III - ЗАЈЕДНИЦА 
ЉУБАВИ БОГА, 
ЧОВЕКА И 
ПРИРОДЕ  
 
5. Послушност  
 
6. Даривање – 
нашa љубав  
 
7. Цео свет на дар 
 
8.Оче наш - зовемо 
нашег Бога  

• пружити основ за 
разликовање и 
упоређивање 
породичних односа и 
односа који владају у 
Цркви  
• пружити основ за 
упознавање односа који 
владају између човека и 
Бога  
• пружити основ за 
разумевање да је 
молитва наш разговор 
са Богом  
• омогућити ученицима 
да увиде да се 
породични односи и 
односи у Цркви исказују 
на конкретан начин  
• ученицима пружити 
основ за разумевање да 
се кроз међусобне 

Когнитивни аспект:  
• знати да заједница са 
Богом почива на 
слободи  
• знати да је послушност 
израз љубави 
 •моћи да препозна да је 
даривање плод љубави  
• моћи да сазна да је 
молитва разговор са 
Богом  
• моћи да усвоји текст 
молитве Оче наш • знати 
да је Бог Отац створио 
свет из љубави  
•моћи да препозна да је 
наш живот Божји дар 
 • знати да Бог жели да 
живимо у заједници са 
Њим  
 
Афективни аспект:  

 
 

 приче које говоре о 
томе да када некога 
волимо, онда га и 
слушамо  

 како можемо да 
помогнемо другоме; 
љубављу чиним 
добра дела  

 садржаји који 
говоре и приказују 
лепоту створеног 
света  

 песмица: „Ал` је леп 
овај свет“, Ј.Ј. Змај  

 Бог је цео свет 
створио из љубави  
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ТЕМА 

(наставне 
јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 
ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

односе љубави 
остварује јединство  

• показивати жељу да 
љубав исказује на 
конкретан начин  
• бити мотивисан да 
љубав према Богу 
изражава молитвом  

извођења наставе – узрасту 
ученика, нивоу психофизичког 
развоја, интересовањима, 
склоностима, способностима и 
мотивацији ученика.  

 У остваривању савремене наставе 
наставе наставник је извор знања, 
креатор, организатор и 
координатор ученичких активности 
у наставном процесу.  

 Настава је успешно реализована 
ако је ученик спреман да Цркву 
схвати као простор за остваривање 
своје личности кроз заједничарење 
са ближњима и Тројичним Богом 
који постаје извор и пуноћа 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;  

 
IV - НЕИЗМЕРНА 
ЉУБАВ БОЖЈА - 
ХРИСТОС СЕ  
РОДИ!  
 
9. Бог долази у овај 
свет  
 
10. Христос се роди 
– Божић у мом 
дому  
 
11. Како је Растко 
постао Св. Сава  
 
12. Свети Сава, 
слава у школи и у 
мојој породици  
 

 
 пружити ученицима 

неопходно знање о  
доласку Спаситеља у 
свет  

 указати ученицима да 
је послање Сина Божјег 
дар љубави Бога Оца 
свет  

 пружити ученицима 
елементарно знање о 
Светоме Сави  
 
 

Когнитивни аспект: 
•моћи да препозна 
основне догађаје 
библијске приповести о 
Христовом рођењу  
• моћи да препозна и 
именује главне личности 
из библијске приче о 
Христовом рођењу ( уз 
помоћ иконе празника и 
по кључним симболима) 
•моћи да препозна да је 
прослава празника 
догађај целе породице 
кроз који се остварује 
заједница љубави  
•моћи да усвоји текст 
(садржај) и мелодију 
песме ( Божић, Божић )  
• моћи да препозна да је 
Свети Сава посветио свој 
живот Богу због љубави 
према Њему  
 
 

 
 Новозаветно 

сведочанство о  
Христовом Рођењу 
(препричано и 
прилагођено)  

 Божићна песма: 
„Божић, Божић благи 
дан“  

 Свети Сава – 
остварени син Бога 
Оца ( кроз љубав и 
заједницу са Богом, 
свако од нас постаје 
као Свети Сава)  

 Химна Светом  
Сави  
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Афективни аспект:  
По завршетку теме:  
• код ученика ће се 
развити жеља да 
активно учествује у 
прослави Христовог 
рођења  
• код ученика ће се 
развити жеља да  
према ближњима 
подражава пример 
љубави Светога Саве  
 

 
Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање 
ученика може се вршити кроз:  

 усмено испитивање;  
 писмено испитивање;  
 посматрање понашања ученика;  

 
Оквирни број часова по темама  
Увод – 1  
Заједница као основ живота – 4 
Заједница љубави Бога, човека и 
природе – 5 
Неизмерна љубав Божја-Христос се 
роди! – 6  
Црква – заједница са Богом – 8  
Христова љубав према човеку и 
свету – 4 
Наша брига о свету – 6  
Евалуација – 1+1 

 
V - ЦРКВА - 
ЗАЈЕДНИЦА СА 
БОГОМ  
 
  13. Бог ствара свет  
 
14. Свет је наш дом  
 
15. Прихватимо 
дарове Божје  
 
16. Где је љубав ту 
је Бог  
 
17. Христова 
вечера са 
ученицима  

• пружити ученицима 
елементарно знање о 
стварању света  
• омогућити ученицима 
да схвате и доживе 
Цркву као заједницу 
сабраног Божјег народа 
• подстицати ученике на 
лично учешће у животу 
Цркве  

Когнитивни аспект: 
•моћи да опише 
појединости библијске 
повести о стварању света  
• моћи да разликује оно 
што је Бог створио од 
онога што је човек 
направио на примерима 
из непосредног 
окружења  
• знати зашто за Бога 
кажемо да је Творац  
•моћи да објасни, на 
елементарном нивоу, 
повезаност људи и 
природе  
• уочити да се у Цркви 
остварује  

 
 Библијско казивање 

о стварању света  
 Живот првих људи-

Божја жеља да свет 
буде Црква  

 Човек не прихвата 
Божје дарове-
непослушност и 
себичност  
 

 Прича:“Где је 
љубав, ту је Бог“, Л.Н. 
Толстој  

 Прва Литургија 
(Христови ученици); 
„Православна 
читанка“, с. Нина 
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18. Литургија -
окупљање Божје 
породице  
 
19. Пост – стаза  
љубави  
 

јединство људи и 
природе са Богом 
 • знати да у заједници 
са Богом учествујемо 
слободно – само ако то 
желимо (пример Светога 
Саве и његовог 
слободног избора)  
• да се упозна са 
Литургијом као 
догађајем (заједничком 
трпезом) на којем се 
окупља Божја породица  
Афективни аспект:  
• код ученика ће се 
развити жеља да својом 
послушношћу изражава 
своју љубав и слободу  
• ученик ће желети да 
учествује у  
Литургији  
 
 
 

Неранџић и Ана  
Савковић  
 
 

 
VI – ХРИСТОВА 
ЉУБАВ ПРЕМА 
ЧОВЕКУ И СВЕТУ  
 
20. Христова љубав 
према човеку и 

 
 
указати ученицима на 
величину Христове 
љубави према људима и 
свету  

 пружити ученицима 

 
Когнитивни аспект:  
• упознати Христово 
учење као „учење“ о 
љубави и праштању ( на 
примерима из 
јеванђељских прича) 

 
 

 Јевађељска прича 
Милостиви 
Самарјанин  

 Песмица: „Знаш ли 
ко те љуби слилно“  
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свету  
 
21. Препознајемо 
Христову љубав  
 
 
22. Христос 
васкрсе!  

елементарно знање о 
Христовом страдању и  
васкрсењу  
 

 • препознати и разумети 
да је права љубав када је 
показујемо делима  
• усвојити садржај и 
мелодију песме „Знаш 
ли ко те љуби силно“  
• бити у могућности да 
опише појединости 
библијске повести о 
Христовом Васкрсењу 
 • препознати и 
именовати главне 
личности из библијске 
приче о Христовом 
Васкрсењу ( уз помоћ 
иконе празника и по 
кључним симболима)  
• препознати да је 
прослава празника 
догађај целе породице  
кроз који се остварује 
заједница љубави 
 • моћи да опише 
прослављање Васкрса у 
својој породици 
 • знати обичаје у вези са 
Васкрсом  
Афективни аспект:  
• развијати потребу да 
делима исказују љубав  
• развијати жељу да 

 Новозаветно 
сведочанство о 
Христовом Васкрсењу 
(препричано и 
прилагођено )  

 Прича: „Добро 
дрво“ Ш. Силверстејн  
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учествује у припремама 
за прославу овог 
највећег хришћанског 
празника  

 
VII – НАША БРИГА 
О СВЕТУ  
 
 
23. Човек домаћин 
у свету  
 
 
24. Радост 
служења 
 
25. Љубав према 
људима и природи 
је љубав према 
Богу  
 
26. Сваки човек је 
за нас Христос  
 
27.Научили смо о 
нашој вери  
 

• омогућити ученицима 
да у Христу препознају 
узор љубави према 
свету и човеку  
• подстицати ученике да 
љубав према Богу 
изражавају кроз љубав 
према људима и 
природи  
• установити обим 
разумевања и квалитет 
стечених знања у току 
школске године из 
Православног 
катихизиса  

Когнитивни аспект: 
•моћи да преприча 
одабране приче које 
говоре о Христовој 
љубави према свету и 
човеку 
 • на елементарном 
нивоу моћи да објасни 
међусобну повезаност 
свих људи и природе 
 • препознати и 
именовати поступке 
људи који су прожети 
љубављу према 
природи, људима и Богу  
• уочити у којој мери је 
напредовао и савладао 
градиво Православног 
катихизиса 1. разреда 
основне школе 
Афективни аспект:  
• развијати жељу да се 
брине о биљкама и 
животињама и 
целокупној природи  
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КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
 
1. Српски језик и књижевност  
2. Математика  
3. Познавање природе и друштва  
4. Ликовна култура  
5. Музичка култура  
6. Грађанско васпитање  
 
 
КАТОЛИЧКИ  ВЈЕРОНАУК 

 
Циљ наставе католичког вјеронаука у првом разреду је да дијете упозна Бога Оца, његову љубав, да се, родитељ и овај дивни 
свијет схвати као Божији дар, а затим да упозна Исуса Христа, онога кога нам је Отац послао као знак своје највеће љубави. 
Полазимо од слике оца који воли, који је брижан, који пуно зна, који "све може", да бисмо указали на Небескога оца, који нас још 
више воли, који је још брижнији, који заиста све зна и који уистину све може. Он се брине о нама. Од њега је овај велики свијет, 
који је добар и ми смо његови. За те наставне јединице мисао водиља вјеронаука: радост. Он нам је послао као највећи доказ 
своје љубави Сина, који нам је постао брат. Љубимо његову мајку и кроз ову годину упознајемо живот Господина Исуса. Строго 
следимо литургијску црквену годину (Дошашће, Божић, Коризма, Ускрс, Духови), а имамо на уму конкретан хришћански живот. 
Зато говоримо о Духу Светом, о Исусовој присутности међу нама, о молитви и светој миси. Циљ нам је да ученику побудимо 
радост и да га наведемо на то да радосно узвраћа Очеву љубав. 
Оперативни задаци  
Ученици треба да:  
- разумију и прихвате став да смо дјеца Божја и да нас Отац небески воли;  
- разумију и прихвате став да нас Бог тако љуби да је Исус Крист постао наш брат;  
- разумију и прихвате потребе и жеље да бисмо били Исусова браћа морамо се међусобно вољети и тако слиједити његову науку;  
- разумију узајамну љубав која захтјева да се научимо одрицати и чинити добро другима;  
- развију осјећаје да су молитве и богослужје начини сусретања с оним што смо учили о Богу и да изграде потребу за тим;  
- спознају да њихови другови су припадници других цркава, вјера, да има оних који не вјерују, и да науче да је важно поштивати и 
вољети све своје другове као браћу 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I 

НАШИ 

ВЕРОНАУЧНИ 

СУСРЕТИ 

 

 Градити позитивна 
искуства и ставове 
према вјеронауку у 
школи 

 Успоставити однос 
повјерења према 
другима 

 Приказивати се на 
заједнички рад и 
активно суделовање 
у настави 

 Упознати значење 
назива „вјеронаук „ и 
„вјероучитељ“ 

 Развијати 
осетљивост и 
поштовање према 
припадницима 
других религија 

 

 Да буде заинтересован и 
мотивисан за 
вјеронаучне садржаје и 
активности 

 Да нађе своје место у 
вјеронаучној групи 

 Да разуме речи 
„вјеронаук „ и 
„вјероучитељ“ 

 Да се отвори за сарадњу 
са другима 

 
1. Имам своје име и 

своје место 

2. У школи имамо 

католички вјеронаук 

 

 Игра представљања 

 Слушање и говорно 
изражавање искуства из 
обитељског живота 

 Ритмичка игра и пецање 
познатих дечјих песама 

 

II 
ОТКРИВАМО 

ЗНАКОВЕ БОЖЈЕ 

ДОБРОТЕ 

 

 Развијати 
осетљивост за 
лепоте створеног 
света и човека 

 Упознати библијско 
извјешће о стварању 
света и човека 

 Уочити да су анђели 
Божји пријатељи 

 

 Да заједнички изрази 
уочено и доживљено о 
природи и свијету који 
нас окружује 

 Да Бога доживи као 
Створитеља и доброга 
Оца 

 Да уочи и прихвати 
знакове Божје доброте у 

 
3. Небо и земља пјевају 

Богу 

4. Дивни Божји свијет 

5. Боже, чудесно си 

створио људе 

6. Људи нису послушали 

 Вјежбе : програмирања, 
слушања, откривања, 
уживљавања,замишљања 

 Приказивање интерпретација 
одабраних слика 
(дијапозитива) 

 Приповиједање библијских 
догађања које говоре о вјери у 
Бога Створитеља и доброга 
Оца 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

којима се радо утјечу 
дјеца 

 Кратко упознати како 
су први људи 
сагријешили и 
изгубили 
пријатељство с 
Богом 

 Стећи поуздање у 
Бога који нас љуби и 
прашта 

 Осјетити сигурност у 
животу јер свиме 
управља Божја рука 

 
 
 

 

повезаности с 
конкретним догађајима 
из свакодневног живота 

 Да више вреднује 
поверење и 
пријатељство 

 Да се отвори према 
наднаравном 

 Да заузме позитивнији 
став према другима из 
своје околине 

Бога 

7. Знакови опроштеља и 

помирења (Ноа) 

8. Небески отац је 

створио и невидљиви 

свијет(анђеле) 

9. Сви су људи дјеца 

Божја и зато браћа 

10. Понављање и 

систематизација 

обрађене наставне теме 

 Стваралачке вјежбе( ликовне-
бојамо, цртамо, правимо 
анђеле)- глазбене, сценске 

III 
У СУСРЕТ ИСУСОВУ 

РОЋЕЊУ 

 Свјесно и активно 
доживјети вријеме 
Дошашћа у обитељи, 
школи и жупи 

 Схватити да 
Дошашће значи 
радосно идчекивање 
Исусова рођења 

 Повезати божићно 
славље и обичаје с 

 Да разумије  ријечи: 
„Дошашће“ и  

„ Божић“ и ријечима га  
протумачи 

 Да се уживи у 
исчекивање и радост 
Божића 

 Да прихвати догађај 
Исусова рођења као 
великог Божјег дара 

11.Дошашће-вријеме 
приправе за Божић 
12. Радујем се светом 
Николи 
13. Марија-Исусова 
Мајка 
14. Божић – благдан 
Исусова рођења 
15.Исусови први гости 
(поход пастира и 
мудраца) 

 Адвентске приче и пјесме 

 Израда адвентског вијенца и 
календара 

 Упознавање св.Николе, 
пријатеља дјеце 

 Приповиједање догађаја 
Исусова рођења 

 Уживљавање у поједине 
ликове и сценско извођење 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

правим значењем 
божићног отајства 

 Упознати свеце, 
особито светог 
Николу, који нас 
припрема и уводи у 
славље Божића 

 Упознати догађаје 
Исусова рођења и 
особе које су га 
пратиле према 
Лукину еванђељу 

 Доживети Исусово 
рођење у 
литургијским 
слављима и 
прослави Божића у 
обитељи, школи, и 
жупној заједници 

 

људима 

 Да разумије обичаје који 
су настали у озрачју 
благдана 

 Да размишља и сам даје 
предлоге за даривање 
својих ближњих 

 Да сам предложи улогу 
коју ће глумити у 
сценском приказу 
Исусова рођења 

 

16. Светкујемо Божић 
(упознајемо властити 
начин слављења 
Божића) 
17. Понављање и 
систематизација 
обрађене наставне теме 

 Цртање божићног догађаја, 
израда јаслица и обликовање 
фигура 

 Израда погодних дјечјих 
поклона ( божићни  украси,  
честитке...) 

IV 
РАДОСТ 

ОПРАШТАЊА И 
ЉУБАВИ 

 

 

 Открити радосне 
стране живота као 
велики Божји дар 
људима 

 Упознати тамније 
стране живота као 
што су страх, жалост, 
патња 

 Пробудити свијест да 

 

 Да уочи догађаје који су 
повезани с радошћу 
живота и с патњом која 
прати човјека 

 Да пази да сам не 
изазива жалост и да 
схвати важност узајамног 
опраштања и помирења 

 Да боље разумије 

 
18.Исус нас учи да 
љубимо једни друге у 
кући 
19. Исус нас учи да се у 
љубави налазимо 
(дванаестогодишњи 
Исус у храму) 
20. Исус нас учи молити 
21. Љубимо своје 

 Разговор о искуствима 
радости, о догађајима који су 
били посебно радосни 

 Цртежем изразити нека 
искуства радости 

 Разговор о страховима и 
оном што нас жалости 

 Приповиједање уз слике, 
примјери из Еванђеља 

 Пантомимо покажемо како 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

је Бог увијек уз нас и 
да му се можемо 
обратити 

 Развијати 
осетљивост за туђе 
радости, жалости и 
патње 

 Помоћи дјеци да се 
отворе и што дубље 
доживе Исусов позив 
да једни с другима 
суосјећамо, 
опраштамо, 
помажемо-будемо 
ближњи 

 Уочити која добра 
дјела ми можемо 
чинити другима 

 
 

дијелове молитве : Оче 
наш 

 Да еванђеоску поруку 
примјењује у својој 
животној ситуацији 

 Да гестом изрази љубав, 
опроштење и милосрђе 

ближње ( Милосрдни 
Самаританац) 
22. Љубимо једни друге 
( Заповијед љубави) 
23. Понављање и 
систематизација 
обрађене наставне теме 

можемо бити ближњи- 
милосрдни према другима 

 Изражавање цртањем 

V 
У СУСРЕТ УСКРСУ 

 

 Разумјети коризму 
као вријеме 
приправе за 
ванземно славље 
дјелима љубави и 
праштања 

 Уживјети се у догађај 
Цвјетнице 

 Приближити 
догађаје Великог 

 

 Да разумије значење 
 „ коризма“, „одрицање“ и „ 
добра дјела“ 

 Да повеже знакове у 
природи са вјеро у 
ускрснуће 

 Да преприча једноставно 
догађај Великог Тједна и 
Ускрса 

 
24.Припремамо се за 
Ускрс ( коризма, 
природа говори о 
новом рађању) 
25. Исусов улазак у 
Јерузалем-Цвјетница 
26. Исус је из љубави 
трпио 
27. Исус живи –ускрснуо 

 Разговор  о коризми као 
времену добрих дјела, 
даривања и одрицања 

 Обрада приче: Пуж и 
гусеница уз ликовно 
изражавање 

 Тумачење маслинове 
гранчице 

 Проматрање слике 
Посљедње вечере 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

тједна као догађаје 
Исусове бескрајне 
љубави према свим 
људима 

 Приближити и 
доживјети Радосну 
поруку: Исус је 
ускрснуо и заувијек 
живи 

 Искусити Ускрсну 
радост, свјесно 
доживети и 
прославити Ускрс и 
стећи повјерење у 
живот 

 Доживљајно и 
спознајно увести у 
догађај Исусова 
одласка са земље- 
Узашашће и благдан 
Духова 

 Да препозна ускрсне 
симболе 

 Да пјесмом изрази 
радост Ускрса 

 Да са разумијевањем 
изговара ријечи : „Ускрс“ 
и „Алелуја“ 

 Да наслути значење 
појма „небо“ 

 Да доживи заједништво 
с Богом, добрим Оцем 

је (указање Марији и 
ученицима, Томи) 
28. Исус се указује 
двијици ученика- Пут у 
Емаус 
29. Ускрс славимо у 
обитељи, у школи и 
жупи 
30. Исус одлази Оцу-
Узашашће 
31. Међу нама је Дух 
Свети- живимо у 
радости и љубави 

 Ликовно изражавање на тему 
ускрснућа 

 Ритмичке игре уз поклик: 
„Алелуја“ 

 Описивање и ликовно 
изражавање искуства дјеце 
повезаних са ускрсним 
обичајима и симболима 
(писанице, јање, ускрсна 
свјећа...) 

 Проматрање слике духовског 
догађаја и приповједање о 
доласку Духа Светога 

VI 
ЗАЈЕДНО СМО 

УВИЈЕК РАДОСНИ 

 

 Упознати знакове 
крштења по којему 
постајемо Исусови 
ученици свједоци 

 Упознати и 
доживјети свету 
мису као прославу 
Исусова ускрснућа 

 Да уочи и прихвати 
важност крштења за 
свагдашњи живот 

 Да схвати Исусову 
повезаност с нама 

 Да доживи заједништво 
с Богом и међусобно  

 Да буде спремније на 
судјеловању у 

 
32. Исусов сам ученик- 
Дјете Божје (моје 
крштење) 
33. Са Исусом заједно 
молимо: Оче наш 
34. Сусрети Исусових 
ученика у цркви 
35. Исус међу нама 

 Приповиједање и 
показивање знакова 
сакрамента крштења: вода, 
свето уље, свијећа... 

 Интерпретација текста о 
Исусовој присутности у светој 
миси 

 Проматрање одабраних 
слика на тему недјељног 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 Схватити важност 
недјељног и 
благданског 
окупљања на 
литургијским 
слављима у својим 
жупним заједницама 

 Доживјети и схватити 
да смо чланови  
једне жупне 
заједнице 

 Схватити да и за 
вријеме школских 
празника требамо 
ићи на недјељну 
свету мису са својом 
обитељи 

недјељним и 
благданским мисним 
слављима 

 Да схвати важност 
међусобне повезаности, 
молитве и недјељне 
мисе у врјеме празника 
 

живи- Исус и дјеца 
36. Радујемо се распусту 
– останимо повезани. 
Закључно провјеравање 
знања ученика 

славља 

 Заједничка посјета цркви 

 Ликовно изражавање о 
мисном слављу 

 Глазбено изражавање 

 Разговор како у школским 
празницима можемо 
доживјети повезаност с 
Исусом 

 
 
КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
 
1. Матерњи  језик и књижевност  
2. Грађански одгој 
3. Чувари природе 
4. Свет око нас 
5. Ликовна  култура  
6. Музичка  култура 
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ИСЛАМСКА ВЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 
 
Циљ наставе исламске веронауке у првом разреду основног образовања јесте да ученик: 
- сазна нешто више о својој вери и основним начелима вере, 
- да се упозна са најзначајнијим датумима и празницима муслимана и важношћу свакодневног  учења Кур'ана, 
- да спозна и разликује добро и лоше, те да основне појмове своје вере може саопштити другима. 
 
Исходи наставе исламске веронауке у првом разреду основног образовања су да ученик: 
 
- зна да користи селам, 
- често користи бисмилу, 
- разуме и зна шехадет, 
- даје предност десној страни, 
- зна прву Кур'анску суру напамет. 
 
Стандарди наставе исламске веронауке у првом разреду основног образовања јесу да 
је ученик усвојио: 
- значај селама и коришћење истог, 
- учење бисмиле при почетку сваког доброг посла, 
- изговор келме –шехадета и његов превод, 
- обавезност учења у вери, 
- езан-позив на молитву, 
- учење прве Кур'анске суре-субханеке 
- шта учимо на почетку сваке молитве. 
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Редни 
број 
наст. 
теме 

 

 

Назив наставне теме 

 

Број часова 
по теми 

Број часова 

За обраду 
новог градива 

За 
утврђивање 

градива 

За друге 
типове 
часова 

1. РАББИ ЈЕССИР, ИКРЕ, СЕЛАМ 4 2 2 / 

2. КО САМ, ШТА САМ И МОЈИ ПРИЈАТЕЉИ 3 2 1 / 

3. ЈЕЛО И ПИЋЕ 5 3 2 / 

4. КЕЛИМЕ-И-ШЕХАДЕТ 2 1 1 / 

5. МУСЛИМАНИ И КЊИГА 4 3 1 / 

6. ЕЛ-ФАТИХА 1 1 1 / 

7. РОЂЕЊЕ МУХАММЕДА А.С. 4 3 1 / 

8. КРАЂА И ЛАЖ 1 / / / 

9. АЛЛАХ – СВЕМОГУЋИ СТВОРИТЕЉ 7 4 3 / 

10. ЗДРАВЉЕ ЈЕ  БОГАТСТВО 2 1 1 / 

11. АБДЕСТ 3 2 1 / 

 УКУПНО: 36 22 14    0 
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РЕДНИ БРОЈ 
ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ БРОЈ 
ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 
РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 
МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 
СРЕДС 

ТВА 

 

НАПОМЕНА 

1.  УВОДНИ ЧАС      

 1. 

Међусобно упознавање ученика и 
вероучитеља, упознавање са 
садржајима програма Исламске 
веронауке – Илмудин. 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

2.  РАББИ ЈЕССИР, ИКРЕ, СЕЛАМ      

 
2. 

Учење кратке дове (молитве) Рабби 
јессир за успешан почетак. 

ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 
 

 

3. 
Упознавање ученика са првим речима 
објављеним у Кур`ану (Икре – учи). 

ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 

 4. Исламски поздрав – селам. ПРИ ФРО РАЗ НЕП  
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РЕДНИ БРОЈ 
ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ БРОЈ 
ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 
РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 
МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 
СРЕДС 

ТВА 

 

НАПОМЕНА 

3.  

 

КО САМ – ШТА САМ И МОЈИ 
ПРИЈАТЕЉИ 

    

 

 5. 
 

Назив наше вере. 

 

ПРО 

 

ФРО 

 

ИЗЛ 

 

НЕП 

 

 6. 
 
Изглед бајрака. 

 

ПРИ 

 

ФРО 

 

РАЗ 

 

УЏБ 

 

 7. 
 
Активност другова. 

 

ПРИ 

 

ФРО 

 

РАЗ 

 

НЕП 

 

4.  ЈЕЛО И ПИЋЕ      

 8. 
Шта је муслиману дозвољено а шта 
забрањено од хране и пића. 

 

ПРИ 

 

ФРО 

 

ИЗЛ 

 

УЏБ 

 

 

9. 

 

 

Чланови породице, њихове активности 
и дужности једни према другима.                                  

ПРИ ГРУ РАЗ УЏБ 

 

 10. 
Школа и деца - обрадити кроз песмицу  
,,Азра иде у школу“  и  ,,Ајша и птице“. 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
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РЕДНИ БРОЈ 
ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ БРОЈ 
ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 
РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 
МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 
СРЕДС 

ТВА 

 

НАПОМЕНА 

 11. 
Бисмила - учење бисмиле и основних 
постулата вере ислама кроз питања 
,,запамти“ и ,,пронађи“.                                                                                                                                                                

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
 

 12. 

Поздрав мира - учење исламског 
поздрава – селама и његово значење.      

 

ПРИ ГРУ РАЗ УЏБ 

 

 

5. 
 

КЕЛИМЕ-И-ШЕХАДЕТ 
    

 

 

 

 

13. 

Упознавање са првим стубом ислама 
којим се сведочи и очитује једноћа 
Створитеља и потврђује посланство 
Мухаммеда а.с. 

 

ПРИ 

 

ФРО 

 

РАЗ 

 

НЕП 

 

 
 

14. 

Десна страна – кроз песмицу ,,Мехо 
љеватан“  указати на предност 
деснестране у животу верника.  

 

ПРИ 

 

ФРО 

 

РАЗ 

 

НЕП 

 

6.  

МУСЛИМАНИ И КЊИГА 

     

 15. Кроз причу ,,Књига под јастуком“ 
нагласити поруку обавезности 
дружења са књигом. 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 



70 
 

 

РЕДНИ БРОЈ 
ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ БРОЈ 
ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 
РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 
МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 
СРЕДС 

ТВА 

 

НАПОМЕНА 

 16. 
Муслимански мубарек дани – приказати 
Бајрам кроз песмицу и Бајрамска 
илахија. 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
 

 17. 

На улици – кроз илустрацију приказати 
лепу улицу као огледало њених 
становника и уз обраду песме ,,Уљудно 
се понашај“.                                                                                                                                    

ПРИ ГРУ РАЗ УЏБ 

 

7.  
ЕЗАН 

 
    

 

 
18. 

Упознавање ученика са историјатом 
езана (позив на молитву) и његовим 
текстом.            

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
 

8.  ЕЛ – ФАТИХА      

 

 

 

19. 

 

Учење прве суре  у Кур`ану и њеног 
значаја.                                                                                                                       

 

ПРИ 

 

ФРО 

 

РАЗ 

 

НЕП 

 

9.  
РОЂЕЊЕ ВЕРОВЕСНИКА МУХАММЕДА 
А.С. 
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РЕДНИ БРОЈ 
ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ БРОЈ 
ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 
РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 
МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 
СРЕДС 

ТВА 

 

НАПОМЕНА 

 

20. 

Упознавање ученика са домовином, 
породицом и временом рођења 
последњег Божијег посланика 
Мухаммеда а.с. 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

 
21. 

Салавати и дова – учење салавата и 
дове за спас на овом и будућем     свету. 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
 

 

22. 

Сура Ен – нас – учење последње суре у 
Кур`ану и њено значење. 

 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

 
23. 

Божији Посланик а.с. и унуци – 
упознавање ученика са односом 
Мухаммеда а.с. према деци.                                                                                                                                                                           

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
 

10.  КРАЂА И ЛАЖ      

 24. 
Указивање на поруке којих се верник 
мора чувати, кроз обраду приче ,,Не 
узимај туђе“ и ,,Лаж“.                                                                                                                                                                                  

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
 

11.  АЛЛАХ – СВЕМОГУЋИ СТВОРИТЕЉ      

 

25. 

Објаснити ученицима кроз причу ,,Све је 
створио Аллах“ да је Он Створитељ 
свега постојећег, видљивог и 
невидљивог. 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
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РЕДНИ БРОЈ 
ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ БРОЈ 
ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 
РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 
МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 
СРЕДС 

ТВА 

 

НАПОМЕНА 

 
26. 

Субханеке – учење кратке дове са којом 
започиње сваки намаз (молитва). 

ПРИ ГРУ РАЗ НЕП 
 

 27. 
Сура Ел – ихлас – учење кратке дове 
која потврђује јединство Створитеља. 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
 

 
28. 

 

Ибрахим а.с. – упознавање ученика са 
кратким историјатом једног од 
одабраних Божијих посланика. 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
 

 29. 

Сура Ел – фелек – учење суре у којој се 
од Аллаха џ.ш. тражи заштита и 
уточиште од шејтана и његових 
следбеника. 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

 30. 

Јунус а.с. – обрада приче о једном од 
Божијих посланика која указује на 
потребу стрпљивости у тешким 
моментима. 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

 

31. 

Будучност зна само Аллах џ.ш. – 
упознавање ученика кроз причу ,,Ако 
Бог да“ да сваки исход посла, поред 
уложеног труда, зависи од воље Божије.                                                                  

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

12.  ЗДРАВЉЕ ЈЕ БОГАТСТВО      

 32. 
Кроз причу ,,шта је најважније“ и 
песмицу ,,Здрава деца“ указати на 
важност здравља и његовог чувања. 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
 



73 
 

 

РЕДНИ БРОЈ 
ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ БРОЈ 
ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 
РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 
МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 
СРЕДС 

ТВА 

 

НАПОМЕНА 

 33. Обнављање градива. ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

13.  АБДЕСТ      

 
34. 

Хигијена као саставни део вере и 
начина обављања абдеста (верског 
прања) пре намаза. 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
 

 
35. 

Сура Eл - лехеб  - учење једне од 
последњих кур`анских сура и њено 
значење.              

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
 

 

36. 

Закључно проверавање знања ученика 
и оцењивање. 

 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП 
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5.3. ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

Циљ:  наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталнe компетенције ученика ради њиховог оспособљавања за 

безбедну  и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског начина 

размишљања.                                                       Разред:ПрвиГодишњифондчасова:36 часова 

 

ИСХОДИ 
Позавршеткуразредаученикћеб

ити у стањуда: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– 
препознадигиталнеуређајеизок
ружења и именујенекеодњих;  
– 
наведенекеодживотнихситуаци
ја у 
којимадигиталниуређајиолакш
авајуобављањепослова; 
 – упорединачинерада и 
животаљудипре и 
послепојаведигиталнихуређаја;  
– 
упорединачинекреативногизра
жавањасадигиталнимуређајим
а и безњих; 
 – 
користидигиталнеуџбеникезауч
ење (самостално 
и/илиузпомоћнаставника); 
 – упоредидигитални и 
папирниуџбеник; 
 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИГИТАЛНО 
ДРУШТВО 

Различитизгледдигиталнихуређаја
. 
Дигиталниуређаји у 
различитимзанимањима. 
 
Учењеузпомоћдигиталнихуџбеник
а. 
 
Креативноизражавањесадигиталн
имуређајима и безњих. 
 
Комуникацијапосредствомдигита
лнихуређаја. 
 
Дигиталниуређај и 
паметнидигиталниуређај. 
 
Коришћењедигиталнихуређајазап
овећањеприликазаучење и 
стицањеискустваученика у 
областинауке, културе 
иуметности. 
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ИСХОДИ 
Позавршеткуразредаученикћеб

ити у стањуда: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

упоредитрадиционалневидове
комуникацијеса 
Комуникацијомпосредствомди
гиталнихуређаја; 
– наведенекеодкарактеристика 
„паметног“ дигиталногуређаја; 
– 
наведенакојиначиндигиталниу
ређајимогудадопринесуупозна
вањукултурнебаштине; 
– 
наведеосновнаправилазакори
шћењедигиталнихуређајакакон
ебиугрозиоздравље; 
– 
наведенекеодздравственихриз
икавезанихзапрекомерно 
Илинеправилнокоришћењедиг
италнихуређаја; 
– доведе у 
везуначинодлагањаелектронск
оготпадасазагађењемживотнес
редине; 
– набројиосновнеподатке о 
личности; 
– 
објаснизаштосаопштавањепода
така о 
личностипредстављаризичнопо
нашањеприкомуникацијипомо
ћудигиталнихуређаја; 
– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЕЗБЕДНО 
КОРИШЋЕЊЕ 
ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

Дигиталниуређај и нашездравље 
(вид, положајтела, 
времепредекраном, 
дигиталниуређајкаоотпад). 
 
Подаци о личности и 
њиховазаштитаприкомуникацијип
омоћудигиталнихуређаја. 
 
Помоћ у 
случајуконтактасанепримеренимд
игиталним 
садржајем, непознатим, 
злонамернимособамаилиособама
којекомуницирајунанеприхватљив
начин. 
 
Одговорноруковањeдигиталниму
ређајем (мерефизичкезаштите, 
коришћењелозинке). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разлагањепроблеманамањецелин
е. 
 
Осмишљавањекоракакојиводедор
ешењаједноставногпроблема. 
 
Тумачењепостојећих и 
креирањеалгоритамаизраженихси
мболима. 
 
Уочавање и исправљањегрешака у 



76 
 

ИСХОДИ 
Позавршеткуразредаученикћеб

ити у стањуда: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

именујеособеилиинституцијеко
јимасетребаобратитизапомоћ у 
случајуконтактасанепримерени
мдигиталнимсадржајем, 
непознатим, 
злонамернимособамаилиособа
макоје 
Комуницирајунанеприхватљив
начин; 
– 
наведеосновнепрепорукезарук
овањедигиталнимуређајемнао
дговоранначин 
(применамерафизичкезаштите) 
и 
објаснизаштојеважнопримењи
ватиих; 
– 
анализираједноставанпознатип
оступак/активност и 
Предлажекоракезањеговоспро
вођење; 
– 
протумачисимболепознатог/до
говореногзначења и 
спроведепоступакописањима; 
– уочи и исправигрешку у 
симболимаизраженомупутству 
(алгоритму), 
провериваљаностсвогрешења и 
попотребигапоправи 
(самосталноилисараднички); 

 
 

АЛГОРИТАМСКИ 
НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

алгоритму.  
 
Тумачењепонашања 
дигиталногуређаја у 
односунаприказаниалгоритам. 
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ИСХОДИ 
Позавршеткуразредаученикћеб

ити у стањуда: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– доведе у везуалгоритам и 
понашањедигиталногуређаја. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

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

наставе и учења за први разред оријентисан је на процес учења и остваривање исхода. Исходи су искази о томе шта ученици 

умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет Дигитални свет. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, 

ставова и вредности ученика, који су груписани у три наставне теме: Дигитално друштво, Безбедно коришћење дигиталних 

уређаја и Алгоритамски начин размишљања. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

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

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

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

али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. Наставник је у планирању, припреми и 

остваривању наставе и учења аутономан. За сваки час треба планирати и припремити средства и начине провере остварености 

пројектованих исхода. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

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

стране ученика, укључујући и могућност да само наставник располаже дигиталним уређајем. Уколико наставник има на 

располагању одговарајуће дигиталне уређаје (рачунаре, таблете, мобилне телефоне, роботе и друге физичке дигиталне 

уређаје...), ученици треба да их користе на начин који директно доприноси остваривања дефинисаних исхода учења. Вероватно 

је да ученици имају искуства са коришћењем дигиталних уређаја. Од изузетног је значаја да та искуства наставник увиди и уважи. 

Ученици могу бити вешти корисници технологије, али то не значи да су и компетентни у овој области. У том смислу, наставник 

има слободу да наставуорганизује у складу са техничким могућностима, предзнањима и потребама својих ученика.  
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Током реализације наставе, рад наставника мора бити континуирано усмерен ка смањивању дигиталног јаза. Важно је да 

наставници помогну ученицима да увиде да технологија није свима једнако доступна, те да немогућност приступа технологији 

може да угрози одређене групе или појединце у друштву. Отуда је неопходно да наставник, пре него што планира конкретне 

активности учења, уочи постојање ученика који би, због ограниченог приступа технологији, могли да буду искључени или у 

неповољном положају. На пример, ако наставник предвиђа коришћење апликације на таблету или мобилном телефону, он мора 

да буде сигуран да те активности нису неповољне за ученике који немају приступ таквој технологији код куће. Обавезивање 

ученика да користе наставне материјала за које им је потребан приступ интернету од куће неправедно је према онима који га 

немају. За такве ученике наставник мора да обезбеди алтернативу – могућност приступа школским дигиталним уређајима, пре 

или после наставе. Значајно је и да наставник упозна ученике са стереотипом да је бављењем информатиком и програмирањем 

поље рада резервисано за мушку популацију и да га демантује кроз навођење адекватних примера (Ада Лавлејс и сл.). 

Дигитално друштво 

 Наставник треба да креира образовну ситуацију у којој ученици могу да увиде да су дигитални уређаји свуда око њих – код куће, 

у школи, дому здравља, продавници, на паркингу, улици. Наставник не сме да инсистира на дефинисању дигиталног уређаја. Он 

треба да има у виду да рачунари данас имају различите појавне облике. Десктоп, лаптоп или таблет јесу рачунари, али то је и 

телефон, као и нека савремена играчка, фрижидер, клима уређај, веш-машина. Отуда термин рачунар (енгл. computer) није 

довољан, те користимо термин дигитални уређај. 

 Ученике треба подстицати да поделе са вршњацима животне ситуације које су их увериле у корисност дигиталних уређаја, тј. 

опишу како родитељи: плаћају рачуне од куће (без чекања у реду, у време када им је згодно, чак и ноћу), како проналазе 

информације које су им потребне (радно време продавнице, временску прогнозу, читају новине и сл.), користе навигацију...  

Наставник треба да створи услове за хеуристички разговор постављајући питања: Некада није било рачунара. И тада су лекари 

лечили људе. Сада лекари користе дигитални уређај. Зашто? (Повезивањем рачунара, систем здравствене заштите обезбеђује да 

ажурни подаци о здравственом стању пацијента буду доступни не само једном лекару, већ свим лекарима укљученим у његово 

лечење. Не постоји потреба ни за издавањем папирних рецепата за лекове. Тиме се смањују трошкови и обезбеђује 

правовремено издавање лекова пацијентима којима су потребни, као и штити животна средина); Како ради касир у продавници? 

Да ли укуцава цену производа? Како је употребом дигиталног уређаја унапређен његов рад? (Скенирајући бар-кодове, касир  
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ради брже, производи које су купци купили нису више на стању у продавници, менаџер продавнице зна шта треба набавити, а 

шта не); Наставници су подучавали децу и пре рачунара. Сада користе дигитални уређај. Зашто? (Некада су наставници уписивали 

оцене у папирни дневник. Сада користе електронски дневник. Коришћењем електронског дневника наставник омогућава да 

родитељи лако могу да прате оцене своје деце, да правовремено виде коментаре наставника и васпитно делују.)  

Како би створио услове да ученици упореде начине креативног изражавања у ликовној уметности (вајарство) са дигиталним 

уређајима и без њих, наставник треба да омогући ученицима да, на часу, вајају у пластелину популарни лик из цртаћа. Током 

часа, наставник треба да прикаже ученицима видео-запис дигиталног вајања истог јунака, у 3D програму и са ученицима 

извршити поређење вајања и дигиталног вајања.  

 

Обуку ученика за коришћење дигиталних уџбеника наставник треба да спроводи планирано, у више наврата, у ситуацијама када 

дигитални уџбеник пружа могућности које премашују традиционални и доприноси разумевању наставног садржаја различитих 

предмета, те конструкцији и функционализацији знања. На часовима наставник треба да омогући ученицима да искажу своје 

виђење предности и мана дигиталних уџбеника. Ако ученици користе дигиталне уџбенике различитих издавача, добро би било 

да наставник подстакне ученике да упореде платформе и укажу на различите добробити сваке од њих. Ученици треба да 

решавају тестове у уџбеницима и играју образовне игре, а све у контексту конструкције конкретних знања и јачања дигиталне 

компетенције.  

Питања попут: Како људи комуницирају? Како дигитални уређаји доприносе брзини и лакоћи комуникације? Како данас 

комуницирамо са особама које су физички удаљене, живе у различитим деловима света? Да ли је могуће комуницирати 

коришћењем сваког дигиталног уређаја? Који су предуслови за комуникацију помоћу дигиталних уређаја? Који дигитални 

уређаји су „паметниˮ и има ли, уопште простора да, у овом контексту, говоримо о памети? Наставник треба да постави 

ученицима и омогући им да поделе своја искуства када су у питању видови комуникације са дигиталним уређајима и без њих. У 

овом контексту, наставник треба да искористи прилику да са ученицима разговара и о интернету, без инсистирања на 

дефинисању појма. (Комуникација лицем у лице, разговор посредством фиксне телефоније неки су од традиционалних начина 

комуникације. Мобилни телефон је дигитални уређај помоћу кога можемо увек да комуницирамо (ако имамо домет и платили  
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смо рачун). Да ли је то случај и са таблетом? За комуникацију помоћу таблета неопходан нам је приступ интернету и одговарајући 

програми. Наставник треба да упозна ученике са могућностима комуникације на релацији човек - дигитални уређај (паметни 

фрижидер, машина за прање веша, клима-уређај).) 

 Ако могућности локалне средине дозвољавају, наставник треба да одведе ученике у музеј, у осмишљену туру која им пружа 

прилику за уметнички доживљај и учење. У учионици, наставник треба да демонстрира ученицима виртуелну посету неком од 

најзначајнијих светских музеја/галерија и подстакне их на размишљање о условима који су били потребни да би се приказана 

установа културе посетила. Оно што ученици треба да схвате јесте да дигиталне уређаје можемо и треба да користимо како би 

повећали (створили нове) прилике за учење и искуства из области науке, културе и уметности. Посебно је значајно да наставник, 

пре екскурзије или наставе у природи, употреби неку од постојећих веб-презентација 

(http://viminacium.org.rs/izlozbe/viminaciumvirtual-tour/) или апликација и, виртуелно, упозна ученике са местима и културним 

добрима (музејима, манастирима, споменицима) које ће посетити. На тај начин, наставник пружа ученицима прилику да упореде 

доживљај поднебља и културне баштине посредством дигиталног уређаја и уживо. О доживљају ученика треба продискутовати 

након повратка у школу.   (Дигитални уређаји и интернет омогућавају приступ најзначајнијим достигнућима културе и науке без 

изласка из учионице. Њиховим коришћењем, повећава се доступност светске културне баштине. Нације производе бројне 

дигиталне производе да би промовисале сопствену културу и показале своја достигнућа. Да ли и ми треба о томе да мислимо и 

на томе да радимо и, да бисмо исто постигли, која знања треба да имамо, завршна су питања за ученике.)   

Препоручени број часова је 18. 

Безбедно коришћење дигиталних уређаја 

Наставник треба да иницира хеуристички разговор – какав је начин живота савременог човека? Колико се крећемо, каквим се 

активностима бавимо? Указати на чињеницу да се број занимања у којима је дигитални уређај доминантно средство за рад 

непрестано увећава и да отуда потиче потреба да негујемо здраве навике када је употреба дигиталних уређаја у питању. 

Нагласити да проблеми који настају са видом и коштано-мишићним системом не настају од употребе технологије, већ од  
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неправилног положаја тела, претежног седења, дужег гледања без промене фокуса. Своју тврдњу треба да подупре нпр. 

приказивањем видео-записа http:// bit.ly/KibernetskiPoremecaj. 

 Наставник треба да демонстрира и, заједно са ученицима примени начине коришћења дигиталних уређаја на безбедан начин по 

здравље. Добро би било и да заједно излистају неке од здравствених ризика, разговарају о дужини утрошеног времена испред 

екрана, направе одговарајући постер и окаче га у учионици. 

 Правилно одлагање електронског отпада важно је питање за очување здраве животне средине. Наставник може од ученика да 

тражи да разговарају са родитељима и пронађу електронски отпад који поседују у кући и, уколико постоје услови, организује 

акцију прикупљања тог отпада. Алтернатива је да наставници разредне наставе исте школе организују заједничку акцију 

прикупљања електронског отпада и, као госта-експерта, позову стручњака из агенције за уклањање и складиштење ове врсте 

отпада да одржи адекватно предавање ученицима. (У случају да у локалној средини не постоје услови за организацију оваквог 

догађаја, наставници би требало да се повежу са школама у којима се такве акције спроводе и, са својим ученицима. Уколико ни 

то није могуће реализовати, ученицима би требало приказати видео-снимак предавања стручњака.) 

 Указати на чињеницу да нису све особе које користе интернет добронамерне. Постоје људи који могу да угрозе имовину, па и 

живот других корисника интернета. У том смислу, треба приказати одабране видео-записе који адекватно третирају неке од 

најчешћих појава из спектра догађаја који настају откривањем података о личности (име и презиме, адреса становања, број 

телефона, фотографија, идентитет на интернету). 

 

 Крађа: http://bit.ly/Opljackani 

 Лажни идентитет: http://bit.ly/LazniIdentitet 

Од изузетног значаја  је да ученици схвате који подаци спадају у податке о личности, као и на које начине их људи најчешће чине 

доступним на интернету. Више информација о безбедном коришћењу интернета код деце узраста 4-8 година (стручне текстове, 

цртане филмове за децу, итд.) наставник може да пронађе на: https://digitalni-vodic.ucpd.rs/zastita-licnih-podataka-i-privatnosti-

nainternetu/. 

http://bit.ly/Opljackani
http://bit.ly/LazniIdentitet
https://digitalni-vodic.ucpd.rs/zastita-licnih-podataka-i-privatnosti-nainternetu/
https://digitalni-vodic.ucpd.rs/zastita-licnih-podataka-i-privatnosti-nainternetu/
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 Посебну пажњу треба посветити чињеници да људи своје личне податке чине доступним добровољно (најчешће из незнања или 

наивности). Наставник треба да покрене дискусију о непримереној комуникацији (говор мржње, вређање, омаловажавање), као 

и о ризичној комуникацији (контакт са непознатим особама) у реалном животу. Затим, треба да помогне ученицима да 

формирају вредносне ставове који се подједнако односе на комуникацију у онлајн и офлајн свету. Такође, наставник треба да 

подстакне ученике да наведу ситуације у којима су се срели са различитим врстама непримереног садржаја у реалном животу и 

нагласи да је слична ситуација у онлајн свету. Неопходно је да, током разговора са ученицима, непрестано наглашава да они не 

треба да се осећају беспомоћно ако се нађу у сличним ситуацијама, већ да постоје особе и институције којима треба 

правовремено да се обрате и од којих ће добити адекватну заштиту:                                                                                                                                                                                            

1. родитељ/други законски заступник 2. наставник, педагог, психолог, директор                                                                                                                              

3. https://pametnoibezbedno.gov.rs/Телефон: 19833                                                                                                                                                                               

Форма: https://pametnoibezbedno.gov.rs/prijava-nelegalnog-sadrzaja/                                                                                                         

Користан извор: https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/ lesson/putting-a-stop-to-online-meanness                                                                                                                                                                                            

Дигитални уређаји захтевају пажљиво руковање и одговарајућу заштиту од неовлашћеног приступа. Ученике треба упознати са 

неколико важних принципа физичке заштите дигиталног уређаја (не доводити уређај у контакт са течностима, посебно слатким 

пићима, штитити га од прашине, излагања прекомерној топлоти, било због вишесатне употребе или остављања на сунцу или 

пећи и сл.). Поред физичке заштите, дигитални уређај треба обезбедити од неовлашћеног приступа.                                                                                                                                                                                                 

Препоручени број часова је 8.    

Алгоритамски начин размишљања 

Знања ученика и садржаје осталих обавезних предмета и изборних програма требало би искористити како би се пред њих 

поставио адекватан задатак – поступак који треба да анализирају и предложе кораке за његово спровођење (колут унапред, 

писање слова, низ сличица од којих треба сачинити причу, низ сличица међу којима има сувишних...). Наставник треба да уведе 

термин алгоритам и да га ученицима протумачи као упутство за решавање неког проблема или извођење неког поступка. Свако 

инсистирање на дефиницијама није прихватљиво.  

Ученике треба ставити у ситуацију да добију упутство прво за делимично познате и њима смислене задатке и поступе у складу са 

њим. Потребно је да наставник осмисли симболе које ученици треба да дешифрују и изврше предвиђени поступак. У другој фази,  
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наставник треба ученицима да обезбеди упутство које им омогућава да изврше потпуно непознати задатак. Након успешне 

реализације задатка, наставник треба да им укаже да су били у ситуацији у којој се сваки дигитални уређај налази – извршава 

наредбе (упутства), не знајући са којим циљем, али ипак савршено тачно и на корист својим корисницима. 

 Тестирање ваљаности алгоритма, исправљање грешака, осмишљавање и тестирање унапређеног решења драгоцени су тренуци 

учења. (Само ученик који је свестан чињенице да пут до успеха може бити вијугав има добре изгледе да постане успешан.) У том 

смислу, наставник често треба да поставља ученике у ситуације да разматрају унапред креиране алгоритме (упутства) за 

решавање одређених задатака, да у више наврата откривају грешке и исправљају их, све док не дођу не само до најбољег, већ и 

до најефикаснијег решења. 

 Како би ученици јасно повезали алгоритам са понашањем дигиталног уређаја, наставник треба да им прикаже једноставан 

алгоритам (на табли), а затим и да им демонстрира како се дигитални уређај понаша у складу са тим алгоритмом. У циљу 

досезања предвиђеног исхода, најбоље је да наставник користи унапред програмираног робота или други физички дигитални 

уређај (попут микроконтролера) и демонстрира ученицима његово понашање. Уколико наставник располаже роботима или, за 

узраст ученика одговарајућим физичким дигиталним уређајима, препоручено је да и ученици искусе управљање њиховим 

понашањем, у складу са симболима исказаним алгоритмом. Ако су ученицима на располагању рачунари, рад у програму на 

адреси https://scratch.mit.edu/projects/19685257/ може да допринесе досезању дефинисаног исхода. Препоручени број часова је 

10  

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

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

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

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

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

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

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

природом): – самопроцена: програм наставе и учења очекује да ученици објасне нпр. начин функционисања једноставних 

алгоритама (укључујући и оне које су сами креирали), тестирају их, а затим откривају и исправљају грешке у њима. Неговање  
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праксе исказивања рефлексивних коментара током представљања онога што су урадили прилика је за развој самоувида и 

саморегулације у учењу и основа за процену властитог постигнућа ученика;                                                                                                                                 

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

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

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

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

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

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

продубљивању њиховог разумевања конкретног концепта. Питања која почињу са „Зашто” или „Како” посебно су корисна: Зашто 

није добро да чашу са слатким пићем држиш поред дигиталног уређаја? Како ради твој алгоритам? Зашто је потребно да водиш 

рачуна о дужини времена које проводиш у раду са дигиталним уређајем? итд.; – Већ знам – Желим да научим – Научио/ла сам: 

коришћење рубрика за идентификацију онога што већ знају, шта желе да науче и, накнадно, онога што су научили, корисна је 

техника коју ученици могу да користе за подршку самосталном учењу, а наставник за процену њихових постигнућа. Примењујући 

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

образовно окружење. Он прати постигнућа ученика из улоге активног посматрача и ментора. Избегнута је формална ситуација 

процењивања (наставник не прозива и не пропитује ученике), чиме је ниво стреса ученика битно смањен (потенцијално и 

елиминисан). Јачање самопоуздања ученика и саморегулације у учењу посебна је добробит која произилази из наведеног. 
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6.  ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

 

6.1. ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Садржаји програма 
Број 

часова 
Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

ОСНОВЕ ЧИТАЊА И ПИСАЊА 
-Претходна испитивања  
-Припрема за читање и писање 
-Почетно читање и писање 
-Усавршавање читања и писања 

10 
- демонстративна 
- текстуална 
- дијалошка 

- правилно изговорати гласове 
- правилно интонирати реченицу 

ЈЕЗИК 
- граматика 
- правопис 

4 

- демонстративна 
- текстуална 
- дијалошка 

 

- правилно изговарати гласове, речи и 
реченице 

- поштовати тачку, упитни и узвичћник 

КЊИЖЕВНОСТ 
-Лектира( поезија, проза, драмски текст) 
-Читање текста 
-Тумачење текста 
-Књижевни појмови(песма, прича, драмска 
игра) 

4 

- демонстративна 
- текстуална 
- дијалошка 

 

- правилно употребљавати велико слово на 
почетку реченице у писању имена и 
презимена и имена једночланих назива 

- правилно употребљавати тачку, упитник и 
узвичник 
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6.2. ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА 

Садржаји програма 
Број 

часова 
Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

ПРЕДМЕТИ У ПРОСТОРУ И ОДНОСИ 
МЕЂУ ЊИМА 

- Релације међу предметима( 
лево- десно, горе- доле...) 
- Предмети облика круга, квадрата 
и правоугаоника 

3 

- демонстративна 
- дијалошка 
- илустративна 
- истраживачка 

- орјентисати се у простору користећи 
одреднице горе, доле, изнад, испод, 
лево, десно... 

- разликовати и именовати геометријска 
тела 

- одређивати положај предмета 

ЛИНИЈА И ОБЛАСТ 
- Врсте линија 
-Унутрашњост и спољашњост 
-Дуж 

3 

- демонстративна 
- дијалошка 
- илустративна 
- истраживачка 

- разликовати и именовати тачку, дуж и 
линију 

- умети да их нацрта 
- овладати руковањем геометриским 

прибором 
- упоређивати по облику и дужини 

КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ПРЕМА 
СВОЈСТВИМА 

-Упоређивање предмета према два 
својства 

10 

- демонстративна 
- дијалошка 
- игра 
- истраживачка 
- текстуална 

- користити математичке термине: скуп, 
елеменат 

- уочити једноставне правилности 
- читати, писати и упоређивати бројеве од  

0 до 100 
- употребљавати знаке једнакости и 

неједнакости 
- савладати сабирање и одузимање до 100 
- схватити појам 0 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 
-Читање и писање бројева 
-Математички знаци 
-Упоређивање бројева 
-Редни бројеви 
-Сабирање и одузимање 
-Једначине 

2 

- илустративно 
демонстративна 

- експериментална 
- игра  

- упознати метар, динар, пару 
- знати вредност новчаница и поступак 

плаћања 
- мерити дужину: стопом, кораком... 
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7. ОСТАЛИ ОБИЛИЦИ  ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

 

7.1. ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 
Носиоци реализације 

септембар 

 Упознавање са ученицима 

 На путу од куће до школе 

 Правила понашање у школи 

 Радионица: Да се боље упознамо- Ја сам 
педагог 

 Упознавање просторија и техничких новина у 
школи 

-разговор  

-дискусија 

-посматрање 

-одељењски старешина 

-ученици 

- стручни сарадник 

-МУП Ужице 

октобар 

 Постаћу члан Дечјег савеза 

 Распоред дневних активности 

 Навике у вези са правилном исхраном 

 Шта је другарство, ко је добар друг – радионица 
из превенције насиља 

-разговор  

-дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

- Дечији савез 

новембар 

 Буквар дечјих права 

 Упознавање својих и туђих потреба 

 Радионица: Толеранција – различити а једнаки 

 Значај и начини штедње воде 

-разговор 

-дискусија 

-демострација 

-одељењски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 

децембар 

 Упознавање са радом школске библиотеке 

 Упитник за родитеље о задовољству сарадњом 
са школом – стручна служба 

 Радионица из одрживог развоја – вршњачка 
едукација 

-разговор  

-дискусија 

 - анкета 

-одељењски старешина 

-ученици 

- библиотекар 
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Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 
Носиоци реализације 

 Прослављамо Нову годину   -Ђачки парламент 

 - стручна служба 

јануар  Школска слава-Свети Сава 

 Прочитао сам на распусту 
-разговор 

-одељењски старешина 

-ученици 

фебруар 

 Шта је солидарност 

 Правила безбедности на улици, кући, школи 

 Шта да учинимо да нам успех буде бољи 

 Психолошка радионица: Знам умем могу и хоћу 

- едукативне 

радионице 

-разговор 

-дискусија 

-ученици 

-стручни сарадник 

- сарадници Завода за јавно 

здравље 

-одељенски старшина 

март 

 

 Обележавање 8. марта – Дана жена 

 Кроз игру сам научио 

 Развијање пријатељства са другом децом 

 Обележавамо 22. март - Дан вода 

 Сукоби–конструктивно решавање сукоба– 
радионица из превенције насиља 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

 

 

-одељењски старешина 

-стручни сарадник 

- ученици 

април 
 Жива бића на Земљи 

 Дан планете Земље 

 Моји родитељи и ја 

-разговор 

-дискусија 

 

-ученици 

-одељенски старешина 

-стручни сарадник 

мај  Како се понашамо приликом посета, излета... 

 Радионица: Лаж и крађа 
-едукативна - ученици 
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Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 
Носиоци реализације 

 Агресивно понашање: претња, уцене, физички 
обрачуни... – радионица из превенције насиља 

 Понашање у игри са вршњацима 

радионица 

-разговор 

-одељенски старешина 

јун 

 Упитник за родитеље о задовољству сарадњом 
са школом – стручна служба 

 Дан заштите природе: 05. 06. 

-разговор 

 - анкета 

-ученици 

-одељенски старешина 

 - стручна служба 

 
 

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

Пешачки излети 
(рекреативно-сазнајног 
карактера) 

7 

- шетање 
- уочавање 
- учење 
- посматрање и 
описивање 
 

- излагања 
- дијалошка 
- очигледности 
- практичних радова 

- Развијање правилног односа према природи и 
њеном очување 
- Стицање нових знања 
- Примена стечених знања на очигледним, 
природним објектима 
- Упознавање околине   
- Развијање спретности и кондиције у природи 
- Боравак на чистом ваздуху ради очувања здравља 
ученика 

Културно-забавне 
активности 

7 

- играње 
- певање 
- креирање маски и  
  фризура 
- имитирање 
- такмичење   

- демонстративна 
- експериментална 
- практичних радова 

- Неговање лепоте и задовољства у дружењу, 
развијање другарства 
- Развијање такмичарског духа 
- Подстицање оригиналности и креативности 
- Неговањење смисла за хумор 
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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. 

 

Циљ Оперативни задаци Садржај програма Реализација 

Упознавање природних 

лепота завичаја 

Упознавање природног станишта 

заштићених врста птица као и његово 

очување 

Царска Бара 1 дан - Мај 
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7.4.ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Праћење остваривања школског програма оствариће се кроз : 

 Састанке стручног актива 

 Праћење постигнућа и исхода 

НАЧИН  ПРИЛАГОЂАВАЊА  ПРОГРАМА 
 

Начин прилагођавања програма за образовање  и васпитање ученика са сметњама у развоју. 
Прилагођавање програма за ученике са сметњама у развоју врши се: 

индивидуализацијом наставних активности и прилагођавањем наставних метода и техника; 
применом ИОПа; 
избором одговарајућих наставних средстава; 
формирањем мањих група у оквиру одељења за интензивнији наставни рад са овим ученицима, а у складу са потребама; 
процењивањем напредовања и успеха стандардима напредних постигнућа; 
понудом одговарајућих изборних предмета; 
понудом факултативних наставних предмета и слободних активности у факултативном делу школског програма; 
укључивањем наставника индивидуалне наставе и стручних сарадника у припрему индивидуализованих наставних активности за 
ове ученике, као и за процењивање и праћење њихове ефикасности и успешности. 
 
 

ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ  
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
 Праћење ученика јесте бележење запажања о развоју његових интересовања, мотивације и способности, његових 
постигнућа у усвајању васпитно – образовних садржаја наставног предмета, његовом односу према раду и постављеним 
задацима. 
Праћење подразумева и вредновање ученикових постигнућа и успеха у остваривању задатака наставног предмета током школске 
године. 

Оцењивање је поступак вредновања свих важних чињеница о учениковим постигнућима током праћења, проверавања и 
испитивања, а изражава се оценом у складу са законом („Сл. Гласник РС“, бр. 93/2004 и 92/2005). 
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Ученик се проверава и оцењује индувидуалним и групним облицима: разговорима и испитивањем, израдом писаних, 

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

Приликом праћења напредовања ученика у обзир узимамо количину усвојених садржаја прописаних за одговарајући 
предмет, врсту, обим и ниво знања, умења и вештина. Такође, посебну пажњу посвећујемо ученичкој спремности за самосталан и 
групни рад, за учествовање у разговорима и дискусији, развијеност вештина комуникације и способности за рад у групи. 

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

васпитање, које су описне, и оно подразумева све горе наведене карактеристике и правилности.  
Наставник је дужан да благовремено води појединачну евиденцију о постигнућу сваког ученика. Евиденцијом се 

констатује остваривање циљева и задатака прописаних наставним планом и програмом, ангажовање ученика и препоручују се 
мере за даље напредовање. Евидентирање оцена се врши на крају сваког квартала, четири пута у току године. У евиденцији се 
наводе постигнућа ученика за сваки предмет који је похађао у току школске године (обавезне и изборне). Такође, евидентира се 
и средња вредност закључених оцена из обавезних предмета и она представња коначан тј. просечан успех који је ученик 
остварио. Успех ученика  се изражава описно (одличан, врло добар, добар, довољан и недовољан успех) и бројчано (аритметичка 
средина свих закључних оцена заокружена на две децимале). Такође, у току години се прати понашање ученика и испуњавање 
законом прописаних школских обавеза ученика.  
 

Владање ученика се оцењује оценама  примерно, врло добро, задовољавајуће и незадовољавајуће. Владање ученика не 
утиче на општи успех који ученик остварује у току школске године. 

 
ОПШТИ И ПОСЕБНИ СТАНДАРДИ ЗНАЊА 

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

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

циљевима и задацима образовања и васпитања. 
Посебни стандарди одређују ниво развијености знања, способности и вештина које ученик остварује на крају сваког 

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

Стандарди знања су референтна основа за прикупљање поузданих и ваљаних података о степену остварености очекиваних 
постигнућа и, посредно, циљева и задатака васпитања и образовања. 
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На основу резултата националних испитивања и очекиваног, односно почетног нивоа постигнућа- националних стандарда, 
формулише се републички план развоја квалитета образовања. Овим планом одређују се реалистичка очекивања у оквиру 
дефинисаних постигнућа за поједине наставне области и наставне предмете за одређени временски период, за целу земљу, на 
националном нивоу. 

Стандарди остварености задатака, односно постигнућа прописаних на школском нивоу, одређиваће се  се такође на 
основу: 
резултата школских испитивања и очекиваног и почетног нивоа постигнућа- школског стандарда. 
На основу резултата испитивања и очекиваног  почетног нивоа постигнућа формулише се школски план развоја квалитета 
образовања, којим се одређује степен остварености постигнућа који се очекује у одређеном временском периоду. 
Стандарди остварености задатака, односно постигнућа, одређују се тако да буду у одређеној мери изнад нивоа који се у датом 
тренутку може утврдити на основу испитивања ученика, како би се на тај начин утицало на развој квалитета образовања. На 
основу испитивања постигнутог, стандарди се мењају и померају на више. 

 

 

8. ПОСЕБНИ  ПРОГРАМИ 

 
 

8.1. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 

 
РЕДНИ 
БРОЈ 

САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

1. 
Сарадња са Народним музејом- Зрењанин у виду учешћа у 

радионицама, посетама актуелних изложби као и сталних поставки 
септембар-јун Стручна већа, библиотекар    

2. 
Сарадња са позориштем Тоша Јовановић – Зрењанин; посећивање 

актуелних представа примерених школском 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 
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РЕДНИ 
БРОЈ 

САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

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

Ученички парламент 

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

Караџића 
08. новембар Стручна већа, библиотекар 

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

Ученички парламент 

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

Ученички парламент 

9. 
Међународни дан особа са инвалидитетом(промовисање 

разумевањапроблема инвалидитета, промовисање права особа са 
инвалидитетом..) 

03. децембар 
Стручна већа, библиотекар, 

руководство школе 

10. Обележавање Новогодишњих празника и Светског дана смеха 
последња недеља 
првог полугодишта 

Одељењска већа свих разреда, 
Ученички парламент 

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

руководство школе 

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

Ученички парламент 

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

Ученички парламент 

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

руководство школе 

15. 
Међународни дан дечије књиге у спомен на рођење писца Ханса 

Кристијана Андерсена 
02. април 

Стручна већа, библиотекар, 
руководство школе 

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

руководство школе 

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

Ученички парламент 

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

Ученички парламент 

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

ученичке задруге) 
април 

Одељењска већа свих разреда, 
Ученички парламент 
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РЕДНИ 
БРОЈ 

САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

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 

 
8.2. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

Активност Реализатори Време 

Организација игара: 
„Кад границе не постоје играмо се много боље“ 

Вујовић Данијела, 
Стручно веће разредне наставе, Стручно веће 

физичког васпитања, Савет родитеља 
Децембар  

Квиз такмичење Нижи разреди Мај  

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

секције, ВТ, Ученички парламент 
  у складу с  актуелним 

догађајима 

Игре на снегу Стручно веће разредне наставе, Стручно веће Децембар – јануар  
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физичког васпитања  ( када има снега) 

Спортске активности (инклузија) 
Стручно веће разредне наставе, Стручно веће 

физичког васпитања  
Април    

Недеља школског спорта 
- Спортска такмичења 
- Крос  
- Јавни час физичког васпитања 
- Час одељењске заједнице о значају спорта 

и физичке активности 
- Утакмице ученика и наставника 
- Израда паноа и материјала за сајт школе о 

одржаним такмичењима и победницима 

Стручно веће разредне наставе, Стручно веће 
физичког васпитања, Савет родитеља  

Октобар -мај 

 
 
 

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

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 

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 
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- развија одговорност свих 
- сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање 

Овај принцип остварује се: 

- мерама превенције 
- мерама интервенције 

Превентивне мере иницирају и реализују сви запослени и ученици. 

Мере интервенцијеспроводи Тим за заштиту ученика од насиља који је именовао директор, а сви запослени школе су дужни да 
регују (зауставе, пријаве) када су сведоци или имају сазнање о насиљу над и међу ученицима. 

Вређање угледа, части и достојанства личности у установи јесте понашање лица или групе лица које може да има обележја 
психичког и социјалног насиља или злостављања. Када се узнемиравањем и понижавајућим поступањем повређује неко од 
лићних својстава, понашање се квалификује као дискриминација. 
 
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за 
последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика. 
Наша школа полази од принципа да се насиље над и међу ученицима може спречити.   
У складу са овим принципом школа креира климу у којој се: 
 

- учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности 
- не толерише насиље и дискриминација 
- не ћути у вези са насиљем и дискриминацијом 
- развија одговорност свих кроз подизање нивоа свести и осетљивости свих у установи, на све облике дискриминације и 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и достојанства личности 
- сви који имају сазнање о насиљу и дискриминацију се обавезују на поступање 

 
Ови принципи остварују се: 

- мерама превенције 
- мерама интервенције 

 
Превентивне мере иницирају и реализују сви запослени, учениции родитељи. 
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Мере интервенцијеспроводи Тим за заштиту ученика од дискриминације и насиља који је именовала директорка, а сви 
запослени школе су дужни да регују (зауставе, пријаве) када су сведоци или имају сазнање или сумњу о дискриминацији и 
дискриминаторном понашању и вређању угледа,части и достојанства личности, насиљу над и међу ученицима/децом, као и о 
породичном насиљу. 
Ученици/деца и родитељи , такође пријављују сазнање или сумњу на  дискриминацију и насиље доступном члану Тима. Имена и 
контакти чланова Тима за заштиту су истакнути на видљивим местима по школи. 
 

 

 

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. 
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ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ 
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Усклађена и доследна 
Примена утврђених  
Поступака и процедура 

Заустављање насиља, 
утврђивање  нивоа  
евидентирање, 

било ко од запослених, 
 ако је сведок насиља, 
од.старешина 

по потреби одређује 
одељ.старешина 

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 тимаМарија 
Лакатуш, Дарко Јоњев 
 

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. 

Оглашавање у медијима 
 

Промовисање позитив 
них примера добре 
праксе 

Драгана Шпер 
Снежана Вукић 
 

По потреби 

Инструирање Савета родитеља 
 у циљу реализације 
програма  заштите ученика од   
насиља 

Информисање, размена 
идеја, преузимање одговорности 

Рајка Чекрџин 
Дарко Јоњев 
 
Марија Лакатуш 
Снежана Вукић 

Новембар -мај 

Умрежавање носилаца 
Превенције: Савет 
Родитеља,Шк Одбор, 
Од. Већа, Наст. Веће 

Разговори, размена идеја и  
искустава, анализа 
извештаја 

Марија Лакатуш,Снежана Вукић Децембар и јун. 

Анализа примене васпитних  
мера  

интерактивна размена  
на нивоу Од.већа 

Сва Oд.већа и директорка, 
 тим за заштиту 

децембар, март 
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ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ 
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 на I нивоу  обавештавање ОС,  
родитеља 
разговор , реституција, 
медијација 
договор, праћење  
реализације 

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 

Периодично праћење и вредновање Истраживање,запажање Тим за заштиту учени Децембар  - 
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ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ 
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

врста и  
Учесталости насиља 

Провера, анализа ка од насиља 
одељ.старешина 

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 

 
8.4. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

У току године, школа ће реализовати задатке професионалне оријентације кроз све облике образовно-васпитног рада, а 
посебно у оквиру редовног наставног процеса, слободних активности и одељењских заједница. Како оспособљавање ученика за 
доношење реалних и зрелих одлука о избору занимања захтева дужи континуирани и систематски рад, професионална 
оријентација ће се плански и систематски одвијати у основној школи - од првог до осмог разреда , а не само у осмом разреду, 
када се доноси прва одлука о избору одређеног образовног профила. Професионална оријентација се наставља и у припремном 
разреду средње школе. 
 Основни носиоци реализације програмских задатака професионалне оријентације су: координатор активности и 
професионалне оријентације, школски психолог, социјални радник, разредне старешине, предметни наставници. Остали 
учесници у раду на професионалној оријентацији су: директор, реедукатор психомоторике, логопед, разредна већа, наставничко 
веће, стручна већа, организације ученика уз повремено улључивње родитеља. 
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 Ради ефикасније координације рада организована је и комисија за професионалну оријентацију који сачињавају : 
одељењске старешине осмог разреда, руководилац практичне наставе, наставник ТИО, психолог, социјални радник. 
 У области професионалне оријентације предвиђени су општи задаци за све ученике основног образовања: 
 - упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање 
професионалног развоја, 
 - упознавање ученика са светом рада и занимања и системом средњег образовања, 
 - формирање правилних ставова према раду, 
 - подстицање ученика за испитивачко понашање према себи и свету рада, 
 - подстицање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење зрелих одлука у вези са избором 
занимања, 
 - успостављање сарадње са родитељима ученика и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци у њиховом 
професионалном развоју, 
 - успостављање сарадње са установама и институцијама, које могу допринети успешнијем професионалномраду ученика. 
 

Активност Време Реализатори 

Упознавање ученика са 
подручијима рада, 

образовним профилима и 
средњим школама 

 Израда паноа за ученике 

 Организовање презентација средњих школа 

 Формирање Кутка за професионалну оријентацију 

 Формирање збирке промотивног и информативног 
материјала средњих школа 

током школске 
године 

- Тим за професионалну 
оријентацију 

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 
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8.5. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 
 

За праћење реализације Програма здравственог васпитања задужени су здравствени радници школе. Они ће сарађивати 
са свим запосленим радницима у нашој установи као и са Заводом за заштиту здравља – Зрењанин и информисати запослене о 
новинама значајним за унапређење здравствене културе ученика. 

У сачињавању програма здравственог васдпитања пошло се одциљева и задатака утврђених и планираних РПШ-ом  као и 
претходне анализе постојећег стања и утврђених потреба:  

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

-Учење подразумева превођење онога што ученици знају о здрављу у жељени начин понашања,уз препознавање правих 
животних вредности и подстицање оптималног развоја личности. 

-Развијање психички и физички здраве личности, одговорне према сопственом здрављу. 
-Стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења. 

Саветодавни рад с ученицима 
осмог разреда 

 Примена стандардизованих тестова (ТПИ и др.) 

 Индивидуални саветодавни рад с ученицима 

 Индивидуални саветодавни рад с родитељима 

 Сарадња са ЦИПС у оквиру НСЗ 

 Предавања/радионице за ученике о избору 
занимања 

 Саветодавни рад с ученицима којима је потребна 
додатна подршка и сарадња с релевантним 
службама 

друго и треће 
тромесечје 

- Психолог школе 
- Одељењске старешине 

Информисање о упису и 
средњу школу 

 Предавања за ученике осмог разреда о избору и 
упису у средњу школу 

 Предавање за родитеље ученика осмог разреда о 
избору и упису у средњу школу 

четврто 
тромесечје 

- Педагошко-психолошка 
служба 

- Одељењске старешине 

Реализација програма 
„Професионална оријентација 
на преласку у средњу школу“ 

 Реализација изабраних радионица за све ученике 
седмог разреда 

 Реализација изабраних радионица за све ученике 
осмог разреда 

 Реализација одабраних радионица за групе 
заинтересованих ученика 

током школске 
одине 

- Тим за професионалну 
оријентацију 

- Одељењске старешине 
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-Васпитање ученика за рад и живот у здравој средини. 
-Стицање знања ,умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља. 
 
-Подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима. 
-Развијање психичких и моторних способности у  складу са индивидуалним карактеристикама. 
-Мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља. 
-Развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине. 
-Развијање одговорног односа према себи и другима. 
-Укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог начина живота. 
-Развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности, једнакости и отворене комуникације. 
-Усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних за очување здравља. 
-Упознавање са најосновнијим елементима здравог начина живота. 
-Упознавање са протективним факторима за здравље, као што су физичка активност и боравак у природи. 
-Формирање жеље да ученик упозна своје тело. 
-Стицање знања и вештина из области колективне и личне хигијене. 
-Упознавање са правилном исхраном. 
-Упознавање са штетним ефектима поједних супстанци са акцентом на штетне ефекте дувана и алкохола. 
-Упознавање са потребом усклађивања времена за игру рад и одмор. 
-Упознавање са најчешћим ситуацијама у којима ученик може да се повреди. 
-Примењивање  Протокола о поступању  приликом  ЕПИ  напада код деце и ученика. 
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РАЗРЕ
Д ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ МЕС. МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ РАДА РЕАЛИЗАТОРИ САРАДНИЦИ 

I- IV Подстицање сазнања осеби IX-X 
Корективни програм,вођење 

„споменара другарства“, 
психол. радионице 

Психолог,специјал.педагог,
логопед, реедукатор, 
одељ.старешина 

Остали наставници и 
сарадници, 
Родитељи 

V – VIII 
Свест о сличностима и разликама 

наших осећања 
током 
године 

Индивидуалне и групне 
логопедске и 

психомоторне вежбе, 
психолошке радион. 

Психолог,педа 
гог, наставници 
индивидуалне 

наставе 

Одељењске 
старешине, 

остали наставници 

Ош 
Сш 

Утврђивање броја ученика са 
стањем потреба за појачаном 

хигијеном у школи 

IX-X 
I- II 

Опсервација, интервју, скале 
процене, преглед хигијене 

Здравствени 
радници 

Одељењске старешине, 
наставници, стручни 

сарадници 

Ош 
Сш 

Спровођење установљених 
процедура предвиђених РПШ-ом 
,за спровођење хигијене у школи 

Током 
године 

Опсервација, интервју, скале 
процене, преглед хигијене 

Директор, помоћници 
директора, 

социјални радник  
психолог, педагог, 

медицински техничар, 
одељењски старешина 

 

остали наставници, 
родитељи 

радници на одржавању 
хигијене, 

I – IV Препознавање осећања 
током 
године 

Индивидуалне и групне 
логопедске и 

психомоторне вежбе, 
психолошке радионице 

Психолог,         педагог,  
наст.инд.наставе 

Психолог,         педагог,  
наст.инд.наставе 

ОШ 
СШ 

Евидентирање променау развоју 
током 
године 

Дефектолошка и психолошка 
процена, процена знања 

Стручна служба, 
наставници инд. наставе, 

предметни наст. 

Здравствени 
радник, педијатри, 
лекари специјал. 

ОШ 
СШ 

Хигијена зуба и усне 
дупље 

током 
године 

предавања , здравствени 
прегледи, демонстрација 

Здравствени 
радник 

Одељењске 
старешине 

I – IV 

Формирање навикаправилне 
исхране,самопослуживања и 

коришћења санитарних 
чворова 

Прво 
полуг. 

Опсервација и инструкција 
Васпитачи и 

одељењске стар. 
Здравствени радник, 

Куварице 

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 
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I –VIII 
Психомоторна 

организованост 
Током 
године 

Корективно  – превентивне 
вежбе 

Реедукатор, соматопед 
Остали чланови 

колектива 

I –VIII Шта је здраво понашање 
Током 
године 

Предавања, инструкције, 
прегледи 

Здравствени радник 
Педијатри , 

неуропсихијатар 
Стоматолози 

ОШ 
СШ 

Правилно коришћењеуслуга  
здравствених служби 

Током 
године 

Предавања, инструкције 
Одељењскестарешине,здра

вствени р. 
Социјални радник 

I –VIII Безбедно кретање у саобраћају 
Током 
године 

Предавања, инструкције 
васпитачи, одељењске 

старешине, наставн.TO. и 
практичне наставе 

Радници 
МУП-а 

ОШ 
СШ 

Савладавање  конфликата 
Током 
године 

Радионице, разговори 
Тим за заштиту деце од 

насиља 
Стручна служба, 
одељењске стар. 

ОШ 
СШ 

Перцепција индивидуалних 
разликамеђу половима 

Током 
године 

Разговори, 
радионице 

Одељењске старешине, 
психолог, 
педагог, 

здравствени р. 

Стручна служба, 
одељењске старешине 

ОШ 
СШ 

 

Знати како сачувати здраву 
околину 

Током 
године 

Предавања, 
разговори, 
радионице 

Одељењске стар, руков. 
еколошке 

секције 
Сви члановиколектива 

ОШ 
СШ 

Злоупотрба психоакти 
вних супстанци 

XI 
 

V 

Предавања 
разговори 

филм 
радионице 

Одељењске старешине 

Специјални 
педагог 

психолог 
здравствени радник 

СШ 
Заштита од нежељене 

трудноће 
током 
године 

Предавања 
разговори 
радионице 

Здравствени радници 
специјални педагог 

психолог 

саветовалиште за 
младе 

ОШ 
СШ 

Шта је насилништво 
током 
године 

предавања 
разговори 

филм 
радионице 

Одељењске 
старешине, специјални  

педагог, 
психолог 

Тим „ Моја школа, 
школа без насиља“ 

МУП 
НВО 

ОШ 
СШ 

Појам родне равноправности 
V 
VI 

предавања 
радионице 

Специјални педагог 
психолог 

одељењске старешине 
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8.6. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
 

ПРОГРАМСКИ  ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ  РАДА САРАДНИЦИ 

Пријем нових ученика 
Структуирање одељења 
Комплетирање документације 
Сарадња са другим школама, 
интерресорном комисијом, одељењем 
за послове из области друштвених 
делатности, центром за социјални рад, 
просветном инспекцијом, интернатом 

 
 
 
 

АВГУСТ-СЕПТЕМБАР 

-интервју 
-социјална анамнеза 
-прикупљање 
документације 
-вођење евиденције 
-саветодавни рад у вези 
остваривања права 
-израда спискова 

директор 
помоћници директора 
стручна служба 
 разредне старешине 
администрација 
 друге институције 

Припрема спискова ученика путника и 
родитеља пратилаца (за сваки месец ) 
Израда месечних карата  
Израда спискова за путне трошкове у 
готовини (за сваки месец) 
Припрема списка за исхрану ученика 
(за сваки месец) 
Учешће на активима,  стручним 
већима, тимовима 
Учешће у раду Тима за заштиту 
ученика од насиља 
Сарадња са Тимом за инклузивно 
образоваље 
Сарадња са Комисијом за вођење 
дисциплинских поступака  
Сарадња са центрима за социјални рад 
у Зрењанину и окружењу 
Сарадња са интерресорном комисијом 
Сарадња са здравственим установама 
Сарадња са Просветном инспекцијом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОКОМ 
 

ЦЕЛЕ ГОДИНЕ 
 
 

-тимски рад 
-увид у постојећу  
документацију 
-вођеље евиденције 
-саветодавни рад у вези 
остваривања права 
-израда спискова 
-разговори, договори, 
консултације 

директор 
помоћници директора 
стручна служба 
 разредне старешине 
администрација 
 друге институције  
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ПРОГРАМСКИ  ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ  РАДА САРАДНИЦИ 

 
 

Пикупљање документације, 
спровођење свих радњи везаних за 
конкурс за ученичке стипендије, 
израда спискова за ученичке 
стипендије  
 

 
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

увид у постојећу  
документацију 
прикупљање 
документације 
израда спискова 
 

разредне старешине 
друге институције 
родитељи 

Саветодавни рад са родитељима 
ученика који не похађају редовно 
наставу, обилазак породица 
Рад са ученицима са поремећајем 
понашања, њиховим родитељима, 
обилазак породица 
Праћење ученика без родитељског 
старања 
 
Праћење ученика са здравственим 
проблемима 
 
Саветодавни рад у вези остваривања 
права као и обавеза 
 
Подела прикупљене помоћи 
 

 
ТОКОМ ЦЕЛЕ 

 
ГОДИНЕ 

 
 
 
 

-разговор 
 
-саветодавни рад 
 
-писање дописа и пријава 
 
-теренски рад 

стручна служба 
 наставници 
администрација 
 друге институције 

 
Посете дислоцираним одељењима 
Учешће у раду Тима за професионалну 
оријентацију 
Рад са ноноуписаним ученицима 

 
ОКТОБАР- 

 
НОВЕМБАР 

 
рад на терену 
консултације  
 дописи  другим институцијама 
интервју 
групни разговор 

 
директор 
стручна служба 
разредне старешине 
друге институције 
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ПРОГРАМСКИ  ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ  РАДА САРАДНИЦИ 

 
Учешће у раду стручних органа 
Састанак Комисије за професионалну 
оријентацију 
Родитељски састанак за припремне 
разреде средље школе 
Писање приговора за ученике средње 
школе, који нису на листи за 
стипендије 

 
 
 
 
 

ДЕЦЕМБАР 

 
 
писање извештаја 
вођеље евиденције 
и документације 
консултације и давање 
предлога 
дописи 

помоћници директора 
стручна служба 
разредне старешине 
 друге институције 
администрација 
родитељи 

Подела хуманитарне помоћи 
Помоћ ученицима у одећи и обући у 
зимском периоду 
Обилазак породица, рад са 
родитељима чија деца нередовно/не 
похађају наставу 
 
 

 
 
 

ЈАНУАР- 
 

ФЕБРУАР- 
 

МАРТ 

 
процена потреба 
рад на терену 
разговори, савети 
дописи 

стручна служба 
 разредне старешине 
 друге институције 

Професионална оријентација за VIII 
разредe 
 
Саветодавни рад са ученицима и 
породицама 
 
Обилазак наших одељења на селу 
 

 
 
 

АПРИЛ- 
МАЈ 

 
 
 

интервју 
 
рад на терену 
 
саветовање, информисање 

 
стручна служба 
 разредне старешине 
 друге институције 

Сарадња са редовним школама 
 
Родитељски састанци за ученике 
завршних разреда ОШ у Зрењанину и 
Кикинди 
 
Припрема документације и мишљења 
за лекарске прегледе ученика, који се 
уписују у средњу школу 

 
 
 

МАЈ 

разговор 
 
давање предлога и мишљења 
 
писање дописа 
 
саветодавни рад 

помоћници директора 
стручна служба 
наставници 
друге институцује 
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ПРОГРАМСКИ  ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ  РАДА САРАДНИЦИ 

 

Учешће у раду стручних органа 
 
Припрема за упис ученика за следећу 
школску годину 
 
Сарадња са ученицима и родитељима 
 
Сређивање евиденције и 
документације за ученике који 
завршавају школу 
 
Припрема извештаја о раду 
Припрема плана рада 

 
 
 

ЈУН 

саветодавни рад 
 
вођење евиденције 
и докумантације 
 
консултације 
 
анализа података 
 
 

директор 
 
помоћници директора 
 
стручна служба 
 
наставници 
 
администрација 
 
 друге институције 

 
 
 

8.7. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 

РЕДНИ 

БРОЈ 
АКТИВНОСТ ЦИЉЕВИ МЕСЕЦ 

 

1. 

Сарадња са Народним музејом- Зрењанин у 

виду учешћа у радионицама, посетама 

актуелних изложби као и сталних поставки 

Музеј као инситуција чија је делатност усмерена ка 

друштву, може имати значајну илогу у промовисању 

одрживог развоја и очувања компоненти 

биодиверзитета. 

 

 

септембар-јун 

 

 

 

 

Цилјеви еко радионица су развијање еколошке свести, 

развијање одговорног односа према окружењу и 

спремност за очување живе и неживе природе, 
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РЕДНИ 

БРОЈ 
АКТИВНОСТ ЦИЉЕВИ МЕСЕЦ 

2. Еколошке радионице 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 

племенитији однос према четинарима као и према 

природи и животној средини у ширем смислу.Набавком 

јелки са бусеном које се после празника могу посадити,  

ствара се  традиција неге зеленила. 

 

Последња недеља 

првог 

полугодишта 

 

5. 

 

Обележавање Светског дана вода 

(цео наставни дан може бити посвећен 

водама кроз интердисциплинарну, односно 

тематску наставу) 

Подизање свести о важности воде за опстанак, 

побољшању управљања њеним ресурсима, упознавање 

са начинима економисања водом и мерама против 

њеног загађења . 

 

22. март 
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РЕДНИ 

БРОЈ 
АКТИВНОСТ ЦИЉЕВИ МЕСЕЦ 

 

 

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 школе(парк, 

језеро, ливаду) и упознати ученике са лепотом тог 

добра, истаћи колико може бити важан ресурс и за 

учење, спортске активности и за околно становништво и  

указати на потребу очувања. 

 

 

 

05. јун 
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8.8. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

Унапређивање циљева и задатака појединих аспеката васпитања у великом степену зависи од  квалитета сарадње школе и 
родитеља. Посебно важну улогу има одељењки старешина, стручни сарадник и директор школе.  
Ова сарадња углавном се огледа у пружању помоћи родитељима за што успешније остваривање програма васпитне улоге 
породице као и ангажовању родитеља у реализацији васпитних задатака  школе.  

У циљу што бољег информисања о најновијим сазнањима о одгајању и васпитавању деце, родитељима ће бити одржани 
тематски родитељски састанци.  
Школским развојним планом (2015/2018. година), планиран је рад на интензивнијем укључивању родитеља у живот и рад школе.  
Активности за остваривање сарадње са родитељима у шк. 2015/16. години: 

- правовремено информисање родитеља о активностима у школи 
- укључивање родитеља у годишње планирање рада школе 
- укључивање родитеља у планирање и реализацију активности и акција 

ученичких организација 
- укључивање родитеља у акције на уређењу школе 
- одржавање радионица за родитеље психолог, одељењски старешине и др.стручни 

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. 
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Активност Време Реализатори 

Информисање 

 Редовни и ванредни родитељски састанци 

 Пријем родитеља („отворена врата“) 

 Израда паноа 

 Сајт школе 

 Организација предавања/радионица за родитеље о 
различитим темема 

током године - Сви органи и службе школе 

Саветовање 

 Индивидуални саветодавни рад педагошко-психолошке 
службе или одељењских старешина 

 Организација предавања/радионица за родитеље о 
различитим темема 

 Препоруке за обраћање одговарајућим институцијама 

током године 
- Одељењске старешине 
- Педагошко-психолошка 

служба 

Партиципација 

 Учешће родитеља у реализацији наставе и ваннаставних 
активности 

 Учешће родитеља у спортским активностима 

 Учешће родитеља у реализацији посета и излета за 
ученике 

 Учешће родитеља у хуманитарним и културним 
активностима 

током године - Одељењска већа 
- Стручна већа 

Консултовање у 

доношењу 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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8.9. ПРОГРАМ  РАДА  ШКОЛСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ 

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

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

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

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

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

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

васпитног подручја изворима знањаи подстицање стваралачког потенцијала. 

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

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

и некњижне грађе 

Задаци: 

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

- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима 

- учествовање у остваривању Програма рада школе и Развојног плана 

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

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

каталогизација 

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

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

- заштита библиотечко-медијатечке грађе и њихова периодична ревизија 

- учествовање у раду и припрема ученика за школске приредбе,такмичења и квизове 
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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 
6.  

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

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

 припремање наставних средстава,училаи литературу за наставне часове 

 издавање и контрола коришћења-враћања књига,као и повремено увођење нових књига и учила 

 прикупљање материјала и уређивање зидних новина 

 припремање простора и наставних средстава за извођење часова,психолошких,едукативних и креативних радионица,рада 
стручних органа школе,као и приликом манифестација које школа планира 

вођење документације о свом раду 
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ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ВРЕМЕ ДИНАМИКА РАДА САРАДНИЦИ 

сачињавање глобалног годишњег и 
месечног оперативног програма 

IX Прва недеља 
Директорка, помоћник директора, 

психолог 

сређивање и обрада књига и 
аудиовизуелних средстава 

IX-VI свакодневно  

учешће у раду  тима за заштиту од 
насиља  

IX-VI 
Предвиђено динамиком рада тима 

за заштиту од насиља 
Директорка, помоћник директора, 

наставници и сарадници 

учешће у припреми  и реализацији 
инклузивних игара  

IX- XII 
Предвиђена пројектним 

активностима 
Директорка,помоћници директора, 

наставници 

упис нови х чланова и њихово 
упознавање са начином рада 

IX-VI свакодневно Одељенске старешине 

посета сајму књига X Последња недеља  

учешће у припреми и реализацији 
Програма Здрави избори за децу- 
против насиља 

Током године Једном недељно Специјални педагог, психолози 

учешће у раду тима за стручно 
усавршавање 

Током године 
Предвиђено динамиком рада тима 

за стручно усавршавањ 
Чланови тима 

 

Учешће у раду тима за пројектно 
планирање 

Током године 
Предвиђено динамиком рада тима 

за заштиту од насиља 
Чланови тима 

Припрема и учешће у организацији 
новогодишњег програма и квизова 

XII 
 

По утврђеном плану Одељенске старешине 

Учешће у изради летописа 
Током године 

 
По утврђеном плану 

Директор, помоћници  директора, 
наставници 

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

српског језика 

Песничка штафета IV Учешће у реализацији манифестације 
Градска библиотека, 

директорка,наставници,ученици 

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

 

израда извештаја о раду у току школске 
године 

VI  
Помоћник директора, психолог 
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8.10. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
 

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

сарадњу са локалном заједницом у којој се налази.Социоекономска структура породица највећег броја ученика  намеће потребу 
свакодневне сарадње са Центром за социјални рад ,здравственим установама, редовним школама, Дечјим организацијама, 
невладиним сектором, хуманитарним организацијама. 

Због специфичности психофизичког развоја деце и често неадекватне  ране стимулације , потребно је исту надокнадити у 
школи, како у оквиру наставе, тако и кроз сарадњу са бројним образовним и културним институцијама (Културни центар, 
позориште, биоскоп, градска библиотека ). 

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

Школски развојни план предвиђа бројне активности у циљу унапређења сарадње са локалном заједницом, а евалуација 
реализације ових активности вршиће се током периода имплементације од стране Тима за самовредновање.  

Приказивање свих значајних активности у току године одвијаће се преко средстава јавног информисања и школске 
интернет презентације, која је од школске 2006/2007 године омогућила ужој и широј јавности потпуни увид у делатност школе. 
Верујемо да ће ове новине омогућити реализацију бројних, раније зацртаних циљева, као што је кућа за сву децу из целодневне 
наставе, правовремено укључивање ученика у предшколско одељење и школу , мање осипање ученика, безбедније окружење за 
децу , што брже проналажење посла након завршене средње школе и др. 
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8.11. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
8.12. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

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

Праћење примене превентивних мера 

безбедности и здравља на раду у 

складу са Актом о процени ризика. 

Праћење примене превентивних 

мера безбедности и здравља на 

раду у складу са Актом о 

процени ризика. 

Праћење примене превентивних 

мера безбедности и здравља на 

раду у складу са Актом о процени 

ризика. 

Праћење примене 

превентивних мера 

безбедности и здравља на 

раду у складу са Актом о 

процени ризика. 
Обука новозапослених и запослених 

који мењају радно место 

Обука новозапослених радника 

Обука ђака који праксу обављају у 

оквиру школских радионица: I, II и 

IIIразреди Средње школе 

Обука ђака који праксу обављају 

у оквиру школских радионица: 

припремни разреди Средње 

школе 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

Укључивање ученика у изради и 

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

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

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

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

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

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

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

школа, односно Општина сноси целокупне трошкове екскурзије.   

 

8.14. ПРОГРАМ  РАДА  ЛОГОПЕДА 

Циљ рада логопеда је корекција поремећаја вербалне комуникације и ублажавање развојних поремећаја код 
деце.Користи се као специфичан метод рада са циљем подстицања развоја личности у свим њеним областима и у сврху 
разрешавања проблема,који је настао као последица поремећаја вербалне комуникације код детета. 

 

Садржај годишњег програма: 

Разред Тема Циљ Исходи Садржај теме 
Време 

реализације 
Метода рада Облици рада 

I-IV 

Процена 

способности 

Утврђивање 

говорно- 

језичког статуса  

Утврђивање степена 

говорно-језичке 

развијености 

Логопедска 

дијагностика 

септембар Протокол за 
процену 
говорно-језичке 
способности 

Индивидуални рад 
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ученика  ученика 

I-IV 

Стимулација 

сензо-

перцептивних 

функција 

Развој психофи-

зиолошке 

основе за говор 

 

Идентификује 

звукове из 

непосредног 

окружења,локализуј

е изворе 

звука,разликује 

звукове,класификује 

звукове,разликује 

предмете 

различитих 

облика,бојаи 

величина,групише 

предмете по боји, 

облику и величини 

Вежбе за развој 

аудитивне 

перцепције, 

дискриминације и 

меморије,вежбе за 

развој визуелне 

перцепције, 

дискриминације, 

меморије 

октобар-јун вербална 

интерактивна 

демонстративна 

 

Индивидуални рад 

I-IV 

Развој 

унутрашњег 

говора 

Развој пасивног 

речника 

Разумевање и 

извршавање 

једноставних и 

сложених вербалних 

исказа 

Вежбе говорне 

имитације,вежбе 

разумевања 

једноставних и 

сложених налога 

октобар-јун вербална 

интерактивна 

демонстративна 

Индивидуални рад 

I-IV 

Развој и 

корекција 

фонетске 

стране говора  

Формирање 

правилног 

изговора 

гласова 

Правилно 
усмеравање 
ваздушне струје, 
правилно извођење 
покрета говорних 
органа, правилан 

Вежбе усмеравања 

ваздушне струје, 

вежбе 

логомоторике, 

вежбе изазивања 

октобар-јун вербална 

интерактивна 

демонстративна 

Индивидуални рад 
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изговор гласова на 
почетку, у средини и 
на крају речи 

гласова, вежбе за 

корекцију 

дисторзованих  

гласова, 

вежбеправилног 

изговора гласова у 

речима, 

аутоматизаци-ја 

гласова у 

спонтаном 

говору,вежбе 

фонемске 

дискриминације 

I-IV 

Развој 

активног 

говора и 

језика 

 

Увођење у 

елементарне 

облике говора, 

развој 

вербалног 

изражавања, 

проширива-ње 

језичког израза, 

корекција 

језичко-

граматичке 

структуре, 

развој 

семантичког 

нивоа говора 

Правилно одговара 

на постављена 

питања, допуњава 

започету реченицу, 

правилно 

употребљава разне 

врсте речи, користи 

ситуациони говор, 

самостално прича 

причу по сликама, 

препричава 

прочитани текст, 

репродукује краће 

песмице 

Вежбе упамћивања 
структуре речи и 
реченица, 
именовање и 
богаћење речника, 
вежбе разумевања 
логичко-
граматичких 
структура, вежбе 
употребе разних 
језичких облика, 
вежбе за развој 
репетитивног, 
наративног и 
дијалошког говора, 
развој социјалне и 
конвенционалне 
комуникације 

октобар-јун вербална 

интерактивна 

демонстративна 

Индивидуални рад 
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I-IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корекција 

читања 

 

Развој психо-

физиолошке 

основе за 

читање 

Савладана техника 

читања, читање 

речи и  реченица 

као целине, разуме 

значење  прочитаног 

Вежбе фонематске 
анализе и синтезе, 
вежбе конверзије 
графема у фонеме, 
уочавање 
редоследа, вежбе 
читања речи, 
реченица, текста 

октобар-јун вербална 

интерактивна 

демонстративна 

Индивидуални рад 

I-IV 

Корекција 

писања 

 

Развој психо-

физиолошке 

основе за 

писање 

Уочава елементе 

слова, правилно 

формира и пише 

кратке реченице, 

преписује текст, 

ради диктат 

иаутодиктат 

Вежбе фонематске 
анализе и синтезе, 
вежбе 
графомоторике,ве
жбе конверзије  
фонема у графеме, 
уочавање 
редоследа, вежбе 
писања речи, 
реченица, текста 

октобар-јун вербална 

интерактивна 

демонстративна 

Индивидуални рад 

 

 

8.15. ПРОГРАМ  РАДА  РЕЕДУКАТОРА  ПСИХОМОТОРИКЕ 

 

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

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

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

успеха. 

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

индивидуалним  радом  реедукатора  психомоторике.  

Садржај годишњег програма: 

 

Разред 

 

Тема 

 

Садржај теме 

I - IV 

 

 

 

Процена способности Општа дефектолошка дијагностика, тестови, евалуација 

I - IV 

 
Вежбе гностичке организованости 

Вежбе  за дефинисање доживљаја телесне целовитости 

Вежбе за доживљај гестуалног простора 

Вежбе за откривање објективног простора 

Вежбе за уочавање присуства другог 

Вежбе  за уочавање тела у простору 

Вежбе за уочавање и процену квалитета времена 

(трајање, истовременост, наизменичност, редослед, 

уклопљеност) и оријентацију у  времену 

Вежбе за уочавање и препознавање ритмова 

Вежбе за овладавање  метричким  временом 

I - IV 

 

Стимулација сензо- перцептивних 

функција 

Стимулација аудитивних,   визуелних,   тактилно-

кинестетичких, густативних, олфактивних и вестибуларних 

функција 

Развој аудитивне, визуелне, тактилне перцепције 

дискриминације, диференцијације, меморије 
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I - IV 

 
Вежбе пажње 

Вежбе усмеравања, расподеле, одржавања, флексибилности 

Вежбе за развој визуелне селективности 

Вежбе претраживања и праћења, задаци менталног праћења 

Репродукција ритмичких структура 

Вежбе за развој аудитивне пажње 

Вежбе за развој визуелне пажње 

I - IV 

 
Вежбе памћења 

Вежбе   за   развој аудитивног вербалног и невербалног 

памћења 

I - IV 

 

Вежбе за развој моторике  горњих и 

доњих екстремитета 

Вежбе опште моторичке спретности 

(ходање,трчање,скакање,хватање,слагање,отварање,затвара

ње...) 

Развој постуралне контроле 

Вежбе за равнотежу и баланс 

Вежбе кинестетичке организације покрета 

Вежбе динамичке организације покрета 

I - IV 

 
Вежбе праксије 

Вежбе   за   развој   мелокинетичке 

праксије, развој праксије мускулатуре 

лица, идеомоторне, идеаторне, 

конструктивне праксије, графомоторне вежбе 

I - IV 

 

Вежбе за подстицање сазнајног 

развоја 

Вежбе за развој логичког мишљења у 

равни конкретних операција:  вежбе 

серијације, класификације, 

коресподенције, конзервације; вежбе за 

подстицање оперативности мишљења на 

нивоу формалних логичких операција; појмови 

бројева, ротације;формирање стратегије 

учења;уочавање особина различитих 
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материјала;посматрање,анализирање,именовање 

појава и формирање појмова;вежбе 

анализе,синтезе,генерализације. 

I - IV 

 
Вежбе латерализације 

Вежбе  за уочавање и стабилизовање латерализованости 

Вежбе за усмеравање латерализованости 

I - IV 

 

Вежбе   за   уједначавање   тонуса   

и осамостаљивање покрета 

Вежбе кружних покрета из рамена, лакта и зглоба шаке 

Вежбе наизменичних покрета шака и прстију 

I - IV 

 
Вежбе за контролу импулсивности 

Вежбе уз ходање,пљескање 

Вежбе пред огледалом 

I - IV 

 

Вежбе контроле и координације 

покрета тела 

Вежбе  визуомоторне  контроле  и координације 

Вежбе манипулативне спретности руку 

Координација покрета горњих и доњих екстремитета 

Вежбе фине моторичке спретности 

I - IV 

 

Вежбе за развој практогностичке 

организованости 

Вежбе имитације једноставних покрета, вежбе имитације 

сложених покрета 

I - IV 

 

Вежбе за развој нумеричких 

способности 

Поимање класне структуре бројева, развој способности 

уочавања делова и целина, уочавање разлика, успостављање 

редоследа објеката према неком референтном критеријуму, 

схватање перманентности објекта, разумевање односа 

између класа и субкласа 

I - IV 

 

Вежбе релаксације 

 
Релаксација вођена вербалним инструкцијама 
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8.16. ПРОГРАМ  РАДА  СОМАТОПЕДА 

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

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

сензомоторним и психомоторним функција. 

Садржај годишњег програма: 

 

РАЗРЕД ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕТОДА РАДА ОБЛИЦИ РАДА 

I-IV 
Процена моторичких способности 
Процена когнитивних способности 

Септембар 

Протокол 
запроценумоторних и 
когнитивнихспособно

сти 

Индивидуални рад 

I-IV 
Програм за координацију покрета 

горњихекстремитета 
доњихекстремитета, тела уцелини 

Октобар – Јун 
Демонстративна, 

вербална 
Индивидуални рад 

I-IV 

Програмзаразвојопште 
моторичкеспретностиПрограмзаује
дначавање тонуса и осамостаљивање 

покрета. 
Програмзаразвојравнотеже 

Октобар – Јун 
Демонстративна, 

вербална 
Индивидуални рад 

I-IV 
Програмзаразвој визуомоторне 

координације 
Октобар – Јун 

Демонстративна, 
вербална 

Индивидуални рад 
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I-IV 
Програм за манипулативну спретност 

Функционалнаспособност шаке и 
прстију 

Октобар – Јун 
Демонстративна, 

вербална 
Индивидуални рад 

I-IV 
Програм за развој 

графомоторних способности 
Октобар – Јун 

Демонстративна, 
вербална 

Индивидуални рад 

I-IV 
Програм за развој 

доживљаја телесне целовитости 
Октобар – Јун 

Демонстративна, 
вербална 

Индивидуални рад 

I-IV 
Програм за развој 

орјентације у простору 
Октобар – Јун 

Демонстративна, 
вербална 

Индивидуалнирад 

I-IV 
Програмзаразвојпажњеи 

визуелне дискриминације 
Октобар – Јун 

Демонстративна, 
вербална 

Индивидуалнирад 

I-IV 
Програм за развој 

орјентације увремену 
Октобар – Јун 

Демонстративна, 
вербална 

Индивидуалнирад 

I-IV Релаксација Октобар – Јун 
Демонстративна, 

вербална 
Индивидуалнирад 



 

8.17. ПРОГРАМ  РАДА  СПЕЦИЈАЛНОГ ПЕДАГОГА 
 

Применом теоријских и практичних  сазнања, специјални педагог доприноси остваривању и унапеређењу васпитног рада, успостављању и 
развоју социјалних вештина и безбедности ученика/деце у установи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања који су 
дефинисани законом. 
 

Садржај годишњег програма:I-IVРАЗРЕДА 
 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДА РАДА ОБЛИЦИ РАДА 

Откривање и процена 
снага ученика 

Септембар и по пријему нових 
ученика 

Вербална,демонстративна Индивидуални 

Кодекс понашања, 
важност успостављања и 

поштовања правила 
Септембар-јун Интерактивне, драматизација Индивидуални и групни 

Без насиља, здрави 
избори 

Октобар- јун 
Вербална, дијалошка, 

демонстративна 
Групни, радионичарски 

Социјална перцепција 
кроз социјалне приче 

Октобар - јун Вербална интерактивна Индивидуални и групни по потреби 

Успостављање и јачање 
одговорности 

Октобар - јун Вербална интерактивна Индивидуални 

Безбедност ученика Септембар-јун Вербална, демонстративна Групни 

Конфликти и шта са 
њима 

Септембар -јун Вербална дијалошка Групни и индивидуални 

Непријатна осећања Октобар -јун Вербална ,дијалошка Индивидуални 
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8.18. ПРОЈЕКЦИЈА ПОТРЕБЕ ЗА ПОДРШКОМ ОБАВЕЗНИМ ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА 
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1. Бачикин 

Алекса 
1/1 

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

2. Врачарић 

Филип 
1/1   x x x x x x x x    3 108 2 72 2 72   

3. Живков 

Зоран 

1/1   x x x x x x x x    3 108 2 72 2 72   

4. Комненић 

Лазар 
1/1   x x x x x x x x    3 108 2 72 2 72   
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5. Пападими

троу Асани 

Исак 

1/1 
  x x x x x x x x    3 108 2 72 2 72   

6.  1/2   x x x x x x x x    3 108 2 72 2 72   

7.  1/2   x x x x x x x x    3 108 2 72 2 72   

8.  1/2   x x x x x x x x    3 108 2 72 2 72   

9.  1/2   x x x x x x x x    3 108 2 72 2 72   
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8.19. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

ОПИС РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

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

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

Два наставника-дефектолога воде једну овакву групу, односно одељење и по договору одлучују о подели активности у одљењу 
(часови редовдне наставе, израда домаћег задатка, сати слободних активности и сати слободног времена).  

Наставници  који раде у продуженом боравку  се договарају и усклађују своје активности са учитељима  из редовне наставе. У циљу 
упознавања деце, као и решавања педагошких ситуација наставници  из продуженог боравка су упућени  на континуирану сарадњу са 
психологом школе.  

 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

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

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

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

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

Специфични циљеви: 

 потпун и хармоничан развој детета 

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

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

 оспособити ученика за самостално учење 

 истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење 
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 потенцирати важност учења утемељеног на опажању процеса из окружења (очигледна метода) 

 писменост (језичка, математичка, информатичка) 

 рад на начинима изражавања емоција (друштвено прихватљиви модели) 

 развијање духовне димензије живота 

 европска и глобална димензија модерног живљења 

 плурализам, поштивање различитости и важност толеранције 

 партнерство у образовању  

 улога технологије у образовању 

 брига о деци са посебним потребама 
 

КЉУЧНА ПОДРУЧЈА РАЗВОЈА  

Хармоничан развој тела и душе: задовољавање потребе за кретањем и установљавањем културе кретања; поправљање 
координације покрета, осећаја за ритам и; комуницирање с основним предпоставкама здравог начина живота; утемељивање основних 
хигијенских и здравствених навика; обогаћивање емоционалног живота; упознавања себе и других; објективна самоевалуација; јачање 
потреба за интерперсоналним везама. 

Процес социјализације и комуникације: истраживање и континуирани рад на побољшању интелектуалних, емоционалних и моралних 
особина личности; упознавање са  друштвено прихватљивим облицима понашања у одређеним ситуацијама; јачање антидискриминационог 
осећања и хуманог односа према друштву ; усвајање практичних знања повезаних са елементарним грађанским васпитањем и 
свакодневним животним дужностима. 

Вербална комуникације или вербализација: рад на усавршавању вербалне вештине и проширивању вокабулара; циљани развој 
менталних способности; утемељење вештина за самоучење и самоедукацију. 

Уз постизање вештине прецизног и течног писања и читања, од ученика првог и другог разреда захтева се развијање вештине 
интерпретативних, критичких и креативних читатељских  вештина и изражајног  читања и рецитовања. 

Учење писаних слова први је корак у учењу упорабе писаног језика. Аутоматском писању претходи учење облика и спајања слова. Ученици 
морају бити оспособљени да довољно брзо пишу како би писање користили  као алат. 

Захтев развијања лепог рукописа, економичне и уредне организације текста и упорабе стандардних и уредних слова не спречава 
индивидуалне особине рукописа. Ученици морају да науче како да пишу без изостављања, замене или испуштања слова. 
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Утемељење основа математичке, логичке и научно-технолошке писмености: активности креативног, јасног и логичног решавања 
проблема; откривање, ређање, класификовање, генерализовање, скицирање, рачунање и мерење; примена математичких знања у 
различитим концептима; упораба речи, бројева, симбола, табела и модела за објашњење математичких законитости; коришћење пригодног 
математичког записа, математичке и остале терминологије везане уз природне науке; решавање проблема вербалним и симболичким 
делатностима; упораба информацијско комуникацијских технологија; увежбавање и развој радно-практично-техничких вештина. 

Културно-уметничко подручје развоја: повезивање емотивне и моралне са естетском сфером живота и рада кроз позоришне и 
филске (тв) представе; читање поезије и прозе и експериментисање у интерпретацијама; упознавање с класичном и прикладном 
литературом; креативно изражавање кроз креирање ликовно-вајарских радова.  

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

Игре, спорт и рекреација: задовољавање потреба за кретањем;  игре опонашања, дечје игре из народне традиције, импровизовање 
игара у самосталној режији, поправљање координације покрета, групно импровизовање игара пропраћено ритмом, покретом и мимиком; 
елементарне игре, групне игре, спортске игре, такмичарске игре итд. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Остваривање циљева и развој кључних подручја  ће се најбоље остварити усмеравањем рада на садржаје, теме, кључне појмове и 
образовна постигнућа која су прописана Наставним планом и програмом за одређени разред. Садржаје ће реализовати дефектологом  у 
продуженом боравку, али у договору с дефектологом  који ради у редовној настави. Стога је изузетно важно све активности планирати како 
би се постигла кохерентност међу одабраним садржајима и усклађеност деловања међу учитељима. 

Време предвиђено за реализацију пратећих активности треба реализовати у складу с претходно наведеним циљевима рада у 
продуженом боравку, имајући увек на уму узраст и могућности детета.  

Креативност, иновативност и наставничка вештина максимално ће доћи до изражаја при одабиру игара, литературе, културних 
садржаја као и садржаја којима ће реализовати захтеве за развојем социјализацијских и комуникацијских те радно-техничких компетенција. 
Посебну пажњу треба посветити целокупном развоју детета , у здраву, самосталну, радно оспособљену јединку која ће у будућности својим 
знањем, развијеним животним вештинама и ставовима допринети развоју друштва. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ФОНДА ЧАСОВА РЕДОВНИХ И ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ 

 

Редни 
број РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА 

НЕДЕЉНИ БРОЈ 
РАДНИХ ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ БРОЈ 
РАДНИХ ЧАСОВА 

1. Израда домаћих задатака и учење 

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

2. Допунска настава, додатна настава 

(Српски језик, Математика) 
према потреби  

 ПРАТЕЋЕАКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА   

3. Мала школа великих ствари  2 70 

4. Оловка пише срцем 1 35 

5. Шарам - стварам 2 70 

7. Певам, плешем, глумим 1 35 

8. Видео пројекције  2 70 

9. Игре без граница 5 140 

10. Активност по избору ученика 2 70 

 ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА   

11. Припрема за оброк и исхрана 1 35 

 укупно 25 875 
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ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
 
КАДА  ЈЕ НАСТАВА  ПОПОДНЕ 
 
6,30-8,30   јутарње прихватање ученика, хигијенска припрема за доручак и доручак 
8,30-9,30 слободне активности 
9,30-11,30  самосталан рад-часови учења 
11,30-12,00  слободно време-боравак на ваздуху 
12,00-12,30  ручак 
12,30-13,30  припрема за одлазак у школу 
 
 
КАДА  ЈЕ НАСТАВА  ПРЕ ПОДНЕ 
 
11,00-11,30  пријем деце-слободне активности 
11,30-12,00слободно време боравак на ваздуху 
12,00-12,30ручак 
12,30-15, 00слободне активности 
15,00-15,30слободно време-активности по избору ученика 
 
 
 
УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА   
 

Наставни процес одвија се у учионици, а програм рада продуженог боравка се остварује у просторијама које су прилагођене и 
опремљене искључиво за остваривање рада продуженог боравка. 

Током боравка у школи ученицима је  осигуран један кувани топли оброк . Како би се ученицима омогућило, а учитељима олакшало 
усвајање правила понашања за време оброка,  терпезарија је естетски уређена и прикладно опремљена. 

Просторије у којима ће ученици проводити већи део дана су светле, довољно велике, опремљени аудио-визуалном опремом, 
дидактичким помагалима и рачунарима. 

Усвајање хигијенских навика захтева довољну количину сапуна и папира као и умиваоник за прање руку (који је одвојен од 
санитарног чвора). 
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  Програм ваннаставних активности   ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 
 

Време 
реализације 

Активности - теме 
Активности 

ученика 
Активности 
наставника 

Начин 
реализације 

Циљеви и задаци 

септембар 

-ликовно изражавање 
-креативан рад (прављење 

предмета од сламки, 
текстила, папира, гипса...) 

-понашање у саобраћају 
(илустрације) 

-израда паноа („Деца у 
саобраћају“) 

-спортске и друштвене 
активности („Фудбал“, 
„Између две и четири ватре“, 
„Иде маца око тебе“, „Деда 
леда“, „Човече , не љутисе“, 
Музичке столице, Школица, 
игре вијачом, игре ластишом, 
решавање дечијих 
енигматских и логичких игара, 
разноврсна подржавања 
покрета људи и животиња 

-слушају 
-посматрају 
-описују 
-упоређују 
-цртају 
-праве 
-трче 
-вежбају 
-такмичесе 

-сугерише 
-поставља 
проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 

-фронтални 
-
индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

-Развијање ученичких 
способности опажања и 
посматрања. 

-оспособљавање ученика за 
коришћење разноврсног 
материјала 

-оспособљавање ученика за 
живот и рад у колективу 

-развијање такмичарског духа 

октобар 

-креативан рад (прављење 
слика од опалог лишћа) 

-говорне и језичке вежбе 
(састављање приче на основу 
датих слика; прављење нових 
речи) 

-посматрање јесењих промена 
у природи 

-истражују 
-прикупљају 
материјале 
-цртају 
-сликају 
-дискутују 
-изводе ѕакључке 
-певају 

-координира 
радом, помаже 
у стварању тима 
и групе, 
-упућује на 
изворе сазнања, 
-сугерише 
-дискутује 

-фронтални 
-
индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

-богаћење речника новим речима 
и развијање осећаја за реченицу 

-развијање смисла за тачност и 
естетски доживљај 

-развијање колективног духа и 
осећаја за групни рад 

-развијање и неговање љубави 
према музици 
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Време 
реализације 

Активности - теме 
Активности 

ученика 
Активности 
наставника 

Начин 
реализације 

Циљеви и задаци 

-певање и слушање музике 
-израда паноа (Јесен) 
-спортске и душтвене игре 

-вежбају и такмиче 
се 

-мотивише -неговање правилних хигијенских 
навика 

новембар 

-ликовно изражавање ученика 
-кративан рад (прављење 

дечијих инструмената и 
играчака) 

-друштвене и спортске игре у 
просторијама 

-израда паноа (Школски 
прибор, и научена слова) 

-упоређују 
-цртају 
-сликају 
-праве 
-вежбају 
-такмиче се 

-сугерише 
-поставља 
проблем 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 

-фронтални 
-
индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

-развијање перцепције, пажње, 
мишљења и закључивања 

-развијање уредности, тачности, 
маште, размишљања, процене 
свог и туђег рада 

-оспособљавање за практичан рад 
-развијање ликовних доживљаја 
-развијање колективног духа 

децембар 

-креативан рад (украшавање 
јелке и прављење мањски за 
маскембал) 

-припрема приредбе за дочек 
Нове године 

-игре на снегу 
-израда паноа („У сусрет Новој 

години-Новогодишњи пано- 
жеља) 

-уређење и украшавање 
учионице 

-истражују 
-прикупљају 
материјале 
-цртају 
-праве 
-дискутују 
-анализирају 
-изводе закључке 

-координира 
радом 
-помаже у 
стварању тима и 
групе 
-упућује на 
изворе сазнања 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 

-фронтални 
-
индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

-оспособљавање за примену 
стечених знања 

-развијање маште и стваралаштва 
-развијање креативности и 

међусобне сарадње, 
-развијање осећаја за ритам и 

координацију покрета 
-неговању љубави према зимским 

чаролијама 

јануар 

-говорна вежба (Доживљај са 
зимског распуста) 

-игре на снегу (правимо фигуре 
од снега, Снешко Белић, 
Ледени град) 

-спортске и друштвене игре по 
избору ученика 

-уређење паноа (игре на снегу, 
Свети Сава) 

-причају 
-активно слушају 
-вежбају 
-такмичесе 

-координира 
радом 
-помаже у 
стварању тима и 
групе 
-упућује на 
изворе сазнања 
-подстиче 
-мотивише 

-фронтални 
-
индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

-богаћење речника, -вежбе у 
усменом изражавању 

-неговање групног облика рада 
-учествовање у организовању 

уметничких активности 
-подстицање и развој 

креативности 
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Време 
реализације 

Активности - теме 
Активности 

ученика 
Активности 
наставника 

Начин 
реализације 

Циљеви и задаци 

фебруар 

-говорна вежба (И речи се 
друже – наоснову приче по 
сликама) 

-спортске игре на снегу 
-друштвене игре у 

просторијама 
-изражајно усмено иражавање, 

читање занимљиве дечје 
литературе и часописа за 
децу 

-причају 
-читају 
-такмичесе 
-изводе ѕакључке 

-сугерише 
-поставља 
проблем 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 

-фронтални 
-
индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

-развијање правилног и лепог 
изражавања 

-неговање другарства 
-даљи развој физичких 

способности 
-развој критичког мишљења 
-неговање изражајног читања 

март 

-креативан рад (прављење 
букета од сувог и свежег 
цвећа и креп папира, весници 
пролећа, израда честитки ѕа 
Осми март...) 

-читање песама и састављање 
стихова о мајци 

-припрема приредби за Осми 
март 

-уређење паноа (Осми март 
Дан жена) 

-истражују 
-прикупљају 
материјал 
-чистају и рецитују 
-цртају праве 
-дискутују и 
анализирају 
-изводе закључке 

-координира 
радом 
-помаже у 
стварању тима и 
групе 
-упућује на 
изворе сазнања 
-подстиче 
-мотивише 

-фронтални 
-
индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

-развијање ученичких 
способности посматрања и 
опажања, логичко, стваралачког 
и апстрактног мишљења 

-развијање оспособљености за 
тимски рад 

-неговање изражајног читања и 
рецитовања 

-развијање и неговање 
такмичарског духа 

април 

-креативан рад (прављење 
корпица за јаја, украшавање 
ускршњих јаја) 

-читање текстова по избору 
ученика 

-изражајно рецитовање 
-слушање музике и играње 

народних игара 
-уређење паноа (Дан планете 

земље) 

-истражује 
-прикупљају 
материјале 
-читају и рецитују 
-цртају и праве 
-дискутују и 
анализирају 
-изводе закључке 
-слушају музику 
-такмичесе 

-мотивише 
-координира 
радом 
-помаже у 
сварању група и 
тимова 
-упућује на 
изворе знања 
-ослобађа од 
треме 

-фронтални 
-
индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

-неговање изражајности при 
читању и рецитовању 

-развијање осећаја за склапање 
боја 

-развијање креативности и 
стваралаштва 

-развијање координације покрета 
уз музику 

-развијање осећаја за колективни 
рад 
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Време 
реализације 

Активности - теме 
Активности 

ученика 
Активности 
наставника 

Начин 
реализације 

Циљеви и задаци 

-развија 
слободно 
мишљење 

-неговање навике очувања 
животне средине 

мај 

-иражајно читање и 
драматизација текстова 

-посета приредби за Дан школе 
-спортске, музичке и 

друштвене игре 
-ликовно изражавање 
-уређење паноа (Све цвета и 

све расте) 
-обилазак околине 

-читају 
-имитирају, глуме 
-причају, 
посматрају 
-изводе закључке 
-такмиче се 

-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-развија 
кооперативност, 
самопоуздање 

-фронтални 
-
индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

-правилна примена стечених 
знања 

-увежбавање читања са 
разумевањем 

-подстиче на слободно причање 
-стицање навика и 

оспособљавање ученика за 
коришћење различитих извора 
знања 

-поштовања правила игре и 
поседовање спортске културе 

-упознавање знаменитости и 
лепоте места и околине и 
сварање навика за њихово 
чување 

јун 

-спортски живот (игре у 
школском дворишту, 
такмичење, игре у природи) 

-припрема приредбе за крај 
школске године 

-уређење паноа (У сусрет лету) 
-читање, рецитовање, 

драматизација 
-певање и слушање музике 

-имитирају 
-глуме 
-сликају 
-рецитују 
-певају 
-такмиче се 

-разговара 
-процењује 
-закључује 

-фронтални 
-
индивидуални 
-групни 
-рад у пару 

-правилна примена стечених 
знања 

-неговање такмичарског духа 
-неговање навике учествовања у 

тимском раду 
-неговање изражајности у читању 

и рецитовању 
-неговање осећаја за поштовање 

и уважавање туђег мишљења. 
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Председник  Школског одбора 
Директор школе        М.П. 
_______________________                                                                                                                                                                     ____________________ 

Снежана Вукић               Драгана Бачулов 
 

 


