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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Основе за израду школског програма чине: 

 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  

 Правилник о наставном плану за други циклус образовања и васпитања и програму наставе и учења за V разред образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС- Просветни гласник", бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010-др.правилник, 3/2011- др.правилник,1/2013, 

4/2014, 11/2016, 6/2017, 8/2017, 9/2017)  

 Годишњи програм рада школе 

 Извештај о раду школе 

 Услови рада у школи 

 Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице 

2. НАСТАВНИ ПЛАН  ЗА ПЕТИ  РАЗРЕД  ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Фонд часова 

нед.  год. 

1.  Српски језик 5 180 

2. Мађарски језик 5 180 

3. Српски као нематерњи језик 3 108 

4.  Енглески језик 2 72 

5.  Ликовна култура 2 72 

6.  Музичка култура 2 72 

7.  Историја 1 36 

8.  Географија 1 36 
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9.  Математика 4 144 

10.  Биологија 2 72 

11.  Техника и технологија 2 72 

12.  Физичко и здравствено васпитање 2 72+54* 

13. Информатика и рачунарство 1 36 

УКУПНО: А 24/32 918/1206 

 

 

*Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и 

изборни наставни предмети 

 

ред. 

број  
ОБЛИК ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА НЕД. ГОД. 

1. Редовна настава 24/32 918/1080 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатни рад 1 36 

 ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА НЕД. ГОД. 

Обавезне ваннаставне активности 

1. Час одељенског старешине 1 36 

ред. 

број  
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  нед.  год. 

1 Грађанско васпитање 1 36 

2. Верска настава 1 36 

3. Италијански језик 2 72 

УКУПНО: Б 3 108 

УКУПНО: А+Б  27 /35 1026/1314 
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 Физичке активности 1,5 54 

 Хор/ Оркестар 1-2 36-72 

Слободне активности 

2. 

Друштвене, техничке,  

хуманитарне,  

спортске и 

 културне активности 

 

          1-2 

 

 

         36-72 

 

3. Екскурзија ДО 2 ДАНА ГОДИШЊЕ 

 

 

3.    ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ  НАСТАВНИХ  ПРЕДМЕТА 

3.1.  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 
 

Фонд: 180часова 
Циљ: Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и 

писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела,позоришна,филмска и друга 

уметничка остварења из српске и светске баштине. 
Задаци наставе српског језика: 

- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепскихи ортографских стандарда српског књижевног језика; 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика; 

-  оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим  видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим 

комуникационим ситуацијама(улогаговорника,слушаоца,саговорникаичитаоца); 
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 
-   развијање смисла и способности за правилно,течно,економично и уверљиво усмено и писмено изражавање,богаћење речника, језичког 

и стилског израза; 

-   увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, 

истраживачког); 
-   оспособљавање за самостално читање,доживљавање,разумевање,свестрано тумачење и вредновање књижевно-уметничких дела 
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rазних жанрова; 

- упознавање,читање и тумачење популарних иинформативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа задецу; 

- поступно,систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста; 

-  развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално коришћење 

библиотеке(одељењске,школске,месне);поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења(позориште,филм); 
 
- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности 

-  упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне 

и филмске уметности, као и других уметничких остварења; 

- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 

- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији; 

- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 

-   подстицање,неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности(литерарна,језичка,рецитаторска,драмска,новинарска 

секцијаидр.); 
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- васпитавање ученика  заживот и  рад у духу хуманизма,истинољубивости,солидарности и других моралних вредности; 

- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира,културних односа и сарадње међу људима. 

 
Оперативни задаци: 
- овладавање техником читања и писања на оба писма 
- савладавање просте  реченице(појам,главни делови) 

- стицање основних појмова о именицама,придевима  и глаголима 

- постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела(осећања,догађаји,ликови,поруке) 

- овладавање усменим  и писменим  изражавањем према захтевима програма(препричавање,причање,описивање,извештавање) 

- постепено упознавање методологије израде писменог састава 
 

 
 

ТАБЕЛАРНИ  ПРИКАЗ   РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЧАСОВА ПО ОБЛАСТИМА 

 
Садржаји програма Обрада Утврђивање Систематизација Укупно 

Језик 
Граматика 

Правопис 

40 
37 

3 

20 
18 

2 

14 
13 

1 

74 
68 

6 

Књижевност 

Школска 

лектира  

Домаћа лектира 

43 

32 
11 

16 

12 
4 

8 

5 
3 

67 

49 
18 

Култураизражавања 
Говорноизражавање 

Писмениизражавање 

6 
3 

3 

24 
4 

20 

9 
3 

6 

39 
10 

29 

Укупно 89 50 31 180 
 

 
 

Тематски оквир: 
кључнеречи /појмови:1.тема- граматика:реченице,падежи,променљиве врсте речи,глаголи,непроменљиве врсте  речи 

2.тема-правопс:велико слово,знакови  интерпункције,писање речце НЕ 

3.тема-писмено  изражавање:писмене вежбе и домаћи задаци 
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4.тема-усмено изражавање:говорне вежбе,изражајно казивање стихова,јачање вербалног самопоуздања 

5.тема-књижевност:лирика,епика 
 

Рд. 
Бр. 

Назив 
теме 

 

Предметни исходи 
 

Стандарди 

Начини и 
поступци 

остваривања 

програма 

   Компетенције 
Опште 

међупредметне 

компетенције 

Начин провере 
остварености исхода 

1. Граматика -Анализом речнице 

и реченичних 

чланова наводити 

ученике да 

разликују именичке 

и глаголске додатке 

-Вежбањем на 

тексту уочити 

разлике просте и 

сложене реченице 

На конкретном 

примеру једне 

изабране речи 

демонстрирати 

ученицима њене 

различите облике у 

различитим 

падежима 

-На основу 

конкретних примера 

у  реченици 

наводити ученике да 

закључе која су 
питања за падеже, 
која је њихова 

функција,а 
које значење 

 СЈ.1.3.4. препознаје врсте 

речи;зна основне 

граматичке категорије 

променљивих речи; 

примењује књижевнојезичку 

нормуу вези са облицима 

речи    

СЈ.1.3.8. одређује реченичне 

и синтагматске 

чланове у 

типичним(школским) 

примерима 
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; 
Препознаје подврсте речи; 

уме да одреди облик 

променљиве речиСЈ.2.3.6. 

одређује реченичне и 

синтагматске чланове у 

сложенијим примерима 

СЈ.3.3.4.познаје подврсте 

речи; користи 

терминологику у вези са 

врстама и подврстама  

речи и њиховим 

граматичким  

категоријама 

СЈ.3.3.6.познаје главна 

Комбиновање 

различитихв рста 

дидактичког 

материјала: 

илустрација,табела

, паноа, 

Увођење ученика 

у главне појмове 

граматике,српског 

језика прво 

теоријски,а потом 

и  практично, 

применом на 

примерима 

Самоевалуација  и 

евалуација 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Компетенција 

за учење 

-Рад са 

подацима 

информацијама 
-Комуникација 

Формативно, 

свакодневно 

оцењивање усмених 

одговора ученика 

Домаћи задатак 

Самоевалуација и 

евалуација на крају 

месеца и током 

појединих часова 
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Рд. 
Бр. 

Назив 
теме 

 

Предметни исходи 
 

Стандарди 

Начини и 
поступци 

остваривања 

програма 

   Компетенције 
Опште 

међупредметне 

компетенције 

Начин провере 
остварености исхода 

 На конкретном 

примеру 

демонстрирати 

ученицима сваку 

врсту речи понаособ 

На задатом тексту  

 

 

 

заједносаученицима 

значења падежа и главна 

значења глаголских 

облика (уме да их 

објаснии зна 

терминологију у вези са 

њима) 

  Уочавати глаголска 
времена 

-Помоћу  

многобројних 

примера објаснити 

ученицима 

категорије 

глаголског вида и 

глаголског броја 

    

2. Правопси  

 
 

Задатим 

примером 

утврдити стечена 

знања о 

правопису 
-На задатом примеру 
навести ученике да 

уоче правилну 

употребу великог 

 
СЈ.1.2.8. примењује 

правописну 

норму(изсваке 

правописне области)у 

једноставним примерима 

СЈ.2.2.5. зна правописну 

норму и примењује је у 

већини случајева 
СЈ.3.2.5. зна и доследно 
примењује 

Комбиновање 
различитих 

врста 

дидактичког 

материјала: 

текстова,табела 

Самоевалуација 

и евалуација 

Кроз практичне 

примере ученици 

показују 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Компетенција 

за учење 

-Рад са 

Формативно, 
свакодневно 

оцењивање усмених 

одговора ученика 

Рад на тексту- групни 

рад Самоевалуација и 

евалуација на крају 

месеца и током 

појединих часова 

Домаћи задатак 

Писана провера-вежба 
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Рд. 
Бр. 

Назив 
теме 

 

Предметни исходи 
 

Стандарди 

Начини и 
поступци 

остваривања 

програма 

   Компетенције 
Опште 

међупредметне 

компетенције 

Начин провере 
остварености исхода 

слова, писања 

речце НЕ,употребу 

зареза, тачке и 

зареза, неколико 

тачака, цртице. 

правописну норму могућност да 

самостално 

користе 

правописне знаке 

-Дата правописна 

правила ученици 

примењују у 

говорној култури 

Корелација:стран

и језици, 

информатика 

подацима и 

информацијама 
-Комуникација 

-Дигитална 

компетенција 

- Естетичка 

компетенција 

3. Писмено 

изражавањ

е 

-Различитим 

темама развијати 

ученичку писану 

културу 

-Занимљивим 

избором тема 

мотивисати 

ученике на 

испољавање 

креативности 

-Одређеним темама 

СЈ.1.2.1. зна и користи оба 

писма(ћирилицу и 

латиницу) СЈ.1.2.2. 

саставља разумљиву, 

граматички исправну 

реченицу 

СЈ.2.2.1. саставља 

експозиторни,наративни

и дескриптивни 

текст,који је целовити 

кохерентан 

Комбиновање 

различитих 

врста 

дидактичког 

материјала: 

Ученици 

развијају своју 

писменост 

-Ученици 

подстичу своју 

стваралачку моћ 

и развијају 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Компетенција 

Формативно, 

свакодневно оцењивање 

усмених одговора 

ученика 

Самоевалуација и 

евалуација на крају 

месеца и 

  Мотивисати ученике 
Да што више 

читају и пишу 

-Систематизацијом 

обрађеног градива 

мотивисати 

ученике да усвоје 

СЈ.2.2.2. саставља вест, 
реферати и звештај 

СЈ.3.2.1.организује тексту 

логичне и правилно 

распоређене пасусе; 

одређује прикладан 

наслов тексту и 

креативност 
-Одговарањем на 

различите теме 

ученици негују 

врлине и 

позитивне 

вредносне системе 

за учење 
-Рад са 

подацима и 

информацијама 

-Комуникација 
-Дигитална 

компетенција 

током 
појединих часова 

Домаћи 

задатак-Радна свеска, 

писана 

провера-вежба 
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Рд. 
Бр. 

Назив 
теме 

 

Предметни исходи 
 

Стандарди 

Начини и 
поступци 

остваривања 

програма 

   Компетенције 
Опште 

међупредметне 

компетенције 

Начин провере 
остварености исхода 

граматичка 

правила из области 

врста речи, падежа, 

реченице,правописа 

и теорије 

књижевности 

поднаслове деловима 

текста 

СЈ.3.2.5. зна и 

доследно примењује 

правописну норму 

Многобројни

м примерима 

Ученици 

евалуирају своје 

знање 

-Ученици 

практично 

примењују 

усвојена теоријска 

знања о речима, 

речениции 

падежима 

-Самостално 

примењују 

правописна 

правила 

Самоевалуација 

и евалуација 

Корелација: 

веронаука,народна 

традиција,историја

, музичко 

- Естетичка 

компетенција 

4. усмено 

изражавањ

е 

Различитим 

говорним вежбама 

наставник код 

ученика развија 

говорну културу 

-Наставник 

подстиче ученике 

и упућује их на 

СЈ.1.2.2. саставља 

разумљиву, граматички 

исправну  реченицу 

СЈ.1.2.3.саставља 

једноставан експозиторни, 

наративни и дескриптивни 

текст и уме да организује у 

смисаоне целине(уводни, 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала:Јавним 

излагањем 

ученици развијају 

реторичке 

способности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формативно, 

свакодневно оцењивање 

усмених одговора 

ученика 

Самоевалуација и 

евалуација на крају 

месеца и током 

појединих 
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Рд. 
Бр. 

Назив 
теме 

 

Предметни исходи 
 

Стандарди 

Начини и 
поступци 

остваривања 

програма 

   Компетенције 
Опште 

међупредметне 

компетенције 

Начин провере 
остварености исхода 

изражајно 

казивање стихова 
-Давањем  слободе 
ученицима да 

се самостално 

средишњи и завршни део 

текста) 

СЈ.2.2.1. саставља 

-Изражајним 

казивањем 

стихова  

потврђују лепоту 

народног 

 

 

Компетенција 

за учење 

  изражавају, 
наставник 
развија 

ученичко 

самопоуздање 

експозиторни,наративни и 
дескриптивни текст,који 

је целовити кохерентан 

СЈ.2.2.2. саставља вест, 

реферати и звештај 

стваралаштва 
-Самосталним 

изражавањем 

ученици богате 

речник и 

побољшавају 

свакодневну 

комуникацију 

Самоевалуација и 

евалуација 

Корелација: 

реторика,историја 

-Рад са 
подацима и 

информацијама 

-Комуникација 

-Дигитална 
компетенција 

- Естетичка 

компетенција 

часова 
Презентације 

ученика,панои Домаћи 

задатак Писана 
провера-вежба 

дебата 

5. књижевнос
т 

Заинтересовати 
Ученике за 

поједине писце 

појединостима из 

приватног живота. 
-Занимљивим 
приступом датим 

песмама 

мотивисати 

ученике да читају и 

факултативне 

садржаје 

СЈ.1.4.1. повезује наслове 
Прочитаних књижевних 

дела са именима аутора 

тих дела СЈ.1.4.2. 

разликује типове 

књижевног стваралаштва 

(усмена и ауторска 

књижевност) 

СЈ.1.4.3. разликује 

основне књижевне 

родове:лирику, епику и 

драму 

Комбиновање 
различитихврста 

дидактичког 

материјала: 

Изражајним 

читањем   

ученици утичу  

на говорну 

културу 

-Читањем 

самостално 

доносе закључке 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формативно, 
свакодневно оцењивање 

усмених одговора 

ученика 

Самоевалуација и 

евалуација на крају 

месеца и током 

појединих часова 
Домаћи задатак 

Провера 



Школски програм за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања 

14 

 

Рд. 
Бр. 

Назив 
теме 

 

Предметни исходи 
 

Стандарди 

Начини и 
поступци 

остваривања 

програма 

   Компетенције 
Опште 

међупредметне 

компетенције 

Начин провере 
остварености исхода 

-Тематско-

мотивском 

анализом наводити 

ученике да уочавају 

многобројна 

стилска изражајна 

средства 
-Композицијском 
анализом упознати 

ученике са знањима 

о стиху,строфи и 

рими 

-На датим 

тесктовима 

наставник 

демонстрира 

приповедне 

поступке 

(дескрипција, 

СЈ.1.4.4. препознаје 

врсте стиха(римовани, 

неримовани;осмераци 

десетерац) 

СЈ.1.4.5.препознаје 

различите облике 

казивања у 

књижевноуметничком 

тексту:нарација, 

дескрипција,дијалог, 

монолог 

СЈ.1.4.6. препознаје 

постојање стилских 

фигура у 

књижевноуметничком 

тексту (епитет,поређење, 

о стваралаштву 

појединих писаца 

-Уочавањем 

стилских 

средстава ученици 

вреднују 

литерарни 

поступак 

-На примеру 

песме стичу и 

примењују знања 

о строфи, стиху и 

рими. 
-Читањем 
различитих 

приповедних 

врста 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Компетенција 

за учење 
-Рад са 

подацима и 

информацијама 

  нарација,дијалог, 
монолог, 

унутрашњи 

монолог) 

-На примерима из 

свакодневног 

живота наводити 

ученике да усвоје 

знања о 

приповедним 

поступцима 

ономатопеја)СЈ.1.4.7. 
уочава 
битне елементе 

књижевноуметничког 

текста: 

тему,мотив,фабулу,време 

и место радње,лик... 
СЈ.2.4.2.повезује наслов 
дела из обавезне лектире и 

род,врсту илик  издела; 

препознаје род и врсту 

ученици развијају 
позитиван 

ставо прозном 

стваралаштву 

-Познавањем 

стваралачког 

опуса некогписца 

ученици 

самостално 

закључујуо 

вредностиматих 

-Комуникација 
-Дигитална 

компетенција 

- Естетичка 

компетенција 
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Рд. 
Бр. 

Назив 
теме 

 

Предметни исходи 
 

Стандарди 

Начини и 
поступци 

остваривања 

програма 

   Компетенције 
Опште 

међупредметне 

компетенције 

Начин провере 
остварености исхода 

-Поређењем 

различитих 

текстова упутити 

ученике да 

препознају 

различите 

приповедне врсте 

-Мотивисати 

ученике да праве 

разлику између 

народног и 

уметничког 

стваралаштва и 

износе лични став о 

томе. 

Примерима из дела 

наводити ученике 

да  те ситуације 

повезују са онима 

из свакодневице и 

да правилно 

вреднују поступке 

ликова 

књижевноуметничког дела 

на основу одломка, 

ликова, карактеристичних 

ситуација СЈ.2.4.5. 

дела 

-Читајући уче да 

препознају оно 

што ће их лично 
највише 
заинтересовати и 

подстаћи да се 

тиме додатно баве 

-На основу 

анализе дела 

стичу знања о 

приповедним 

поступцима, 

перспективи 

приповедача 
-Упоређују 
народно 
Иуметничко 

прозно 

стваралаштво и 

уочавајусличност

и 
и разлике. 

 

Корелација са другим предметима: 

Историја (друштвено-историја ка локализација књижевних текстова и ликова који се у њима појављују,историјски оквири језичког 

развоја). 

Географија(географске и демографске одлике средине за коју се везују радње књижевних текстова,легенде). 

Ликовна култура(илустрације књижевних текстова 

Музичка култура(мотивски). 
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Страни језици(тумачење непознатих  речи, порекло речи у нашем језику, поређење граматичких особина,нпр.конкуренције). 

Математика(математички модели у служби сликовитости и веће памтљивости  градива из граматике и теорије књижевности, дијаграми, 

графикони). 
Сарадња са свим облицима људског знања и деловања, посета Градској галерији, Народном музеју,Сајму књига,праћење позоришних 
представа,биоскопских пројекција, књижевних вечерии свих других културних дешавања у локалној средини. 

 
 
 
 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМ 
 

 
 

Неки од начина прилагођавања програма  образовања ученицима којима је потребна додатна образовна подршка: 
- просторно,садржајно  и методичко прилагођавање  наставног програма(нпр. размештај седења,избор градива за учење и 

вежбање,прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...) 
-    што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и надареним 

ученицима 

-    размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 

-    коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 
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ПЛАН 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Провера остварености стандарда ученичких постигнућа (остварености 

исхода) 
Шта пратимо Критеријуми оцењивања Поступак Инструменти 

оцењивања 

Време 

Степен 

остварености 

циљева и 

прописаних, 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у 

Процењују 

се: вештине 

изражавања 

и 

саопштавања

; 

разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

Ученик који остварује 

веома значајан напредак 

у савладавању програма 

предмета и у потпуности 

самостално испуњавања 

захтеве који су утврђени 

на основном и средњемн 

ивоу, као и већину 

захтева са 

-Формативно 

оцењивање: 

Свакодневно 

бележење 

активности 

ученика на часу у 

свеску евиденције 

наставника 

Број 

јављања: За 

јављање+ 
За јављање више пута 
++ 

Задавање 

комплетног, 

потпуног одговора 

на тежа питања+5 
Ко не зна одговор- 

Свакодневно 

бележење 

током године 

току 
савладавања 

програма 

предмета; 

поступака и 
процедура;рад 

са подацима и 

радна 

различитим 

врстама 

текстова; 

уметничко 

изражавање; 

вештине, 

руковање 

прибором и 

технологијама

и извођење 

радних 

задатака. 

напредног нивоа посебних 
стандарда постигнућа, 

односно захтева који су 

одређени 

индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним 

стандардима 

постигнућа, добија 

оцену одличан (5); 

 
 
 
 

 
-Комисија ученика 
и наставника 

Учесталост јављања и 
Распоред  јављања 

по месецима 

Пресек стања 
по тромесечју 

ученик       који       
остварује 
значајан напредак у 

савладавању програма 

предмета и у потпуности, 

самостално, испуњавања 

захтеве који су утврђени 

 
-Усмено одговарање 

Свеобухватност 
одговора 

Хронолошка 

прецизност 

Хоризонтално и 

вертикално 

повезивање градива 

По потреби, 
бар једном у 

полугодишту 
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ПЛАН 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Провера остварености стандарда ученичких постигнућа (остварености 

исхода) 
Шта пратимо Критеријуми оцењивања Поступак Инструменти 

оцењивања 

Време 

на основном и средњем 

нивоу, као и део захтева 

са напредног нивоа 

посебних стандарда  

постигнућа  уз мању 

помоћ наставника, 

односно захтева који су 

одређени индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним 

стандардима постигнућа, 

добија  оцену врло 

добар(4); 

 
-Редовност 

доношења домаћег 

-Ученици воде 

евиденцију 

За три недоношења 
домаћег-1у свеску,а 

након опомене и у 

дневник 

Свакодневно 
Током године 

праћење 

 
Прегледање свески 

Уредност 
све забележено са 

часова 

На крају 
наставне 

године 

ученик       који       
остварује 
напредак у савладавању 

програма предмета и у 

потпуности, самостално 

испуњавања захтеве који 

су утврђени на основном 

и већи део на средњем 

нивоу посебних стандарда 

постигнућа, односно 

захтева 

 
 
 
 

-Писане провере 

Ученици дају 

самопроцену оцене 

Бодовање: 

 
40-54%-2 

55-69%-3 
70-84%-4 
85-100%-5 

Након сваке 

теме 
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ПЛАН 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Провера остварености стандарда ученичких постигнућа (остварености 

исхода) 
Шта пратимо Критеријуми оцењивања Поступак Инструменти 

оцењивања 

Време 

  који            су            
одређени 
индивидуалним 

образовним планом 

иприлагођеним 

стандардима постигнућа, 

добија оцену добар(3); 

-Групни рад 
(посматрање 

наставника, 

излагање група, 

процена осталих 

ученика) 

Сарадња у групи 
(сви чланови су 

укључени,сви имају 

задато забележено у 

свескама...) 
Степен знања свих 
чланова групе 

Квалитативно и 

квантитативно 

процењивање 

резултата рада 

група 

(пано,табела...) 

По потреби 
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ПЛАН 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Провера остварености стандарда ученичких постигнућа (остварености 

исхода) 
Шта пратимо Критеријуми оцењивања Поступак Инструменти 

оцењивања 

Време 

Ученик који остварује 
минималан напредак у 

савладавању програма 

предмета и испуњавања 

уз помоћ наставника 

захтеве који су утврђени 

у већем делу основног 

нивоа 

постигнућа,односно 

захтеве који су одређени 

индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним 

стандардима постигнућа 

и, добија оцену довољан 

(2); 

-Рад у пару 
(посматрање 

наставника, 

излагање парова, 

процена осталих 

ученика) 

Прва три пара која 
ураде добијају+5 

По потреби 

Ангажовање 
Ученика у 

настави 

одговоран 
однос према 

раду, 

постављеним 

задацима,и 

исказано 

интересовање 

и мотивацију 

за учење и 

напредовање. 

активно 

Веома висок степен 
ангажовања ученика(5) 

Вођење евиденције 
од стране 

наставника о: 
 
-Јављању на 

часовима 

(учесталости 

активност по 

месецима) 

-Успешност и у 

групном раду,радуу 

  Све што је рађено на 

часу налази се у 

свескама и уредно је 

написано 

-Учесталост јављања 

и активност по 

месецима 

-

Учествује,помаже 

другима,израђује 

-Пресек стања 
по 

тромесечјима 

 високстепен 
ангажовања 
ученика(4) 

 Уз ангажовањеученика (3) 

 Ангажовање ученика (2)  
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ПЛАН 
ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Провера остварености стандарда ученичких постигнућа (остварености 

исхода) 
Шта пратимо Критеријуми оцењивања Поступак Инструменти 

оцењивања 

Време 

 Учествовање у 
настави, 

сарадња 

са 

другима 

 пару(ангажовање, 
продукти) 

-Учешћу на 

такмичењима 

-Посета 

културно- 

историјским 

институцијама и 

догађајима 

(позориште) 

-Несебичном 

пружању помоћи 

другим ученицима 
-Израда паноа, 
Различитих 

врста излагања 

Самостално или у 
сарадњи са 

другима продукте 

рада 

-Број и квалитет 

добровољног 

учешћау разним 

наставним и 

ваннаставним 

активностима 

(такмичења,израда 

паноа,кратко 

предавање,вођење 

квиза,израда 

асоцијација...) 

-Спреман је да 

помогне другима 
-Иницијатива и 
квалитет продукта 
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3.2. МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
A tantárgy tanításának céljai  
Az 5. osztályban a magyar nyelv tanításának célja, hogy a tanulók elemi szinten megismerjék a mai magyar nyelv rendszerét, és a nyelvhasználatban 

alkalmazzák a megszerzett ismereteket.  

Az anyanyelv rendszerét és a nyelvi normákat úgy kell megismertetni a tanulókkal, hogy rendeltetésszerűen tudják alkalmazni nyelvi ismereteiket a 

kommunikációban, hogy megnyilatkozásaikban kifejlesszük az egyéni mondanivaló (beszámoló, vélemény) és a közösségi élet "párbeszédeibe" 

(beszélgetés, megbeszélés, vita) való bekapcsolódás a képességét. Tudatosítani kell a tanulóban, hogy a nyelv élő, összefüggő rendszer, melynek 

elemei egymásra épülnek.  

Mindezek helyes alkalmazásához szükségük van arra is, hogy megismerjék azoknak a segédkönyveknek használatát, amelyek a helyesírásban, 

valamint a választékos kifejezésben eligazítják.  

A tanulók a nyelvi változásokat (rövid) irodalmi alkotások elemzésével fedezzék fel, ismerjék meg nyelvünk sajátosságait a közmondások, szólások, 

szállóigék segítségével, s ezáltal tanulják meg ápolni anyanyelvüket, érezzenek felelősséget iránta, de ugyanakkor tiszteljék, becsüljék mások 

anyanyelvét is.  

A tanulók a mai nyelvhasználatban figyeljenek fel a helytelen megfogalmazásokra (világháló, SMS-nyelv). 

Ismerjék meg az információ szerzéséhez legszükségesebb forrásokat (televízió, rádió, nyomtatott sajtó, világháló, kézikönyvek), valamint maguk is 

kreáljanak: hírt, ismeretterjesztő szöveget.  

Mindezekkel az ismeretekkel fejlesztjük a tanulók írásbeli és szóbeli kifejezőkészségét, valamint kialakítjuk annak igényét, hogy felhasználja és 

alkalmazza azokat az ismereteket, melyeket az irodalom által szerez.  

A népköltészeti tananyagnak az a célja, hogy a tanulók ismerjék meg a szóbeli irodalmat, a magyar nép sajátos képzeletvilágát, ugyanakkor 

mutassunk rá a különböző népköltészeti alkotások azonos vagy hasonló elemeire a különböző népek költészetében.  

Az irodalmi-népköltészeti, műköltészeti, ismeretterjesztő és publicisztikai művek megismertetésével, értelmezésével, megszerettetésével, valamint 

más művészetek (zene, képzőművészet, film) bemutatásával alakítsuk ki a "művészi szép" iránti igényt a tanulókban.  

                                                      V. osztály  

Operatív (gyakorlati) feladatok  
- a nyelvtani szabályok, fogalmak gyakorlat szintjén történő elsajátítása;  

- az eddig megszerzett helyesírási ismeretek elmélyítése, és új nyelvtani ismeretek elsajátítása;  

- önálló beszámoló, vélemény kialakítása az irodalmi művekről, valamint a gyermeksajtó szövegeiről, gyermekműsorokról, előadásokról;  

- önálló véleményalkotás, valamint a nézőpont megvédésének képessége;  

- a szótárak és lexikonok használata;  

- a népköltészeti és műköltészeti alkotások különböző műfajainak és ezek sajátosságainak megismertetése;  

- irodalomelméleti ismereteik bővítése;  
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- a magyar nép múltjának feltárása irodalmi alkotásokon keresztül;  

- a Vajdaságban élő népek és nemzeti kisebbségek irodalmi alkotásainak, szokásainak és hagyományainak megismerése és tisztelése;  

- kapcsolat az irodalmi élmények és más művészeti ágak között;  

- a beszéd- és íráskészség, valamint az önellenőrzés fejlesztése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MАЂАРСКИ ЈЕЗИК 

 V раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
БР. ЧАСОВА 

 Az 5. osztályban a 

magyar nyelv tanításának 

célja, hogy a tanulók 

elemi szinten megismerjék 

a mai magyar nyelv 

rendszerét, és a 

nyelvhasználatban 

alkalmazzák a megszerzett 

ismereteket. Az anyanyelv 

rendszerét és a nyelvi 

normákat úgy kell 

megismertetni a 

tanulókkal, hogy 

rendeltetésszerűen tudják 

alkalmazni nyelvi 

ismereteiket a 

 - a nyelvtani szabályok, 

fogalmak gyakorlat 

szintjén történő 

elsajátítása; - az eddig 

megszerzett helyesírási 

ismeretek elmélyítése, és új 

nyelvtani ismeretek 

elsajátítása; - önálló 

beszámoló, vélemény 

kialakítása az irodalmi 

művekről, valamint a 

gyermeksajtó szövegeiről, 

gyermekműsorokról, 

előadásokról; - önálló 

véleményalkotás, valamint 

a nézőpont megvédésének 

 NYELVTAN Helyesirás 

Nyelvhelyesség 

IRODALOM  

Irodalmi olvasmányok 

elemzése. Irodalomelméleti 

alapismeretek (műfaji 

ismeretek, költői képek, 

költői kifejezőeszközök, a 

lírai én, a motívum, az irónai, 

tér és idő, az irodalmi hősök 

jellemzése). 

KIFEJEZŐKÉSZSÉG 

 Az előző években szerzett nyelvi 

ismeretek elmélyítése. A szófajok 

fogalma. Fajtáik, képzésük, ragozásuk. 

Az egyes szófajok írásmódjának 

megismerése, gyakorlása. A szófajokról 

tanultak rendszerező ismétlése. Lírai és 

epikus alkotások értelmezése. A 

kifejező olvasás gyakorlása. A néma 

olvasás gyakorlása előre megadott 

feladat alapján. A leírás, a 

jellemábrázolás, a tartalommondás 

gyakorlása. Önálló szövegalkotás vázlat 

alapján. Párbeszédek alkalmazása. 

Fogalmazási tudnivalók: az anyag 

kiválasztása, elrendezése A film ( közös 

elemzés) 

180   
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MАЂАРСКИ ЈЕЗИК 

 V раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
БР. ЧАСОВА 

kommunikációban, hogy 

megnyilatkozásaikban 

kifejlesszük az egyéni 

mondanivaló (beszámoló, 

vélemény) és a közösségi 

élet "párbeszédeibe" 

(beszélgetés, megbeszélés, 

vita) való bekapcsolódás a 

képességét. Tudatosítani 

kell a tanulóban, hogy a 

nyelv élő, összefüggő 

rendszer, melynek elemei 

egymásra épülnek. 

Mindezek helyes 

alkalmazásához szükségük 

van arra is, hogy 

megismerjék azoknak a 

segédkönyveknek 

használatát, amelyeka 

helyesírásban, valamint a 

választékos kifejezésben 

eligazítják. 

képessége; - a szótárak és 

lexikonok használata; - a 

népköltészeti és 

műköltészeti alkotások 

különböző műfajainak és 

ezek sajátosságainak 

megismertetése; - 

irodalomelméleti 

ismereteik bővítése; - a 

magyar nép múltjának 

feltárása irodalmi 

alkotásokon keresztül; - a 

Vajdaságban élő népek és 

nemzeti kisebbségek 

irodalmi alkotásainak, 

szokásainak és 

hagyományainak 

megismerése és tisztelése; - 

kapcsolat az irodalmi 

élmények és más 

művészeti ágak között; - a 

beszéd- és íráskészség, 

valamint az önellenőrzés 

fejlesztése. 
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A MEGVALÓSÍTÁS MÓDJA-TANTERVI UTASÍTÁS 

 

Az 5. osztályos tanterv magába foglalja a Magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatási céljait, operatív feladatait, várható eredményeit. A tanterv 

különválasztja az irodalom és nyelvtan feladatrendszerét. Ez nem jelenti az egységes kapcsolat gyengítését nyelvtan és irodalom között, csak 

lehetővé teszi a konkrétabb és részletezőbb feladatok ismertetését.  

A nyelvtan tanítása egy egységes folyamat az általános iskolai tanításban. 5. osztályban folytatjuk az alsó osztályokban szerzett nyelvi ismeretek 

bővítését és rendszerezését. A nyelvtani meghatározások és helyesírásiszabályok megtanítása nem cél, hanem eszköz a tanulók logikus 

gondolkodásának, szóbeli és írásbeli kifejezőkészségének, valamint helyesírási készségének fejlesztésére.  

A nyelvtanítás feladatának megvalósítása érdekében szilárd ismereteket kell nyújtanunk a leíró nyelvtan egyes elemeiről és rendszerének alapvető 

sajátosságairól. Biztosítanunk kell az ismereteknek készséggé való alakulását. A mondatnak, a szónak és a hangnak: a nyelv három egységének 

összevetésével térünk át a beszédhangok részletes feldolgozására.  

Az alsó tagozatban elsajátított nyelvtani anyag új ismeretekkel bővül: a mondattani ismereteiket a birtokos jelzővel, valamint a 

módhatározóvalegészítjük ki. Szótanból: a szavak hangalakjával és jelentésével részletesebben foglalkozik a tanterv, valamint rendszerezi a 

toldalékok fajtáit. A hangtani tananyag az eddigi ismeretek rendszerezése mellett, a mássalhangzók egymásra hatásával foglalkozik részletesen. Új 

tananyagként jelenik meg a sajtó nyelve, amely a medializálódás új útjait tárja fel. A feladatsorok a szabályok, törvényszerűségek önálló 

felismerését, írásban és beszédben történő helyes használatát kell, hogy elősegítsék. A logikus gondolkodás fejlesztésének elengedhetetlen feltétele, 

hogy minden absztrakt ismeret szoros kapcsolatban legyen a valósággal. A nyelvet, mint élő, és változó jelenséget vizsgáltassuk tanulókkal. A 

nyelvtan tanításának lényege, a szövegeken történő gyakorlás: a tanulók maguk ismerik fel a szabályokat a példasorok alapján.  

A helyesírás szervesen beépül a tananyagba. Ahhoz, hogy a tanulók a készség fokán alkalmazzák a helyesírási szabályokat, szükséges, hogy a 

helyesírási szempontból legfontosabb fogalmakat biztosan felismerjék. A tanulók folyamatosan gyakorolják az írásjelek helyes használatát, az 

összetett szavak helyesírását, a toldalékok helyes kapcsolását a szótőhöz, a hangtörvényeken keresztül. A magánhangzók illeszkedése, helyes ejtési- 

és írási gyakorlatok a hosszú- és rövid magánhangzóknál. A tananyag tovább gyakoroltatja a j hang kétféle jelölését, valamint a régies írású 

családnevek helyesírását és toldalékolását. A magyar helyesírás alapelvei is megjelennek a gyakorlatok sorában, rámutatásként a szabályokra: kiejtés 

elve, egyszerűsítés elve, hagyomány elve és a szóelemzés elve.  

Az irodalom tanterve kétpólusú. Egyrészt a népköltészeti alkotásokat tárgyalja, másrészt a műfaji gazdagságot mutatja be. Az irodalmi 

olvasmányokat a népköltészet tartja egységben, azzal, hogy a műköltészetet is átszőjük szólásokkal, közmondásokkal, történetekkel, amelyek 

népszokásokhoz kapcsolódnak.  

Az ajánlott szövegekből a tanár választja ki a feldolgozásra kerülő olvasmányokat, és kiegészítheti más szövegekkel is (mesékkel, elbeszélésekkel, 

mitológiai szövegekkel, versekkel, dramatizált szövegekkel, amelyek előadásra alkalmasak), ezeket az olvasmányokat javasolhatják a tanulók is. Az 

ünnepekhez (karácsony, húsvét) kapcsolódó helyi szokások megbeszélése, gyűjtése is szerepeljen a tananyagban. A tanulók általános műveltségének 

fejlesztése céljából lényeges más tárgyak kapcsolása a néprajzi tananyaghoz (történelem, képző- és zeneművészet, informatika-ismeretszerzés), 

valamint az interaktív oktatás kialakítása az iskola és más intézmények között (múzeumlátogatás, kiállítások és színházi előadások megtekintése, 

jelenlét a település kulturális életében).  



Школски програм за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања 

26 

 

A népköltészeti olvasmányokat követően Petőfi Sándor műveivel foglalkozik a tanterv részletesebben. Az a célja a sokoldalú bemutatásnak, hogy a 

tanulók ne csak egy alkotáson keresztül ismerjék meg irodalmunk kiemelkedő alkotóit, hanem műveik olvasásával egy képet tudjanak kialakítani 

róluk.  

A lírai művek sokszínűsége lehetővé teszi a verstani ismeretek gazdagítását: a rím, szabad vers, leírások, megszemélyesítés, hasonlat, költői jelző, a 

versforma, a dal, a tájleíró költemény.  

Az epikus alkotások egyrészt a kifejező olvasás, a tartalomelmesélés céljait szolgálják, másrészt a párbeszéd, a leírások, az elbeszélés szerkezeti 

egységeinek megismertetését, valamint a különböző műfaji formák felismerését: mese, monda, mítosz, regény, elbeszélés, levél, mesejáték.  

Az irodalmi tananyag gazdag szövegtára, nem kötelezi a tanárt minden alkotás elemzésére, de olvasásra, ismeretszerzésre mindenképp ajánlott. Ez 

az alapvető készség befolyásolja a tanulók előrehaladását minden tantárgyban. A tanterv olvasmányai törzs- és kiegészítő anyagokra tagozódnak. A 

törzsanyag a kötelezően feldolgozandó műveket tartalmazza; a kiegészítő anyag olyan szemelvényeket, amelyek tanításáról vagy elhagyásáról, 

illetőleg más kiegészítő anyaggal való helyettesítéséről a tanár dönt. Ugyanez a helyzet az ajánlott olvasmányok esetében is. A tanárnak a tanmenet 

megtervezésekor ahhoz is joga van, hogy a tantervben szereplő ajánlott olvasmányok némelyike helyett másokat javasoljon elolvasásra. Az is 

kívánatos, hogy a kiegészítő anyagból, mind az ajánlott olvasmányok köréből a tanuló saját ízlése, érdeklődése szerint is választhasson. A szövegek 

megbeszélésében, elemzésében erősen építenünk kell a gyerekek fantáziatevékenységére, lehetőséget kell nyújtanunk szemléletes képek 

felidézésére, a történetek dramatizálására, folytatására, a cselekmény alkotó továbbpergetésére.  

A tanítási órákon változatos formában gyakoroltassuk az olvasást, legyen szerves része a művek feldolgozásának, végeztessünk válogató olvasást, az 

órák összefoglaló részében is gyakoroltassunk. A tanuló tudja magyarázni a világos szerkezetű olvasmányok cselekményének előzményeit és 

következményeit, tudjon összehasonlítani több hasonló tartalmú alkotást. Mondjon véleményt a szereplők viselkedéséről és indokolja tetteiket. A 

szövegeken fel kell ismernie a tanult irodalomelméleti ismereteket.  

Az íráskészség fejlesztése szintén folytatódik az 5. osztályban. Az írásbeli dolgozatokon kívül fogalmazásokat íratunk a tanulókkal, amelyekben az 

önálló véleményformálásra, egyéni látásmód kialakítására törekszünk. Az elbeszélő fogalmazás mellett ajánlatos gyakoroltatni a jellemzést és a leíró 

fogalmazást is. Ezekre (jellemek, leírások) külön rámutatunk az irodalmi alkotások elemzése során. A tanulókkal megismertetjük a vázlatkészítést, 

valamint az irodalmi kézikönyvek tartalmát és használatát.  

Várható eredmények:  
- a tanuló az ismeretlen szövegeket is folyamatosan tudja olvasni, lényegi tartalmát el tudja mondani néhány mondatban összefoglalva,  

- véleményt tud nyilvánítani a látottakról, halottakról, olvasottakról,  

- nyelvhasználatában (írásban és szóban) következetesen alkalmazza a megismert nyelvtani szabályokat,  

- a tanuló ismeri az információk szerzéséhez szükséges forrásokat, 

 - a tanuló felismeri a népköltészeti alkotásokat és ezek jelentőségét nemzeti történelmünk alakulásában,  

- meg tudja különböztetni az irodalmi alkotásokat formájuk és műnemük szerint, valamint a tanult műfajok jellemzőit,  

- a tanuló maga is aktívan részt vesz az alkotás folyamatában (elemzésével, gyűjtéssel, párbeszédbe való bekapcsolódással, véleményének 

kinyilvánításával, fogalmazásával). 
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3.3. 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;  

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

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

- оспособљавају се за разговор о темама из свакодневног живота; 

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

лексике;  

- упознају елементарне законитости српског језика;  

- разумеју текстове различитог жанра у оквиру предвиђене тематике;  

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

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

српском језику;  

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

на њему. 

 

Оперативни задаци јесу да ученици:  

- усвоје предвиђене језичке структуре и око 250 (400) нових речи и израза;  

- разумеју, на слух, повезану, сложенију садржину са више лексичких јединица од оних које ученици користе продуктивно;  

- даље се оспособе за разговор о предвиђеним темама, као и за монолошко излагање са новим захтевима у складу са предвиђеном 

повећаном језичком грађом;  

- коригују грешке, и граматичке и у домену изговора, које се јављају под утицајем матерњег језика ученика;  

- даље се оспособе за самостално, информативно читање лакших текстова различитог жанра (литерарних, научно-популарних, 

публицистичких - листова за децу) и да упознају елементе културе народа који говоре српским језиком;  

- оспособе се за анализу текста;  

- даље се оспособе за писмено изражавање на основу сложенијих питања, заданог плана и др. уз савладавање правописних правила која се 

разликују у правопису језика ученика, као и за писање краћих позива, обавештења и др.;  
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- стекну знања из језика и о језику путем наставе граматике, што ће допринети бржем развијању језичке компетенције;  

- оспособе се за коришћење језичких приручника и двојезичних речника.  

 

 

 

 

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК  

 V раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
БР. ЧАСОВА 

 Циљ наставе 

српског језика је да 

ученици 

продуктивно 

овладају српским 

језиком у оквиру 

предвиђене језичке и 

лексичке грађе , да 

упознају елементе 

културе народа који 

говори тим језиком и 

да се оспособе за 

споразумевање , 

дружење и 

зближавање са 

припадницима 

већинског народа 

 Задаци наставе српског 

језика је да ученици 

продуктивно овладају 

језиком у оквиру 

основних језичких 

структура и речника од 

око 2000 до 3000 

фреквентних речи и 

израза; да разумеју 

говорника и усмена 

излагања у темама из 

свакодневног живота; да 

усвајају правилан изговор 

и интонацију при усменом 

изражавању и читању; да 

савладају два српска 

писма и основе правописа 

ради коректног писменог 

изражавања у границама 

усвојених језичких 

структура и лексике ; да 

развију интересовања и 

мотивацију за учење 

српског језика и тако 

 ТЕМАТИКА: -школа -

породица и дом -град и село -

свакодневни живот -

комуникативне функције 

1) ЈЕЗИЧКА МАТЕРИЈА : 

именовање предмета и 

бића;исказивање радње; 

исказивање особина предмета 

и бића ; исказивање намене ; 

исказивање објекта ; 

исказивање просторних односа 

; исказивање молбе и 

заповести ; исказивање 

временских односа ; 

исказивање начина и услова 

радње ; исказивање средстава 

којима се врши радња ; 

исказивање узајамне и 

заједничке радње ; исказивање 

узрока радње 2)ГРАМАТИКА 

3)ТВОРБА РЕЧИ 

4)ПРАВОПИС 5)ГОВОРНЕ 

ВЕЖБЕ 6)ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ 

7)ЧИТАЊЕ 8)ЛЕКТИРА 

 Активности наставе српског језика 

као нематерњег планирају се и 

организују тако да буду у функцији 

неког задатка који се не би могао 

остварити без употребе тог 

језика.При том,задатак треба да 

садржи различите могућности 

решења,како би сви ученици,у 

складу са својим 

способностима,интересовањи ма и 

познавањем или непознавањем 

српског језика,могли учествовати у 

његовом остваривању.Када је 

задатак говорног или животног 

карактера и близак искуству и 

интересовањима ученика,појачава 

се мотивација,жеља,потреба и воља 

за улагањем напора. 

108   
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СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК  

 V раз 

ЦИЉ ЗАДАЦИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
БР. ЧАСОВА 

стекну већу 

комуникативну 

компетенцију и 

способност размишљања 

на њему. 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

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

говорне вежбе, читање (од II разреда). Сви елементи програма су међусобно повезани и тако их треба реализовати.  

Задаци наставе садрже: опште захтеве који се односе на квалитет знања, посебне захтеве за развијање и стицање језичких умења и 

васпитне задатке. Сви делови програма су у складу са задацима наставе и треба да допринесу њиховој реализацији.  

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

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

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

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

оквиру датих подручја.  

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

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

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

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

другим језичким и лексичким средствима. Једноставни искази постепено се шире и међусобно комбинују.  
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У одељку Граматика издвојена је језичка грађа која је у функцији бржег савладавања језика на продуктивном нивоу. У граматици се 

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

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

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

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

реализације овог дела програма може да варира од школе до школе, од генерације до генерације, од одељења у истој школи, у зависности 

од нивоа предзнања ученика на који утиче:  

национални састав средине у којој ученици живе,  

сродност нематерњег језика и језика ученика,  

услови рада у школи и др.  

Организација васпитно-образовног рада  
У настави српског као нематерњег језика тежиште рада преноси се на ученика: он активно учествује у раду, постаје субјект наставе, а 

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

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

вежби итд.), координира радом ученика да би се што успешније остваривали постављени задаци.  

Настава мора бити постављена тако да се сваком ученику омогући што чешће вербалне активности јер се само говорењем може 

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

веома хетерогено и међу ученицима једног одељења.  

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

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

Пожељно је да наставник познаје структуру језика ученика, како би тежиште рада (интензивнијим вежбама) усмерио на оне елементе који 

не постоје у језику ученика, а при чијем усвајању ученици највише греше. Наиме, при учењу српског језика јавља се интерференција 

матерњег језика јер формирани механизам матерњег језика ученика "тежи да готово неприметно натури шаблоне акцента, изговора и 

реченичне структуре својствене матерњем језику укорењене још у најранијем детињству". Да би се утицај матерњег језика искључио, 

настава српског језика организује се без учешћа матерњег језика, директном методом, што значи да је језик комуникације на часовима 

српски.  

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

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

фотографије, графофолије, слојевите фолије, ТВ - емисије и др. Наставник мора подстицати ученике да се и они ангажују на прикупљању 

наставних средстава везаних за тему која се обрађује (разгледнице, кеширане слике, чланци из дневне и недељне штампе и сл.).  

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

ликовне културе, техничког образовања и других наставних предмета. Успостављање корелације међу овим предметима неопходно је јер 

омогућује остваривање обострано ефикаснијих резултата. Наставник, наравно, мора водити рачуна о томе да нове појмове ученик најпре 

треба да усвоји у настави предмета на свом матерњем језику.  
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Наставни програм од I до VIII разреда чини целину, али се у њему могу издвојити три етапе: I-II, III-VI, VII-VIII разред. Свака етапа има 

своје специфичности.  

У I етапи ( I и II разред) приступ у настави овог предмета је у основи оралан. Ученици усвајају основне фонетско-фонолошке одлике 

језика, артикулацију нових гласова, акценат - место, квалитет и квантитет акцента, ритам и интонацију изјавне, упитне и одричне 

реченице, основне реченичне структуре и основни реченични фонд од око 500 до 600 (у зависности од реализације и проширеног дела 

програма) лексичких јединица у оквиру предвиђене тематике; оспособљавају се да разумеју на слух једноставне исказе, да коректно и 

осмишљено реагују на императивне исказе и питања, оспособљавају се за коришћење и варирање усвојених структура и лексике у краћим 

дијалозима везаним за познату ситуацију, за самостално описивање слика и ситуација на основу усвојених елемената и да усвоје и 

правилно употребљавају најосновније облике комуникације предвиђене програмом. Наставник мора подстицати ученике да се спонтано 

стварају што природније ситуације у учионици које се тематски уклапају у предвиђене садржаје, а које ће бити подстицајне за њихово 

вербално укључивање.  

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

који се проширују новим елементима, комбинују се и варирају и нова лексика (900/1600) лексичких јединица); коригују се грешке на свим 

језичким нивоима; развијају се још два језичка умења - читање и писање (прво писмо, чији се графеми мање разликују од графема 

матерњег језика ученика, усваја се у III разреду, а друго се усваја у IV разреду); стичу се језичка знања (граматика од IV разреда) која су у 

функцији бржег савладавања језика, односно у функцији стицања језичке компетенције; ученици се оспособљавају да користе усвојене 

језичке моделе и лексику у дужој дијалошкој и монолошкој форми у односу на претходну етапу; оспособљавају се за писмено изражавање, 

да разумеју на слух компликованије језичке исказе у складу са захтевима програма, да усвоје и правилно користе комуникативне 

функције, оспособљавају се за самостално читање лектире (од V разреда), упознају се са елементима културе народа који говоре српски, 

упознају се са најфреквентнијим суфиксима и правописним нормама српског језика (од V разреда).  

III етапа (VII и VIII разред) је завршна за ученике који не продужују школовање, али је истовремено и основа за успешно изучавање 

језика у оквиру средње школе. У овој етапи треба да се формирају комуникативне способности ученика. У том циљу наставља се рад на 

стицању језичке и комуникативне компетенције ученика, усвајају се компликованији језички модели (VII разред), систематизује се језичка 

грађа и упоређује са матерњим језиком ученика, интензивније се коригују грешке интралингвалног (у оквиру истог језичког система) и 

интерлингвалног карактера (под утицајем језика ученика) на свим језичким нивоима, усваја се нова лексика и фразеолошки изрази 

карактеристични за српски језик; развија се писмено изражавање ученика, оспособљава се за анализу текста и систематизује се правописна 

грађа (VIII).  

Увежбавање језичких модела. Да би се ученици оспособили за правилну комуникацију потребно је да савладају предвиђене језичке 

моделе. Ученик треба да препозна звучну слику предоченог исказа који илуструје језички модел, да га разуме, имитира, репродукује, да га 

дуготрајним разноврсним вежбама са различитим садржајем аутоматизује. Након аутоматизације језичког модела, ученик ће моћи 

самостално да састави сопствене исказе, односно у нормалном говорном темпу моћи ће да гради аналогне структуре са новим конкретним 

садржајем, стећи ће комуникативну компетенцију, што је и циљ учења језика.  

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

увежбавају у чистом облику јер ученици треба да усвоје основне моделе у оквиру ограниченог вокабулара.  
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Модели се усвајају на познатој лексици. У одређени језички модел уноси се само један нови елеменат јер би истовремено уношење два 

непозната елемента (нпр. футур глагола и намену исказану дативом именице и заменице) стварало непотребне тешкоће и успорило би 

усвајање одређеног језичког модела. Касније се језички модели проширују, комбинују и уводе се у рад нови, сложенији.  

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

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

и сл., већ према стварној ситуацији. У нормалном исказу те врсте акценат је на предикативу, јер се њиме открива оно што је ново, њиме се 

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

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

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

оловка и сл.)  

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

је био,  

ће бити  

...Петар жели постати ученик,  

мора бити.  
Субјекат је такође променљив елеменат у обрасцу. Место имена Петар може се употребити свако друго име или заменица у номинативу, 

већ према објективној ситуацији. Ако субјект у обрасцу промени род, по правилу мења род и предикатив и зато овај образац може 

послужити не само за увежбавање нових именица, заменица и помоћних глагола, него и за увежбавање слагања родова.  

Непосредни циљ увежбавања овог обрасца јесте усвајање нових речи (именица, помоћни глагол) и нових облика (презент, перфект и 

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

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

аналоган увежбаном обрасцу.  

Кад год се појави потреба да се именује неко биће или предмет, ученици ће аутоматски активирати у свести језички модел именовања 

предмета и бића, који се може изразити формулом С = П, где је П глаголска копула + именица дакле условном формулом.  

С = П / = к + им.  

Субјект, копула и предикатив су обавезни елементи овог језичког модела. Они морају бити исказани да би исказ био потпун.  

Али овакав исказ може имати и необавезне елементе, нпр. атрибут. Пошто се у обрасцу могу јавити две именице, обе могу имати атрибут 

или чак свака и по више атрибута. Тако се почетни образац попуњава новим елементима како би исказ био потпунији, прецизнији.  

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

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

предикативу ако није аутоматизовано исказивање почетног обрасца.  

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

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

проширује, засићује се потребним семантичким квантитетом и улази у говорни процес, заузима место у механизму језика.  
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Реч је о најпростијој реченичкој структури која служи за именовање бића и предмета, али треба имати на уму да се њоме не савлађује само 

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

са непотпуним значењем), него се савлађују и морфолошке категорије (номинатив именица и заменица, три основна глаголска времена и 

императив, бројна конструкција у служби субјекта и предиката, категорија рода и категорија броја и неки изузеци од општих 

морфолошких и синтаксичких правила).  

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

вежбања, док се не постигне аутоматизација, а касније се попуњава другим елементима, док се не постигне богатство потпуног исказа. За 

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

учвршћивање и аутоматизација језичких модела да би се ученици оспособљавали да их самостално користе са различитим садржајем у 

свакодневној комуникацији.  

Манипулативне вежбе су строго контролисане, што значи да при увежбавању појединих језичких елемената, наставник исправља ученика 

ако греши и поново увежбава несавладану језичку материју док је ученик не усвоји.  

У I етапи то су, на пример, вежбе разумевања на слух, орално понављање, одговори на питања, постављање питања, вежбе супституције, 

вежбе допуњавања, вежбе трансформације реченица (време, лице, број, род), вежбе састављања реченица од датих елемената и датих речи 

према моделу, вежбе повезивања реченица и др.  

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

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

разумевања ситуације и лексичких јединица.  

Код ових првих вежби свако питање и одговор садржи образац језичког модела који се увежбава. Због тога одговори ученика морају бити 

потпуни, целовити, што се при провери разумевања текста не захтева увек.  

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

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

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

Писмене вежбе се везују за претходно орално усвојену садржину. Поред вежби, краћих диктата, допуњавања, супституције, користе се и 

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

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

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

датих речи према супституционој табели са новим садржајем, правописне вежбе, лексичке вежбе, коришћења речника и приручника и др.  

Колико ће се времена посветити увежбавању једног језичког модела зависи, пре свега, од тога да ли постоји велика разлика у одређеној 

језичкој конструкцији у односу на матерњи језик. Оним језичким моделима који представљају проблем због интерференције матерњег 

језика, посвећује се више пажње и више времена да би и они прешли у аутоматизовану навику. Неоправдано је прећи на увежбавање новог 

језичког модела ако није усвојен претходни.  

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

су саставни делови целокупног рада коме је основни циљ формирање и развијање говорних способности ученика.  
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Јединство ових области, које су у програму издвојене само због прегледности, огледа се у томе што се одређена синтаксичка конструкција 

- језички модел увежбава на тематски најпогоднијој материји,  

а у раду се користе облици говорних и писмених вежби. Према томе, предвиђена тематика треба да обезбеди усвајање, програмом 

предвиђене, језичке моделе, као и усвајање одређене лексике. Исте тематске области јављају се у више разреда, али се остварује другом 

садржином која је примерена познавању језика и интересовању ученика. Тема о породици, на пример, у I разреду може се ограничити на 

пет основних језичких структура: именовање предмета и бића, исказивање особине, исказивање радње, исказивање објекта и исказивање 

просторних односа.  

Задатак све три етапе јесте и савлађивање одређеног фонда речи. Међутим, број речи у почетној настави није тако битан. Минимални 

продуктивни фонд много ће успешније допринети савлађивању механизама на нематерњем језику, него лексичка резерва у којој се ученик 

(и учитељ) на крају изгуби, па у каснијим годинама зна само речи, а не зна да их употреби. У првој етапи је основни циљ користити 

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

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

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

реченица ради постизања одређеног циља у процесу комуникације.  

Усвајање лексичких јединица обухвата семантизацију и асимилацију речи. Семантизација се врши коришћењем предмета, или предмета 

на слици, односно визуелних средстава. Асимилација речи врши се у контексту, у реченици и везује се за одређене говорне ситуације. 

Поред продуктивног лексичког фонда ученици треба да савладају и рецептивно извесне речи, реченице и изразе.  

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

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

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

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

питају, одговарају, изражавају неслагање или слагање са одређеном акцијом или појавом, казују могућност или немогућност извршења 

одређене радње, итд.  

Треба створити ситуацију која стварно одговара реалној говорној комуникацији.  

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

вежби, користе се и комуникативне вежбе. Комуникативне (говорне) вежбе обухватају оне типове вежби у којима се језик користи 

самостално, функционално у одређеној говорној ситуацији. У ситуационим вежбама ученици треба да усвајају и правилно користе 

комуникативне функције које су дате уз тематику. Типови комуникативних писмених вежби дати су по разредима у програму у одељку 

писмене вежбе.  

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

одговори на питања не могу бити само препричавање, него и коментар или везивање својих искустава са обрађеном темом. Осим разних 

облика препричавања ученици треба, у овој етапи све чешће самостално да причају личне или заједничке доживљаје, а у III етапи треба да 

преовладава слободно причање.  
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Са ученицима који реализују проширени део програма, наставник користи, осим наведених, и различите облике усменог и писменог 

изражавања који су претходно увежбани на часовима језика ученика.  

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

Стога се, на пример, не истичу као посебни захтеви: велико слово на почетку реченице, тачка на крају реченице, упитник, узвичник, 

писање управног и неуправног говора, писање двеју тачака, тачка и запета итд.  

Паралелно са усвајањем језичке грађе, ученици морају стицати навике примене, принципа фонолошког правописа.  

Издвојене су првенствено оне категорије у којима постоје друкчија решења у два правописна узуса (правопису језика ученика и правопису 

српског језика), што не искључује и понека идентична решења у њима. Међутим, и њих треба увежбавати јер ће се само тако уклонити 

многобројне грешке које су евидентиране у писменим задацима ученика.  

За обраду правописне грађе потребно је издвојити 2-3 часа годишње, али се препоручује да се предвиђено време развије на 10-12 вежби 

које ће се уклапати у друге часове граматике и писмене вежбе.  

Усвојеност сваког елемента правописних норми може се повремено проверавати кратким диктатима који су састављени од познате 

структуре и лексике. Када ученици савладају писма, могу се проверавати појединачни елементи. На пример, употреба великих слова може 

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

негације глагола ученицима се дају наставни листићи са текстом у коме се изостављени глаголи. Наставник чита полако цео текст, 

укључујући и испуштене глаголе. Ученици прате текст и уписују глаголе.  

Домаћи задаци представљају важну компоненту наставног процеса. Њима се не проверава само колико су ученици савладали одређено 

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

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

буду разноврсни, а по тежини треба да су одмерени, у складу са знањем и способностима ученика. Наставник на часу прегледа 2-3 домаћа 

задатка детаљније, а по одређеном плану прегледа и оцењује домаће задатке свих ученика.  

Школски писмени задаци су облик провере усвојености програмске материје, тј. синтезе веће етапе (тромесечја, полугодишта или 

године). За сваки школски писмени задатак у годишњем плану наставник треба да одвоји три часа. На једном часу ученици пишу, на 

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

трећем часу ученици исправљају своје задатке.  

Употреба речника је саставни део читања. Увођење ученика да се служе речником (техника налажења речи) почиње IV разреду. Од V до 

VII разреда користе се двојезични и једнојезични речници те је потребно да ученици савладају технику налажења и бирања значења речи.  

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

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

полази се од текста.  

Рад на тексту од V до VIII разреда, поред наведених елемената, рад на тексту обухвата:  

а) анализу текста са ученицима који савладавају проширен програм; са осталим ученицима, у складу са њиховим могућностима и према 

процени наставника, анализа текста врши се у VII и VIII разреду и  

б) рад на богаћењу лексике.  
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Граматика. Искуства су показала да увежбавање одређене језичке материје без граматичких објашњења и упутстава, без функционалне 

систематизације не обезбеђује продуктивно знање одређеног језика. Стога граматика мора наћи своје место у наставном процесу и у 

складу са психофизичким могућностима ученика датог узраста. Имајући у виду овај моменат оправдано је да се са наставом граматике 

отпочне у IV разреду да би њен удео из разреда у разред бивао све већи. Други моменат који оправдава увођење граматике од IV разреда 

јесте и то што је језички систем у одређеном обиму глобално савладан.  

У учењу другог језика немогуће је ослонити се искључиво на интуитивно усвајање његове граматике. Када је у питању ова настава, мора 

се говорити о дидактичкој граматици којом се изграђују способности које се уопштено могу назвати језичким способностима. Оваква 

настава граматике подразумева нужно поједностављивање правила, дефиниције (дефиниције је могуће дати ученицима који су боље 

савладали језик). Крајњи циљ дидактичке граматике јесте да изгради поимање о функционисању језичких појава у систем и развијање 

способности да ученик сам исправља грешке.  

Настава граматике је средство да се учи језик, а не да се стичу знања о језику. Од ученика не треба захтевати да научи напамет различита 

граматичка правила и парадигме, да их илуструје одговарајућим примерима, већ да се оспособе за њихову употребу у комуникацији.  

Настава граматике не представља изоловану наставну област овог предмета, већ њен чврсти интегрални део и претпоставља неколико 

фаза:  

а) давање већег броја примера везаних за говорну ситуацију и обрађени текст који илуструје језичку појаву;  

б) навођење ученика, индивидуалним путем, да схвате језичку појаву, да уоче њене карактеристике, да дођу до језичке законитости и 

правила по којима она функционише у систему, односно да дође до закључака властитом мисаоном делатношћу;  

в) давање објашњења - кратких упутстава о томе чему служи одређена граматичка грађа, шта се њоме изражава, када и у којим 

околностима се употребљава, односно функционише и принцип по којем функционише у систему и  

г) вежбање.  

Редослед усвајања одређених језичких категорија одређује контрастивни однос између језика ученика и нематерњег језика. У настави, 

дакле, треба обезбедити контрастивни приступ.  

За грађу која не постоји у језику ученика, него само у нематерњем језику, наставник прецизније објашњава особину и функцију тих појава 

примерено узрасту ученика.  

Језичка грађа систематизује се фронтално, док се у увежбавању примењује и групни и индивидуални рад са ученицима.  

За реализацију граматичке грађе, где год за то постоје услови користе се шеме и табеле да би се језичке појаве боље разумеле.  

Избор, број, врста вежби зависи од језичке грађе и њеног односа према језику ученика. Где су разлике израженије користи се већи број 

различитих вежби.  

И у граматици предвиђен је проширени део за ученике који брже напредују у савладавању српског језика.  

Лектира је такође домаћи рад. Она је предвиђена у наставном програму од V до VIII разреда. Функција лектире је да се ученици 

оспособљавају и навикавају за читање у себи, да самостално долазе до сазнања која их интересују, на српском језику.  

У току школске године, за лектиру у сваком разреду, ученици треба да прочитају одређени број текстова по сопственом избору или по 

избору наставника. Избор се врши из литерарних текстова, и листова за децу, односно омладину (у VII и VIII разреду), из научно 

популарних текстова.  
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Наставник може да зада исти текст по свом избору свим ученицима: дужи текст може да подели на делове, исти део, или различите 

делове, који чине целину, да зада групи ученика или се за различите текстове индивидуално опредељују ученици. Било да текстове бира 

наставник или ученик, наставник даје потребна упутства ученицима.  

Приликом одређивања часа лектире потребно је мотивисати ученике. Читањем, на пример, одабраног одломка подстицаће се радозналост 

и мотивисаност ученика да прочитају лектиру. За боље разумевање текста ученицима се могу поделити припремљени наставни листићи са 

задацима који ће их усмеравати да боље разумеју текст и да се припреме за разговор.  

Провера прочитане лектире врши се дијалошком методом. Ученици који не савладавају проширени део програма одговараће на питања 

наставника, самостално ће препричавати текст и сл. ученицима који боље знају језик и који савладавају проширени део програма 

постављају се већи захтеви: да прочитају цео текст, на пример, да дају више одговора на постављено питање, самостално препричају и 

коментаришу текст и др. Ови ученици се поступно, из разреда у разред, уводе у анализу текста лектире као и на часовима језика ученика. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.4.СТРАНИ ЈЕЗИК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

 

 

Разред:пети 
Фонд: 72часа 

Циљ:Циљ наставе и учења старног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 

стартегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама,према сопственом језику и културном наслеђу. 
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Глобални/тематски план рада 
 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

 
Називтеме 

Бројчасова 
 

Обрада 
 

Утврђивање 
Комбиновани 

или други 

 

Укупно 

1. StarterUnit  2 1 3 

2. Peopl

e 

3 3 1 7 

3. It’syourlife 3 4 1 8 

4. Schooldays 4 4 1 9 

5. Foo

d 

4 4 1 9 

6. Animal world 4 4 1 9 

7. Cityli

fe 

4 4 1 9 

8. Spo

rt 

4 4 1 9 

9. Holida

ys 

4 4 1 9 

Укупно 30 33 9 72 
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с ј 

 

БРOЈ И 

НАЗИВ 

ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 
 

(Комуникатив

не фунцкије) 

ИСХОД

И 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 Б
р

о
 ч

а
cо

в
а
 п

о
 

Т
ем

и
 

О
б

р
а
д

а
 

О
ст

а
л

и
 т

и
п

о
в

и
 

 

По завршеној теми/области ученици су у 

стању да у усменој и писменој 

комуникацији: 

 

Ученици у усменој и писменој 

комуникацији уче и увежбавају: 

1.Starter 

Unit 

Поздрављање и 

представљање 

себе и других и 

тражење/давање 

основних 

информација о 

себи и другима у 

ширем 

друштвеном 

контексту 
 

Изражавање 

интересовања, 

изражавањ е 

припадања и 

посе-

довања; 

исказивање 

просторних 

односа;описивањ

е карактеристика 

предмета. 

-разумеју и реагују на једноставније исказе 
који се 
односе на описивање интересовања и хобије, 

допадање и недопадање; 
 

--разумеју и формулишу једноставније 

изразе који се односе на поседовање и 

припадност; 
 

-питају и кажу шта неко има/нема и чије 

је нешто; 
 

-разумеју једноставнија питања која се односе 

на просторне односе и одговоре на 

њих;опишу просторне односе 

једноставним,везаним исказима; 
 

-разумеју једноставнији опис предмета и 

опишу њихове карактериситке користећи 

једноставна језичка средства; 
 

-разумеју краће текстове који се односе на 

поздрављање,представљање и тражење/давање 

информација личне природе 
-поздрављају и отпоздрављају,представљају 
себе и другог користећи једноставна 

језичка средства 

Речи и изразе који се односе на теме;језичке 
садржаје–-What`syourname?Nice to meet 

you.Whereareyou from?What`syourdateof 

birth?What`syouraddress? 
 

Whattimeisitnow?Howdo you spell your 

name?Whatmonth isit?I 

like/don’tlike…,I’minto…, He’sgood at…,My 

favouriteis/are… 
 

-(PresentSimple–tobe…); My mumisinterеsted 

in…Ourparentslikebooks.-(Possessive 

adjective…s); Are 

theseyourgoloves?No,they’renot mine. 

Whoseisthissleeping bag?It’shers.- 

(Possessivepronoun…); …the teacher’smobile, 

Harry’sbag,Harry and Eva’sdesks,thestudents’ 

chairs-SaxonGenitive…); Haveyou gota 

presentfor dad?Yes,I’vegota 

nicebookaboutcooking.-(Have 

got…)Where’sthebag?It’son thechair- 

(Prepositionsof place…)–in,on,under,behind, 

opposite…);This/thatphotoisn’tverynice. 

These/thosebooksareinteresting.-(Demonstrative 

pronouns…); кратке текстове и дијалоге који 

се односе на теме 

3 / 3 
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По завршеној теми/области ученици су у 

стању да у усменој и писменој 

комуникацији: 

 

Ученици у усменој и писменој 

комуникацији уче и увежбавају: 

(слушају,читају,говореипишу); сличности и 

разлике у културама. 
2.People 

Људи 
 

Описивање и 

упоређивање 

карактеристика 

живих бића, 

предмета,појава 

и места 

- разумеју једноставнији опис особа,биљака, 
животиња,предмета,појaва или места 

-упоређују и описују карактеристике живих 

бића, предмета,појава и места,користећи 

једноставнија језичка средства 
-саопштe кратку поруку(телефонски разговор, 

дијалог уживо,СМС,писмо,имејл)којом 

се захваљује 

Речи и изразе који се односе на теме; језичке 
садржаје– 

Familyandfriends /Describing 

people/Anonline articleRobotFighters 

Diwali:A familyfestival 

What`syourphonenumber?What`syouremail 

address? 
(Havegotaffirmative,negative,questionsandshort 
answers);They havegotfifteenchildren.Haveyou 

gotabrotherorasister?They haven`tgotacar. 

(Comparisonof adjectives);My 

hairisshorterthan yourhair.My 

sisteristheyoungestin ourfamily. Kратке текстове 

и дијалоге који се односе на теме 

(слушају,читају,говореи пишу);сличности  и 

разлике у културама. 

7 3 4 

 
3.It`syourlife 

 
Тојетвојживо

т Описивање 

догађаја у 

 
-разумеју једноставне текстове којима се 

описују сталне,уобичајене радње у 

садашњости; рaзмене информације које се 

доносе на дату комуникативну 

ситуацију;опишу сталне и уобичајене 

активности у неколико везаних исказа; 
 

Речи и изразе који се односе на 
тему;језичке садржаје– 

Whatdoyoudoafterschool?Talkaboutyourdaily 

routine: 

I getupat9. I havecroissantsandjamforbreakfast. I 

goswimming withdolphinsat10.30andthenI play 

tenniswithRafael Nadal. 
(ThePresentSimpleTense –allforms+adverbsof 

 
7 

 
3 

 
4 



Школски програм за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања 

41 

 

БРOЈ И 

НАЗИВ 

ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 
 

(Комуникатив

не фунцкије) 

ИСХОД

И 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 Б
р

о
 ч

а
cо

в
а
 п

о
 

Т
ем

и
 

О
б

р
а
д

а
 

О
ст

а
л

и
 т

и
п

о
в

и
 

 

По завршеној теми/области ученици су у 

стању да у усменој и писменој 

комуникацији: 

 

Ученици у усменој и писменој 

комуникацији уче и увежбавају: 

садашњости; 

исказивање 

интересовања

, планова и 

предлога. 

-разумеју једноставне исказе  који се односе 

на интересовања,планове и предлоге и 

реагују на њих;размене једноставне исказе у 

вези са туђим интересовањима,плановима и 

предлозима; саопште шта њих или неког 

другог занима, односно шта они или неко 

други планирају или предлажу; 
 
-разумеју и описују сличности и разлике у 
начину живота у земљама циљне културе и 
код нас; 

 
-разумевање разлика у часовним зонама; 

 
-разумеју и описују важније догађаје у 

земљама циљне културе. 

frequency…);I startschoolatthistime.Marta 

walks to school with 

herfriend.Whatabout…Let’sgo to 

the…What’son?I likethesoundof… 
(Prepositionsof time)Inthemorning ,I dosome 
exercise; 

Atlunchtime… 

(Expressionswith have);I haveashowerat7.30 

Ablogpost-Championswimmer 

Кратке текстове и дијалоге који се односе на 

теме (слушају,читају,говореи 

пишу);сличности и разлике у културама. 

 
4.Cumulativ

e review1 
 
Units1-2 

 
-Исходи из тема1и 2-комбиновано 

 
Лексику и језичке структуре које се односе на 

теме и наведене комуникативне функције,а 

које су се радиле у темама1и2;вештине 

слушања,говора, читања и писања,као и знања 

о језику. 

 
1 

 
/ 

 
1 

 
5.Test1 

 
Units1-2 

 
-Ученици могу да процене постигнућа 

,везана за теме1и2 

 
Лексику и језичке структуре које се односе на 

тему и наведене комуникативне функције,а 

које су се радиле у претходним темама,задатке 

слушања, читања и вођеног писања. 

 
1 

 
/ 

 
1 
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По завршеној теми/области ученици су у 

стању да у усменој и писменој 

комуникацији: 

 

Ученици у усменој и писменој 

комуникацији уче и увежбавају: 

 
6.Schooldays 

 
Школски дан и 

 
описивање бића, 

предмета и места; 

изражавање 

мишљења/ 

интересовања/ 

допадања/ 

недопадања; 

описивање 

догађаја у 

садашњости. 

- разумеју и реагују на наједноставније 
забране, 

своје и туђе обавезе 

-размењују једноставније информације које се 

односе на забране и правила понашања у 

школи и на јавном месту(у превозном 

средству, спортском центру,биоскопу, 

зоолошком врту и сл.) као и на своје и туђе 

обавезе 

-представљају правила понашања,забране 

и листу својих и туђих обавеза 

користећи одговарајућа језичка средства 
 

-разумеју једноставне исказе који се односе 

на изражавање 

мишљења/интересовања/допадања/ 

недопадања; размењују и формулишу 

једноставне исказе којима се изражавају 

мишљења/интересовања/ 

допадања/недопадања; 
 
-упоређују и уочавају сличности и 

разлике у школском животу циљне 

културе и код нас. 

-Речи и изразе који се односе на тему;језичке 
садржаје– 

Placesin school.Theseare:Main hall,sports 

hall,classroom,library,ITroom,sciencelab,cante

en. Would you liketo go to Li 

Zheng`sschool?Why?Why not?My 

favouritesubjectsare MathsandScience 

-(Canforability…); Canthey breaka brickwith 

their hands?Yes,theycan/No,theycan`t(Canfor 

permissions…);Theycan`tseetheirtheirparents 

during theweek .I can`tusemy mobilephonein the 

classroombutIcan…. 

-(Mayforpermission….);Mum,may I go out? 

(Object pronouns);That`shimin theblueshorts. 

(don`t)like,don`t mind,love,hate+ing;I 

don`tmind working thishard.I lovedancing.I 

reallydon`tlike getting up early. 

-(Imperative,must/mustn`t…);Bequietin 

the library. 

You mustcometo school on time.You 

mustn`tforget yourhomework. 

-кратке текстове и дијалоге који се односе на 

теме (слушају,читају,говореи 

пишу);сличности и разлике у културама. 

 
7 

 
3 

 
4 
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По завршеној теми/области ученици су у 

стању да у усменој и писменој 

комуникацији: 

 

Ученици у усменој и писменој 

комуникацији уче и увежбавају: 

 
7.Thefirstwritte

n testinEnglish 
 
Првиписмен
и задатак 

 
-Ученици могу да процене 

постигнућа,везана за претходне теме 

 
Лексику и језичке структуре које се односе на 

тему и наведе некомуникативне функције,а 

које су се радиле у претходним темама,задатке 

слушања, читања и вођеног писања. 

 
3 

 
0 

 
3 

8.Food 
 
Храна 
 
Изражавање 

допадања и 

недопадања; 

изражавање 

количина; 

исказивање 

савета. 

-разумеју једноставне исказе који се односе 

на изражавање допадања/недопадања; 

размењују и формулишу једноставне исказе 

који се односе на изражавање 

допадања/недопадања; 
 

-разумеју једноставније изразе који се односе 

на количину нечега;питају и кажу колико 

нечега има 

/нема,користећи једноставнија језичка 

средства; на једноставан начин наручи јело 

и/или пиће у  ресторану и пита 

/каже/израчуна колико нешто кошта; 
 

-разумеју једноставне савете и реагује на њих; 

Упуте једноставне савете; 
 
-саставе списак за куповину –намирнице и 

количине намирница(две векне 

хлеба,пакет тестенине,три конзерве 

-Речи и изразе који се односе на 

тему;језичке садржаје– 
Do you likebeans?Ana likeseggsbutshedoesn`tlike 
cheese.Whatdo you usually 

haveforlunch? Simonusually 

haschocolatein hislunchbox. Can I havea 

sandwich ,please? 
-(Expressionswith have…) 
;Wealwayshavelunchin 
thecanteen at1o`clock. 

-(Countableanduncountablenouns…);I 

havegot two sandwiches.Do you likefruit? 

-(A/an/some/any/no…);I`vegotanorange.Do 

you haveachocolatebar?I haven`tgot any 

sandwiches.I`vegotsomeoranges.Thereisno 

food! 

-(There is/thereare……);There is a fastfood 

placeon theway home.Therearea lotofcool 

placesto eatin London.. 

-(Much/many/alotof…);Howmany applesare 

7 3 4 
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По завршеној теми/области ученици су у 

стању да у усменој и писменој 

комуникацији: 

 

Ученици у усменој и писменој 

комуникацији уче и увежбавају: 

туњевине и сл.) 

-уочавају сличности и разлике у начину 

исхране у земљама циљне културе и код нас. 

there?How muchisthissandwich?Therearen`ta 

lot ofbananashere. 
-кратке текстове и дијалоге који се односе на 
теме 

(слушају, читају,говоре и 

пишу);сличности и  разлике у културама. 

9.Cumulativ

e review2 
 

Units3-4 

. Исходи из тема3и4-комбиновано Лексику и језичке структуре које се односе на 

теме и наведене комуникативне функције,а 

које су се радиле у темама 3и4; вештине 

слушања, говора, читања и писања, као и 

знања о језику. 

1 / 1 

10..Test2 
 
Units 3-4 

-Ученици могу да процене постигнућа 

,везана за теме3и4 

Лексику и језичке структуре које се односе на 

тему и наведенеком уникативне функције,а 

којесу се радиле у претходним темама, задатке 

слушања, читања ивођеног писања. 

1 / 1 

11.Animalworld- 

Светживотиња 
 
Описивање 

појава и 

карактеристика 

бића;описивање 

општих 

способности; 

изрицање 

дозвола и 

-разумеју једноставнији опис животиња и 
појaва; 

 

-упореде и опишу појаве и 

карактеристике животиња користећи 

једноставнија језичка средства; 
 

-разумеју једноставније текстове у којима се 

описују способности; размене информације 

које се односе на дату комуникативну 

ситуацију; изразе способност и користећи 

неколико везаних исказа; 

-Речии изразе који се односе на тему;језичке 
садржаје– 

Animal actionsquiz!Whataretheanimals 

doing?Elephantsmovetheirearsround and round 

to keep cool.Do you go to the zoo?Whatareyour 

favourite zoo animals?A description ofan 

animal:All abouthippos! 

-(PresentContinuousTense…);I amwatching 

the animals.Arethemonkeysfighting?Thefrog 

isn`t eating. 

-(Actionverbs…);Thekangaroo 

7 3 4 
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По завршеној теми/области ученици су у 

стању да у усменој и писменој 

комуникацији: 

 

Ученици у усменој и писменој 

комуникацији уче и увежбавају: 

забрана.  

-разумеју и реагују на једноставније дозволе и 

забране; размене једноставније информације 

које се односе на дозволе и забране. 
 

-разумеју и поштују правила учтиве 

комуникације; 
 

-познају значајнија места и животињски 

свет једне од земаља циљне 

културе(Индије). 

isjumping.Thesnake ishiding.Do frogsfly?No 

,they don`t. 
-(SimplePresentTensevsPresent Continuous 

Tense…); 
They usually fly to warmplacesin thewinter.Areyou 
feeding animalsatthemoment? 

-(The suffix-er…);dance-dancer 

-кратке текстове и дијалоге који се односе на 

теме (слушају,читају,говореи 

пишу);сличности и  разлике у културама. 

12.City life- 

Градски живот 
 
Описивање 

места; 

Исказивање 

средстава 

транспорта; 

исказивање 

просторних 

односа 
– оријентацијау 

простору.Описи

вање догађаја и 

способности у 

прошлости 

-разумеју једноставнe описe места; 
 
-опишу места користећи једноставна 

језичка средства; 
 

-упореде и опишу карактеристике места; 
 
-разумеју једноставнија питања која се односе 

на  просторне односе и оријентацију у 

простору и одговоре на њих;опишу просторне 

односе једноставним,везаним исказима; 
 

-разумеју и поштују правила учтиве 

комуникације; 
 
--познају већег 

Речи и изразе који се односе на тему; језичке 
садржаје– 

 

Wheredo you usually go withyourfriends?What`s 

yourfavouriteplacein town?WhatwasPompeii?A 

lot ofpeopletravel thereforworkbyplane,buta lotof 

peoplewalktoo.A description ofa place. 
 

(PastSimple-was/were…);Pompeii wasavery 

town.Was thereaswimming pool?Werethe 

people rich?Yes,theywere.No,theyweren`t. 
 

(PastSimple:regularandirregularverbs…);W

e arrived atthestation at10o`clock.Wewentto 

the museumfirst.Did you go there?No,I 

didn`tgo there,Did hearriveon 

time?No,hedidn`tarriveon time. 

7 3 4 
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БРOЈ И 

НАЗИВ 

ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 
 

(Комуникатив

не фунцкије) 

ИСХОД

И 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 Б
р

о
 ч

а
cо

в
а
 п

о
 

Т
ем

и
 

О
б

р
а
д

а
 

О
ст

а
л

и
 т

и
п

о
в

и
 

 

По завршеној теми/области ученици су у 

стању да у усменој и писменој 

комуникацији: 

 

Ученици у усменој и писменој 

комуникацији уче и увежбавају: 

радове(Лондон,Единбург)у земљама 

циљне културе(ВБ). 

-опише неки историјски 

догађај,историјску личност и сл. 

 

(Could/couldn`t…);Heisso clever.Hecould read 

when hewasfour.Hebrokehisleg,so hecouldn`trun 

the race. 
 

(Extreme adjectives…);very big,very old,very hot. 
 

-кратке текстове и дијалоге који се односе на 

теме (слушају,читају,говоре и 

пишу);сличности и разлике у културама. 
13. Cumulative 

review3 

Units5-6 

-Исходи из тема5и6–комбиновано. Лексику и језичке структуре које се односе на 

теме и наведене комуникативне функције,а 

које су се радиле у темама5и6 вештине 

слушања,говора, читања и писања,као и знања 

о језику. 

1 / 1 

14.Test3 
 
Units5-6 

-Ученици могу да процене 

постигнућа,везана за теме5и6 

Лексику и језичке структуре које се односе на 

тему и наведе некомуникативне функције,а 

које су се радиле у претходним темама,задатке 

слушања, читања ивођеног писања. 

1 / 1 

15.Sport 
 
Спорт 

Разумеју једноставнији  опис појава и места; 
 
-упореде и опишу појаве и места користећи 

једноставнија језичка средства;опишу појаве 

и места користећи једноставнија језичка 

средства; 
 

-разумеју једноставне исказе који се односе 

Речи и  изразе који се односе на 

тему;језичке садржаје– 
 

Whatsportsdo you do?Let`splay football!Did 

the sportstartin China?Issumo an old ora new 

sport?Whatclothesareyou wearing today?I`m 

wearing jeans,a t-shirt….Whatdidyou wear 

7 3 4 
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БРOЈ И 

НАЗИВ 

ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 
 

(Комуникатив

не фунцкије) 

ИСХОД

И 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 Б
р

о
 ч

а
cо

в
а
 п

о
 

Т
ем

и
 

О
б

р
а
д

а
 

О
ст

а
л

и
 т

и
п

о
в

и
 

 

По завршеној теми/области ученици су у 

стању да у усменој и писменој 

комуникацији: 

 

Ученици у усменој и писменој 

комуникацији уче и увежбавају: 

на изражавање интересовања;размењују и 

формулишу једноставне исказе којима се 

изражавају интересовања; 
 

-разумеју једноставне текстове којима се 

описују радње у прошлости; размене 

информације које се доносе на дату 

комуникативну ситуацију;опишу радње из 

прошлости у неколико везаних исказа; 
 

-упоређују и уочавају сличности и 

разлике у популарним спортовима у 

земљама циљне културе и код нас. 

yesterday?I woremy pinkt-shirtanda 

skirt.What`s yourfavouritesportand why? 
 

(PastSimple:Yes/Noquestions…);Did you go to 

the football matchlastnight?Ye,I did.Did 

yourteam win?No,they didn`t.They lost. 
 

(PastSimple:Wh-questions…);When did you 

end the game?Weended thegameat8o`clockin the 

evening. 
 

-кратке текстове и дијалоге који се односе на 

теме (слушају,читају,говореи 

пишу);сличности и разлике у културама. 

16.Thesecond 

writtentestin 

English 
 

Други 

писмени 

задатак 

-Ученици могу да процене 

постигнућа,везана за претходне теме 

Лексику и језичке структуре које се односе на 

тему  и наведене комуникативне функције,а 

које су се радиле у претходним темама задатке 

слушања, читања и вођеног писања. 

3 0 3 

17.Holidays- 

Празници 
 
Исказивање 

планова и 

--разумеју,траже и даје једноставнија 

Обавештења о хронолошком 

времену и метеоролошким 

приликама у ширем 

комуникативном контексту 

Речи и изразе који се односе на тему;језичке 

садржаје–Seasonsandweather.Whichmonthsare 

ineachseasoninyour 

country?Spring:March,April,May…What`s the 

weatherliketoday?It`ssunny…Whohasplanstogo 

7 3 4 
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БРOЈ И 

НАЗИВ 

ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 
 

(Комуникатив

не фунцкије) 

ИСХОД

И 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 Б
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о
 ч

а
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в
а
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о
 

Т
ем

и
 

О
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а
д

а
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а
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и
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и
п

о
в

и
 

 

По завршеној теми/области ученици су у 

стању да у усменој и писменој 

комуникацији: 

 

Ученици у усменој и писменој 

комуникацији уче и увежбавају: 

намера; 

описивање 

метеоролошког 

времена. 

-Опишу различите пејзаже и разговарају о 

њима 

-разумеју планове и намере и реагују на њих; 
 
-размене једноставне исказе у вези са својим 

и туђим плановима и намерама;саопште 

шта они или неко други планира или 

намерава;; 
 

-опишу метеоролошке прилике и климатске 

услове у својој земљи и једној од земаља 

циљне културе једноставним језичким 

средствима. 

onholidayforaweek?Therearealotofmountains 
andbeachesinCalifornia.Where doyoulikegoing on 

holiday? 
 
-(Goingtoforfutureplansand intentions…); .I 

am going to swimevery day.I`mnotgoing to take 

summerclothes.AmI going to build aweb page? 
 

-(Will/won`tforprediction…);I thinkwewill 

havea greattime.I`msureitwon`tbea big problem. 
 

-(Presentperfect…);My cousin hasshowed 

mesome wonderful photostoday.Haveyou 

everseen any of 

theseanimals?Hehasn`tdoneityet. 
 

-кратке текстове и дијалоге који се односе на 

теме (слушају,читају,говореи 

пишу);сличности и  разлике у културама. 

18.Cumulativ

e review4 
 

Units7-8 

-Исходи из тема7и8–комбиновано. Лексику и језичке структуре које се односе на 

теме и наведене комуникативне функције,а 

које су се радиле у темама7и8;вештине 

слушања,говора, читања и писања,као и знања 

о језику. 

1 / 1 

УКУПАН  БРОЈ   ЧАСОВА 72 24 48 
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 Начини  оставривања наставе и  учења 
 

Планирање наставе и учења–у циљу оставривања исхода и садржајима сваки наставник  ће планирати рад водећи рачуна о одељењима у 

којима предаје.Годишњим планом рада, као и операвитивним плановима биће конкретизовани исходи по областима, односно 

комуникативним функцијама. Исходи ће бити класификовани на оне које би сви ученици требало да достигну, преко оних које остварује 

већина па до оних које достиже мањи број ученика са високим степеном постигнућа. 
 

Остваривање наставе и 

учења 
 
Kомуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм усмерен ка исходима који указују на то шта је ученик у 

комуникацији у стању да разуме и продукује.Табеларни приказ наставника постепено води од комуникативне функције као области, преко 

активности које у настави оспособљавају ученика да комуницира и користи језик у свакодневном животу, у приватном, јавном или 

образовном домену. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују 

следећи ставови: 
–циљ ни језику потребљава се уучионици у доброосмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и опуштеној 
атмосфери; 
–говор наставника прилагођен је узрасту и знањима 

ученика; 

–наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и 

социјализирајуће елементе; 

–битно је значење језичке 

поруке; 

–знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима 

тачности; 

–са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала,настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње 

спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема,потрагом за информацијама из различитих  извора(интернет, дечији 

часописи, проспекти и аудиоматеријал) као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са 

јасноодређеним контекстом, поступкоми циљем; 

–наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог 

међусобног односа; 

– сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без 

детаљних граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и оцењује на основу 

употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 
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Kомуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и неколико 

категорија: 

–ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у 

друштвеном чину; 

–уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних 

материјала; 

– рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни 

иистраживачки рад; 

–за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и 

обрнуто. 

 
Технике/активно

сти 
 
У реализацији часова смењују се технике и активности/једна неће трајати дужео д15минута/,а редовно се организује рад у паровима и 

мањим и већим групама. Ученици током часова: слушају, пишу, повезују, цртају, боје, праве паное, презентације...На часовима ће се често 

реализовати вежбе слушања(према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове,додати делове слике, допунити 

информације,селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију исл.),као и игре примерене узрасту.Посебно се реализују 

активности везане за писмено и усмено изражавање: 

Разумевање писаног 

језика: 

–уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности(род,број,глаголско 

време,лице...); 

–препознавање везе између група слова и 

гласова; 

– одговарање наједноставна питања у вези са текстом,тачно/нетачно,вишеструки 

избор; 

–извршавање прочитаних упутстава и 

наредби. Писмено изражавање: 

–повезивање гласова и групе 

слова; 

–замењивање речи цртежом или 

сликом; 

–проналажење недостајуће речи(употпуњавање низа,проналажење „уљеза”,осмосмерке, укрштене речи,и 
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слично); 

–повезивање краћег текста и реченица са 

сликама/илустрацијама; 
–попуњавање формулара(пријава за курс,налепнице нпр.за 
пртљаг); 
–писање честитки и  

разгледница; 

–писање краћих 

текстова. 

Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије:игру,песму,драмски израз, ликовни 

израз.  Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године. 

Стратегије за унапређивање и увежбавање језичких 

вештина 
 
С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких вештина- слушање, читање, писање и говор, оне се у настави страних 

језика перманентно и истовремено увежбавају,како би ученици могли да стекну језичке компетенције које су у складу са задатим циљем. 
 

Зато се примењују одређене стартегије  за унапређивање и увежбавање језичких вештина.Задаци постављени ученицима ће се бирати 

према способностима ученика, њиховој мотивацији за рад, од карактеристика и врсте текста на ком се ради,познавања теме,самосталности 

ученика итд. Када је реч о писању тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: познавања лексике и 

нивоа комуникативне компетенције,капацитета когнитивне обраде,мотивације,способности преношења поруке у кохерентне и повезане 

целине текста.У реализацији ове језичке активности водиће се рачуна о теми, врсти и дужини текста, самосталности ученика. Говор ће се 

пратити на нивоу два аспекта-кроз монолошко излагање и током интеракцијске размене. У  реализацији програма наставник  ће водити 

рачуна о  развоју социокултурне компетенције. Она представља скуп знања о свету уопште,као и осличностима и разликама између 

културних и комуникативних модела сопствене говорне заједнице и заједнице/заједница чији језик учи. 
 

Граматички 

садржаји 
 
Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, представља један од предуслова овладавања страним 

језиком. Усвајање граматике подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код ученика, изучавање 

граматичких појава, формирање навика и умења у области граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог изграђивању и 

унапређивању културе говора. 
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Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта(функционални приступ).У процесу наставе страног језика у што већој мери 

биће укључиване оне граматичке категорије које су типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне  

моделе,применом 

основних правила и њиховим комбиновањем.Граматичке категорије су разврстане од простијег ка сложенијем и од рецептивног ка 

продуктивном. Цикличним понављањем претходно усвојених елемената надограђују се сложеније граматичке структуре. 
 

Праћење и вредновање наставе и 

учења 
 

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године. Даље се процес праћења и 

вредновања ученичких постигнућа и напредовања реализује формативним и сумативним вредновањем.Док се код формативног 

оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима(дијагностички тестови,самоевалуација,језички 

портфолио,пројектни задаци и др.),сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни  тестови, тестови језичког нивоа)  прецизније се  

процењује оствареност исхода или стандарда  на крају одређеног временског периода(крај полугодишта,године,циклуса 

образовања).Елементи који се вреднују су разноврсни и доприносе     свеопштој слици о напредовању ученика, јачању њихових 

комуникативних компетенција, развоју вештина и способности неопходних за даљи рад и образовање.То се постиже оцењивањем 

различитих елемената као што су језичке вештине(читање, слушање,говор и писање),усвојеност лексичких садржаја и језичких 

структура,примена правописа,ангажованост изалагање у раду на часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. 
 

Корелација са другим предметима:Други страни језик-немачки у матичној,а рускиу ИОСтапари,српски језик и 

књижевност,географија,историја, ликовна култура и музичка култура. 
 

Листа стандарда дата је на крају овог  

документа 
 

Броји 

назив теме 

 

Стандарди постигнућа 
 

Проценаи проверапостигнућа 
 

Корелација 

1.Starter 

unit -

Уводна 

тема 

1.1.1.1.1.2.1.1.3. 1.1.4.1.1.5.1.1.7. 1.1.8. 1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 

1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 

1.3.1.2.1.1.2.1.2. 2.1.3. 2.1.8.2.1.12. 2.1.13. 

Посматрање и праћење,усмена провера кроз 

играње улога у паровима,симулације у 

паровима и групама,задаци у радној 

свесци,тестови вештина и различите технике 

формативног оцењивања. 

Грађанско 
васпитање,српски 

језик,географија 
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Броји 

назив теме 

 

Стандарди постигнућа 
 

Проценаи проверапостигнућа 
 

Корелација 

2.1.15. 2.1.16. 2.1.19. 2.1.20.2.1.24.2.1.25. 2.1.26. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.2.2.4. 2.3.1.2.3.2. 

2.People- 
 

Људи 

1.1.1.1.1.2.1.1.3. 1.1.4.1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 

1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.3. 

1.2.4.1.3.1.1.3.2. 2.1.1.2.1.2. 2.1.3.2.1.14. 2.1.6. 

2.1.7. 2.1.8.2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.22.2.1.24.2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3.2.2.4. 2.3.1.2.3.2. 

Посматрање и праћење,усмена провера кроз 

играње улога у паровима,симулације у 

паровима и групама,задаци у радној 

свесци,тестови вештина и различите технике 

формативног оцењивања.. 

Грађанско 
васпитање,српски 

језик,географија 

3.It`syour 

life- 

Тојетво

ј живот 

1.1.1.1.1.2.1.1.3. 1.1.4.1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 

1.1.20. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.1.3.2.2.1.1. 

2.1.2. 2.1.3.2.1.12. 2.1.13.2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 

2.1.19. 2.1.20.2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.2.2.4. 

Посматрање и праћење,усмена провера кроз 

играње улога у паровима,симулације у 

паровима и групама,задаци у радној 

свесци,тестови вештина и различите технике 

формативног оцењивања.. 

Грађанско 
васпитање,српски 

језик,географија 

4. 

Cumulati

ve review 

1-2 
 

Кумулати

вн о 

понављањ

е 
1-2 

1.1.1.1.1.2.1.1.3. 1.1.4.1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 

1.1.17. 1.1.18.1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 

1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.1.3.1.1.3.2. 2.1.1.2.1.2. 2.1.3. 

2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 

2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22.2.1.24.2.1.25. 2.1.26. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.2.2.4. 2.3.1.2.3.2. 

Посматрање и праћење,усмена провера кроз 

играње улога у паровима,симулације у 

паровима и групама,задаци у радној 

свесци,тестови вештина и различите технике 

формативног оцењивања. 

Грађанско 

васпитање,српски 

језик,географија 

5.Test1 
 
Units1-2 

1.1.1.1.1.2.1.1.3. 1.1.4.1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.1.1.14. 1.1.15. 1.1.20. 

1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 

1.3.1. 

1.3.2.2.1.1.2.1.2. 2.1.3. 2.1.6.2.1.12. 2.1.13. 

Посматрање и праћење,усмена провера кроз 

играње улога у паровима,симулације у 

паровима и групама,задаци у радној 

свесци,тестови вештина и различите технике 

Грађанско 
васпитање,српски 

језик,географија 
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Броји 

назив теме 

 

Стандарди постигнућа 
 

Проценаи проверапостигнућа 
 

Корелација 

2.1.15. 2.1.16. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22.2.1.24.2.1.25. 

2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.2.2.4. 2.3.1.2.3.2. 

формативног оцењивања. 

6.Schoolday 

s- 

Школск

и дани 

1.1.1.1.1.2.1.1.3. 1.1.4.1.1.5.1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 

1.1.18.1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 

1.3.1.1.3.2. 2.1.1.2.1.2. 2.1.3.2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8.2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.22.2.1.24.2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3.2.2.4. 

2.3.1.2.3.2.2.3.6. 

Посматрање и праћење,усмена провера кроз 

играње улога у паровима,симулације у 

паровима и групама,задаци у радној 

свесци,тестови вештина и различите технике 

формативног оцењивања.. 

Грађанско 
васпитање,српски 

језик,биологија 

7.Thefirst 

writtentest 

inEnglish- 
 

Први 

писмен

и 

задатак 

1.1.1.1.1.2.1.1.3. 1.1.4.1.1.5. 1.1.6.1.1.7. 1.1.8. 

1.1.9. 1.1.10.1.1.11.1.1.12. 1.1.13.1.1.14.1.1.18. 

1.1.19. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22.1.1.23.1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4.2.1.1.2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.8.2.1.12. 

2.1.13. 2.1.14. 2.1.15.2.1.16. 2.1.17.2.1.19. 2.1.20. 

2.1.22.2.1.24.2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 

Посматрање и праћење,усмена и писмена 

провера кроз задатке. 

Грађанско 
васпитање,српски 

језик,географија, 

биологија 

8.Food- 
 
Храна 

1.1.1.1.1.2.1.1.3. 1.1.4.1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 

1.1.18.1.1.20.1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 

1.3.1.1.3.2. 2.1.1.2.1.2. 2.1.3.2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8.2.1.12. 2.1.13. 2.1.15.2.1.16.2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.22.2.1.24.2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3.2.2.4. 2.3.1.2.3.2.2.3.5. 

Посматрањеипраћење,усменапровера кроз 

играњеулогаупаровима,симулацијеупаровимаи 

групама,задациу радној 

свесци,тестовивештина, 

различитетехникеформативног оцењивања. 

Грађанско 
васпитање,српски 

језик,географија 

9. 

Cumulati

1.1.1.1.1.2.1.1.3. 1.1.4.1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 

Посматрање и праћење,усмена провера кроз 

играње улога у паровима, задаци у радној 

Грађанско 
васпитање,српски 
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Броји 

назив теме 

 

Стандарди постигнућа 
 

Проценаи проверапостигнућа 
 

Корелација 

ve review 

3-4 
 

Кумулати

вн о 

понављањ

е 
3-4 

1.1.18.1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 

1.3.1.1.3.2. 2.1.1.2.1.2. 2.1.3.2.1.14. 2.1.6.2.1.7. 

2.1.8.2.1.12. 2.1.13. 2.1.15.2.1.16.2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.22.2.1.24.2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3.2.2.4. 2.3.1.2.3.2.2.3.5. 

свесци. језик,географија 

10.Test2- 

Units 3-4 

1.1.1.1.1.2.1.1.3. 1.1.4.1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 

1.1.18.1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 

1.3.1.1.3.2.2.1.1.2.1.2. 2.1.3.2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8.2.1.12. 2.1.13. 2.1.15.2.1.16.2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.22.2.1.24.2.1.25. 2.1.26. 2.1.27.2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3.2.2.4. 2.3.1.  2.3.2.2.3.5. 

Посматрање и праћење,усмена и писмена 

провера кроз  задатке. 

Грађанско 
васпитање,српски 

језик,географија, 

биологија 

11.Аnimal 

world- 

Животињ

ск и свет 

1.1.1.1.1.2.1.1.3. 1.1.4.1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 

1.1.18.1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1.1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 

1.3.1.1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1.2.1.2. 2.1.3.2.1.14. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16.2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23.2.1.24. 

2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.2.2.4. 2.3.1.2.3.2. 

2.3.5. 

Посматрањеипраћење,усменапровера кроз 

играњеулогаупаровима,симулацијеупаровимаи 

групама,задациу радној 

свесци,тестовивештина, 

различитетехникеформативног оцењивања. 

Грађанско 
васпитање,српски 

језик,физичко 

васпитање 

12.City 

life- 

Градски 

живот 

1.1.1.1.1.2.1.1.3. 1.1.4.1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 

1.1.18.1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 

Посматрањеипраћење,усменапровера кроз 

играњеулогаупаровима,симулацијеупаровимаи 

групама,задациу радној 

свесци,тестовивештина, 

Грађанско 

васпитање,српски 

језик,физичко 

васпитање 
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Броји 

назив теме 

 

Стандарди постигнућа 
 

Проценаи проверапостигнућа 
 

Корелација 

1.3.1.1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1.2.1.2. 2.1.3.2.1.14. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16.2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23.2.1.24. 

2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.2.2.4. 2.3.1.2.3.2. 

2.3.5. 

различитетехникеформативног оцењивања. 

13.Cumula

ti vereview 

5- 

6 
 
Кумулати

вн о 

понављањ

е 
 

5-6 

1.1.1.1.1.2.1.1.3. 1.1.4.1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 

1.1.18.1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 

1.3.1.1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1.2.1.2. 2.1.3.2.1.14. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16.2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23.2.1.24. 

2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.2.2.4. 2.3.1.2.3.2. 

2.3.5. 

Посматрање и праћење,усмена провера кроз 

играње улога у паровима, задаци у радној 

свесци. 

Грађанско 
васпитање,српски 

језик,географија, 

физичковаспитање, 

биологија 

4.Test3 
 
Units 5-6 

1.1.1.1.1.2.1.1.3. 1.1.4.1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 

1.1.18.1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3.1.2.4. 

1.3.1.1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1.2.1.2. 2.1.3.2.1.14. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16.2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23.2.1.24. 

2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.2.2.4. 2.3.1.2.3.2. 

2.3.5. 

Посматрање и праћење,усмена и писмена 

провера кроз  задатке. 

Грађанско 
васпитање,српски 

језик 

15.Sport- 

Спорт 

1.1.1.1.1.2.1.1.3. 1.1.4.1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 

1.1.18.1.1.20. 1.1.22. 1.1.23.1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 

Посматрањеипраћење,усменапровера кроз 

играњеулогаупаровима,симулацијеупаровимаи 

групама,задациу радној 

свесци,тестовивештина, 

Грађанско 

васпитање,српски 

језик 
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Броји 

назив теме 

 

Стандарди постигнућа 
 

Проценаи проверапостигнућа 
 

Корелација 

1.3.1.1.3.2. 2.1.1.2.1.2. 2.1.3.2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8.2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15.2.1.16.2.1.17. 

2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23.2.1.24.2.1.25. 

2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.2.2.4. 2.3.1.2.3.2. 

различитетехникеформативног оцењивања. 

16.The 

second 

writtentest 

inEnglish 
 

Други 

писмен

и 

задатак 

1.1.1.1.1.2.1.1.3. 1.1.4.1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 

1.1.18.1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 

1.3.1.1.3.2. 2.1.1.2.1.2. 2.1.3.2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8.2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15.2.1.16.2.1.18. 

2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23.2.1.24.2.1.25. 2.1.26. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.2.2.4. 2.3.1.2.3.2. 

Посматрање и праћење,усмена и писмена 

провера кроз  задатке. 

Грађанско 
васпитање,српски 

језик 

18.Holidays- 

Празници 

1.1.1.1.1.2.1.1.3. 1.1.4.1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 

1.1.18.1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 

1.3.1.1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1.2.1.2. 2.1.3.2.1.14. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16.2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 

2.1.24.2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.2.2.4. 2.3.1. 

2.3.2.2.3.5. 

Посматрањеипраћење,усменапровера кроз 

играњеулогаупаровима,симулацијеупаровимаи 

групама,задациу радној 

свесци,тестовивештина, 

различитетехникеформативног оцењивања. 

Грађанско 

васпитање,српски 

језик,географија 

18. 

Cumulati

ve review 

7-8 
 

Кумулати

вн о 

1.1.1.1.1.2.1.1.3. 1.1.4.1.1.5.1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 

1.1.18.1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 

1.3.1.1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1.2.1.2. 2.1.3.2.1.14. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16.2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23.2.1.24. 

Посматрање и праћење,усмена провера кроз 

играње улога у паровима, задаци у радној 

свесци. 

Грађанско 
васпитање,српски 

језик 
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Броји 

назив теме 

 

Стандарди постигнућа 
 

Проценаи проверапостигнућа 
 

Корелација 

понављањ

е 

7-8 

2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.2.2.4. 2.3.1.2.3.2. 

 

 

 

3.5.ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Фонд: 72 часа 

Циљ наставе и учења ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљење и естетичке критеријуме кроз 

практични рад, оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком наслеђу и културној 

баштини свог и других народа. 
 

Глобални план рада 
 

 
 
 

 
Садржај програма /теме/ 

 
Обрада 

 
Практичне вежбе 

 
Систематизација 

(Естетска анализа) 

 
Укупно 

1. Линија 5 18 1 24 

2 . Облик 3 12 1 16 

3. Ритам 4 15 1 20 

4. Визуелно споразумевање 2 9 1 12 

УКУПНО 14 54 4 72 
 



Школски програм за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања 

59 

 

 

Тематски оквир: 
 

 

 
 

ОБЛАСТ/ТEМА 

 

 
 

САДРЖАЈ 

 
ИСХОД

И 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

 

 
 

СТАНДАРДИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЛИНИЈА 

Врсте линија и изражајна својства линија. 
Линије у природи и окружењу. 

Линија као ивица 

тродимензионалних облика; 

Изражајна својства линија у односу на 

прибор, материјал, притисак и угао под 

којим се држи прибор/материјал. 

Савремена средства за цртање – 

дигитална табла и оловка за цртање, 

3Д оловка, апликативни програми за 

цртање... Својства линије у 

апликативном програму за цртање. 

Цртање светлом; 
Уметнички цртеж, аматерски цртеж, дечји 
цртеж, схематски цртеж, технички цртеж, 

научне илустрације... Врсте уметничког 

цртежа – скица, студија, илустрација, 

стрип, карикатура, графити... Занимања у 

којима је неопходна вештина 

слободоручног цртања; 

Поступци грађења цртежа 

додавањем и одузимањем линија. 

Лавирани цртеж. Линеарни цртеж. 

Цртеж у боји; 

Текстура (ликовни елемент). Поступци 

грађења текстуре линијама. Ритам 

 опише линије које уочава у 

природи, окружењу и 

уметничким делима; 

 пореди утисак који на њега/њу 

остављају различите врсте 

линија; 

 гради линије различитих 
вредности комбинујући 
материјал, 
угао и притисак 

прибора/материјала 

 користи одабране садржаје 

као подстицај за стварање 

оригиналних цртежа; 

 разматра, у групи, како је 

учио/ла о изражајним 

својствима линија и где се та 

знања примењују; 

 црта разноврсним прибором и 

материјалом изражавајући 

замисли, машту, утиске и 

памћење опаженог; 

 искаже своје мишљење о 

томе како је развој 

цивилизације утицао на 

развој уметности; 

-1.1.1. разликује и 
користи основне 

медије, материјале 

и технике 

визуелних 

уметности; 
-1.1.2. изводи 
дводимензионалне 

и 

тродимензионалне 

радове; 

-1.2.1.описује свој рад 
и радове других; 

-2.2.2.образлаже 

свој рад и радове 

других 

3.3.2.описује потребна 

знања и вештине који 

су неопходни у 

занимањима везаним 

за визуелне 

уметности; 
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ОБЛАСТ/ТEМА 

 

 
 

САДРЖАЈ 

 
ИСХОД

И 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

 

 
 

СТАНДАРДИ 

линија; 
Различити садржаји као подстицај за 
стваралачки рад (облици из природе и 

окружења, звуци из природе и окружења, 

музика, кретање у природи и окружењу, 

текст, писмо...); 
Читање (декодирање) цртежа, стрипа, 

 карикатуре, графита, рекламних порука... 
Уметничко наслеђе – значај наслеђа 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОБЛИК 

Дводимензионални и тродимензионални 
облици. Правилни геометријски облици 

(геометријске фигуре и тела). Правилни 

облици у природи и у ликовној 

уметности. Неправилни облици; 

Својства облика. Величина облика. Боја 

облика. Реална и имагинарна функција 

облика. Карактеристични детаљи и 

својства по којима је облик препознатљив. 

Светлост као услов за опажање облика. 

Изглед облика посматраног из 

различитих углова. Стилизовање облика; 

Статични облици. Кретање облика 

(кретање статичних облика помоћу ветра 

и воде, карактеристично кретање бића и 

машина); Распоред облика у простору и 

њихово дејство 

на посматрача. Положај облика у равни – 

линија хоризонта, планови и величина 

облика у односу на растојање од 

 пореди облике из природе, 

окружења и уметничких 

дела према задатим 

условима; 

 гради апстрактне и/или 

фантастичне облике користећи 

одабране садржаје као 

подстицај за стваралачки рад; 

 наслика реалне облике у 

простору самостално мешајући 

боје да би добио/ла жељени 

тон; 

 обликује препознатљиве 

тродимензионалне 

облике одабраним 

материјалом и 

поступком; 

 преобликује предмет за 

рециклажу дајући му 

нову употребну 

-1.1.1. разликује и 
користи основне 

медије, материјале 

и технике 

визуелних 

уметности; 

-1.2.1.описује свој рад 

и радове других; 

-2.2.1. одабира 

адекватан садржај да 

би представио неку 

идеју или концепт; 

-3.2.3.користи тачне 

термине(нпр. 

текстура, ритам, 

облик) из визуелних 

уметности(примерене 

узрасту и садржају) 

када оразлаже свој рад 

и радове других. 



Школски програм за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања 

61 

 

 

 
 

ОБЛАСТ/ТEМА 

 

 
 

САДРЖАЈ 

 
ИСХОД

И 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

 

 
 

СТАНДАРДИ 

посматрача.Преклапање, прожимање, 

додиривање облика; 

Поступци грађења апстрактних и 

фантастичних облика (превођење реалних 

облика у апстрактне одузимањем 

карактеристичних детаља, превођење 

реалних облика у фантастичне додавањем 

неочекиваних детаља, грађење 

имагинарних и апстрактних облика на 

основу једне, две и три информације...); 

Луминообјекти. ЛЕД технологија у 

савременој уметности. Обликовање 

простора светлом; Обликовање (дизајн) 

употребних предмета. Преобликовање 

материјала и предмета за рециклажу; 
Различити садржаји као подстицај за 

вредност; 

 комбинује ритам, линије и 

облике стварајући оригиналан 

орнамент за одређену намену; 

 објасни зашто је дизајн важан и 
ко дизајнира одређене 
производе; 

 разматра, у групи, како је 

учио/ла о облицима и где та 

знања примењује; 

 искаже своје мишљење о 

томе зашто је уметничко 

наслеђе важно; 

 стваралачки рад (облици из природе и 
окружења, кретање у природи и 

окружењу, уметничка дела, етно наслеђе, 

садржаји других наставних предмета...); 

Орнамент и орнаментика. Функција 

орнамента. Симетрија. Ритам линија, боја 

и облика у орнаменту; 
Уметничко наслеђе – наслеђе етно 
културе. 
Значајни римски споменици на тлу Србије. 

  

 
 
 
 

Поступци за безбедно и одговорно 
коришћење 
и одржавање прибора и радне 

 опише ритам који уочава у 

природи, окружењу и 

уметничким делима; 

-1.1.1. разликује и 
користи основне 

медије, материјале 



Школски програм за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања 

62 

 

 

 
 

ОБЛАСТ/ТEМА 

 

 
 

САДРЖАЈ 

 
ИСХОД

И 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

 

 
 

СТАНДАРДИ 

 
 
 
 

РИТАМ 

површине; Материјал из природе, 

вештачки материјал, материјал за 

рециклажу, рециклирани материјал, 

импровизовани прибор, школски 

прибор и материјал, професионални 

прибор; Ритам у природи (смена дана и 

обданице, смена годишњих доба, 

таласи, падавине...); Ритам у простору 

(распоред тродимензионалних облика у 

природи, урбаним срединама и у 

ближем окружењу ученика). Ритам у 

структури (грађи) облика. Ритам у 

текстури природних и вештачких 

материјала; 

Врсте ритма. Правилан и неправилан 

ритам. Слободан ритам. Спонтани ритам 

(ритам линија, облика, мрља). Функције 

ритма – понављање боја, линија и/или 

облика да би се постигла динамичност 

(живост) или ред. Утисак који различите 

врсте ритма остављају на посматрача. 

Субјективни утисак кретања и оптичка 

илузија кретања; 

Ритам као принцип компоновања у 

делима ликовних уметности. Ритам у 

другим врстама уметности. Примена 

визуелног ритма у 

 пореди утисак који на њега/њу 
остављају различите врсте 
ритма; 

 разматра, у групи, како је 

учио/ла о визуелном ритму и 

где та знања може применити; 

 гради правилан, неправилан 

и слободан визуелни ритам, 

спонтано или с одређеном 

намером; 

 користи, у сарадњи са 

другима, одабране садржаје 

као подстицај за стварање 

оригиналног визуелног ритма; 

 направи, самостално, 

импровизовани прибор 

од одабраног 

материјала; 

 искаже своје мишљење о 

томе зашто људи стварају 

уметност; 

и технике 

визуелних 

уметности; 
-1.3.4. зна неколико 
примерапримене 

визуелних уметности 

у свакодневном 

животу; 

-2.2.1. одабира 

адекватан садржај да 

би представио неку 

идеју или концепт; 

-3.1.2. одабира 

адекватна средства 

(медиј, 

материјал,технику, 

поступак)помоћу 

којих ће на 

адекватан начин 

реализовати своју 

(одабрану) идеју. 

 свакодневном животу; 
Различити ритмови као подстицај 
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ОБЛАСТ/ТEМА 

 

 
 

САДРЖАЈ 

 
ИСХОД

И 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

 

 
 

СТАНДАРДИ 

за стваралачки рад – звуци из 

природе и окружења, музика, 

кретање у природи и окружењу, 

плес...; 

Уметничко наслеђе – значај 

праисторијског наслеђа на простору 

Србије и у свету. 
 
 
 
 

 
ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВА

Њ Е 

Различите врсте комуникације од 
праисторије 
до данас; 

Невербална комуникација – читање 

информација; израз лица и 

карактеристичан положај тела; 
Читање визуелних информација 
(декодирање). 
Визуелно изражавање; 
Уметничко наслеђе – значај наслеђа за 
туризам 
и за познавање сопственог порекла. 

 пореди различите начине 

комуницирања од праисторије 

до данас; 

 обликује убедљиву поруку 

примењујући знања о 

ритму, линији, облику и 

материјалу; 

 изрази исту поруку 

писаном, вербалном, 

невербалном и визуелном 

комуникацијом; 

 тумачи једноставне 
визуелне информације; 

−објасни зашто је наслеђе 

културе важно. 

-1.1.2. изводи 
дводимензионалне 

и 

тродимензионалне 

радове; 
-1.3.4. зна неколико 
примерапримене 

визуелних уметности 

у свакодневном 

животу; 

-2.2.1. одабира 

адекватан садржај да 

би представио неку 

идеју или концепт; 

-3.1.2.одабира 

адекватна средства 

(медиј, 

материјал,технику, 

поступак)помоћу 

којих ће на 

адекватан начин 

реализовати своју 
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ОБЛАСТ/ТEМА 

 

 
 

САДРЖАЈ 

 
ИСХОД

И 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

 

 
 

СТАНДАРДИ 

(одабрану) идеју. 
 

 
Кључни појмови садржаја: линија, орнамент, графити, уметничко наслеђе, облик, ритам, динамика, визуелно споразумевање. 

 

 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА 

 
АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВНОМ 

ПРОЦЕСУ 

КОРЕЛАЦИЈА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИНИЈА 

-вербално- текстуални ( кроз разговор 
и 
дискусију дефинисање појма 

линија и њених карактеристика- 

својстава и врста); 

-илустративна- корелација са 

природом и појавом линије у 

природи; 

- подстицање на опажање 

различитих врста и карактера 

линија у природи; 

- практично- демонстративни 

поступак ( извлачење линија 

различитим ликовним техникама на 

различитим материјалима- меке 

оловке на различитим подлогама, 

темпере, колаж ); 

-примена игре као методе 

учења и приступа задатку; 
- дефинисање илустрацијом и 

Слушање, упоређивање, уочавање, 
примена, анализирање, 

разговор, размена сопствених 

знања и мишљења, 

истраживање, самостално 

тумачење. Наставник 

презентује наставни садржај, 

подстиче ученике на активно 

деловање, мотивише их и 

развија активан однос према 

култури и визелној уметности. 

Српски језик и књижевност, 
информатика и рачунарство, 

историја, музичка култура, 

техника и технологија, 

грађанско васпитање, 

веронаука. 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА 

 
АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВНОМ 

ПРОЦЕСУ 

КОРЕЛАЦИЈА 

демонстрацијом линије као 

границе 3д облика у техници 

вајања; 

- креирање задатака; 

- подстицање, коректура (савети 

које наставник даје у току 

практичног рада, питања која 

наводе ученика на промишљање и 

развијање идеја); 

-увођење и примена савремених 

технологија у настави ( 3Д 

оловка, апликативни програми за 

цртање, виртуелна посета пећини 

Ласко, нпр); 

-кооперативно учење; 

-корелација са наставом 
информатике и рачунарства 
(цртање и сликање на 

 рачунару); 
-корелација са музичком културом; 

-корелација са математиком, 

биологијом и историјом; 

- естетска анализа (изражавање 

ставова, идеја, мишљења и 

вредности на позитиван и 

аргуметован начин, тумачење и 

разумевање уметничког 

дела/ученичког рада); 

- вредновање, организовање 

одељењских изложби, учење 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА 

 
АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВНОМ 

ПРОЦЕСУ 

КОРЕЛАЦИЈА 

на разликама и процена 

сопственог напретка; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОБЛИК 

- вербално -текстуални - кроз 

објашњавање, разговор и дискусију 

дефинисање појма облика и његових 

карактеристика (својства и врсте, 2д 

и 3д облици, величине облика и 

међусобни односи, груписања, 

планови, реална и имагинарна 

функција облика..); 

- илустративи- кроз конкретне 

примере 

из човекове средине, историје 

уметности и корелацијом са другим 

наставним предметима  ( за сваку 

наставну јединицу); 
- практично -демонстративни -кроз 
употребу разних прво појединачних 

основних, а потом комбинованих 

ликовних материјала и техника ( 

цртеж, слика, вајање, графика, 

колаж...); 

- креирање задатака; 

- подстицање, коректура; 

- естетска анализа заједно са 

ученицима 
( ум. дела и ученичких радова ) и 

Слушање, упоређивање, 

уочавање, примена, 

анализирање, разговор, размена 

сопствених знања и мишљења, 

истраживање, самостално 

тумачење. Наставник презентује 

наставни садржај, подстиче 

ученике на активно деловање, 

мотивише их и развија активан 

однос према култури и визелној 

уметности. 

Српски језик и књижевност, 

информатика и рачунарство, 

историја, музичка култура, 

техника и технологија, 

грађанско васпитање, 

веронаука. 

 вредновање; 
-корелација са историјом, 

биологијом, математиком; 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА 

 
АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВНОМ 

ПРОЦЕСУ 

КОРЕЛАЦИЈА 

-вербално илустративни подстицај 

кроз заједничко дефинисање појма 

светлински објекти и колаж- 

примена у енеријерима као витражи, 

амбијентална решења и зидне 

декорације, као фасаде, 

илустрација... 

-ЛЕД технологија у 

савременој уметности, 

обликовање простора 

светлом; 
- корелација са примерима из 
историје 
уметности ( архитектура, 

илустрација), књижњвности, 

позориштем ( сцена ), музиком; 
- виртуелна посета неком музеју; 

 
- демонстрација и примена нових 

материјала ( разне провидне 

фолије у боји, дијапројектори, 

провидни и непровидни папири); 

- креирање задатка, 

- прећење, коректура, естетска 

анализа и вредновање дечијих 

радова; 

-вербално илустративним методама 

уз објашњавање, ест. анализу и 

разговор заједно са ученицима 

дефинисати дизајн као грану ликовне 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА 

 
АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВНОМ 

ПРОЦЕСУ 

КОРЕЛАЦИЈА 

уметности и њену утилитарну и 

естетску функцију; 

- корелацијом са свакодневним 

употребним предметима ( 

подстаћи на опажање истих и 

креативно и естетско 

просуђивање); 

 -обликовање и преобликовање 
употребних предмета, разговор о 

значају уметности за одржив развој; 

- креирање задатка; 

-подстицање ученика и вршење 

коректуре, давање предлога, 

сугестија, повратне информације о 

раду; 
- естетска анализа (изражавање 
ставова, 
идеја, мишљења и вредности на 

позитиван и аргуметован начин, 

тумачење и разумевање 

уметничког дела/ученичког 

рада; 
- вредновање, организовање 
одељењских изложби, учење 

на разликама и процена 

сопственог напретка; 

  

 

 
 
 
 
 

-вербално- текстуални ( кроз разговор 
и 
дискусију дефинисање појма ритма; 

-илустративна корелација са 

Слушање, упоређивање, уочавање, 
примена, анализирање, 

разговор, размена сопствених 

знања и мишљења, 

Српски језик и књижевност, 
информатика и рачунарство, 

историја, музичка култура, 

техника и технологија, 



Школски програм за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања 

69 

 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА 

 
АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВНОМ 

ПРОЦЕСУ 

КОРЕЛАЦИЈА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РИТАМ 

природом (ритам у природи, смена 

дана и обданице, смена годишњих 

доба, падавине, таласи); 

- подстицање на опажање 

различитих врста ритмова у 

структури облика и у текстури 

природних и вештачких облика; 
- практично- демонстративни 
поступак ( 
израда задатака у којима се истиче 

понављање линија, боја,облика да 

би се постигла динамичност или 

ред); 
-корелација са музиком, плесом и 
књижевности; 

- креирање задатака; 

- подстицање, коректура; 

истраживање, самостално 

тумачење. Наставник 

презентује наставни садржај, 

подстиче ученике на активно 

деловање, мотивише их и 

развија активан однос према 

култури и визелној уметности. 

грађанско васпитање, 

веронаука. 

 - вербално текстуални кроз 
објашњавање, разговор и дискусију 

дефинисање појма орнамента и 

његових главних карактеристика- 

ритам, симетрија, прецизност; 

- илустративни ( визуелно 

подстицајни) навођењем на давање 

конкретних примера орнамента из 

свакодневног живота; 

-корелацијом са народном 

традицијом, математиком, 

биологијом, географијом, 

техничким образовањем- улога и 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА 

 
АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВНОМ 

ПРОЦЕСУ 

КОРЕЛАЦИЈА 

значај орнамента; 

- креирање задатка; 

-кооперативно учење; 

- коректура; 

- естетска анализа (изражавање 

ставова, идеја, мишљења и 

вредности на позитиван и 

аргуметован начин, тумачење и 

разумевање уметничког 

дела/ученичког рада; 

- вредновање, организовање 

одељењских изложби, учење 

на разликама и процена 

сопственог напретка; 
 

 
 

ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕ 

ВАЊЕ 

-вербално- илустративним 
подстицајима 
кроз разговор са ученицима 

дефинисање и проширивање знања 

из области визуелног 

споразумевања ( облицима, 

начинима, улогом, средствима и 

значајем ); 

- корелација са свакодневним 

животом, књижевношћу, драмским 

уметностима- фотографија, филм, 

телевизија, видео; 

Слушање, упоређивање, уочавање, 
примена, анализирање, 

разговор, размена сопствених 

знања и мишљења, 

истраживање, самостално 

тумачење. Наставник 

презентује наставни садржај, 

подстиче ученике на активно 

деловање, мотивише их и 

развија активан однос према 

култури и 

Српски језик и књижевност, 
информатика и рачунарство, 

историја, музичка култура, 

техника и технологија, 

грађанско васпитање, 

веронаука. 

 - креирање задатка, увођење и 
примена 
савремене технологије у настави; 

-примена игре као методе учења и 

визелној уметности.  
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ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА 

 
АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВНОМ 

ПРОЦЕСУ 

КОРЕЛАЦИЈА 

приступа задатку, невербална 

комуникација-читање 

информација; израз лица и 

карактеристичан положај тела; 

-кооперативно учење; 

- прећење, коректура, естетска 

анализа и вредновање дечијих 

радова; 
 

 
Међупредметне компетенције 

 
Кроз наставу ликовне културе ученици стичу функционална знања и умења и развијају способности, навика и вредносних ставова, а који 

омогућавају целовит развој ученика и припремају их за живот у савременом свету. 
 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 
Ученик развија креативан, радознао и истраживачки дух кроз упознавање и коришћење различитих уметничких медија и техника. 

Способан је и мотивисан да користи своје искуство, да експериментише и развија идеје кроз самосталан рад и рад у групи. Ученик 

развија машту и апстрактан начин размишљања који успешно примењује у различитим животним ситуацијама које захтевају креативна 

решења. Уочава специфичности различитих уметничких дисциплина (визуелне, драмске, музичке...) али уочава и њихове заједничке 

принципе и сличности. Ученик познаје и разуме вредност сопствене културе и културе других народа повезујући знања из различит их 

области или предмета. Знања и искуства стечена кроз предмет Ликовна култура (истрајност, упорност, стрпљивост) примењује у 

друштвеном животу и у даљем стручном усавршавању и професионалном развоју. 
 

Основни ниво 
 

На основном нивоу ученик има следеће компетенције: Изражава своја осећања и идеје користећи основне технике визуелних 

уметности. Уме да пронађе изворе и информације потребне за креативан рад. Учествује у школским и ваншколским активностима кроз 

стваралаштво у визуелним уметностима. Познаје вредност сопствене културе и културе других народа. 
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Средњи ниво 
 

 

На средњем нивоу ученик има следеће компетенције: Развија своја осећања и идеје користећи различите медије визуелне уметности. 

Развија интересовања и самостално проналази потребне информације. Активно учествује у школским и ваншколским активностима. 

Разуме специфичности различитих уметничких дисциплина. Уочава повезаност знања из различитих области или предмета. Разуме 

вредност сопствене културе и културе других народа. 
 

Напредни ниво 
 
На напредном нивоу ученик има следеће компетенције: Развија и изражава своја осећања, идеје и ставове и адекватно користи различите 

медије визуелне уметности. Негује и развија своје склоности и интересовања за уметност. Самостално истражује изворе и информације 

потребне за креативан рад и решавање проблема. Осмишљава и учествује у тимским активностима које доприносе развоју и побољшању 

друштвене заједнице. Разуме специфичности као и сличности различитих уметничких дисциплина. Повезује знања из различитих 

области или предмета и примењује их у различитим животним ситуацијама. Свестан је вредности сопствене културе и културе других 

народа. Разуме универзални језик уметности. 
 

СПЕЦИФИЧНE ПРЕДМЕТНE КОМПЕТЕНЦИЈE 

 
Ученик кроз предмет Ликовна култура развија стваралачке способности, индивидуалну креативност и естетску осетљивост. 

 

Основни ниво 
 
Ученик истражује и примењује знања о основним материјалима, медијима, техникама и ликовним елементима која се користе у 

визуелним уметностима. Ученик познаје најважнија уметничка дела из културног наслеђа свог и других народа, развија свест о 

културним вредностима и схвата важност њиховог очувања. 
 

Средњи ниво 
 

Ученик проналази и развија своје идеје истражујући природно и вештачко окружење, свет маште и осећања (посматрајући, анализирајући 

и сакупљајући потребне информације) за стваралачки рад. Ученик препознаје улогу и вредност визуелне уметности као саставног дела 

свакодневног живота, нарочито као средства комуникације. 
 

Напредни ниво 
 

 

Ученик проучавајући уметничка дела истражује и анализира методе, технике, садржаје и подстицајно их примењује у свом 
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стваралачком раду. Способан је да изрази став о свом раду и радовима других уочавајући различита значења и идеје. Ученик праћењем 

културних догађаја постаје активна публика и/или учесник у јавном и културном животу заједнице и развија своје критичко мишљење 
 

 
 
 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 
 
Процењивање напредовања ученика и оствареност исхода врши се такозваном алтернативно (аутентичном) методом. Напредак ученика се 

прати да би наставник подржао развој потенцијала сваког ученика. Најефикаснији вид напредовања ученика су савети које наставник даје 

у току практичног рада и питања која наводе ученике на промишљање и развијање идеја. Други ефикасан вид подршке је одељенска 

изложба (по завршетку задатка) на којој су заступљени сви радови ученика. Ученички портфолио (мапа радова) омогућује ученику да и 

ван наставесамостално процењује сопствени напредак. 

 

 

 

3.6. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 
 

Разред: пети 

Фонд: 72 часа 

Циљ: Циљ учења музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност,  стваралачко и критичко 
мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког 
наслеђа и култури свога и других народ 

 
У петом разреду  о бласти / теме које се об рађу ју су  : човек и музика; музички инструменти; слушање музике; извођење музике и 

музичко стваралаштво. 

 Кљ у чни по ј мо в и  : мелодија, ритам, покрет, инструмент, динамика, темпо, текст 

Развој међупредметних компетенција: -компетенција за учење -комуникација 

-естетичка кометенција - сарадања -рад са подацима и информацијама -одговоран однос према здрављу 
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Област/тема Исходи 
У области теме ученик ће бити у стању 
да 

Садржаји 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЧОВЕК И МУЗИКА 

-наведе средства музичког 

изражавања у праисторији 

и античком добу; 
- објасни како друштвени развој 
утиче на начине и облике 

музичког изражавања; 
- искаже своје мишљење о 
значају и улози музике у 
животу човека; 

- реконструише у сарадњи са 

другима начин комуникације 

кроз музику у смислу 

ритуалног понашања и 

пантеизма; 

- идентификује утицај 

ритуалног понашања у музици 

савременог доба (музички 

елементи, наступ и 

 Ч овек  у  праист орији  

Улога музике у првобитном 

друштву; Човек и ритуал: улога 

музике у ритуалу 

(музичкоантрополошка 

истраживања); 

Магијска моћ 

музике; 
Елементи музичког тока: покрет, 
ритам 
(ритам као основа 
ритуала), коло/групни 
плес; 

Покрет: порекло плеса; 

Слушање/доживљај ритма телом; 

Најстарија фолклорна музичка 

традиција у Србијии светске 

баштине. 

 Ч овек А н т ике 

Божанска природа музике: 

- митолошка свест 

античког човека; 

  - музички атрибути богова; 
- музика и држава. 

Музика у храму и музика 

на двору; Примери 

различитих инструмената 

и музичких облика у 

античким 

цивилизацијама; 

Улога и место музике у 
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Област/тема Исходи 
У области теме ученик ће бити у стању 
да 

Садржаји 

античким 

цивилизацијама: 

Индија, Сумер/Вавилон,Кина, 

Египат, Грчка, Рим;Појава првих 

нотација,пентатоника; 
 
 
 
 

 
МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕ

НТИ 

- класификује инструменте 

по начину настанка звука; 
- опише основне карактеристике 
удараљки; 

- препозна везу између избора 

врсте инструмента и догађаја, 

односно прилике када се 

музика изводи; 

- користи могућности 

ИКТ-а у примени знања о 

музичким инструментима 

(коришћење доступних 

апликација); 

Најстарији 

инструменти: тело, 

удараљке, дувачки, 

жичани; 

Удараљке - 

настанак, 

првобитни облик и 

развој; 

Ритмичке удараљке 

као најједноставнија 

група инструмената; 

Мелодијске 

удараљке; 
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ - изражава сепокретима за време 

слушања музике; 

- вербализује свој доживљај музике; 

- идентификује ефекте којима 

различити елементи музичке 

изражајности (мелодија, 

ритам, темпо, динамика) утичу 

на тело и осећања; 

- анализира слушано дело у односу 

на извођачки састав и 

Елементи музичке изражајности - 
темпо, динамика, тонске боје 

различитих гласова и 

инструмената; Слушање 

вокалних, вокално- 

инструменталних и 

кратких инструменталних 

композиција, домаћих и 

страних композитора; 
Слушање дела најстарије фолклорне 
традиције српског и других народа; 

 инструменте; 
- илуструје примере коришћења 

Слушање народних и уметничких 
дела 
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Област/тема Исходи 
У области теме ученик ће бити у стању 
да 

Садржаји 

плесова и музике према 

намени у свакодневном 

животу (војна музика, 

обредна музика, музика за 

забаву...); 
- критички просуђује лош утицај 
прегласне 
музике на здравље; 

- понаша се у складу са 

правилима музичког бонтона; 

- користи могућности ИКТ-

а за слушање музике; 

инспирисаних 

фолклором 

народа и народности, 

различитог садржаја,облика и 

расположења, као и музичких 

прича; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

- пева и свирасамостално и у групи; 

- примењује правилну технику 

певања (правилно дисање, 

држање тела, артикулација); 

- кроз свирање и покрет 

развија Сопствену 

координацију и моторику; 
- користи различита средства изражајног 
певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и 

карактера композиције; 

- искаже своја осећања у 

току извођења музике; 

- примењује принцип сарадње 

и Међусобног подстицања у 

Заједничком музицирању; 
- учествује у школским 
приредбама и манифестацијама; 

- користи могућности ИКТ-а у 

Певање 
Певање песама по слуху 
самостално и у групи; 

Певање песама из нотног 

текста солмизацијом; 

Извођење једноставних 

ритмичких и мелодијских 

мотива (у стилу) музике 

старих цивилизација 

певањем; 

Певање песама у комбинацији 

са покретом; 

Свирање 
Свирање песама и лакших 
инструменталних дела по слуху 

на инструментима Орфовог 

инструментарија и/или 
на другим инструментима; 
Свирање дечјих, народних и 
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Област/тема Исходи 
У области теме ученик ће бити у стању 
да 

Садржаји 

извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, 
аудио снимака...); 

уметничких композиција из 

нотног текста; 

Извођење дечијих, народних 

и уметничких игара; 

  Извођење једноставних 
ритмичких и мелодијских мотива 

(у стилу) музике старих 

цивилизација на инструментима 

или покретом; 
МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

- користи музичке обрасце у 
осмишљавању музичких 

целина кроз певање, свирање 

и покрет; 

- изражава своје емоције 

Осмишљавањем мањих 

музичких целина; 
- комуницира у групи импровизујући 
мање 
музичке 

целине гласом, инструментом 

или покретом; 

- учествује у креирању 

школских приредби, догађаја 

и пројеката; 

- користи могућности 

ИКТ-а за музичко 

стваралаштво. 

Креирање пратње запесме 
ритмичким 
извучним ефектима, 

користећи притом различите 

изворе звука; 

Креирање покрета уз музику 

коју ученици изводе; 
Осмишљавање музичких 
питања и одговора, ритмичка 

допуњалка, мелодијска допуњалка 

са потписаним текстом, 

састављање мелодије од 

понуђених мотива; Импровизација 

мелодије 

на задати текст; 

Импровизација 

дијалога 
на инструментима Орфовог 
инструментарија и 

другим инструментима; 

Израда једноставних 

музичких 
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Област/тема Исходи 
У области теме ученик ће бити у стању 
да 

Садржаји 

инструмената; 

Реконструкција 

музичких догађаја у 

стилу старих 

цивилизација. 
 
 

Начини и поступци остваривања програма- при реализцији плана наставе и учења користиће се 

методе/технике и облици рада које активирају ученикеда буду самосталнији у раду; вршиће се анализа музичких примера, фотографија, 

ППТ, видео матаријала. У реализацији ће се примењивати технике и облици рада који подстичу ученике за самостални рад, рад у пару или 

групи. Кроз одговарајуће 
примере музичких вежби и композиција обрадити елементе музичке писмености. Обратће се пажња на 
правилно дисање, положај тела и дикцију и узети у обзир гласовне могућности ученика.За инструментално 

 

 

музицирање користиће се ритмички и мелодијски инструменте. 

Стало ће бити заступљен  принцип активног учешћа ученика на часу.Редовна је употреба аудио или видео снимака или матрица. 

Уколико буде могуће посетиће се концерти.  Биће заступљена креативна употреба мултимедије. Кроз активности подстицаће се и 

развијати креативно изражавање и ставралаштво ученика. Искуства ученика и знања која поседују из других области биће на сваком 

часу укључена. 

Корелацији са другим предметима: историја, ликовна култура, географија, старани језици, српски језик 

 
Начин провере остварености исхода - Формативно, свакодневно оцењивање усмених одговора ученика, њихово ангажовање, однос 

према предмету и другим ученицима, заинтересованост, идеје, учеђће у групном раду. Самоевалуација и евалуација на крају 

полугодишта и током појединих часова. Сумативно, после преласка одређених области, на крају класификационих периода. 
 

 
 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика 
Шта 

пратимо 

Критеријуми оцењивања Поступак Инструменти 
оцењивања 

Време 

Степен процењују се: ученик који остварује веома Формативно Број јављања: Свакодневно 



Школски програм за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања 

79 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика 
Шта 

пратимо 

Критеријуми оцењивања Поступак Инструменти 
оцењивања 

Време 

остварености 
циљева и 

прописаних, 

односно 

прилагођених 

стандарда 

постигнућа у току 

савладавања 

програма 

предмета; 

вештине 

изражавања и 

саопштавања; 

разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; рад са 

подацима и рад на 

различитим 

врстама текстова; 

уметничко 

изражавање; 

вештине, 

руковање 

прибором, алатом 

и технологијама и 

извођење радних 

значајан напредак у 

савладавању програма 

предмета и у потпуности 

самостално испуњавања 

захтеве који су утврђени 

на основном и средњем 

нивоу, као и већину 

захтева са напредног 

нивоа посебних 

стандарда постигнућа, 

односно захтева 

који су одређени 

индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним 

стандардима 

постигнућа, 

добија оцену одличан(5) 

 

 

 

оцењивање: 

Свакодневно 

бележење 

активности 

ученика на часу у 

свеску евиденције 

наставника 

За јављање + 

За јављање 

више пута ++ 

За давање 

комплетног, 

потпуног 

одговора на 

тежа питања 

+5 

Ко не 

зна 

одговор 

- 

бележење током 

године 

ученик који остварује 
значајан 

Усмено одговарање Свеобухватност По потреби 

 задатака. напредак у савладавању 
програма предмета и у 

потпуности, самостално, 

испуњавања захтеве који 

су утврђени на основном и 

средњем нивоу, као и део 

захтева са напредног 

 одговора 
Хронолошка 

прецизност 

Хоризонтално 

и вертикално 

повезивање 

градива 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика 
Шта 

пратимо 

Критеријуми оцењивања Поступак Инструменти 
оцењивања 

Време 

нивоа посебних стандарда 

постигнућа уз мању помоћ 

наставника, односно 

захтева који су одређени 

индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним 

стандардима постигнућа, 

добија оцену врло добар 

(4); 

Самосталност 

у одговарању 

ученик који остварује 
напредак 
у савладавању програма 

предмета и у потпуности, 

самостално испуњавања 

захтеве који су утврђени на 

основном и већи део на 

средњем нивоу посебних 

стандарда постигнућа, 

односно захтева који су 

одређени индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним 

стандардима 

постигнућа, добија 

оцену добар (3); 

-Редовност 
доношења 

домаћег 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Прегледање свеске 

За три 
недоношења 

домаћег -1 у 

свеску, а 

након 

опомене и у 

дневник 

За редовно 

доношење 

домаћег 

задатка- 
5 

 
Уредност 

Све 

забележено са 

часова 

Свакодневно 
током године, 

праћење/ пресек 

на крају 

године 
 
 
 
 

 
На крају 

наставне 

године 

  ученик који остварује 
минималан напредак 

у савладавању програма 

Певање и/или 
свирање 

песама 

Учесталост 
активности на 

часовима 

Пресек стања 
сваког месеца 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика 
Шта 

пратимо 

Критеријуми оцењивања Поступак Инструменти 
оцењивања 

Време 

предмета и испуњавања 

уз помоћ наставника 

захтеве 

који су утврђени у већем 

делу основног нивоа 

постигнућа, односно 

захтеве који су одређени 

индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним стандардима 

постигнућа и, добија оцену 

довољан (2); 

и/или 

композиција 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Препознавањ

е слушаних и 

обрађених 

композиција 

Ритмичка и 

мелодијска 

прецизност 

Ангажовање 

самостално и у 

пару/групи 

Активно 

учешће у раду 
 
Прецизни 

одговори 

Сакосталност 

у одговарању 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свакодневно 

бележење током 
године 

Ангажовање 
ученика 

у 

настави 

одговоран однос 
према раду, 

постављеним 

задацима, и 

исказано 

интересовање 

и 

мотивацију за 

учење и 

напредовање. 

активно 
учествовање у 
настави, сарадњу 

са другим 

веома висок степен 
ангажовања ученика (5) 

 
висок степен 

ангажовања ученика (4) 

 
уз ангажовање ученика (3) 

 
ангажовање ученика (2) 

Вођење евиденције 
од стране 

наставника 

о: 
-Броју јављања на 
часовима 

-Броју 

успешности у 

групном раду, 

раду у пару 
-Учешћу у хору, 
приредбама, 

ваннаставни

м 

активностим

а 

-Све што је 
рађено на 

часу налази 

се у свескама 
-Број и квалитет 
добровољног 

учешћа у 

разним 

наставним и 

ваннаставним 

активностима 

(приредбе, 

концерти, 

наступи, израда 

паноа,кратко 

предавање, 

Пресек стања 
по тромесечјима 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика 
Шта 

пратимо 

Критеријуми оцењивања Поступак Инструменти 
оцењивања 

Време 

-Несебичном 
пружању помоћи 

другим 

ученицима 

-Израда паноа, 

ППТ, различитих 

врста излагања 

вођење квиза, 

израда 

асоцијација...) 

 

 

 Ста нд а рд и: 
 

 Чо в ек  и  м уз ик а   Му з и чки и нстр ум 
енти  

 Слу ша њ е м уз и к е  Из в о ђењ е му зи 
к е 

 Му з и чк о  став ра ла 
штво  

МК. 1.1.1. препозна 
основне елементе 

музичке 

писмености МК. 

1.1.2. опише 
основне 
карактеристике 
- историјско–

стилских периода 

народног 

стваралаштва 
Ученик уме да 
анализира 

повезаност: МК. 

2.1.2. структуре и 

драматургије 

одређеног музичког 

жанра 

МК. 1.1.1. препозна 
основне елементе 

музичке 

писмености МК. 

1.1.2. опише 
Основне 
карактеристике 
Музичких 

инструмената и 

састава 

Ученик уме 

да анализира 

повезаност: 

МК. 2.1.1. 

музичких 

елемената и 

карактеристика 

музичких 

МК. 1.2.1. именује 
музичке 
изражајне 

елементе МК. 

1.2.2. именује 

извођачки састав 
МК. 1.2.4. именује српски 
музички фолклор 

МК. 2.2.1. опише и 

анализира 

карактеристике 

звучног примера 

кроз садејство 

опажених музичких 

елемената МК. 

2.2.2. препозна 

структуру одређеног 

жанра 

МК. 1.3.1. 
пева 

једноставне 

дечије, народне 

или популарне 

композиције 

МК. 1.3.2. изводи 

једноставне 

дечије, народне 

или популарне 

композиције на 

бар једном 

инстументу МК. 

3.3.1. изведе 

разноврсни 

музички 

репертоар 

певањем и 

Ученик уме да: 
МК. 1.4.1. направи 

музичке инструменте 

користећи предмете из 

окружења 
МК. 1.4.2. осмисли мање 
музичке целине на 

основу понуђених 

модела 

МК. 1.4.3. изводи 

пратеће ритмичке и 

мелодијско– 

ритмичке деонице 

на направљеним 

музичким 

инструментима МК. 

1.4.4. учествује у 

одабиру музике за дати 
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 Чо в ек  и  м уз ик а   Му з и чки и нстр ум 
енти  

 Слу ша њ е м уз и к е  Из в о ђењ е му зи 
к е 

 Му з и чк о  став ра ла 
штво  

МК. 2.1.3. облика 

народног 

музицирања са 

специфичним 

контекстом народног 

живота 

МК. 3.1.2. разуме 

историјске и 

друштвене околности 

настанка жанра и 

облика музичког 

фолклора 

МК. 3.1.3. 

критички и 

аргументовано 

образлаже свој суд 

МК. 3.1.4. уме 

креативно да 

комбинује изражајне 

музичке елементе у 

естетичком 

инструмената са 

музичком 

изражајношћу 

МК. 3.1.1. зна 

функцију елемената 

музичке писмености 

и извођачких 

састава 
у оквиру музичког 
дела 

МК. 3.1.3. 

критички и 

аргументовано 

образлаже свој 

суд 

Ученик уме да 

анализира слушни 

пример и открије 

везу 
опажених карактеристика 
са: 

МК. 3.2.1. 

структуралном и 

драматуршком 

димензијом 

звучног примера 

МК. 3.2.2. 

жанровским и 

историјско–

стилским 

контекстом звучног 

примера 

МК. 3.2.3. 
контексто
м 

свирањем као 

солиста и у 

школским 

ансамблима. 

жанровски иисторијски 

контекст. 

Ученик уме да: 

МК. 

3.4.1.осмишљава 

пратеће аранжмане 

за Орфов 

инструментаријум и 

друге задате музичке 

инструменте 

МК. 3.4.2. импровизује 

и/или компонује мање 

музичке целине (ритмичке 

и мелодијске) у оквиру 

различитих жанрова и 

стилова 
МК. 3 4.3. осмисли 

контексту  настанка и примене 
различитих 

облика музичког 

фолклора 

 музику за школску 
представу, 

приредбу или 

перформанс. 
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3.7. ИСТОРИЈА 
 

Фонд: 36 часова 
Циљ: учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне основна историјска знања и 

компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом 

и националном идентитету, културно- историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 
 

 
 

Глобални план: 
 

 
 

Ред. 

број ТЕМА 
О У П С Укупно 

 

1. 
 

Основи проучавања 

прошлости 
3 1   4 

 

2. 
                   Праисторија 2  1  3 

 

3.                     Стари исток 3 2 1  6 

 

4. Античка Грчка 6 2 1 1 10 

 

5.                   Антички Рим 6 3 1 1 11 

 
Стари век-систематизација    2 2 

Укупно 19 9 4 4 36 
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* О-обрада; у -утврђивање; п-провера знања; с-систематизација 
 

 

 
 

Предметни исходи 

 

 
 

Стандарди 

 
Компетен

ц ије 

Опште 

међупред

м етне 

компетенц 

ије 

 

 
 

Назив теме / 

садржај 

 

К
љ

у
ч

н
и

 

п
о
јм

о
в

и
 

са
д

р
ж

а
ја

 

Начини и 
поступци 

остваривања 

програма 

(Дидактичко- 

методичко упутство) 

 
Начин 

провере 

остварено

с ти 

исхода 

 разликује основне 

временске одреднице 

(годину, деценију, век, 

миленијум, еру); 

 лоцира одређену 

временску одредницу на 

временској ленти; 

 разликује начине 

рачунања времена у 

прошлости и 

садашњости; 

 именује периоде прошлости 

и историјске периоде и 

наведе граничне догађаје; 

 разврста историјске 

изворе према њиховој 

основној подели; 

 повеже врсте историјских 
извора са установама у  
којима се чувају (архив, 
музеј, библиотека); 

 веронаука: моћи да објасни 

да је рођење Христово 

ИС.1.1.1. именује и 
разликује основне 

временске одреднице 

ИС.1.1.2. именује 

историјске периоде и 

зна редослед 

историјских периода 

ИС.1.1.3. зна поделу 

на праисторију и 

историју ИС.1.1.4. 

уме да одреди којем 

веку припадају важне 

године из прошлости 

ИС.1.1.5. уме да 

одреди којем 

историјском периоду 

припадају важне 

године из прошлости 

ИС.1.1.6. 

препознаје 

значење основних 

појмова из 

историје 

цивилизације 

 

- 

К
о

м
п

ет
ен

ц

и
ја

 з
а
 

у
ч

ењ
е
 

- 
Р

а
д

 с
а
 п

о
д

а
ц

и
м

а
 и

 

и
н

ф
о
р

м
а

ц
и

ја
м

а
 

-

К
о

м
у

н
и

к
а

ц
и ја
 

Основи 
проучавања 

прошлост

и 

(1о+1у+1п+1с=

4) 
 Осн овн и сад 

рж аји 

 
Појам прошлости 

и историја као 

наука о прошлости 

људског друштва. 

Хронологија – 

рачунање времена. 

Подела прошлости 

и периодизација 

историје. 

Историјски извори 

– дефиниција, 

основна подела и 

установе у којима 

се чувају. 

 

 

И
ст

о
р
и

јс
к
и

 и
зв

о
р
и

, 

х
р
о
н

о
л
о
ги

ја
, 
и

ст
о
р
и

ја
, 
в
ек

, 

д
ец

ен
и

ја
, 

м
и

л
ен

и
ју

м
, 
ер

а,
 

ар
х
и

в,
 м

у
зе

ј 

Комбиновање 
различитих 
врста дидактичког 

материјала: 

илустрација, шема, 

графикона, ППТ Посета 

локалном музеју и 

културно-историјским 

споменицима, 

историјском 

архиву,евентуално 

виртуелна посета 

музеју, локалитету... 

Увођење ученика у 

главне појмове историје 

као науке: ера, датум, 

век, деценија, 

миленијум, 

прво теоријски, а потом 

и практично, применом 

на примерима, а потом 

и самостално давање 

примера од стране 

ученика 

Иницијално 
тестирање 

Формативно 

, 

свакодневно 

оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика 

Самоевалуац 

ија и 

евалуација 

на крају 

месеца и 

током 

поједини

х часова 

Домаћи 

задатак 

Писана 

провера- 

вежба 

http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
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догађај који дели историју 

на стару и нову еру 

 П рош ирен и сад 

рж аји 

 
Сродне науке и 

помоћне 

историјске науке. 

Историја око нас. 

Историјско наслеђе 

– тековине. 

Вежбање рачунања 
времена и 

препознавања врсте 

ист.извора на датим 

примерима 
Коришћење ДАТИН-ог 
е -уџбеника: тестови, 

видео записи са 

питањима, ППТ и др. 

 наведе главне проналаске и 

опише њихов утицај на 

начин живота људи у 

праисторији; 

 разликује основне 
одлике каменог и 
металног доба; 

 музичко: искаже своје 

мишљење о значају и 

улози музике у животу 

човека 

 географија: помоћу карте 

повеже климатске услове 

са распрострањеношћу 

живог света на земљи 

 ликовно: искаже своје 

мишљење о томе зашто 

људи стварају уметност 

 веронаука: моћи да 

преприча библијску причу 

о Постању и доживи је као 

дело љубави Божије 

ИС.1.1.2. именује 

историјске периоде и 

зна редослед 

историјских периода 

ИС.1.1.3. зна поделу 

на праисторију и 

историју ИС.1.1.6. 

препознаје значење 

основних појмова из 

историје 

цивилизације 

ИС.1.1.7. именује 

најважније појаве 

из националне 

историје ИС.1.1.8. 

именује најважније 

појаве из опште 

историје ИС.1.2.3. 

препознаје 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми слике ИС.1.2.4. 

уме да прочита 

 

К о м п е т е н ц и ј а  з а  у ч е њ е 

Р а д
 

с а
 

п о д а ц и м а
 

и
 

и н ф о р м а ц и ј а м а
 

Е с т е т и ч к а
 

к о м п е т е н ц и ј а
 

К о м у н и к а ц и ј а
 

Праистори

ја 
(1о+1у+1п+1с=

4) 
 

 Осн овн и сад 

рж аји 

 
Основне одлике 

праисторије 

(начин живота 

људи, 

проналасци). 

Подела 

праисторије 

(камено, метално 

доба). 

 
 П рош ирен и сад 

рж аји 

 
Најважнији 

праисторијски 

локалитети у Европи 

и Србији (Ласко, 

 

п
р

аи
ст

о
р
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ја
, 
в
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р
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 т
о
ч

ак
, 
д

р
у
ш

тв
о
, 
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у
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е,

 о
р
у
ж
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Користити 

методе/технике и 

облике рада, које 

активирају ученике и у 

којима су самосталнији 

у раду: анализа слика 

са праисторијских 

локалитета, ППТ, видео 

материјали 

Обезбеђивање 

корелације са сродним 

предметима: 

географија, ликовно- 

скулптуре Лепенског 

вира и Винче, музичко 

васпитање- бубњеви, 

верска настава- 

постанак човека, 

грађанско васпитање- 

подела друштва по 

својини... 
Стално коришћење 
историјске карте и 

историјског атласа 

Комбиновање 

Формативно 
, свакодневно 
оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика 

Самоевалуа

ц ија и 

евалуација 

на крају 

месеца и 

током 

појединих 

часова 

Домаћи 

задатак 

Писана 

провера 

Карта- 

Винча, 

Лепенски 

вир, места 

постанка 

првобитни

х људи 
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једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми историјске 

карте у којој је 

наведена легенда 

Алтамира, Лепенски 

Вир, Винча...) 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: карикатура, 

илустрација, табела, 

ППТ, питања 
Посета локалном музеју 
и 
културно-историјским 

споменицима, 

историјском архиву 

или видео материјал 

Коришћење е-уџбеника 

и др. 
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 лоцира на 

историјској 

карти 

најважније 

цивилизације и 

државе Старог 

истока; 

 користећи 

историјску карту, 

доведе у везу 

особине рељефа и 

климе са 

настанком 

цивилизација 

Старог истока; 

 одреди место 

припадника 

друштвене групе 

на графичком 

приказу 

хијерархије 

заједнице; 

 пореди начин 

живота 

припадника 

различитих 

друштвених 

слојева на Старом 

истоку; 

 наведе 

најважније 

одлике 

државног 

уређења 

цивилизација 

Старог истока; 

 идентификује 

основна обележја и 

значај религије у 

цивилизацијама 

Старог истока; 

 разликује врсте 

писама 

цивилизација 

Старог истока; 

 илуструје 
примерима 
важност утицаја 
привредних, 
научних и 
културних 
достигнућа народа 
Старог истока на 
савремени 

свет; 

 користи 
основне 
историјске 
појмове 

 српски: проналази 

експлицитно и 

имплицитно 

садржане 

информације у 

једноставном 

књижевном и 

некњижевном 

тексту 

 географија: 

повеже 

географска 

знања о свету са 

историјским 

развојем 

људског 

друштва и 

научно-

технолошким 

прогресом 

 ликовно: искаже 

своје мишљење о 

томе како је 

развој 

цивилизације 

утицао на развој 

уметности 

 

 веронаука: моћи 
да наведе 

 

ИС.1.1.4. уме да 

одреди ком веку 

припадају важне 

године из прошлости 

ИС.1.1.6. 

препознаје значење 

основних појмова 

из историје 

цивилизације 

ИС.1.1.8. именује 

најважније појаве 

из опште историје 

ИС.1.1.9. зна на ком 

простору су се 

одиграле најважније 

појаве и догађаји из 

националне и опште 

историје ИС.1.2.1. 

препознаје на 

основу 

карактеристичних 

историјских извора 

(текстуалних, 

сликовних, 

материјалних) о којој 

историјској појави, 

догађају и личности је 

реч 

ИС.1.2.3. препознаје 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми слике ИС.1.2.4. 

уме да 

прочита 

једноставн

е и 

карактери

стичне 

историјске 

информац

ије дате у 

форми 

историјске 

карте у 

којој је 

наведена 

легенда 

ИС.2.2.1. 

уме да 

закључи о 

ком 

догађају, 

феномену 

и 

личности 

је реч на 

основу 

садржаја 

карактерис

тичних 

писаних 

историјски

х извора 

ИС.2.2.2. 

уме да 

закључи 
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Стари исток 
(2о+1у+1п+1с=5) 

 Осн овн и садржаји 

 
Појам Старог истока – 

географске одлике, 

најзначајније 

цивилизације 

(Месопотамија, 

Египат, Јудеја, 

Феникија). 
Друштвени односи 
(робовласничко и 

теократско друштво) и 

државно уређење 

(монархија – 

царства/краљевства) у 

цивилизацијама 

Старог истока. 

Основне одлике 

привреде и 

свакодневни живот – 

обичаји, занимања, 

култура исхране и 

становања. 

Култура и историјско 

наслеђе народа 

Старог истока – 
религија (монотеизам 
и политеизам), писмо, 

књижевност, 

уметност, наука, 

цивилизацијске 

тековине 

(математика, 

архитектура, 

календар, иригациони 

систем, саобраћајна 

средства, медицина, 

закони...). 
 
 П рош ирен и сад рж 

аји 

 
Специфичности 

Припремање 
наставника за 
часове, водећи 
рачуна 

о особеностима 

одељења Користити 

разноврсне 

технике/методе и 

облике рада 
Обезбеђивање 
корелације са 

сродним 

предметима: 

географија- Мала 

Азија, Нил, Тигар, 

Еуфрат, ликовно 

(писма, пирамиде) 

и музичко 

васпитање, верска 

настава-

политеизам, 

грађанско 

васпитање- однос 

владара и 

поданика... 

Коришћење 

историјских 

текстова и њихова 

анализа 

(Хамурабијев 

законик, Херодот- 

подизање 

пирамида, 

опис Вавилона, 

Библијске приче о 

Мојсију, Давиду и 

Соломону...) 

Стално коришћење 

историјске карте и 

историјског атласа 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: карикатура, 

илустрација (пирамиде, 

хијероглифи, клинасто, 

алфабет, слик 

различитих друштвених 

група), шеме 

друштвене лествице, 

питања, ППТ, видео- 

записа 

Упућивање ученика на 

коришћење додатне 

литературе, интернета, 

енциклопедија, ради 

израде паноа, кратких 

записа, кратких 

излагања 

Формати

вно 
, 

свакоднев
но 

оцењивањ

е усмених 

одговора 

ученика 

Самоевал

уац ија на 

крају 

месеца и 

током 

појединих 

часова 

Домаћи 

задатак 

Писана 

провера- 

вежба 

Карта – 

појмови 

везани за 

Стари 

исток 

Индивиду

алн и рад 

- мини 

истражи

вањ е-

митови о 

постанку 

света и 
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Вавилонској кули, 

приче о Соломону, 

Давиду, Мојсију 
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 визуелне и 

текстуалне 

информације 

повеже са 

одговарајућим 

историјским 

периодом или 

цивилизацијом; 

 опише особености 

природних услова 

и географског 

положаја античке 

Грчке; 

 лоцира на 

историјској 

карти 

најважније 

цивилизације и 

државе античке 

Грчке; 

 приказује 

друштвену 

структуру и 

државно уређење 

грчких полиса на 

примеру Спарте и 

Атине; 

 пореди начин 

живота 

припадника 

различитих 

друштвених 

слојева у античкој 

Грчкој, 

 идентификује 

узроке и 

последице Грчко-

персијских ратова 

и Пелопонеског 

рата; 

 истражи основна 
обележја и значај 
религије старих 
Грка; 

 разликује легенде и 

митове од 

историјских 

чињеница; 

 наведе значај и 
последице освајања 
Александра 
Великог; 

 илуструје 

примерима важност 

утицаја 

привредних, 

научних и 

културних 

достигнућа античке 

Грчке и 

хеленистичког доба 

на савремени свет; 

 користећи дату 

информацију или 

ленту времена, 

смести историјску 

појаву, догађај и 

личност из 

историје 

античке Грчке 

и хеленизма у 

одговарајући 

миленијум, век 

или деценију; 

 израчуна 

временску 

удаљеност између 

појединих 

догађаја; 

 користи 
основне 
историјске 
појмове; 

ИС.1.1.4. уме да 

одреди ком веку 

припадају важне 

године из прошлости 

ИС.1.1.6. 

препознаје значење 

основних појмова 

из историје 

цивилизације 

ИС.1.1.8. именује 

најважније појаве 

из опште историје 

ИС.1.1.9. зна на ком 

простору су се 

одиграле најважније 

појаве и догађаји из 

националне и опште 

историје 
ИС 1.1.10. уме да 
наведе 
узроке и последице 

најважнијих појава 

из прошлости 
ИС.1.2.1. препознаје на 
основу 

карактеристичних 

историјских извора 

(текстуалних, 

сликовних, 

материјалних) о којој 

историјској појави, 

догађају и личности је 

реч 

ИС.1.2.3. препознаје 

једноставн

е и 

карактери

стичне 

историјске 

информац

ије дате у 

форми 

слике 

ИС.1.2.4. 

уме да 

прочита 

једноставн

е и 

карактери

стичне 

историјске 

информац

ије дате у 

форми 

историјске 

карте у 

којој је 

наведена 

легенда 
ИС.2.1.1. 
уме да 
повеже 
личнос

т и 

историј

ски 

феноме

н са 
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р
а одговарајућом Античка Грчка 

(5о+3у+2п+1с=11) 
Појам античке Грчке – 

географске одлике. 

Најстарији период 

грчке историје 

(Критска и Микенска 

цивилизација). 

Грчки митови (појам, 

примери) и хомерски 

епови. 
Колонизација и 
основне одлике 

привреде. 

Полиси – Спарта и 

Атина (појам полиса, 

структура друштва, 

државно уређење). 

Грчко-персијски 

ратови. 
Пелопонески рат – 
узроци и последице. 

Култура и 

свакодневни живот 

(религија, олимпијске 

игре, митологија, 

уметност, наука, 

обичаји, занимања). 
Хеленистичко  доба  и 
његова култура. 

Историјско      наслеђе 

(институције,   закони, 

књижевност, 

позориште, 

филозофија, 

демократија, 

медицина,   

уметност, 

архитектура, 

беседништво, 

Олимпијске игре). 
 
 П рош ирен и сад 

рж аји 

 
Пелопонески  рат  
(ток 

Припремање 
наставника за часове, 
водећи рачуна 

о особеностима 

одељења Користити 

разноврсне 

технике/методе и 

облике рада 
Обезбеђивање 
корелације са сродним 

предметима: 

географија (Атина, 

Спарта, Персија, 

Александрија) ликовно 

(архитектура, стилови) 

и музичко васпитање, 

верска настава- 

политеизам, грађанско 

васпитање- 

демократија, српски 

(позориште, трагедија, 

комедија)... 

Коришћење 

историјских текстова и 

њихова анализа 

(Хомер-Илијада, 

Херодот-Грчко-

персијски ратови, 

битка на 

Термопилском кланцу, 

опис битака 

Александра 

Македонског, Аријан) 

Стално коришћење 

историјске 

карте и 

историјск

ог атласа 

Комбинова

ње 

различитих 

врста 

дидактичко

г 

материјала: 

карикатура

, 

илустрациј

а (Бацач 

диска, 

стубови,ми

тски 

прикази 

на 

вазама

), 

шеме 

друшт

вене 

лестви

це, 

питањ

а, 

ППТ, 

видео- 

записа 
Упућивањ
е ученика 

http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
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на 
коришћење додатне 

литературе, 

интернета, 

енциклопедија, ради 

израде паноа, 

кратких записа, 

кратких излагања 

Формативно 
, свакодневно 

оцењивање усмених 

одговора ученика, 

сумирање постигнућа 

усменог ангажовања 

крајем децембра 

Самоевалуац ија 

током појединих 

часова Домаћи 

задатак Писана 

провера Карта- 

појмови из Старе 

Грчке Индивидуалн и 

рад: панои, ППТ - 

мини истраживањ е: 

митови, личности. 

догађаји 




Школски програм за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања 

94 

 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

ја
 з

а
 
у
ч

ењ
е  

са
 п

о
д

а
ц

и
м

а
 и

 

и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
ја

м
а
 Е

ст
е
т

и
ч

к
а
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
ја

 Д
и

ги
т
а
л

н
а
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
ја

 

 израчуна 
временску 
удаљеност између 
појединих 
догађаја; 

 користи 
основне 
историјске 
појмове; 

 лоцира на 

историјској 

карти простор 

настанка и 

ширења Римске 

државе; 

 наведе основне 
разлике између 
античке римске 
републике и 

царства; 

 разликује узроке 

од последица 

најзначајнијих 

догађаја у 

историји античког 

Рима; 

 истражи основна 
обележја и значај 
религије античког 
Рима; 

 илуструје 

примерима 

важност утицаја 

привредних, 

научних и 

културних 

достигнућа 

античког Рима на 

савремени свет; 

 пореди начин 

живота припадника 

различитих 

друштвених слојева 

у античком Риму; 

 наведе најзначајније 

последице настанка 

и ширења 

хришћанства; 

 лоцира на карти 

најважније 

римске 

локалитете на 

територији 

Србије; 

 користећи дату 

информацију или 

ленту времена, 

смести 

историјску 

појаву, догађај и 

личност из 

историје 

античког Рима у 

одговарајући 

миленијум, век 

или деценију 

 ликовно: искаже 

своје мишљење о 

томе како је 

развој 

цивилизације 

утицао на развој 

уметности 

 српски: 

вреднује 

поступке ликова 

и 

аргументовано 

износи ставове 

проналази 

експлицит

но и 

имплицит

но 

садржане 

ИС.1.1.4. уме да 

одреди ком веку 

припадају важне 

године из прошлости 

ИС.1.1.6. препознаје 

значење основних 

појмова из историје 

цивилизације 

ИС.1.1.7. именује 

најважније појаве из 

националне 

историје ИС.1.1.8. 

именује најважније 

појаве из опште 

историје ИС.1.1.9. 

зна на ком 
простору су се одиграле 
најважније појаве и 

догађаји из 

националне и опште 

историје 

ИС 1.1.10. уме да 

наведе узроке и 

последице најважнијих 

појава из прошлости 

ИС.1.2.1. препознаје на 

основу 

карактеристичних 

историјских извора 

(текстуалних, 

сликовних, 

материјалних) о којој 

историјској појави, 

догађају и личности је 

реч 

ИС.1.2.3. 

препознај

е 

једностав

не и 

карактери

стичне 

историјск

е 

информац

ије дате у 

форми 

слике 

ИС.1.2.4. 

уме да 

прочита 

једностав

не и 

карактери

стичне 

историјск

е 

информац

ије дате у 

форми 

историјск

е карте у 

којој је 

наведена 

легенда 

ИС.2.1.1. 

уме да 

повеже 
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Антички Рим 
(7о+3у+1п+1с=12) 

 Осн овн и сад рж аји 

 
Појам античког Рима 

– географске одлике и 

периодизација. 

Оснивање Рима 

(легенда о Ромулу и 

Рему). 

Структура друштва 

и уређење Римске 

републике. 

Ширење Римске 

државе (освајања и 

провинције, 

привреда). 
Рим у доба царства – 
принципат и доминат. 

Култура и 
свакодневни живот 
(религија, уметност, 

наука, обичаји, 

занимања). 

Хришћанство – 

појава и ширење. 

Пад Западног римског 

царства (почетак 

Велике сеобе народа, 

подела царства и пад 

Западног царства). 

Историјско наслеђе 

(абецеда, календар, 

медицина, уметност, 

архитектура, путеви, 

водовод, канализација, 

терме, римски бројеви, 

хришћанство, римско 

наслеђе на 
територији Србије). 
 
 П рош ирен и сад рж 

аји 

Припремање 
наставника за 
часове, водећи 
рачуна 

о особеностима 

одељења и 

предзнањима 

ученика Користити 

разноврсне 

технике/методе и 

облике рада 

Обезбеђивање 

корелације са 

сродним 

предметима: 

географија (Рим, 

Средоземно море, 

Балканско 

полуострво- римске 

провинције, 

градови: Ниш, 

Београд, Сремска 

Митровица, 

Гамзиград), 

ликовно 

(тријумфална 

капија, палате, 

амфитеатар), 

верска настава-

развој 

хришћанства, 

грађанско 

васпитање (права 

робова, државно 

уређење)... 

Осмишљавање додатног 

материјала из историје 

Коришћење 

историјских текстова 

(Постанак Рима, 

Пунски ратови, Галски 

ратови...) и њихова 

анализа 

Стално коришћење 

историјске карте и 

историјског атласа 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког 

материјала: карикатура, 

илустрација, шеме-мапе 

ума из уџбеника, 

табеле, ППТ, видео 

записи и др. Упућивање 

ученика на коришћење 

додатне литературе, 

интернета, 

енциклопедија... 

Коришћење е-уџбеника 

Израђује помоћна 

Формати

вно 
, 

свакоднев
но 

оцењивањ

е усмених 

одговора 

ученика, 

сумирање 

постигну

ћа 

усменог 

ангажова

ња 

крајем 

маја 

Самоевал

уац ија 

током 

појединих 

часова 

Домаћи 

задатак 

Писана 

провера 

Карта- 

провера 

градива 

из 

Старог 

Рима 

Индивиду

алн и 
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рад- панои, мини 

предавања 

визуелне и 

текстуалне 

информације повеже 

са одговарајућим 

историјским 

периодом или 

цивилизацијом; 

 користећи дату 

информацију или 

ленту времена, 

смести 

историјску 

појаву, догађај и 

личност у 

одговарајући 

миленијум, век и 

деценију; 

 израчуна 
временску 
удаљеност између 
догађаја; 

 лоцира одређену 

временску 

одредницу на 

временској 

ленти; 

 лоцира на 

историјској 

карти 

најважније 

цивилизације и 

државе Старог 

века; 

 у излагању 

историјске нарације 

користи основне 

научне појмове; 

 уочи значај 

проналазака из 

најстарије 

прошлости 

људског друштва 

(ватра, точак, 

писмо); 

ИС.1.1.4. уме да 

одреди ком веку 

припадају важне 

године из 

прошлости 

ИС.1.1.6. 

препознаје 

значење 

основних 

појмова из 

историје 

цивилизације 

ИС.1.1.7. 

именује 

најважније 

појаве из 

националне 

историје 

ИС.1.1.8. 

именује 

најважније 

појаве из опште 

историје 

ИС.1.1.9. зна на 

ком 
простору су се 
одиграле 
најважније појаве 

и догађаји из 

националне и 

опште историје 

ИС.1.2.1. 

препознаје на 
основу 

карактеристичних 
историјских извора 

(текстуалних, 

сликовних, 

материјалних) о којој 

историјској појави, 

догађају и личности је 

реч 

ИС.1.2.3. препознаје 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми слике ИС.1.2.4. 

уме да прочита 

једноставне и 

карактеристичне 

историјске 

информације дате у 

форми историјске 

карте у којој је 

наведена легенда 

ИС.2.1.1. уме да 

повеже личност и 

историјски феномен са 

одговарајућом 

временском 

Системати

зација 

Историјск

а карта, 

личности, 

догађаји... 

(2 с) 

http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
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http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
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Коришћење 

разноврсних техника 

сумирања градива: 

ленте времена, 

табеле 

Проверавање знања 

историјско-

географских појмова, 

кроз испитивање на 

карти 
Коришћење е 

уџбеника и 



Школски програм за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања 

98 

 

Карта - провера градива из целокупне историје 5 разреда- Прегледање свески Израда ленти времена Самоевалуац ија и евалуација Провера 

 

 

 

 

Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна подршка: 
- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, 

прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...) 

-     што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и надареним 

ученицима 

-     размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 

-     коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 

-     и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем 

 
Корелација: настава историје у петом разреду реализује се у корелацији са српским језиком, са ликовном културом, математиком, ТИО. 

Годишњим планом се прецизира начин оставривања кореалције са овим предметима. 

 

 

 

 

3.8. ГЕОГРАФИЈА 
 

Ци љ на ста в е и у чењ а п р едм ета :  Циљ наставе и учења географије је да ученик изучавањем географских објеката,појава и 

процеса у природном и друштвеном окружењу и међусобној повезаности са њима развије одговоран однос према себи,природи и 

будућности планете Земље. 
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ТЕМАТСКИ (ГЛОБАЛНИ ) 

ПЛАН РАДА 
 

 
 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

НАЗИВ 
НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Б Р О Ј    Ч А С 
О В А 

 
Обрада Утврђивањ

е 

Провера Систематизација Укупно 

часова 

Образовни 

стандарди 
1. Човек и 

географија 

1 0 0 0 1 ГЕ 1.2.3; ГЕ1.3.1; 
ГЕ 2.4.2. 

2. Васиона 3 1 1 0 5 ГЕ1.1.3; ГЕ1.2.1; ГЕ1.2.2; 
ГЕ2.1.4; 
ГЕ2.2.1; ГЕ2.2.2; ГЕ3.2.2. 3. Планета Земља 19 8 2 1 30 ГЕ1.2.2; ГЕ1.2.3; ГЕ2.2.1; 
ГЕ2.2.2; 
ГЕ3.2.1; ГЕ3.2.2. УКУПНО 23 9 3 1 36  

 
 
 

 

ОБЛАСТ / ТЕМA 

                                  ИСХОДИ 
По завршеној области/теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
САДРЖАЈИ 

 

 
 
 

ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 

 повеже постојећа знања о природи и 
друштву са географијом као науком; 

 повеже географска знања о свету са 

историјским развојем људског друштва и 

научно-техничким прогресом; 

 на примерима покаже значај учења 
географије за свакодневни живот човека; 

Ширење географских 

хоризоната и велика 

географска открића. 

 
Одговорност човека према 

планети Земљи. 

  разликује одговорно од неодговорног 

понашања човека према природним ресурсима 

и опстанку живота на планети Земљи; 

 

 
 
 

 разликује појмове васиона, галаксија, Млечни 
пут, Сунчев систем, Земља; 

Васиона, галаксијa, Млечни 

пут, звезде, сазвежђа. 
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ОБЛАСТ / ТЕМA 

                                  ИСХОДИ 
По завршеној области/теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
САДРЖАЈИ 

 

 
ВАСИОНА 

 објасни и прикаже структуру Сунчевог 
система и положај Земље у њему; 

 разликује небеска тела и наводи њихове 

карактеристике;  одреди положај Месеца у 

односу на Земљу и именује месечеве мене; 

 
Сунчев систем: Сунце, 

планете, сателити, Месец, 

месечеве мене, астероиди, 

комете, метеори . 

  

 
 

Облик Земље и 

структура њене 

површине 

- помоћу глобуса опише облик Земље и наведе 
доказе о њеном облику; 

 помоћу карте опише распоред копна и воде на 
Земљи и наведе називе континената и океана; 

 примерима објасни деловање Земљине теже 
на географски омотач; 

Облик и димензије Земље, 

распоред копна и воде на 

Земљи Сила Земљине теже, 

глобус, екватор, полови. 

 

 
 
 
 

Земљина 

кретања 

 разликује и објасни Земљина кретања и 
њихове последице; 

 повеже смер ротације са сменом дана и 

ноћи;  повеже нагнутост земљине осе са 

различитом осветљеношћу површине Земље; 

 повеже револуцију Земље са сменом 

годишљих доба на северној и јужној 

полулопти и појавом топлотних појасева; 

Ротација Земље и последица 

ротације: смена обданице и 

ноћи, привидно кретање 

Сунца, локално време. 

Револуција Земље и 

последице револуције: 

неједнака дужина обданице и 

ноћи током године, смена 

годишњих доба, календар, 

топлотни појасеви. 

  разликује деловање унутрашњих сила (сила 
Земљине теже, унутрашња топлота Земље); 

 разликује основне омотаче унутрашње грађе 

Земље; 

 наведе спољашње силе (ветар, вода) Земље; 

 
 
 

Постанак и унутрашња грађа 

Земље, литосферне плоче: 

кретање плоча, промена 

 
ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

 
 
 
 

Унутрашња грађа 

 помоћу карте и цртежа опише начине и 

последице кретања литосферних плоча 

(вулканизам, земљотреси, набирање и 

раседање); 

положаја континената. 

Вулканизам и земљотреси: 

елементи, настанак, зоне 

појава у свету и Србији, 
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ОБЛАСТ / ТЕМA 

                                  ИСХОДИ 
По завршеној области/теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
САДРЖАЈИ 

и рељеф Земље  разликује хипоцентар и епицентар и 

наведе трусне зоне у свету и у Србији; 

 наведе поступке које ће предузети за 
време земљотреса ; 

 опише процес вулканске ерупције и 
њене последице; 

 помоћу фотографија или узорка стена 

разликује основне врсте стена, описује њихов 

настанак и наводи примере за њихово 

коришћење; 

 помоћу карте, цртежа и мултимедија 

објашњава настанак планина и низија и 

разликује надморску и релативну висину; 

 разликује ерозивне и акумулативне процесе; 

 наведе примере деловања човека на 
промене у рељефу (бране, насипи, копови); 

последице и шта радити у 

случају земљотреса. 

Стене: магматске, 

седиментне, метаморфне. 

Постанак рељефа процесима 

набирања и раседања, 

планине, низије, надморска и 

релативна висина. 

Обликовање рељефа дејством 

воде (радом река, таласа, леда, 

растварање стена) и ветра. 

Човек и рељеф (пoзитивни и 

негативни утицаји). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ваздушни 

омотач Земље 

 опише структуру атмосфере; 

 наведе временске промене које се дешавају у 
тропосфери (ветрови, падавине, облаци, 
загревање 

ваздуха...); 

 разликује појам времена од појма клима; 

 наведе климатске елементе и чиниоце и 
основне типове климе; 

 графички представи и чита климатске 

елементе 

(климадијаграм) користећи ИКТ; 

 користи дневне метеоролошке извештаје из 

медија и планира своје активности у складу са 

њима;  наводи примере утицаја човека на 

Атмосфера (састав, структура 

и значај). 

 
Време и клима: климатски 

елементи и појаве 

(температура, притисак, 

влажност ваздуха, падавине, 

облачност, ветар). 

 
Климатски чиниоци, основни 

типови климе. 

 
Човек и клима 
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ОБЛАСТ / ТЕМA 

                                  ИСХОДИ 
По завршеној области/теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
САДРЖАЈИ 

загађење атмосфере и предвиђа последице 

таквог понашања;  наводи примере о утицају 

  атмосферских непогода на човека (екстремне 
температуре и падавине, град, гром, олуја); 

(атмосферске непогоде, 

утицај човека на климу). 
 

 
 
 
 
 

Воде на  Земљи 

 уочава и разликује на географској карти океане, 

већа мора, заливе и мореузе;  наведе и 
опише својства морске воде; 

 помоћу карте прави разлику између речне 
мреже и речног слива; 

 наведе и опише елементе реке (извор, 

ушће, различити падови на речном току); 

 разликује типове језерских басена према 
начину постанка; 

 наведе узроке настанка поплава и 
бујица и објасни последице њиховог 
дејства; 

 наведе поступке које ће предузети за 

време поплаве и након ње; 

 наведе примере утицаја човека на 
загађивање вода и предвиђа последице 
таквог понашања; 

 
Светско море и његова 

хоризонтална подела, својства 

морске воде (сланост, 

температура, боја, 

провидност), кретање морске 

воде (таласи, цунами, плима и 

осека, морске струје). 

 
Воде на копну: подземне 

воде и извори, реке, језера и 

ледници. 

 
Човек и вода – поплаве и 

бујице, заштита вода од 

загађења. 

 
 

Биљни и 

животињски свет 

на Земљи 

 помоћу карте повеже климатске 
услове са распрострањеношћу живог 
света на Земљи; 

 помоћу карте наведе природне зоне 

и карактеристичан живи свет у њима; 

 опише утицај човека на изумирање 
одређених биљних и животињских врста; 

 наведе примере за заштиту живог света на 

Земљи 

Распростирање биљног и 

животињског света на Земљи. 

 
Угроженост и заштита 

живог света 
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ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ( по областима 
)  

ЧОВЕК И 

ГЕОГРАФИЈА 

-увођење ученика у наставни предмет и упознавање са значајем географије 
-упознавање ученика са садржајем наставног програма и давање јасних упутстава за рад 



Школски програм за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања 

104 

 

 

 

 -помоћи ученицима да повежу постојећа знања о природи и друштву са географијом као 
науком  

 

ВАСИОНА 

-давање ученицима најосновнијих математичко-географских и астрономских знања о 
васиони,Сунчевом систему,облику и величини Земље и њеном положају у васиони 

-информисање ученика о основним карактеристикама осталих небеских тела 

-илустративни прикази планета и осталих небеских тела 
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ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

-код проучавања облика и величине Земље и распореда континената и океана користити 
илустративно-демонстративне методе и методе експеримента уз употребу модела Земље-

глобуса и географске карте(треба радити на даљем унапређивању сналажења ученика на 

карти) 

-за разумевање Земљине ротације и револуције и последице ових кретања користити 

очигледна наставна средства(глобус,батеријску лампу,телуријум,видео 

записе,анимације...),илустративно- демонстративне методе и методе експеримента 
-илустративно-демонстративни приказ земљотреса и вулканских ерупција 
-визуелно откривање сличности и разлика између типова стена 

-израда модела облика рељефа 

-акценат ставити на достизање исхода који се односе на функционално знање ученика 
(понашање у случају земљотреса,екстремних температура,атмосферских непогода,бујица и 
поплава) 

-треба навести и примере позитивног и негативног деловања човека на природу 

-указивати на превенцију и на заштиту природе 

-развијати код ученика одговорност о очувању биљних и животињских врста и 

рационалном коришћењу природних ресурса,као услову опстанка на Земљи 

-користити планиране излете да се ученици упознају са објектима геонаслеђа и да развију 

правилне ставове о његовом значају и очувању 

-помоћи ученицима да правилно географски посматрају и уочавају природне 

објекте,појаве и процесе у локалној средини чиме ће се подстаћи радозналост деце и 

самостално истраживање 
-помоћи ученицима да користе статистички материјал који је систематизован у табелама,као 
и да 
уколико је то могуће помоћи им да рукују различитим мерним инструментима 

 

 

 

 
АКТИВНОСТИ У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 
Наставник организује час, презентује наставне садржаје ангажујући ученике, водећи рачуна о претходним знањима која поседују, 
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демонстрира, користи ИКТ – презентације, прикази, снимци, прилози, демонстрације; подстиче ученика на активно учешће, повезује 

садржаје са свакодневним животом, вреднује рад ученика; ученици активно учествују у реализацији часа, записују, анализирају, 

дискутују, показују, примењују, закључују, учестују у тимском и групном раду, процењују наставу, рад  других ученика и сопствени рад. 

 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ  НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 
Праћење напредовања ученика је у функцији развоја ученика у достизању исхода. 

Праћење и вредновање ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на то ће се процењивати 

његов даљи ток напредовања. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. 
Сваки наставни час и свака активност ученика је прилика за формативно оцењивање, односно регистровање напретка ученика и упућивање 
на даље 
активности. 

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних циљева, исхода и 

стандарда постигнућа ученика у току савладавања школског  програма. 

Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и практичног рада. 

Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада: писању и излагању презентација, различитим облицима групног 

рада, рад на пројектима и сл. 

Критеријуми бројчаног оцењивања (сумативно оцењивање) су дефинисани Правилником о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању. 
На овај начин се праћење и вредновање оставрује у свим разредима. Настава је усмерена на развијање межупредметних компетенција, 
општих 
предметних и специфичних предметних компетенција / прецизиране у годишњим плановима рада /, на исходе и стандарде постигнућа. 

 

 

3.9.МАТЕМАТИКА 
 

Фонд: 144 часа 

Циљ: Циљ наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе 

апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и 
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писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира 

основ за даљи развој математичких појмова. 
 

Тематски/глобални план 
 

ОБЛАСТ ОБРАДА УТВРЂИВА
ЊЕ 

ПИСМЕНА 

ВЕЖБА 

УКУПН
О 

Природни бројеви и дељивост 16 18 2 36 
Основни појмови геометрије 7 10 1 18 
Угао 7 10 1 18 
Разломци 23 32 3 58 
Осна симетрија 5 8 1 14 

УКУПНО 58 78 8 144 

 

 
 

 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 
 

По завршеној области/теми ученик ће 
бити у стању да: 

 
 

САДРЖАЈИ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИРОДНИ 
БРОЈЕВИ И 
ДЕЉИВОСТ 

израчуна вредност једноставнијег бројевног 

израза и реши једноставну линеарну 

једначину или неједначину (у скупу 

природних бројева); 

 
- реши једноставан проблем из свакодневног 

живота користећи бројевни израз, линеарну 

једначину или неједначину (у скупу природних 

бројева); 

 
- примени правила дељивости са 2, 3, 4, 5, 

9, 25 и декадним јединицама; 

 
- разликује просте и сложене бројеве и 

Први део 

 
Својства операција сабирања, множења, 

одузимања и дељења у скупу N0 . 

 
Дељење са остатком у скупу Н0 

(једнакост а = bq + r, 0 ≤ r<b). 

 
Својства дељивости; чиниоци и садржаоци 

природног броја. 

 
Дељивост са 2, 5 и декадним јединицама. 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 
 

По завршеној области/теми ученик ће 
бити у стању да: 

 
 

САДРЖАЈИ 

растави број на просте чиниоце; 

 
- одреди и примени НЗС и НЗД; 

 
- изводи скуповне операције уније, 

пресека, разлике и правилно употребљава 

одговарајуће скуповне ознаке; 

 
- правилно користи речи и, или, не, сваки у 

математичко-логичком смислу; 

Дељивост са 4 и 25. Дељивост 

са 3 и 9. 

Скупови и скуповне операције: 

унија, пресек и разлика. Други део 

  Прости и сложени бројеви. 

Ератостеново сито. 

Растављање природних 

бројева на просте чиниоце. 

 
Заједнички делилац и највећи заједнички 

делилац. Еуклидов алгоритам за налажење 

НЗД. 

 
Заједнички садржалац и најмањи 

заједнички садржалац. Веза између НЗД и 

НЗС. 
 
 
 
 
 
 
 

- анализира односе датих геометријских 

објеката и запише их математичким писмом; 

 
- опише основне појмове у вези са кругом 

(центар, полупречник, тангента, тетива) и 

Тачке и праве; односи припадања и 

распореда. 

 
Однос правих у равни; 

паралелност. 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 
 

По завршеној области/теми ученик ће 
бити у стању да: 

 
 

САДРЖАЈИ 

 
 
 

 
ОСНОВНИ 
ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИЈЕ 

одреди положај тачке и праве у односу на круг; 

 
- нацрта праву паралелну датој правој 

користећи геометријски прибор; 

 
- упореди, сабира и одузима дужи, 

конструктивно и рачунски; 

 
- преслика дати геометријски објекат 

централном симетријом и транслацијом, 

 
- правилно користи геометријски прибор; 

 
Мерење дужине и једнакост дужи. 

 
Кружница и круг. Кружница и права. 

 
Преношење и надовезивање дужи. 

 
Централна симетрија. Вектор и 

транслација. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УГАО 

- идентификује врсте и опише својства углова 

(суседни, упоредни, унакрсни, углови на 

трансверзали, углови са паралелним крацима) и 

примени њихове узајамне односе; 

 
- нацрта праву нормалну на дату праву 

користећи геометријски прибор; 

 
- измери дати угао и нацрта угао задате мере; 

 
- упореди, сабере и одузме углове 

рачунски и конструктивно, 

 
- реши једноставан задатак применом 

основних својства паралелограма (једнакост 

наспрамних страница и 

Угао, централни угао; 

једнакост углова. 

 
Надовезивање углова (суседни углови, 

конструктивно упоређивање, сабирање и 

одузимање углова). 

Упоредни углови; врсте углова. Мерење 

углова, сабирање и 

одузимање мере углова. 

 
Угао између две праве; нормалне 

праве; унакрсни углови. 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 
 

По завршеној области/теми ученик ће 
бити у стању да: 

 
 

САДРЖАЈИ 

 наспрамних углова); Углови на трансверзали. 

 
Транслација и углови. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗЛОМЦИ 

- прочита, запише, упореди и представи на 

бројевној полуправој разломке и децималне 

бројеве и преводи их из једног записа у други; 

 
- одреди месну вредност цифре у запису 

децималног броја, 

 
- заокругли број и процени грешку 

заокругљивања; 

 
- израчуна вредност једноставнијег 

бројевног израза и реши једноставну 

линеарну једначину и неједначину; 

 
- реши једноставан проблем из свакодневног 

живота користећи бројевни израз, линеарну 

једначину или неједначину; 

 
- одреди проценат дате величине; 

 
- примени размеру у једноставним 

реалним ситуацијама; 

 
- примени аритметичку средину датих 

бројева; 

 

Први део 

 
Појам разломка облика а/b (а, 

∈N).

 
Придруживање тачака 

бројевне полуправе разломцима. 

 
Проширивање, скраћивање и 

упоређивање разломака. 

 
Децимални запис броја и превођење у 

запис облика а/b (b≠0). Упоређивање 

бројева у децималном запису. 

 
Заокругљивање бројева. 

 
Други део 

 
Основне рачунске операције с 

разломцима (у оба записа) и њихова 

својства. Изрази. 

 
Једначине и неједначине у скупу 

разломака. 

 



Школски програм за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања 

111 

 

 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 
 

По завршеној области/теми ученик ће 
бити у стању да: 

 
 

САДРЖАЈИ 

- сакупи податке и прикаже их табелом и 

кружним дијаграмом и по потреби користи 

калкулатор или расположиви софтвер; 

Трећи део 

 
Примене разломака (проценти, 

аритметичка средина, размера). 

Основна неједнакост p< (p+q)/2 <q. 
 
 
 
 
 
 
 
ОСНА СИМЕТРИЈА 

- идентификује осносиметричну фигуру и 

одреди њену осу симетрије; 

 
- симетрично преслика тачку, дуж и 

једноставнију фигуру користећи 

геометријски прибор; 

 
- конструише симетралу дужи, симетралу угла 

и примењује њихова својства; 

 
- конструише праву која је нормална на дату 

праву или паралелна датој прави. 

Осна симетрија у равни и њене особине. 

Оса симетрије фигуре. Симетрала 

дужи и 

конструкција нормале. 
 
Симетрала угла. 

   

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 

Природни бројеви и дељивост - Ова тема представља природну везу са градивом првог циклуса и у оквиру ње треба проширити и 

продубити знања која су ученици раније стекли. Обновити својства скупова Н и Н0 (претходник или следбеник) и подсетити се 

придруживања бројева тачкама бројевне праве. 
 

Кроз разноврсне задатке са изразима, једначинама и неједначинама из свакодневног живота, наставити са изграђивањем појмова 

бројевни израз, променљива, израз с променљивом и придруживање, користећи при томе и термине израз, формула, исказ. Код једначина 

и неједначина задржати се на једноставнијим облицима, у циљу усвајања концепта решавања датог проблема. 
 

Уочавати примере једноставнијих (функцијских) зависности у разним областима 

(придруживање по датом правилу бројева - бројевима, бројева - дужима, бројева - површинама и др.). При томе је важно коришћење 
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дијаграма и табела (дијаграм тока алгоритма, табела резултата неког пребројавања или мерења и др). У овом делу треба користити и 

примере са геометријским облицима, у којима се појављује зависност међу величинама. 
 

У делу који се односи на дељивост, подсетити ученике да дељење у скупу природних бројева без остатка није увек могуће. Увести 

дељење са остатком, једнакост а=бq+р, 0≤р<б и скуп могућих остатака. Истаћи својства дељивости и анализирати дељивост збира, 

разлике и производа. 
 

Правила дељивости декадним јединицама и бројевима 2, 5, 4 и 25 увести тако да ученици сами откривају законитости и активно се 

укључују у процес истраживања и учења, док за правила дељивости са 3 и 9 треба ученике добро изабраним примерима водити до 

правила. Такође, ученици треба да уоче и везе између ових правила (нпр. ако је број дељив са 10, дељив је и са 2 и са 5). На овом узрасту, 

нагласак треба да буде на примени, а не на формалном начину излагања. 
 

На конкретним примерима подскупова Н0, увести различите начине записивања скупова уз увођење појма празног скупа и бесконачног 

скупа. Увести основне појмове о скуповима и математичком изражавању: скуп, елементи, подскуп, једнакост скупова, празан скуп, са 

одговарајућим знацима; скуповне операције: унија, пресек, разлика и одговарајуће ознаке. Коришћењем примера из текућих садржаја, 

посебно аритметичких и касније геометријских, даље осмишљавати појам скупа, изграђивати математички језик и уносити прецизност у 

изражавању. На подесним примерима илустровати математичко-логичку употребу речи: сваки, неки, или, и, не, следи (ако...онда). 

Скуповне операције над два скупа треба илустровати разноврсним примерима са природним бројевима, уз коришћење Венових дијаграма 

и без њих. Поред тога, ученици треба да решавају задатке у којима се скуповне операције примењују на скупове делилаца, односно 

садржалаца бројева, што представља добар увод за увођење појмова највећи заједнички делилац и најмањи заједнички садржалац. 
 

Увести појмове простог и сложеног броја, објаснити поступак Ератостеновог сита и поступак растављања природних бројева на просте 

чиниоце и одређивања највећег заједничког делиоца и најмањег заједничког садржаоца, Еуклидов алгоритам (на конкретним примерима) и 

везу између НЗД и НЗС, и оспособити ученике за њихови примену у проблемским задацима. 
 

Основни појмови геометрије - Главни циљ теме јесте да успостави природни прелаз на више нивое разумевања геометрије, са нивоа 

визуелизације (на коме су базирани садржаји геометрије у првом циклусу), на нивое анализирања и апстракције (одн. неформалне 

дедукције). Нови ниво подразумева описивање и репрезентације геометријских објеката на 

природном и формалном језику, анализирање односа међу објектима. Ученици усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно 

формулисање тврђења; правилно закључивање, правилно коришћење везника и, или, а нарочито ако...онда). Садржаје треба да прате 

задаци у којима се истиче правилно изражавање, договорено означавање, коректно цртање, и којима се подстиче логичко-комбинаторно 

размишљање. 
 

Полазећи од појмова тачке и праве и односа припадања и распореда увести појам дужи и појам полуправе и начине њиховог обележавања. 



Школски програм за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања 

113 

 

Неформално истаћи очигледне истине које се односе на наведене појмове и односе. 
 

Разматрати однос две праве у равни; формулисати као очигледну истину да за сваку праву и тачку ван ње постоји јединствена права која 

пролази кроз дату тачку и паралелна је датој правој; заједно са овом чињеницом показати цртање (обичним и троугаоним лењиром) 

праве паралелне датој правој кроз тачку која јој не припада. Кроз задатке истаћи симетричност и транзитивност паралелности (без 

увођења тих појмова), као и области на које је подељена раван задатим правама. Као посебно важне области (заједно са границом) истаћи 

троуглове и паралелограме и начине њиховог означавања. 
 

Објаснити практичан значај стандарних јединица мере и потребу за деловима јединице мере. Изражавати дужине вишеименованим 

бројевима и истаћи претварање у једноимене најнижих јединица. Једнакост дужи увести као једнакост њихових дужина (уз истицање да се 

једнакост не односи на једнакост дужи као скупова тачака). 
 

Увести појмове: кружница, круг, центар, полупречник, пречник, лук, тетива и тангента. Однос две кружнице, односно два круга 

разматрати на конкретним примерима и задацима. 
 

Користити шестар као геометријски инструмент за цртање кружница, упоређивање дужи и операције над њима. 
 

Конструктивно упоређивање, сабирање и одузимање дужи повезати са мерењем. У задацима користити изломљене линије (отворене и 

затворене) без експлицитне дефиниције и увести појам обима затворене изломљене линије. 
 

Централном симетријом пресликавати тачке, дужи, кружнице, троуглове, квадрате и правоугаонике. Истаћи основне особине 

централне симетрије и повезати их са особинама паралелограма. 
 

Увести појмове усмерених дужи и вектора (интензитет, правац, смер). Транслацијом ("паралелним преношењем") пресликавати тачке, 

дужи, кружнице, троуглове, квадрате и правоугаонике и остале једноставне фигуре, користећи при томе геометријски прибор. Истаћи 

основне особине транслације и повезати их са особинама паралелограма. 
 

Угао - Угаону линију увести као унију две полуправе са заједничким почетком. Ако угаона линија није опружена, истаћи разлику између 

конвексне и неконвексне области у зависности од тога 

да ли та област садржи или не садржи дуж чији су крајеви на крацима. Угао увести као унију 

угаоне линије и једне од поменутих области, али даља разматрања ограничити само на конвексне углове. Увести и означавање углова 

малим словима грчког алфабета. Користећи се механичким моделима (кретање клатна, лепеза и сл.) мотивисати придруживање кружних 

лукова (и одговарајућих тетива) угловима. Једнаке углове увести као углове чије су одговарајуће тетиве у круговима једнаких 

полупречника једнаке. На ово објашњење надовезати конструктивно преношење углова помоћу шестара и лењира, а затим и 

конструктивно упоређивање, сабирање и одузимање углова. 
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Развити код ученика вештину мерења и цртања угла помоћу угломера. Повезати једнакост 

углова са једнакошћу њихових мера. Увести делове степена (минуте и секунде) и поступке сабирања и одузимања мера углова. 
 

Објаснити једнакост унакрсних углова и увести нормалност правих. Ученике треба оспособити да цртају нормалу на праву из дате тачке 

употребом троугаоног лењира, а након истицања нормалности тангенте и одговарајућег полупречника, и за цртање тангенте на кружницу 

у задатој тачки кружнице. Објаснити шта се подразумева под растојањем тачке од праве. Под углом између правих које нису међусобно 

нормалне подразумевати одговарајући оштар угао. 
 

Истаћи углове које образује трансверзала две паралелне праве. Када трансверзала није нормална на паралелним правама, добијене 

углове поделити на оштре и тупе и истаћи да су сви углови исте врсте међусобно једнаки. 
 

Обновити једнакост наспрамних страница паралелограма, и извести једнакост наспрамних углова паралелограма. Објаснити шта се 

подразумева под растојањем између две паралелне праве. Истаћи односе углова са паралелним крацима. 
 

Разломци - Појам разломка, као дела целине, ученици су упознали у првом циклусу. На почетку увести појмове правог односно неправог 

разломка, као и мешовитог броја. Претварање мешовитог броја у неправи разломак и обрнуто, повезати са поступком дељења са остатком. 
 

Геометријску интерпретацију ненегативних рационалних бројева уводимо помоћу бројевне полуправе. Примери за то треба да буду 

разноврсни, имениоци разломака не треба да буду већи од 10, а ученици треба да схвате важност избора јединичне дужи за прецизно 

приказивање датих разломака. Бројевна полуправа се може користити и за упоређивање разломака. 
 

Проширивање и скраћивање разломака уводити на основу особине количника да се он не мења када се и дељеник и делилац помноже, 

односно поделе истим бројем различитим од нуле. Скраћивање разломка до несводљивог повезати са познатим поступком налажења 

највећег заједничког делиоца бројиоца и имениоца. На примерима показати да се скраћивање може извести и поступно, али да је 

претходни поступак ефикаснији. 
 

Упознати ученике са различитим начинима упоређивања разломака. Примере који се користе треба илустровати помоћу кружних исечака 

или фигура у квадратној мрежи и на тај начин повезати овај део теме са темама из геометрије (нпр. угао и мерење угла). 
 

Увођење децималног записа разломка и њихово приказивање на бројевној полуправој повезати са мерењем дужине, масе и запремине 

течности, коришћењем примера из свакодневног живота. Превођење разломака у децимални запис започети са разломцима који се могу 

свести на децималне разломке, а након тога увести и појам периодичног децималног записа. 
 

Сабирање и одузимање разломака увести свођењем на заједнички именилац, с тим што на почетку не треба инсистирати на најмањем 

заједничком садржаоцу. Множење разломака најлакше је илустровати у квадратној мрежи нпр. преко површине правоугаоника. Пре 

дељења разломака упознати ученике са појмом реципрочне вредности разломка и природног броја. Само дељење увести помоћу 
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једноставних примера дељења разломка природним бројем и на крају уопштити да је дељење разломком исто што и множење његовом 

реципрочном вредношћу. 
 

Код сабирања, одузимања и множења децималних бројева користити аналогију са извођењем истих операција са природним бројевима. 

Код дељења увести прво дељење децималног броја природним, а након тога, кроз добро одабране примере, показати како се дељење 

децималних 

бројева своди на претходни случај. 
 

Упознати ученике са чињеницом да особине рачунских операција које су важиле у скупу природних бројева, важе и у скупу разломака. 

Код израза се треба задржати на примерима који нису сувише сложени, јер је циљ увежбавање извођења рачунских операција и примена 

њихових особина. Приликом обраде једначина и неједначина треба се задржати на једноставнијим примерима и користити аналогију са 

решавањем једначина и неједначина у скупу природних бројева. Треба имати у виду да су исходи који се односе на изразе, једначине 

и неједначине развојног типа, односно исходи који се развијају и током наредних разреда. 
 

Веома важан део ове теме су проблемски - текстуални задаци у којима се користе разломци и децимални запис разломака, помоћу којих се 

подстиче развој логичког начина мишљења. Могу се обрадити и разни проблеми из свакодневног живота, нпр. планирање кућног буџета 

којим 

се, поред увежбавања операција са децималним записом бројева, ствара и основа за развој 

финансијске писмености, а има и своју васпитну улогу. 
 

У делу који се односи на примену, потребно је ученике оспособити да процентни запис разломка, аритметичку средину и размеру 

повежу са проблемима из свакодневног живота (попусти, поскупљења, подела новца у одређеној размери, израчунавање просечне 

оцене, висине или примена аритметичке средине у спорту). 
 

Увођење процентног записа разломка пожељно је обрадити кроз визуелне представе на дијаграмима (најпре квадрата подељеног на 

стотине, а затим произвољног правоугаоника, правилног многоугла или круга) и кроз ситуације у којима се проценат појављује, као што су 

израчунавања снижења или поскупљења неког производа, најпре за 25%, 50% и 75%, а након разумевања појма и концепта, и за било коју 

другу вредност. Кроз ове примере уједно се може увежбавати и превођење разломка у децимални и процентни запис, кроз примере који 

изискују овакву врсту записа броја. 
 

Аритметичку средину је пожељно обрадити и вежбати на конкретним примерима (оцене у дневнику, спорт, кроз истраживачке 

задатке и сл.). 
 

Важно је правилно формирање и разумевање појма размере. Оспособити ученике за њено коришћење у пракси: при цртању и читању 

разних планова и графикона; при одређивању растојања; при решавању проблема поделе у датој размери и при повећавању и 
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смањивању слика. Обраду овог градива подредити практичном циљу, уз повезивање с већ упознатим садржајима математике и других 

предмета. 
 

Ова област је погодна за развијање разних других компетенција, кроз задатке који би од ученика изискивали различите врсте истраживања. 

Резултате истраживања ученици треба да представљају графички и на тај начин стекну осећај за упоређивање разломака у различитим 

записима. За исход који се односи на прикупљање података и приказивање података у табели и кружном дијаграму не постоји 

одговарајући садржај, јер је предвиђено да се на остваривању овог исхода ради током реализације целе теме. 
 

Осна симетрија - Код увођења појма осне симетрије од велике важности су: примери који се ученицима дају на непосредно посматрање 

и експериментисање и питања која ученицима постављамо како би дошли до њихових основних представа о најважнијим 

карактеристикама осне симетрије. 
 

Примере са осном симетријом започети на квадратној мрежи са осама симетрије које су идентичне са линијама мреже, са циљем да 

ученици самостално дођу до основних особина осне симетрије, а затим прећи на примере без квадратне мреже. Осном симетријом 

пресликавати тачку, дуж, круг, троугао, квадрат и правоугаоник, а приликом цртања користити геометријски прибор. 
 

Појам осносиметричне фигуре се такође усваја интуитивно, што значи да се низом примера указује да постоје фигуре које имају једну 

или више оса симетрија и фигуре које немају ту особину. 
 

Ученике научити да користећи геометријски прибор, конструишу симетралу дужи, симетралу угла, нормалу из тачке на праву и 

примене њихове особине у проблемским задацима. 
 
 
 
 
 

АКТИВНОСТИ У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 
 

Наставни програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

оствари исходе, које методе и технике да примени, као и које активности ће за то одабрати. Дефинисани исходи показују наставнику и која 

су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе 

предвиђене програмом треба разложити на мање који одговарају активностима планираним за конкретан час. Треба имати у виду да се 

исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за друге потребно више времена, више различитих 

активности и рад на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљ коме се тежи током једне школске године. Наставу у том 

смислу треба усмерити на развијање компетенција, и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 
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При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици 

самостално изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава 

активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а 

ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. 
 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од наставних 

садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења 

и индивидуалних карактеристика ученика. 
 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе треба да буде и праћење и процењивање степена остварености 

исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес треба започети иницијалном 

проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, 

учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и 

напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 

информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета. 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
 

Географија: Повезати појам географске ширине и дужине са појмом угла, користити примере за размеру карте 
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Физичко васпитање: Прилоком учења децималних записа бројева давати примере из физичког васпитања, рецимо трчање на 100 метара, 

скок у даљ... Ликовна култура: Коришћење геометријских објеката у сликарству... 
 

Информатиком и рачунарством, техником и технологијом, српским језиком 
 

СТАНДАРДИ : 
 

1.ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ДЕЉИВОСТ 
 

МА1.1.4.изврши једну основну рачунску операцију , помажући се сликом кад је то потребно МА1.1.6.користи целе бројеве и 

једноставне изразе са њима помажући се визуелним представама 

МА2.1.2.израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог 

приоритета, укључујући ослобађање од заграда. 

МА2.1.4.користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама 

МА3.1.1.одреди вредност сложенијег бројевног израза 

МА3.1.3.користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 
 

 

2.ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЈСКИ ПОЈМОВИ 
 

МА1.3.1.влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта 

користећи прибор) 

МА1.3.2.влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоника (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их 

нацрта користећи прибор) 

 
3. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ДЕЉИВОСТ-ДРУГИ ДЕО 

 

МА1.1.5.дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив другим МА2.1.3.примени основна правила 

дељивости са 2,3,5 , 9 и декадним јединицама МА3.1.2.оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама 

 
4.РАЗЛОМЦИ-ПРВИ ДЕО 

 

МА1.1.1.прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне) 

МА1.1.2.преведе децимални запис броја у разломак и обратно 

МА1.1.3.упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно 

МА2.1.1.упореди по величини бројеве записане у различитим облицима 
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МА1.1.4.изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом кад је то потребно (у случају 

сабирања и одузимања разломака само са истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број 

МА2.1.2.одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна 

вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима 

истог записа 

 
5.УГАО 

 

МА1.3.1.влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта 

користећи прибор; разликује неке врсте углова и паралелне и нормалне праве) 

МА2.3.1.одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна са 

њима ако су изражени у целим степенима 

 

РАЗЛОМЦИ-ДРУГИ ДЕО 
 

МА1.1.1.прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне) 

МА1.1.2.преведе децимални запис броја у разломак и обратно 

МА1.1.3.упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно 

МА2.1.1.упореди по величини бројеве записане у различитим облицима 

МА1.1.4.изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом кад је то потребно (у случају 

сабирања и одузимања разломака само са истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број 

МА2.1.2.одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег израза са више 

рачунских операција различитог приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа 

МА3.1.1.одреди вредност сложенијег бројевног израза 
 

 

7.ОСНА СИМЕТРИЈА 
 

МА1.3.6.интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања) 

МА2.3.6.уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи подударност и везује је са карактеристичним својствима 

фигура (нпр. паралелност и једнакост страница паралелограма) 

МА3.3.6.примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства геометријских објеката 

 
8.РАЗЛОМЦИ-ТРЕЋИ ДЕО 
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МА1.1.4.изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом кад је то потребно (у случају  

сабирањаи одузимања разломака само са истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број 

МА2.1.2.одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег израза са више 

рачунских операција различитог приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа 

МА3.1.1.одреди вредност сложенијег бројевног израз 

 

 

3.10. БИОЛОГИЈА 
 

Циљ: Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и 

биолошких процеса развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и 

потребе за одрживим развојем 

 
 Т ем а тски / гло ба лни  п ла н  

 

Р
аед

. 

б ер
о
ј  

 

 

НАСТАВНА ТЕМА / 

ОБЛАСТ 

                                         Б р ој  ча со в а   Укупно 

часова 

по теми 

 

 

Исходи 

 

              Образовни               

стандарди 
 

Обрада 
Утврђи 

вање 

 

Вежбе 
Системати 

        зација 
 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

Порекло и 

разноврсност живог 

света 

 

 
 
 
 

16 

 

 
 
 
 

6 

 

 
 
 
 

9 

 

 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 

32 

 
 
 
 

1,2,3, 
4,5,9 

БИ.1.6.1., БИ.1.6.3., БИ.1.1.1., 
БИ.1.2.1., БИ.1.2.2., 

БИ.1.2.3., БИ.1.6.2., 

БИ.1.5.1., БИ.1.3.3., 

БИ.1.1.3., 

БИ.2.6.1., БИ.2.6.2., БИ.2.6.3., 

БИ.2.2.3, БИ.2.2.4., БИ.2.1.3, 
БИ.3.6.1., БИ.3.6.2., БИ.3.1.2., 

БИ. 

3.1.3. 
 
 

2. 

 

Јединство грађе и 

функције као 

основа живота 

 
 

5 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

8 

 
1,2,3, 
4,5,9 

 

БИ.1.6.1., БИ.1.6.2., 

БИ.1.6.3., БИ.2.1.2., 

БИ.2.3.3., 
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Р
аед

. 

б ер
о

ј  

 

 

НАСТАВНА ТЕМА / 

ОБЛАСТ 

                                         Б р ој  ча со в а   Укупно 

часова 

по теми 

 

 

Исходи 

 

              Образовни               

стандарди 
 

Обрада 
Утврђи 

вање 

 

Вежбе 
Системати 

        зација 

БИ.3.6.2., БИ. 3.1.1. 
 
 

3. 

 
 

Наслеђивање и 

еволуција 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

10 

 
1,2,3,5, 
6,7,8,9 

 

БИ.1.3.1., БИ.1.6.1., 

БИ.1.6.3., БИ.1.3.2., 
БИ.2.6.1., БИ.2.6.3. 

 
 

4. 

 
 

Живот у екосистему 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

1 

 
 

13 

 

1,2,3,4,

9, 
10,11,1

2, 

13,1

4 

БИ.1.4.2., БИ.1.1.3., БИ.1.4.4., 
БИ.1.6.1., БИ.1.4.3., 

БИ.2.1.3., БИ.2.4.4, 

БИ.2.6.1., БИ.3.4.2., 

 
5. 

 
Човек и здравље 

 
4 

 
3 

 
1 

 
1 

 
9 

 
1,9,14 

БИ.1.5.3., 
БИ.2.5.3., 

БИ.2.5.4., 

БИ.3.5.5., 

 УКУП

НО 

33 1

5 

19 5 72   

 

 
        

 

                       ИСХОДИ 
По завршеној области/ теми ученик ће 

бити у стању да: 

 

                ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

                            САДРЖАЈИ 

 
1.Истражује особине живих бића 

према упутствима наставника и 

води рачуна о безбедности током 

рада; 
 

2. Групише жива бића према 

њиховим заједничким особинама; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Жива бића, нежива природа и биологија. 

  Особине живих бића: ћелијска грађа, 
исхрана, дисање, излучивање, 

надражљивост, покретљивост, 
размножавање, раст и развиће. 

  Једноћелијски и вишећелијски организми. 

  Основе класификације: главни 
(морфолошки) карактери и особине важне 
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                       ИСХОДИ 
По завршеној области/ теми ученик ће 

бити у стању да: 

 
                ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
                            САДРЖАЈИ 

 
3. Одабира макро-морфолошки видљиве 

особине важне за класификацију живих 

бића; 
 

4. Идентификује основне прилагођености 

спољашње грађе живих бића на услове 

животне средине, укључујући и основне 

односе исхране 
и распрострањење. 

 
5. Једноставним цртежом приказује 

биолошке објекте које посматра и 

истражује и означава кључне детаље 
 
9. Користи доступну ИКТ и другу 

опрему у истраживању, обради 

података и приказу резултата; 

 
 
 

ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

за класификацију. Формирање скупова 
карактера који се уклапају једни у друге 
(груписање живих бића). 

  Исхрана. Храна као извор енергије и 

градивних супстанци потребних за 
обављање свих животних процеса. 

  Дисање као размена гасова у 
различитим срединама. 

  Излучивање. 

  Надражљивост. 

  Покретљивост – кретање. 

  Размножавање: бесполно и полно. 

  Раст и развиће 

  Дужина живота 

  Промене које човек пролази током развића; 

пубертет и полна зрелост. 

 
1.Истражује особине живих бића 

према упутствима наставника и 

води рачуна о безбедности током 

рада; 
2.Групише жива бића према њиховим 

заједничким особинама; 

3.Одабира макро-морфолошки видљиве 

особине важне за класификацију живих 

бића; 
4. Идентификује основне прилагођености 

спољашње грађе живих бића на услове 

животне средине, укључујући и основне 

 

 
 
 
 
 
 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ 

КАО ОСНОВА 

ЖИВОТА 

−  Живот у воденој и копненој средини – 
изглед, 

прилагођености на начин живота 

−  Живот у води – изглед, 

прилагођености на начин живота. 
−  Живот на копну – изглед, прилагођености 
на 

начин живота. 

−  Живот под земљом – изглед, 

прилагођености на начин живота. 
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                       ИСХОДИ 
По завршеној области/ теми ученик ће 

бити у стању да: 

 
                ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
                            САДРЖАЈИ 

односе исхране 

и распрострањење. 
5.Једноставним цртежом приказује биолошке 

објекте које посматра и истражује и 

означава кључне детаље 

9. Користи доступну ИКТ и другу 

опрему у истраживању, обради 

података и приказу резултата; 

  

 
1.Истражује особине живих бића 

према упутствима наставника и 

води рачуна о безбедности током 

рада; 
2.Групише жива бића према њиховим 

заједничким особинама; 

3.Одабира макро-морфолошки видљиве 

особине важне за класификацију живих 

бића; 
5. Једноставним цртежом приказује биолошке 

објекте које посматра и истражује и 

означава кључне детаље. 
6. Прикупља податке о варијабилности 

организама унутар једне врсте, табеларно 

и графички их представља и изводи 

једноставне закључке; 

7. Разликује наследне особине и особине 

које су резултат деловања средине, на 

моделима из свакодневног живота; 

8. Поставља једноставне претпоставке, 

огледом испитује утицај срединских 

фактора на ненаследне особине живих 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

−  Преношење особина са родитеља на 
потомке. 
−  Разлике родитеља и потомака. 

−  Разлике полног и бесполног 

размножавања у настанку 

варијабилности. 

−  Јединке унутар једне врсте се међусобно 

разликују (варијабилност) – узроци 

варијабилности: наслеђивање и утицај 

средине на развиће сваке јединке. 
−  Варијабилност организама унутар врсте је 

предуслов за еволуцију. 
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                       ИСХОДИ 
По завршеној области/ теми ученик ће 

бити у стању да: 

 
                ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
                            САДРЖАЈИ 

бића и критички сагледава резултате; 
9. Користи доступну ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и 

приказу резултата; 

 
1.Истражује особине живих бића 

према упутствима наставника и 

води рачуна о безбедности током 

рада; 
 

2. Групише жива бића према 

њиховим заједничким особинама; 

 
 

 
ЖИВОТ У 
ЕКОСИСТ

ЕМУ 

−  Жива бића из непосредног окружења. 
−  Позитиван и негативан утицај људи на 

жива бића и животну средину. 
−  Заштита живих бића и животне средине. 
−  Пројекат очувања природе у мом крају. 
−  Дивље животиње као кућни љубимци – да 

или не. 

3. Одабира макро-морфолошки видљиве 
особине 

важне за класификацију живих бића; 

4. Идентификује основне прилагођености 

спољашње грађе живих бића на услове 

животне средине, укључујући и основне 

односе исхране 
и распрострањење. 

9. Користи доступну ИКТ и другу 

опрему у истраживању, обради 

података и приказу резултата; 
10. Доведе у везу промене у спољашњој 
средини 

(укључујући утицај човека) са 

губитком разноврсности живих 

бића на Земљи; 
11. Направи разлику између одговорног и 

неодговорног односа према живим 

бићима у непосредном окружењу; 

 −  Значај врста за човека (самоникло јестиво, 
лековито, отровно биље; животиње као 

храна и могући преносиоци болести, 

отровне животиње). 
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                       ИСХОДИ 
По завршеној области/ теми ученик ће 

бити у стању да: 

 
                ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
                            САДРЖАЈИ 

12. Предлаже акције бриге о биљкама и 

животињама у непосредном окружењу, 

учествује у њима, сарађује са осталим 

учесницима и решава конфликте на 

ненасилан начин; 

13. Илуструје примерима деловање људи 

на животну средину и процењује 

последице таквих дејстава; 

1.Истражује особине живих бића 

према упутствима наставника и 

води рачуна о безбедности током 

рада; 
9. Користи доступну ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и 

приказу резултата; 
14. Идентификује елементе здравог начина 

живота и у односу на њих уме да процени 
сопствене животне навике и избегава 

ризична понашања. 

 

 
 
 
 
 
 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

−  Здрава исхрана и унос воде. 
−  Енергетски напици. 

−  Штетност дуванског дима и 

псхоактивних супстанци. 

−  Физичка активност и здравље. 

−  Промене у пубертету и последице 

прераног ступања у сексуалне односе. 

 
 
 
 

Предметни исходи 

 
 

Стандар

ди 

Компетен 

Ције 

Опште међу- 

предметне 

 

Назив теме / 

садржај Кључни 

појмови садржаја 

 

Начини и поступци 

остваривања програ 
(Дидактичко-методичко 

упутство) 

 

Начин 

провере 

остварености 

исхода 

  компетенције    

 
 Истражује 

особине живих 

бића према 

упутствима 

 
БИ.1.1.1. уме 

да наведе 

основне 

карактеристике 

 
Компетенција 

за учење 
 
Рад са 

 
ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНО

СТ ЖИВОТА 

(16о+6у+9в+1с=3

- У изучавању ћелије акценат је на 
томе да је ћелија основна 

јединица грађе свих живих бића, 

да има своје основне делове 

(ћелијску 

 
Иницијално 
тестирање 

 
Формативно, 
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наставника и 

води рачуна о 

безбедности 

током рада; 
 Групише жива 
бића 

према 

њиховим 

заједничким 

особинама; 
 Одабира макро- 

морфолошки 

видљиве 
особине важне 

за 
класификацију 

живих бића; 

 Идентификује 

основне 

прилагођености 

спољашње грађе 

живих бића на 

услове животне 

средине, 

укључујући и 

основне односе 

исхране и 

распрострањење

. 
 Једноставним 

цртежом 
приказује 

биолошке објекте 
које посматра и 

живог света 

БИ.1.1.3. 

препознаје 

основне 

сличности и 

разлике у 

изгледу и 

понашању 

биљака и 

животиња 

БИ.1.2.1. зна да 

су најмањи 
организми 

саграђени од једне 

ћелије у којој се 

одвијају сви 

карактеристични 

животни процеси и 

зна основне 

карактеристике 

грађе такве ћелије 

БИ.1.2.2. зна да је 

ћелија најмања 
јединица грађе 

свих 
вишећелијских 

организама у 
чијим одељцима 

се одвијају 
разноврсни 

процеси, и зна 

основне 
карактеристике 

грађе тих ћелија 

подацима и 

информација

ма 
 
Комуникација 

 
Одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву 
 
Естетичка 

компетенциј

а 
 
Решавањ

е 

проблема 
 
Сарадња 

 
Дигитална 

компетенциј

а 
 
Одговоран 

однос 

према 
околини 

 
Одговоран 

однос 

према 

здрављу 

2) 
 
    Жива бића, нежива 

природа и 

биологија. 
    Особине живих 

бића: 
ћелијска грађа, 
исхрана, дисање, 

излучивање, 
надражљивост, 

покретљивост, 
размножавање, раст 

и развиће. 

    Једноћелијски 

и 

вишећелијски 

организми. 

    Основе 

класификациј

е: 
главни 
(морфолошки) 
карактери и особине 

важне за 

класификацију. 

Формирање скупова 

карактера који се 

уклапају једни у 

друге (груписање 

живих бића). 

    Исхрана. Храна као 
извор енергије и 

градивних 

мембрану, цитоплазму са 
органелама и једро са наследним 

материјалом, као и да постоје 

ћелије чији се наследни 

материјал налази слободан у 

цитоплазми, као 

у случају бактерија) и да према 

броју ћелија разликујемо 

једноћелијска и вишећелијска 

жива бића. 

- Није потребно детаљно 

изучавати грађу ћелије, нити 
помињати поједине органеле. 

- Процедуре за истраживање и 

елементе безбедног рада 

одређује наставник и упознаје 

ученике. Препорука је да се 

микроскоп не користи, већ да 

ђаци током вежбе самостално 

користе лупу посматрајући 

крупне ћелије које су им 

доступне сходно окружењу у 

коме се школа налази, као нпр. 

ћелије паренхима поморанџе, 

јаје птице, икра рибе, јаја 

водоземаца. 
- Изучавање заједничких особина 

живих бића треба обрадити кроз 
огледе (потребе за водом, 

одговарајућом температуром за 
раст, дисање, развој и 

размножавање и исхрана се могу 
пратити на квасцу; дисање, у 

смислу размене гасова, се може 

свакодневно 

оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика 

 
Самоевалуациј 

а и евалуација 

на крају месеца 
и током 

појединих 
часова 

 
Домаћи 
задатак 

 
лабораторијск 
е вежбе 

 

проблемски 

задаци 

 
Писана 
провера 
- 

 
−  објективни 

тестови са 

допуњавање

м кратких 

одговора 
−  задаци са 

означавање

м 
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истражује и 

означава кључне 
детаље 

 Користи доступну 

БИ.1.2.3. зна 

основне 

карактеристике 

грађе биљака, 

животиња и човека 

и основне функције 

које се обављају на 

нивоу организма 

БИ.1.3.3. зна 

да свака 

ћелија у 

организму 

садржи 

генетички 

материјал 
БИ.1.5.1. зна основне 
мере за 
одржавање личне 

хигијене и хигијене 

околине и разуме 

зашто је важно да их 

се придржава 
БИ.1.6.1. уме да 
разликује и користи 
једноставне 

процедуре, 
технике и 

инструменте за 
прикупљање 

података у 
биологији 

(посматрање, 

бројање, мерење) 

БИ.1.6.2. уме да 

супстанци 

потребних за 
обављање свих 

животних процеса. 

    Дисање као размена 

пратити огледом са свећом; 

кретање се 

може пратити огледом са 

кишном глистом на папиру 

итд). 

−  задаци 
вишеструко

г избора 

−  

спаривањ

е појмова 
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по упутству и уз 

помоћ 

наставника 

реализује 

једноставно 

истраживање, 

попуни 
ИКТ и другу 
опрему 
у истраживању, 

обради података 

и приказу 

резултата; 

формулар, прикаже 
резултате у 
табели/графи

кону и 

извести о 

резултату 

БИ.1.6.3. зна како да 

се понаша у 

лабораторији и на 

терену и правила о 

раду и безбедности 

рада 

БИ.2.1.3. познаје 

критеријуме по 

којима се царства 

међусобно 

разликују на 

основу њихових 

својстава до нивоа 

кола/класе 

БИ.2.2.3. зна 

карактеристике и 

основне функције 

спољашње грађе 

биљака, животиња 

и човека БИ.2.2.4. 

разуме да је за 

 гасова у различитим 
срединама. 

    Излучивање. 

    Надражљивост. 

    Покретљивост – 

кретање. 

    Размножавање: 

бесполно и полно. 

    Раст и 

развиће 

    Дужина живота 

Промене које 
човек пролази 

током развића; 
пубертет и полна 

зрелост. 

- Потребно је заједничке особине 
обрађивати упоредо, на 

представницима свих великих 

група, али би увек требало 

кренути од човека као бића које 

је овом узрасту најближе. 

Особине које се не могу 

обрадити огледом, могу се 

обрадити кроз истраживачки рад 

ученика. 
- Препорука је да ученици овог 

узраста све задатке обављају у 
пару, чиме развијају способности 

сарадње и ненасилне 
комуникације, а наставник може 

да оствари много бољи увид у 

активности ученика. 

- Све што ученици посматрају 

или истражују би требало да 

прикажу цртежом и на њему 

обележе кључне детаље. 

- После истраживања 

заједничких особина, ученици 

би требало самостално да 

изводе груписање организама, 

према задатом критеријуму. 

Наставник може самостално 
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живот неопходна 

енергија која се 

производи, 

складишти и одаје 

у специфичним 

процесима у 

ћелији и да се то 

назива 

метаболизам 

БИ.2.6.1. уме да уз 

навођење 

реализује сложено 

прикупљање 

података, 

систематизује 

податке и извести 

о резултату 

БИ.2.6.2. зна шта је 

грешка 

инструмента и 

прецизност мерења 

и уме по упутству 

да калибрише 

инструмент 
БИ.2.6.3. уме, уз 
помоћ наставника, 
да прави 

графиконе и 

табеле према два 

критеријума уз 

коментар 

резултата 

БИ.3.1.2. уме да 
објасни зашто је 

одабрати једну или више група 

(на примеру биљака и 

животиња) погодних за 

савладавање научног принципа 

класификације организама. 
- Треба више пажње посветити 

карактеристичним особинама 
(морфологији), а не ономе што 

жива бића раде (нпр. расту 
целог живота, могу да 

пливају...), како изгледају (нпр. 
имају одређену боју), или зато 

што a priori знамо припадност 

групи (нпр. цветнице, 
бескичмењаци, сисари...). 

Овакав 
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нешто 

класификовано 
као живо или као 

неживо 

БИ.3.1.3. разуме 

критеријуме по 

којима се 

разликују 

биљке и 

животиње и уме 

да их примени у 

атипичним 

случајевима 
БИ.3.6.1. разуме 
значај и уме 

 самостално да 
реализује 
систематско 
и дуготрајно 

прикупљање 

података БИ.3.6.2. 

уме да осмисли 

једноставан 

протокол 

прикупљања 

података и 

формулар за упис 

резултата 

  начин на који се жива бића 
класификују путем успостављања 

хијерархије главних „атрибута“ 

(карактера) које имају и уклапања 

у поједине скупове (групе), 

омогућава увођење научног 

приступа и разумевање биолошке 

еволуције. 

- Не препоручује се увођење нижих 

систематских категорија, осим 

врсте због наслеђивања особина. 

Слично као и код обраде 

заједничких особина живих бића, 

све што ученици посматрају или 

истражују би требало да прикажу 

цртежом и на њему обележе 

кључне детаље, као и да направе 

речник основних појмова, при 

чему на овом узрасту не 
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инсистирати на употреби појмова 

као што су морфологија, 

анатомија, хијерархија. 
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Истражу

је 

особине 

живих 

бића 

према 

упутств

има 

наставн

ика и 

води 

рачуна о 

безбедн

ости 

током 

рада; 
 Групише 
жива бића 

прем
а 

њихо

вим 
зајед

ничк
им 

особи
нама; 

 Одабира 

макро- 

морфолош

ки 

видљиве особине важне за 

класификацију живих бића; 

  Идентификује основне 

прилагођености спољашње 

грађе живих бића на услове 

животне средине, укључујући и 

основне односе исхране и 

распрострањење. 

 Једноставним цртежом 

приказује биолошке објекте 
које посматра и истражује и 

означава кључне детаље 

 Користи доступну 

ИКТ и другу опрему у 

истраживању, 

обради података и приказу 

резултата; 

 

 

БИ.1.6.1. уме 

да разликује и 

користи 

једноставне 

процедуре, 

технике и 

инструменте 

за 

прикупљање 

података у 

биологији 

(посматрање, 

бројање, 

мерење) 

БИ.1.6.2. 

уме да по 

упутству и 

уз помоћ 

наставника 

реализује 

једноставно 

истраживањ

е, попуни 

формулар, 

прикаже 

резултате у 

табели/граф

икону и 

извести о 

резултату 
БИ.1.6.3. зна 
како да се 
понаша у 

лабораторији и на 

терену и правила о 

раду и безбедности 

рада БИ.2.1.2.познаје и 

користи критеријуме за 

разликовање биљака и 

животиња и примењује 

их у типичним 

случајевима 

БИ.2.3.3.разуме зашто 

потомци личе на 

родитеље и њихове 

претке, али нису 

идентични са њима 

БИ.3.6.2. уме да 

осмисли једноставан 

протокол прикупљања 

података и формулар 

за упис резултата, 

БИ.3.1.1 примењује 

критеријуме за 

разликовање живог 

од неживог у 

граничним 

случајевима и у 

атипичним 

примерима (вируси, 

делови организама, 

плодови и сл.) 

 

 

Компетенција за учење 

 
Рад са подацима и 

информацијама 

 
Комуникација 

 
Одговорно учешће у 

демократском друштву 

 
Естетичка компетенција 

 
Решавање проблема 

 
Сарадња 

 
Дигитална компетенција 

 
Одговоран 

однос према околини 

 
Одговоран однос према 

здрављу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЈЕДИН

СТВО 

ГРАЂЕ 

И 

ФУНКЦ

ИЈЕ 

КАО 

ОСНОВ

А 

ЖИВО

ТА 

(5о+1у+

1в+1с=8

) 

 
Живот 

у 

вод

еној 

и 

коп

нен

ој 

сред
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ини – 

изглед, 

прилаго

ђености 

на 

начин 

живота 

Живот у 

води – 

изглед, 

прилаго

ђености 

на 

начин 

живота. 

Живот на 

копну – 

изглед, 

прилагође

ности на 

начин 

живота. 
Живот под 
земљом – 

изглед, 

прилаг

ођенос

ти на 

начин 

живота

. 

− У овој области је акценат на 

ученичком истраживању 

спољашњих особина живих бића 

из непосредног окружења и 

њиховом односу са условима 

средине у којој живе (нпр. за 

живот у воденој и копненој 

срединижаба, комарац, вилин 

коњиц итд; за живот у води 

речна шкољка, речни рак, шаран, 

штука, локвањ, дрезга, нека алга 

итд; за живот на копну човек, 

срна, пас, мачка, јазавац, слепи 

миш, сова ушара, кокошка, 

шумски мрав, стрижибуба, 

храст, смрча, дивља ружа, 

љубичица, хајдучка трава, 

камилица, ливадарка итд; за 

живот под земљом кртица, 

ровац, кишна глиста итд;) због 

чега у препорученим садржајима 

нема морских организама. Ако су 

ученици заинтересовани за њих, 

јер их срећу у нпр. географији 

или научно- популарним 

емисијама, наставник треба да 

одговори њиховим образовним 

потребама. Треба 

имати у виду да су примери дати 

у табели само препоручени 

садржаји, тј. наставник може 

користити све или само неке од 

примера, а може 

увести и нове адекватне 

примере, 

сходно 
окружењу у 

коме се 
школа 

налази, 
структури 

одељења и 
интересова

њу ученика. 

− Резултате 

истраживања 

би требало 

искористити 

за 

генерализац

ију и 

увођење 

новог појма 

– 

прилагођенос

т 

(адаптација)

. 
− Часови 
утврђивања и 
часови 

вежбања 

могу се 

искористи

ти за 

радионича

рски рад 

описивања 

и цртања 

животних форми 

на 
карактеристичним 
примерима. 

 Формативно, свакодневно 

оцењивање усмених одговора 
ученика 

 Сумирање постигнућа усменог 

ангажовања крајем децембра 

 Самоевалуациј а и евалуација 

на крају месеца и током 

појединих часова 

 Домаћи задатак 

 проблемски задаци 

 Писана провера 

−  објективни тестови са 
допуњавањем кратких 

одговора 

−  задаци са означавањем 

−  задаци вишеструког избора 

−  спаривање појмова 
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Истражу

је 
особине 

живих 

бића 
према 

упутств
има 

наставн
ика и 

води 
рачуна о 

безбедн
ости 

током 

рада; 

 Групише 

жива 

бића 

према 

њиховим 

заједнич

ким 

особина

ма; 
 Одабира 
макро- 

морфолош

ки 

видљиве 

особине 

важне за 

класификацију живих бића; 

 Једноставним цртежом 

приказује биолошке објекте које 
посматра и истражује и 

означава кључне детаље. 

 Прикупља податке о 

варијабилности организама 

унутар једне врсте, табеларно и 

графички их 

представља и изводи 

једноставне закључке; 

 Разликује наследне особине и 

особине које су резултат 

деловања средине, 

 

 

БИ.1.3.1.разу
ме да јединка 

једне врсте 
даје потомке 

исте врсте 
БИ.1.3.2.зна 

основне 
појмове о 

процесима 

размножавањ
а 

БИ.1.6.1.уме 
да разликује и 

користи 
једноставне 

процедуре, 
технике и 

инструменте 

за 
прикупљање 

података у 
биологији 

(посматрање, 
бројање, 

мерење) 

БИ.1.6.3. зна 

како да се 

понаша у 

лабораторији и 

на терену и 

правила о раду 

и безбедности 

рада 

БИ.2.6.1. уме да уз 
навођење 
реализује сложено 

прикупљање 

података, 

систематизује 

податке и извести о 

резултату 
БИ.2.6.3.уме, уз помоћ 
наставника, да 
прави графиконе и 

табеле према два 

критеријума уз 

коментар резултата 

 

 

Компетенција за учење 

 
Рад са подацима и 

информацијама 

 
Комуникација 

 
Одговорно учешће у 

демократском друштву 

 
Естетичка компетенција 

 
Решавање проблема 

 
Сарадња 

 
Дигитална компетенција 

 
Одговоран 

однос према околини 
 
Одговоран однос према 

здрављу 

 

 
 
 
 
 
 
 

Н

А

С

Л

Е

Ђ

И

В

А

Њ

Е 
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Е
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Ц

И

Ј

А 
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0) 

 
Преношење 

особина 

са 

родитеља 

на 

потомке. 

Разлике 

родит

еља и 

пото

мака. 

Разлике 

полн

ог и 

бесп

олно

г 

разм

ножа

вања 

у 

наста

нку 

вариј

абил

ност

и. 

Јединке 
унутар 

једне 

врсте се 
међусобн

о разликују (варијабилност) – 

узроци варијабилности: 
наслеђивање и утицај средине 

на развиће сваке јединке. 

Варијабилност организама унутар 

врсте је предуслов за 

еволуцију. 

− У овој 

области 

акценат је 
на преносу 

особина са 
родитеља 

на потомке 
размножава

њем, 
разликама 

бесполног и 

полног 
размножава

ња у погледу 
наслеђивањ

а особина и 
разликовањ

у наследних 
и 

ненаследни

х утицаја у 
развићу 

особина 
јединки. 

− Потребно је 

разјаснити да 

се особине 

једне јединке 

развијају под 

утицајем 

наследних 

фактора које 
је она добила 
од родитеља 

и, 
истовремено, под 

утицајем животних 

услова у којима се 

њено развиће одвија. 

Требало би нагласити 

да варијабилност 

(различитост јединки) 

унутар једне врсте 

настаје кроз садејство 

ових фактора. 

Наведене феномене 

би требало обрадити 

кроз ученичко 

истраживање 

варијабилности 

унутар једне врсте 

(нпр. разлике између 

деце у одељењу, у 

димензијама и боји 

плодова на пијаци, 

између говеда у 

истом домаћинству; 

уочавање разлика у 

висини стабла, броју 

листова и цветова 

биљака које расту у 

хладу и оних који 

расту на сунцу, или 

биљака које расту у 

близини 

саобраћајница и даље 

од њих) и кроз оглед 

са пелцерима или 

листовима афричке љубичице 

(биљке са истим наследним 

материјалом различито изгледају 

када расту под различитим 

 
Форма
тивно, 

свакод
невно 

оцењи
вање 

усмен

их 
одгов

ора 
учени

ка 

 
Самоева
луациј а 

и 
евалуац

ија на 
крају 

месеца 
и током 

поједин

их 
часова 

 
Д
о
м
а
ћ
и 
за
д
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атак 

 

лаборатори

јск е вежбе 

 
проблем
ски 
задаци 

 
Пис
ана 
пров
ера 

−  

објектив

ни 

тестови 

са 

допуњав

ањем 

кратких 

одговора 

−  задаци 

са 

означав

ањем 

−  задаци 

вишест

руког 

избора 
−  
спаривање 

пој

мов

а
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на моделима из 
свакодневно

г живота; 
 Поставља 

једноставне 
претпоставке, 

огледом испитује 
утицај срединских 

фактора на 

ненаследне 
особине живих 

бића и критички 
сагледава 

резултате; 

 Користи 

доступну 

ИКТ и другу 

опрему у 

истраживању, 

обради података 

и приказу 

резултата; 

   условима). 
− Огледу треба да претходи 

постављање хипотезе која ће 

бити огледом испитана (шта 

очекујем да ће се десити ако 

резнице исте 
биљке гајим у различитим 
условима 
осветљености и слично). 

Закључци о наслеђивању, утицају 

фактора животне средине и 

индивидуалној варијабилности 

могу бити генерализовани и 

повезани са питањима из 

свакодневног живота. На овај 

начин се постиже разумевање 

различитости између људи са 

акцентом на то да је свака особа 

јединствена и непоновљива (чиме 

се доприноси фундаменталној 

изградњи осећања прихватања и 

толеранције јер сви смо 

међусобно различити). Такође, на 

овај начин намеће се суштинско 

разумевање разлога због којих 

животни стил сваког од нас 

(исхрана, физичка активност, 

пушење, наркоманија и сл.) утиче 

на наше особине (нпр. 

раст и формирање тела 

током одрастања и касније) 

и на потенцијална 

обољевања. 

− Табеларно и графичко 
приказивање резултата, са 

обавезним извођењем закључака, 
би требало практиковати увек 

када се прикупљају подаци. 

− Препорука је да се ИКТ опрема 

користи за прикупљање, обраду 
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    њено коришћење на часовима 
предмета информатика 

и рачунарство и 

техника и технологија. 
− У петом разреду, неопходно 

је 
увести само појам наследног 

материјала као узрока уочене 

различитости и појам врсте због 

варијабилности. Не препоручује 

се увођење појмова ген, 

хроматин, хромозом, 

Менделових правила 

наслеђивања и слично. 

 

 − Исходи у овој области омогућавају  Формативно, 
 Истражује особине БИ.1.4.2. препозн аје у т иц аје  Компетенција 

за 
  да се жива бића проучавају у свакодневно 

живих бића према  појед иних аб иотич ких и биоти 
ч ких 

 

учење   амбијенту у којем реално живе и 
да 

оцењивање 
упутствима  ф акт ора н а орган изме и попу 

лаци је
 

   се код ученика развија осећање усмених 
наставника и води БИ.1.1.3.препознаје основне Рад са   одговорности за заштиту природе 

и 
одговора 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
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прилагођености 

спољашње 

грађе 

 исхран е  и  правце  кру ж ења  

 н ајважн ији х  су пст анци  (вод е,  

 
Сарадња 

 

 
 

природе у мом 

крају. Дивље 

животиње као 

почетку школске године, да их 

реализују током читаве године, а 

на 

− 

живих бића на  у гљ ен ика, азот а) .,
   кућни љубимци – да часовима предвиђеним за ову  

услове животне БИ.2.1.3.познаје критеријуме по Дигитална  или не. област да представе резултате.  
средине, укључујући којима се царства међусобно компетенција  Значај врста за 

човека 
  

и основне односе разликују на основу њихових   (самоникло јестиво,  − 
исхране и својстава до нивоа кола/класе Одговоран  лековито, отровно   

 

рачуна о сличности и разлике у изгледу и подацима и   биолошке разноврсности, као и ученика 
безбедности током понашању биљака и животиња информацијама  ЖИВОТ У свест о властитом положају у  Самоевалуациј 
рада; БИ.1.4.4. препозн аје ж ивотн е у 

слове  
  ЕКОСИСТЕМУ природи и потреби одрживог а и евалуација 

на  Групише жива бића  који  влад ају  у  каракт ерист ич н 
им 

 

Комуникација  (4о+3у+5в+1с=13) развоја. крају месеца и 
према њиховим  екосист емима С рб ије и н ајваж 

није 
 

   − Препорука је да се часови током појединих 
заједничким  пред ст авн ике  врст а  које  их 

 
Одговорно  Жива бића из намењени реализацији исхода из часова 

особинама;  н асељ авају ,
 

учешће у  непосредног ове области изводе што чешће ван  Домаћи 
 Одабира макро- БИ.1.6.1. уме да разликује и 

користи 
демократском  окружења. учионице у природном окружењу задатак 

морфолошки једноставне процедуре, технике и друштву  Позитиван и (школском дворишту или на неком  лабораторијск 
видљиве особине инструменте за прикупљање   негативан утицај другом терену), где би ђаци е вежбе 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
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важне за 
класифик

ацију 

живих 

бића; 
 

Ид

ент

иф

ик

ује 

осн

ов

не 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
распростр

ањење. 
 

Користи 

доступн

у 

ИКТ и 

другу 

опрему у 

истражив

ању, 

обради 

податак

а и приказу резултата; 

 Доведе у везу промене у 

спољашњој средини 

(укључујући утицај 

података у 
биологији 
(посматрање
, 
бројање, 

мерење) 

БИ.1.4.3.уме 

на задатом 

примеру да 

 од ред и 

мате ријалн 

е и ен ергет 

ске  

 т окове у 

екосист ему , 

ч лан ове  

лан аца  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БИ.2.4.4. зн 

а д а у 

природи 

пост о ји  

 кру ж ење 

појед иних 

су пст ан ци  

(воде,  

 у гљ ен 

ика и азот 

а)  БИ.2.6.1.уме да 

уз навођење 

реализује сложено 

прикупљање 

података, 

систематизује 

податке и извести о 

резултату 

БИ.3.4.2.разуме да се 

уз материјалне 

 т окове у век прен 

оси и ен ерги ја  и  

 об рат н о и ин 

терпрет ира одн осе  

Естетичка 
компетенција 
 
Решавање проблема 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
однос према околини 

 
Одговоран однос према 

здрављу 

људи 
на 
жива 
бића и 
живот

ну 

среди

ну. 
    

Зашти

та 

живих 

бића и 

живот

не 

средин

е. 
    

Пројекат 

очувања 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
биље; 

живот

иње 

као 

храна 

и 

могућ

и 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
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преносио

ци 

болести, 

отровне 

животињ

е). 

самостално или у групама 
проучавали жива бића, 

прикупљали податке, 

осмишљавали и реализовали 

еколошке пројекте. 

− Пројекте могу да осмисле 

на 

 
проблем
ски 
задаци 

 
Пи
сан
а 
про
вер
а 

 
објектив

ни 

тестови 

са 

допуњав

ањем 

кратких 

одговор

а задаци 

са 

означав

ањем 

−  задаци 

вишес

труког 

избора 
−  
спаривање 

појмова 
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човека) са 

губитком 

разноврсн

ости 

живих 

бића на 

Земљи; 

 
 11. 

Направи 

разлику 

између 

одговорно

г и 

неодговор

ног односа 

према 

живим 

би

ћи

ма 

у 

неп

оср

едн

ом 

окр

уж

ењ

у; 

 12. 
Предлаже 

акције 
бриге о 

биљкама и животињама у непосредном окружењу, учествује у њима, сарађује са осталим учесницима и решава конфликте 

на ненасилан начин; 
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 исхран е  у  

екосист ему  

(ау т от роф 

н е,  

 хе т ерот роф не,  сапрот роф н е  ж ивотн е  

 комплексе,  лан це  исхран е  и  т роф ич ке  

 пи рамид е). 

 

 13. Илуструје 

примерима деловање 

људи на животну 

средину и процењује 

последице таквих 

дејстава; 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
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Истражу
је 

особине 
живих 

бића 
према 

упутств
има 

наставн
ика и 

води 

рачуна о 
безбедн

ости 
током 

рада; 
 
 9. 

Користи 

доступну 

ИКТ и 

другу 

опрему у 

истражива

њу, 
обради 
података 
и 
приказу 

резултата

; 

 

 14. Идентификује елементе 

здравог начина живота и у 
односу на њих уме да процени 

сопствене животне навике и 
избегава ризична понашања. 

 

 

БИ.1.5.3.разум

е значај 
одржавања 

хигијене 
кућних 

љубимаца, 
домаћих и 

дивљих 
животиња и 

правилног 

опхођења са 
њима 

БИ.2.5.3.зна 

како се чува 

хранљива 

 вред н ост н 

амирн иц а., 

БИ.2.5.4. зн а  

 механ изме 

којима загађе 

ње ж ивот не  

 сред ин е у 

грож ава зд 

рављ е ч овека 

БИ.3.5.5.познај

е симптоме и 

главне 

карактеристике 

болести 

метаболизма и 

узроке због 

којих настају 

(гојазност, 

анорексија, булимија, 

шећерна болест) 

 

 

Компетенција за учење 

 
Рад са подацима и 

информацијама 

 
Комуникација 

 
Одговорно учешће у 

демократском друштву 

 
Естетичка компетенција 

 
Решавање проблема 

 
Сарадња 

 
Дигитална компетенција 

 
Одговоран однос према 

околини 

 
Одговоран однос према 

здрављу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧО

ВЕ

К 

И 

ЗД

РА

ВЉ

Е 

(4о

+3у

+1в

+1с

=9) 

 
    Здрава 

исхран

а и 

унос 

воде. 
    

Енергетс

ки 

напици. 
    

Штет

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2725
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2725
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2725
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2725
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2725
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
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http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
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активно
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здравље
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у пубертету 
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прераног 
ступања 

у 

сексуал

не 

односе. 

− У овој области акценат је на 

основним чињеницама о здравој 

исхрани (ужина спремљена код 
куће), води као најздравијем 

пићу, штетности енергетских 
пића и дуванског дима. 

− Промене у и на телу, као 

последице пубертета, требало би 

повезати са потребом одржавања 

личне хигијене и хигијене 

животног простора и 

опасностима од ступања у 

преране сексуалне односе. 
− Препорука је да се за обраду 
ових 

појмова повремено доведу 

стручњаци или одведу ученици 

у одговарајуће установе. 
− Свакако би требало обраду 

прераног ступања у 

сексуалне односе обрадити 

заједно са школским 

психологом. 

 
Формативно
, 

свакодневно 
оцењивање 

усмених 
одговора 

ученика 

 
Самоевалуаци
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евалуација на 
крају месеца и 
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појединих 
часова 

 
Домаћи 
задатак 

 
лабораторијс

к е вежбе 

 
проблемски 
задаци 

 
Писана 
провер
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−  објективни 

тестови са 

допуњавањ

ем кратких 

одговора 

−  задаци са 

означавањем 

−  задаци 

вишеструког 

избора 
−  спаривање 

појмова 
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Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна 

подршка: 

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и 

вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...) 

-     што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и надареним 

ученицима 

-     размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 

-     коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 

-     и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
Математика 

Физичко и 

здравствено 
васпитање 

Информатика и 
рачунарство 

Географија 

Техника и технологија 

Ликовна култура 

Српски језик и књижевност 

Mатерњи језик 

НАЧИНИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
Програм биологије за пети разред је део спиралног наставног програма биологије за основну школу и оријентисан је на остваривање 

исхода. 

Спирални наставни програм подразумева да у сваком разреду из сваке области ученик усваја мању количину информација, до којих 

долази самостално уз подршку наставника. У сваком наредном разреду количина информација – знања се по мало повећава, при чему се 

ново знање повезује са знањем и искуством стеченим у претходном разреду, уз постепено појачавање захтева, у смислу логичких и 

методолошких операција. На тај начин се знање постепено проширује и продубљује, односно гради. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи биологију. Представљају опис 

интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет области предмета: порекло и разноврсност живота, јединство грађе и 

функције као основа живота, наслеђивање и еволуција, живот у екосистему и човек и здравље. (Исходи за шесту област посматрање, 

мерење и експеримент у биологији су распоређени у претходних пет, сходно планираним активностима.) Исходи омогућавају да се циљ 
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наставе биологије достигне у складу са предметним и међупредметним компетенцијама и ревидираним стандардима. Они не прописују 

структуру, садржаје и организацију наставе, као ни критеријуме и начин вредновања ученичких постигнућа. За израду исхода коришћена 

је Блумова ревидирана таксономија. Исходи су формулисани на нивоу примене. 

Главна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода биологије је настава усмерена на учење у школи, што значи да 

ученик треба да учи: 

-  сми сле но  : повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем оног што учи са оним што је 

учио из биологије и других предмета; 
- пр о б лемски  : самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; постављањем релевантних питања себи и 
другима; развијањем 

плана решавања задатог проблема; 

-  ди вер гентно  : предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем садржаја у нове целине; 

-  кр и ти ч ки  : поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем аргумената; 

-  ко о пер а ти вно  : кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз дискусију и размену мишљења; уважавајући 

аргументе саговорника. Учећи на овај начин, ученик стиче нове вредности јер наставник поставља другачије захтеве. 
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НАСТАВНА ТЕМА / 
ОБЛАСТ 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ 

СВЕТА 

− У изучавању ћелије акценат је на томе да је ћелија основна јединица грађе свих живих 
бића, да има своје основне делове (ћелијску мембрану, цитоплазму са органелама и једро са 

наследним материјалом, као и да постоје ћелије чији се наследни материјал налази слободан у 

цитоплазми, као у случају бактерија) и да према броју ћелија разликујемо једноћелијска и 

вишећелијска жива бића. 

− Није потребно детаљно изучавати грађу ћелије, нити помињати поједине органеле. 

− Процедуре за истраживање и елементе безбедног рада одређује наставник и упознаје ученике. 

Препорука је да се микроскоп не користи, већ да ђаци током вежбе самостално користе лупу 

посматрајући крупне ћелије које су им доступне сходно окружењу у коме се школа налази, као 

нпр. ћелије паренхима поморанџе, јаје птице, икра рибе, јаја водоземаца. 

− Изучавање заједничких особина живих бића треба обрадити кроз огледе (потребе за водом, 

одговарајућом температуром за раст, дисање, развој и размножавање и исхрана се могу пратити 
на квасцу; дисање, у смислу размене гасова, се може пратити огледом са свећом; кретање се може 

пратити огледом са кишном глистом на папиру итд). 

− Потребно је заједничке особине обрађивати упоредо, на представницима свих великих група, 

али би увек требало кренути од човека као бића које је овом узрасту најближе. Особине које се 

не могу обрадити огледом, могу се обрадити кроз истраживачки рад ученика. 

− Препорука је да ученици овог узраста све задатке обављају у пару, чиме развијају способности 

сарадње и ненасилне комуникације, а наставник може да оствари много бољи увид у активности 

ученика. 

− Све што ученици посматрају или истражују би требало да прикажу цртежом и на њему 

обележе кључне детаље. 

− После истраживања заједничких особина, ученици би требало самостално да изводе груписање 

организама, према задатом критеријуму. Наставник може самостално одабрати једну или више 

група (на примеру биљака и животиња) погодних за савладавање научног принципа 

класификације организама. 
− Треба више пажње посветити карактеристичним особинама (морфологији), а не ономе што 

жива бића раде (нпр. расту целог живота, могу да пливају...), како изгледају (нпр. имају 
одређену боју), или зато што a priori знамо припадност групи (нпр. цветнице, бескичмењаци, 

сисари...). Овакав начин на који се жива бића класификују путем успостављања хијерархије 
главних „атрибута“ (карактера) које имају и уклапања у поједине скупове (групе), омогућава 

увођење научног приступа и разумевање биолошке еволуције. 
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 − Не препоручује се увођење нижих систематских категорија, осим врсте због 
наслеђивања особина. 

− Слично као и код обраде заједничких особина живих бића, све што ученици посматрају или 

истражују би требало да прикажу цртежом и на њему обележе кључне детаље, као и да направе 

речник основних појмова, при чему на овом узрасту не инсистирати на употреби појмова као 

што су морфологија, анатомија, хијерархија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА 

ЖИВОТА 

− У овој области је акценат на ученичком истраживању спољашњих особина живих 
бића из непосредног окружења и њиховом односу са условима средине у којој живе (нпр. за 

живот у воденој и копненој срединижаба, комарац, вилин коњиц итд; за живот у води речна 

шкољка, речни рак, шаран, штука, локвањ, дрезга, нека алга итд; за живот на копну човек, срна, 

пас, мачка, јазавац, слепи миш, сова ушара, кокошка, шумски мрав, стрижибуба, храст, смрча, 

дивља ружа, љубичица, хајдучка трава, камилица, ливадарка итд; за живот под земљом кртица, 

ровац, кишна глиста итд;) због чега у препорученим садржајима нема морских организама. Ако 

су ученици заинтересовани за њих, јер их срећу у нпр. географији или научно-популарним 

емисијама, наставник треба да одговори њиховим образовним потребама. Треба имати у виду да 

су примери дати у табели само препоручени садржаји, тј. наставник може користити све или 

само неке од примера, а може увести и нове адекватне примере, сходно окружењу у коме се 

школа налази, структури одељења и интересовању ученика. 

− Резултате истраживања би требало искористити за генерализацију и увођење новог појма – 

прилагођеност (адаптација). 
− Часови утврђивања и часови вежбања могу се искористити за радионичарски рад 

описивања и цртања животних форми на карактеристичним примерима. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

− У овој области акценат је на преносу особина са родитеља на потомке 
размножавањем, разликама бесполног и полног размножавања у погледу наслеђивања 

особина и разликовању наследних и ненаследних утицаја у развићу особина јединки. 
− Потребно је разјаснити да се особине једне јединке развијају под утицајем наследних фактора 

које је она добила од родитеља и, истовремено, под утицајем животних услова у којима се њено 

развиће одвија. Требало би нагласити да варијабилност (различитост јединки) унутар једне врсте 
настаје кроз садејство ових фактора. Наведене феномене би требало обрадити кроз ученичко 

истраживање варијабилности унутар једне врсте (нпр. разлике између деце у одељењу, у 
димензијама и боји плодова на пијаци, између говеда у истом домаћинству; уочавање разлика у 

висини стабла, броју листова и цветова биљака које расту у хладу и оних који расту на сунцу, 
или биљака које расту у близини саобраћајница и 

даље од њих) и кроз оглед са пелцерима или листовима афричке љубичице (биљке са 
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 истим наследним материјалом различито изгледају када расту под различитим 
условима). 

− Огледу треба да претходи постављање хипотезе која ће бити огледом испитана (шта очекујем да 

ће се десити ако резнице исте биљке гајим у различитим условима осветљености и слично). 

Закључци о наслеђивању, утицају фактора животне средине и индивидуалној варијабилности 

могу бити генерализовани и повезани са питањима из свакодневног живота. На овај начин се 

постиже разумевање различитости између људи са акцентом на то да је свака особа јединствена и 

непоновљива (чиме се доприноси фундаменталној изградњи осећања прихватања и толеранције 

јер сви смо међусобно различити). Такође, на овај начин намеће се суштинско разумевање 

разлога због којих животни стил сваког од нас (исхрана, физичка активност, пушење, 
наркоманија и сл.) утиче на наше особине (нпр. раст и формирање тела током одрастања и 

касније) и на потенцијална обољевања. 

− Табеларно и графичко приказивање резултата, са обавезним извођењем закључака, би требало 

практиковати увек када се прикупљају подаци. 

− Препорука је да се ИКТ опрема користи за прикупљање, обраду података и представљање 

резултата истраживања или огледа, када се ученици оспособе за њено коришћење на 

часовима предмета информатика и рачунарство и техника и технологија. 

− У петом разреду, неопходно је увести само појам наследног материјала као узрока уочене 

различитости и појам врсте због варијабилности. Не препоручује се увођење појмова ген, 

хроматин, хромозом, Менделових правила наслеђивања и слично. 
 
 
 
 
 
 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

− Исходи у овој области омогућавају да се жива бића проучавају у амбијенту у којем 
реално живе и да се код ученика развија осећање одговорности за заштиту природе и биолошке 

разноврсности, као и свест о властитом положају у природи и потреби одрживог развоја. 
− Препорука је да се часови намењени реализацији исхода из ове области изводе што 

чешће ван учионице у природном окружењу (школском дворишту или на неком другом 

терену), где би ђаци самостално или у групама проучавали жива бића, прикупљали податке, 

осмишљавали и реализовали еколошке пројекте. 
− Пројекте могу да осмисле на почетку школске године, да их реализују током читаве 

године, а на часовима предвиђеним за ову област да представе резултате. 
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ЧОВЕК 

И 

ЗДРАВЉ

Е 

− У овој области акценат је на основним чињеницама о здравој исхрани 

(ужина спремљена код куће), води као најздравијем пићу, штетности 

енергетских пића и дуванског дима. 

− Промене у и на телу, као последице пубертета, требало би повезати са 

потребом одржавања личне хигијене и хигијене животног простора и 

опасностима од ступања у преране сексуалне односе. 

− Препорука је да се за обраду ових појмова повремено доведу стручњаци или 

одведу ученици у одговарајуће установе. 

− Свакако би требало обраду прераног ступања у сексуалне односе обрадити заједно са 
школским психологом. 
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења. Да би вредновање било објективно и у 

функцији учења, потребно је ускладити нивое циљева учења и начине оцењивања. 
 

Ниво циља 

учења 

Одговарајући начин оцењивања 

 
 

Памтити (навести, препознати, идентификовати...) 

−  објективни тестови са допуњавањем кратких одговора 
−  задаци са означавањем 

−  задаци вишеструког избора 

−  спаривање појмова 
 
 

Разумети (навести пример, упоредити, објаснити, препричати...) 

−  дискусија на часу 
−  мапе појмова 

−  проблемски задаци 

−  есеји 
 
Применити (употребити, спровести, демонстрирати...) 

−  лабораторијске вежбе 
−  проблемски задаци 

−  симулације 
 

 
 

Анализирати (систематизовати, приписати, разликовати... 

−  дебате 
−  истраживачки радови 

−  есеји 

−  студије случаја 

−  решавање проблема 
 
 

Евалуирати (проценити, критиковати, проверити...) 

−  дневници 
−  студије случаја 

−  критички прикази 

−  проблемски задаци 
 

Креирати (поставити хипотезу, конструисати, планирати...) 
−  експерименти 
−  истраживачки пројекти 
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Такође, потребно је ускладити оцењивање са његовом сврхом. 
Сврха 

оцењивања 

Могућа средства оцењивања 
 

 
 

Оцењивање наученог (сумативно) 

−  тестови 
−  писмене вежбе 

−  извештаји 

−  усмено испитивање 

−  есеји. 
 
 
 
 

Оцењивање за учење (формативно) 

−  посматрање 
−  контролне вежбе 

−  дијагностички тестови 

−  дневници 

−  самоевалуација 

−  вршњачко оцењивање 

−  практичне вежбе. 
 

 У в ре д 
новању  нау че 
ног 

поред усменог испитивања, најчешће се користе тестови знања. На интернету, коришћењем кључних речи outcome 
assessment 

(testing, forms, descriptiv/numerical), могу се наћи различити инструменти за оцењивање и праћење. 
 У ф орм атив ном оц ењ ив ању  се користе различити инструменти, а избор зависи од врсте активности која се вреднује. Када 

је у питању нпр. практичан рад (тимски рад, пројектна настава, теренска настава и слично) може се применити табела у којој су 

приказани нивои постигнућа ученика са показатељима испуњености. Наставник треба да означи показатељ који одговара понашању 

ученика. 

 В ре д новањ е  ак тив ности  , нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана 

тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

У процесу оцењивања добро је  ко р и сти ти  по р тфо ли о  (збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада 

ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења потрфолија су 

вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe 

рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите 

oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, 

материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора је решив 

успостављањем сарадње наставника са стручним сарадником у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања, уз 

коришћење Блумове таксономије. 
Како ни један од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати различите начине оцењивања. Једино тако 
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наставник може да 
сагледа слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију 

која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви 

могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад 

унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. 
На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 
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Провера остварености стандарда ученичких постигнућа (остварености исхода) 
Шта 

пратимо 

Поступак и 
инструменти 
оцењивања 

Критеријум
и 

Време 
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ученик  који  остварује  веома  
значајан  напредак  у 
савладавању програма предмета и у 

потпуности самостално испуњавања 
захтеве који су утврђени на основном 

и средњем нивоу, као и већину захтева 

са напредног нивоа посебних 
стандарда постигнућа, односно 

захтева који су одређени 
индивидуалним образовним планом и 

прилагођеним стандардима 
постигнућа, добија оцену одличан (5); 

- Свакодневно бележење 
активности ученика на 

часу у свеску 

евиденције наставника 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Усмено 

одговарање, свеска 

евиденције 

наставника 
 
 
 
 

-Редовност 

доношења домаћег, 

свеска евиденције 
 
 
 
 

 
- Писане провере, 
свеска евиденције 

 

 
 
 

Број јављања: 
За јављање + 

За јављање више пута ++ 

За давање комплетног, 

потпуног одговора на тежа 

питања +5 
Ко не зна одговор - 

Свакодневно 
бележење 

током 

године 

Учесталост по месецима Пресек 
стања по 
тромесечју 

ученик који остварује значајан 

напредак у савладавању програма 

предмета и у потпуности, самостално, 
испуњавања захтеве који су утврђени 

на основном и средњем нивоу, као и 
део захтева са напредног нивоа 

посебних стандарда постигнућа уз 
мању помоћ наставника, односно 

захтева који су одређени 
индивидуалним образовним планом и 

прилагођеним  стандардима  

постигнућа,  добија оцену врло добар 
(4); 

Свеобухватност одговора 

Сналажење на зидним 

сликама, пиродном 
материјалу Хоризонтално и 

вертикално повезивање 
градива 

По потреби, 

бар једном 

у 
полугодишт

у 

За три недоношења домаћег -1 у 

свеску 

 
Прегледање свески 

Свакодневно 

током 

године 

праћење/ 

пресек 

стања за 

тромесечје 

На крају 

наставне 

године 
ученик   који   остварује   напредак   
у   савладавању 

Бодовање: 
35-49%-2 

Након сваке 
теме 
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Провера остварености стандарда ученичких постигнућа (остварености исхода) 

програма предмета и у потпуности, 

самостално испуњавања захтеве који 

су утврђени на основном и већи део на 

средњем нивоу посебних стандарда 

постигнућа, односно захтева који су 

одређени индивидуалним  образовним  

планом  и прилагођеним  стандардима  

постигнућа,  добија оцену добар (3); 

 
 
 

- Групни рад 
(посматрање 

наставника, излагање 

група), свеска 

евиденције 

50-74%-3 

75.89%-4 

90-100%-5 

ученик    који    остварује    
минималан    напредак    у 
савладавању програма предмета и 
испуњавања уз помоћ наставника 

захтеве који су утврђени у већем делу  

основног  нивоа  постигнућа,  односно  
захтеве који  су  одређени  

индивидуалним  образовним планом и 
прилагођеним стандардима 

постигнућа и, 

Сарадња у групи 
(сви чланови су укључени, сви 
имају задато забележено у 

свескама...) Степен знања свих 

чланова групе Квалитативно и 
квантитативно процењивање 

резултата рада група 

По потреби 

  добија оцену довољан (2);  

 
 

Рад у 

пару 
(посматрање 

наставника, излагање 

парова), свеска 

евиденције 

 
-Сналажење на 

зидним сликама, 

шемама 

(пано, табела...)  

Прва три пара која ураде 
добијају +5 

По потреби 

 На крају 

школске 

године 

 

А
н

га
ж

о
в
ањ

е 

у
ч

ен
и

к
а 

у
 

н
ас

та
в

и
. 

О
д

го

в
о
р
ан

 

о
д

н
о

с 

п
р
ем

а р
ад

у
, 

п
о
ст

а

в
љ

ен

и
м

 

за
д

ац

и
м

а,
 

и
 

и
ск

аз

ан
о
 

и
н

те
р

ес
о
в
а

њ
е 

и
 

м
о
ти

в
ац

и
ј

у
 з

а 

у
ч

ењ

е 
и

 

н
ап

р
е

д
о
в
а

њ
е.

 

ак
ти

в

н
о
 

у
ч

ес
т

в
о
в
а

њ
е 

у
 

н
ас

та

в
и

, 

са
р
ад

њ
у
 с

а 

д
р
у
ги

м
а 

веома висок степен ангажовања 
ученика (5) 

Вођење евиденције од 
стране наставника о: 

-Све што је рађено на часу 
налази се 

-Пресек стања 
по 

висок степен ангажовања ученика (4) 
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Провера остварености стандарда ученичких постигнућа (остварености исхода) 
уз ангажовање ученика (3)  

-Броју јављања 

на часовима 
 
-Броју успешности у 

групном раду, раду у 

пару 
 
-Учешћу на 

такмичењима, посета 

културно- историјским 

институцијама 
 
-Несебичном 

пружању помоћи 

другим ученицима.. 

у свескама 
 

 
 

-Број и квалитет 

добровољног учешћа у 

разним наставним и 

ваннаставним активностима 

(такмичења, израда паноа, 

кратко предавање, вођење 

квиза, израда асоцијација...) 

тромесечјима 
ангажовање ученика (2) 
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3.11.ТЕХНИКА  И  ТЕХНОЛОГИЈА 
 

Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и 

производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална 

интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 
 

Разред - пети 

Годишњи фонд часова- 72 часа 

 
Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања за 

живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да 

примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је 

развијање предузимљивости  један од важних предуслова личног и професионалног развоја. 

 
Глобални/тематски  

план: 
 

 
 

 

 

Наставна 

тема 

 
Број часова 

по теми 

 

Број часова 
 

Обраде 
Остали 

типови 

Животно и радно окружење 6 4 2 

Саобраћај 14 8 6 

Техничка и дигитална писменост 16 6 10 

Ресурси и производња 20 10 10 

Конструкторско моделовање 16 0 16 

Укупно 

часова 

72 28 44 
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6 

 
- пажљиво 

прати излагање 

наставника и 

осталих 

ученика 

- користи 

различите изворе 

знања 

- проналази 
нове 
информације 

- уочава 

- разликује 

- упоређује 

- класификује 

- износи 

своје 

мишљење 
- уређује и 
презентује 
- закључује 

- процењује 

сопствени рад 

и напредак 

 
- организатор 

и реализатор 

наставе 

- презентује 

- усмерава 

ученика 

- 

подстич

е на 

размиш

љање 

- развија код 
ученика 
аналитичко, 
синтет

ичко, 

индукт

ивно, 

дедукт

ивно 

мишље

ње 

- прати 

напредо

вање 

ученика 

 
- Фронтални, индивидуални, групни (у 

пару) 

- Различитим методама, 

подстичући истраживачки начин 

рада, постојеће знање ученика о 

техици и технологији проширити 

користећи различите изворе знања. 

Развој технике повезивати са 

историјским епохама и догађајима. 
-Упознавање подручја човековог рада 
и 
производње, занимања и послова у 

области технике и технологије треба 

реализовати уз активну улогу ученика 

и примену одговарајућих медија. 

Омогућити ученицима да 

идентификују одређена занимања 

којима се људи баве и послове који се 

обављају у оквиру тих 
занимања као и техничка средства која 
се при 
томе користе. 

- Уз активну улогу ученика и 

примену мултимедија указивати на 

правилну употребу и евентуалне 

последице у случају непридржавања 

 
   По завршетку ове 
теме ученик треба да: 

   зна да опише улогу 

технике, технологије и 

иновација у развоју 

заједнице и њихово 

повезивање 

   разликује основна 

подручја човековог рада, 

производње и пословања у 

техничко- технолошком 

подручју 

    наводи занимања у 
области технике и 
технологије 

   процењује 

сопствена 

интересовања у 

области технике и 

технологије 

   организује радно 

окружење у кабинету 

   правилно и безбедно 

користи техничке 

апарате и ИКТ уређаје у 

животном и радном 

  компетенција 
за учење 
одговорно 

учешће у 

демократск

ом друштву 
естетича 
компетанц
ија 
комуникација 
одговоран 
однос према 
околини 
одговоран 

однос према 

здрављу 

предузимљивос
т и оријентација 
ка 
предузетништв
у 

рад са 
подацима и 
информацијама 

решавање 
проблема 

сарадња 
дигитална 
компетенц
ија 
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- наводи 
ученике на 
одговар

ајуће 

закључк

е 

- Упознаје 

их са 

техничким 

напретком 

од 

праистори

је до 

данашњег 

доба 

упутстава за коришћење и 

неисправности техничких апарата у 

домаћинству. 

окружењу 

 

2 .  С а о б р а ћ а ј 
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14 

-пажљиво прати 

излагање 

наставника или 

осталих ученика 

-

проналаз

и 

информа

ције 

-уочава 

-именује 

-упоређује 

-класивикује и 

уређује 

- дискутује 

- износи 

сопствено 

мишљење и 

став 

- организатор 
и реализатор 
наставе 

-наводи на 

размишљање и 

извођење 

закључака 
-подстиче на 
размену 

искустава и 

усмерава 

дискусију 
-утиче на развој 
свести 

ученика о 

значају 

правилног 

понашања у 

саобраћају 

-Фронтални, индивидуални и групни 
-Ученици треба да се на интересантан 
и 
очигледан начин упознају са 

правилима и прописима кретања 

пешака и бицикла у јавном 

саобраћају, начине рагулисања 

саобраћаја и безбедна кретање од 

школе до куће. 
Тежиште ове теме је на: 

   безбедном понашању и 

преузимању личне 

одговорности ученика за 

понашање у саобраћају и 

   употреба заштитне опреме 
при вожњи бицикла и других 
дечијих возила, као и 

коришћење сигурносних 

појасева у возилу је 

По завршетку ове теме ученик 

треба да: 

   процени како би изгледао 

живот људи без саобраћаја 

   класификује врсте саобраћаја 

и саобраћајних средстава према 

намени 

   наводи професије у подручју 

рада саобраћај 

   направи везу између 

савременог саобраћаја и 

коришћења информационих 

технологија 

   разликује безбедно од 

небезбедног понашања пешака, 

возача бицикла и дечијих возила 

   правилно се понаша као 

пешак, возач бицикла и дечијих 

возила у саобраћају 

   користи заштитну опрему за 

управљање бициклом и дечијим 

возилима 

     
компетенција 
за учење 
одговорно 

учешће у 

демократск

ом друштву 
одговоран 
однос према 
околини 
одговоран 

однос према 

здрављу 

решавање 
проблема 

сарадња 
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-цртају 

-израђују моделе 

-презентује 
- прати 

постигнућа 

ученика 

најважнији исход који треба 

постићи. 

- За реализацију ових наставних 

садржаја, а за практично увежбавање 

могу се користити полигони у оквиру 

школе или саобраћајне макете које 

могу урадити ученици на редовним 

часовима или у раду слободних 

активности  као и коришћењем 

рачунарске симулације. 

   аргументује неопходност 

коришћења сигурносних појасева 

на предњем и  задњем седишту 

аутомобила и увек их користи као 

путник 

   повеже место седења у 

аутомобилу са узрастом ученика 

   одговорно се понаша као 

путник у возилу 

   показује поштовање према 

другим учесницима у саобраћају 

   анализира симулирану 

саобраћајну незгоду на рачунару 

и идентификује ризично 

понашање пешака и возача 

бицикла 
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16 

 
- пажљиво прати 

излагање 

наставника или 

осталих ученика 
-уочава 
-разликује 

-упоређује 

-црта 

-повезује изглед 

објекта у простору 

и равни 

-повезује ранија 

знања са новим 

сазнањима 

примењује 

научено 
-користи различите 
изворе знања 

-пажљиво и 

 
- организатор 

и реализатор 

наставе 

-презентује 

-утиче на 

развој свести 

ученика о 

значају и 

примени 

техничког 

цртања, као 

начина 

комуникациј

е у техници, 

-истиче 

неопходност 

правилног 
понашања на 
мрежи 

 
- Фронтални, индивидуални, групни 

(у пару) 

- Увежбати изражавање идеје 

скицом и техничким цртежом . 

Објаснити како се променом 

правила ( стандарда ) израђује 

технички цртеж. Упознати 

ученике, кроз практичну 

примену, са: врстама линија, 

форматима папира, размером, 

правилима котирања... 
- Оспособити ученике и инсиситирати 
на 
правилном коришћењу прибора за 

техничко цртање и развоју вештине 

њиховог коришћња. Потребно је да 

сваки ученик самостално нацрта 
једноставан технички цртеж у 
одређеној 

 
По завршетку ове теме 

ученик треба да: 

   самостално црта скицом 

и техничким цртежом 

једноставан предмет 

   правилно чита 
технички цртеж 

   преноси податке између 
ИКТ уређаја 

   примењује основне 

поступке обраде 

дигиталне слике на 

рачунару 

   користи програм за 

обраду текста за креирање 

документа са графичким 

елементима 

   користи Интернет 

сервисе за претрагу и 

 компетенција за 

учење     --
одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву     
естетичка 
компетанција 
комуникација 
одговоран однос 
према околини 
одговоран однос 
према здрављу 
предузимљивост 

и оријентација ка 
предузетништву 

рад са подацима 
и 
информацијама 

решавање 
проблема 

сарадња 
дигитална 
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одговорно 

претражује и 

користи интернет 

-развија 

осећај 

прецизности 

и уредности 

(интеррнету) 

- развија 

осећај 

ученика за 

простор, 

тачност, 

уредност, 

прецизност и 

одговорност 

- прати 
постигнућа 
ученика 

размери користећи одговарајуће 

врсте линија као и елементе 

котирања. 

- Примена информационо-

комуникационих технологија у 

техници првенствено се односе на 

правилно и безбедно коришћење 

дигиталних уређаја (рачунар, 

лаптоп, таблет, мобилни телефон, 

тв, дигитални фотоапарат, веб 

камера) а потом и на овладавање 

вештинама обраде дигиталне слике 

на рачунару у циљу стицања 

одговарајућих компетенција које се 

односе на документовање и дизајн. 

- Вежбати у пару пренос података 

између рачунара и екстерних уређаја 

(мобилни телефон, фотоапарат) а да 

сваки ученик самостално реализује 

процедуре током рада на рачунару. 

Реализовати једноставну вежбу 

уметања фотографије у одговарајући 

програм за обраду текста и 

уређивање документа. Где год је то 

могуће, треба користити Интернет 

претрагу и приступ online ресурсима. 

приступање online 

ресурсима 

   преузима одговорност 

за рад 

   представи идеје и 

планове за акције које 

предузима користећи 

савремену информационо- 

комуникациону 

технологију и софтвер 

компетенци
ја 

 

4 .  Р е с у р с и  и  п р о и з в о д њ а
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-пажљиво прати 

излагање 

наставника или 

осталих ученика 
-повезује ранија 
знања 

-уочава 

 
- организатор 

и реализатор 

наставе 

-презентује 

-подстиче 

ученика на 

истраживањ

 
-  Фронтални, индивидуални, групни 

- Надограђујући се на ранија знања ученика, 

упознати их са појмом природних ресурса на 

Земљи и са значајем њиховог очувања. 

Тежиште ове теме је на енергији и 

материјалима. 

- Назначити основне изворе енергије као 

важан 

 
По завршетку ове 

области ученик треба 

да: 

   повезује својства 

природних материјала 

са применом 

   објасни технологије 

 компетенција 
за учење 
  

одговорн

о учешће 

у 

демоском 

друштву 
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20 

начине 

примене 
-разликује 
-упоређује 

-анализира 

-класификује 

-презентује 

-оцењује 

квалитет часа 

е, увиђање, 

закључивањ

е, 

упоређивање 

-развија 

разумевање за 

неопходност 

рационалног 

коришћења 

материјала и 

енергената 

-помаже у 

изради 

модела 
-подстиче на 
развој 
предузетнички

х способности 

(економичност 

и квалитет 

израде, начин 

представљања, 

изградњи и 

одбрани 

ставова...) 

- прати 

постигнућа 

ученика 

ресурс за живот људи, технолошке 

процесе и производњу без улажења у 

детаље. Упознати ученике са начином 

коришћења и претварања у неке корисне 

облике њима већ познатих извора 

енергије воде, ветра и Сунца. 

- Други важан ресурс су материјали. 

Упознати ученике са појмом и поделом 

материјала (природни, вештачки). Врсте и 

својства материјала (физичка, хемијска и 

механичка): дрво, папир, текстил, кожа 

објаснити на елементарном нивоу. Начин 

обраде материјала (принципи деловања алата 

за механичку обраду материјала, испитивање 

материјала). Припрема за обраду. Приказати 

правилно коришћење алата за ручну обраду 

материјала, извођење операција и заштита на 

раду: обележавање, сечење, завршна обрада 

(бушење, равнање, брушење). Избор 

материјала, операција и алата и редоследа 

њихове примене. Рециклажа материјала и 

заштита животне средине. Поступно 

увођење ученика у рад са алатом обезбеђује 

да обрада материјала постаје средство 

креативног изражавања, а не циљ у настави 

технике и технологије. 

-Упознавати ученике са професијама из 

овеобласти. 

- На крају ове области, ученици треба да 

направе 

план израде и самостално израде 

најмање три једноставна модела. 

 
Програм се реализује у форми предавања 

(теоретска настава) и вежби. 

прераде и обраде дрвета, 

производњу папира, 

текстила и коже 

   сече, спаја и врши 

заштиту папира, текстила, 

коже и дрвета 

   правилно и безбедно 

користи алате и прибор за 

ручну механичку обраду 

(маказе, моделарска 

тестера, брусни папир, 

стега) 

   направи план израде 

једноставног производа и 

план управљања отпадом 

   самостално 
израђује једноставан 
модел 

естетича 
компетан
ција 

комуникација 
одговоран 
однос према 
околини 
одговоран 
однос према 
здрављу 
предузимљивос

т и оријентација 
ка 

предузетништв

у рад са 
подацима и 

информацијама 

решавање 
проблема 
сарадња 
дигитална 
компетенц
ија 

 

5 .  К о н с т р у к т о р с к о  м о д е л о в а њ е 

 

П р о ј е к а т ,  с а р а д њ а ,  п о д е л а  п о с л о в а  у  г р у п и ,  п л а н и р а њ е  б у џ е т а ,  п р е д у з е т н и ш т в о
 

 

 
 
 
 
 
 

 
- усваја и 

примењуje 

знања, - развија 

 
- упознаје 

ученике 

са правилима 

- Пројекте реализовати у паровима 
или малим групама. 

- У овом делу програма ученици 

реализују заједничке пројекте 

примењујући претходно стечена 

По завршетку ове 
области ученик треба 
да: 

 самостално проналази 

 
     

одговорн

о учешће 

у 
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16 

вештине, 

ставове, 

одговорност и 

самосталност 

- проналази 

потребне 

информације 
-уочава 
-разликује 

-упоређује 

-одабира 

- налази решење 

- формира идеју 

- израђује 

техничку 

документацију 

- планира и 

реализује 

сопствени 

производ 

- ствара 

(мери, 

обележава

, 

обрађује...

) 
-контролише 
-презентује 

рада у групи, 

поделом посла 

и 

одговорностим

а, са 

динамиком и 

роковима за 

реализацију 

пројектних 

активности - 

организатор и 

реализатор 

наставе 
- пажљиви 
посматрач 

- помагач 

када је то 

потребно 
- давалац 
повратне 
информације 

- неко ко 

охрабрује 

-презентује 
-саветује и 
одговара 
на питања 

ученика 

-утиче на 

развој свести 

ученика о 

значају 

примене 

теоријских 

знања и вештине. 
Ученици се сами опредељују за 
одређену 
активност у оквиру групе. Пружа им 

се могућност да реализују своју 

идеју. Ученици самостално 

истражују информације за пројектни 

задатак користећи информационо- 

комуникационе технологије, налазе 

решење, формирају идеју, израђују 

техничку документацију, планирају 

и реализују сопствени производ. 

Користити материјале и технологије 

које су ученици упознали у 

претходној области. Ученици 

самостално врше мерење и 

обележавање. Ученици раде у пару, 

чиме развијају способност сарадње и 

социјалних вештина. По завршетку, 

ученици самостално представљају 

производ/модел, усмено 

образлажући ток реализације, 

процењујући оствареност резултата 

и предлог унапређења. Тежиште 

оваквог рада није на квалитету 

коначног продукта већ на процесу 

који има своје кораке и на 

сарадничким односима у раду у 

групи. Ученицима јасно 

треба указати да се и на неуспелим 

продуктима може много научити ако 

се схвати где су 

грешке направљене. Дискутовати са 

ученицима и о цени понуђених 

информације потребне 

за израду 

предмета/модела 

користећи ИКТ и 

Интернет сервисе 

 одабира материјале и 
алате за израду 
предмета/модела 

 мери и 
обележава 
предмет/модел 

 ручно израђује једноставан 

предмет/модел користећи 

папир и/или дрво, текстил, 

кожу и одговарајуће 

технике, поступке и алате 

 користи програм за 
обраду текста за 
креирање документа 
реализованог решења 

 самостално представља 

пројектну идеју, поступак 

израде и 

решење/производ 

 показује иницијативу и 

јасну оријентацију ка 

остваривању циљева и 

постизању успеха 

 планира активности које 

доводе до остваривања 

циљева укључујући 

оквирну процену 

трошкова 

 активно учествује у раду 

демократ

ском 

друштву 
     

естетичк
а 
компетан
ција 

     

комуникација 
     

одговоран 
однос према 
околини 

     
одговоран 
однос према 
здрављу 

   
предузимљив
ост и 
оријентација 
ка 
предузетништ
ву 

   рад са 
подацима и 
информација
ма 

   
решавање 
проблема 

   сарадња 
 

дигиталн
а 
компетен
ција 
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знања за 

израду 

предмета који 

имају 

употребни 

карактер и 

могу се 

користити у 

реалном 

окружењу 

- упознаје 

ученике 

са правилима 

рада у групи 

-помаже у 

избору 

материјала и 

алата 

решења. Нагласити 

важност доброг планирања буџета 

потребног за његову реализацију као 

и негативних последица лоших 

прорачуна. На тај начин ученике 

полако оспособљавати да 

размишљају предузетнички и 

развијати им основне компетенције 

везане за финансијску 

писменост. 

пара или мале групе у 

складу са улогом и 

показује поштовање према 

сарадницима 

 пружи помоћ у раду 
другим ученицима 

 процењује остварен 

резултат и развија предлог 

унапређења 
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С обзиром да је настава  теоријско-практичног карактера, часове ће се реализовати поделом одељења на 2 (две) групе. За 

сваки час наставници планирају и припремају средства и начине провере остварености пројектованих исхода. 
 

Посете музејима технике, сајмовима и обилазак  производних и техничких објеката реализоваће се увек када за то буду 

постојали услови или ће се обезбедити мултимедијалне презентације. 
 

Праћење и вредновање 

наставе и учења 
 

У реализацији наставе вреднују се процес и продукти учења.   У процесу оцењивања прате се и вреднују све активности ученика 

(уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др). У вредновање, посебно у групним активностима и 

тимском раду, биће укључени ученици. Са њима ће наставник договорити шта се прати, који су показатељи успешности и 

праћење напретка у раду. 
Праћење и вредновање наставе и учења 
одвијаће се на основу: 

 

 
 

 
Усмено 

излагање 

 

Тест 

 

Есеј 

 
Домаћи 

задатак 

 
Писмени 

задатак 

 
Активнос

т на часу 

Праћење 

практичног 

рада 

 
Самосталан 

практични рад 

 
Графичк

и рад 

 
Показивање 

иницијативе 

 

Рад у тиму 

* * - - - * * * * * * 
 

Корелација са другим предметима: 

Реалаизујући наставне садржаје наставници ће посебну пажњу посветити корелацији са предметима: инфроматика и 

рачунарство, мат ематика, ликовна култура, српски језик. У годишњим плановима рада посебно ће бити прецизирани садржаји и 

начини корелације. 

 

 

 

3.12. ФИЗИЧКО  И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљ:Циљ наставе и учења ФЗВ је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке  и  
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здравствене  културе, ради  очувања  здравља  и  примене  правилног и  редовног физичког  вежбања  у савременим условима 

живота и рада 

 
Општи задаци су: 

- Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе ФЗВ сврха, циљеви и 

задаци образовања, као и циљеви наставе ФЗВ буду у пуној мери реализовани, 

-    Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела, 

-    Развој и усавршавање моторичких способности, 

- Стицање моторичких умења, која су као садржаји утврђени програмом ФЗВ и стицање теоријских знања неопходних за 

њихово усвајање, 

-    Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине ФЗВ дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја, 

Формирање морално-вољних квалитета личности, 

-    Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада, 

-    Стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине. 

 
Оперативни задаци: 

-    Усмерени развој основних моторичких способности: брзине, снаге, гипкости и координације; 

-    Стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом ФЗВ; 

-    Примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичења и сл.); 

-    Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем групним поистовећивањем и сл; 

-    Естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности; 

-    Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 
ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

 
Ученик ће бити у стању да: 

-    Разуме сврху и значај вежбања, као и процесе у физичком вежбању 

-    Примењује правила игре 

-    Поштује правила понашања на и у објектима за вежбање 

-    Навија фер, чува себе и друге 

-    Одговорно се понаша према свим чиниоцима приликом вежбања 

-    Примени научено у ванредним околностима... 
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ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

Ученик ће бити у стању да: 

- Доведе у везу физичко вежбање и здравље 

- Пимени хигијенске мере пре, током и након вежбања 

- Се правилно храни 

- Препозна врсту повреде 

- Чува животну средину током вежбања... 
 
 

 НЕДЕЉНИ ФОНД 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 

1.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 
1.1. РЕДОВНА НАСТАВА ФИЗИЧКОГ И 

ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 
1.2. ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

 

 
 

2 

1 

 

 
 

72 

36 
2.ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 
2.1. ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

2.2 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ(секције) 

2.3 АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ 

2.4 КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД и допунски рад 

2.5 ШКОЛСКА И ДРУГА ТАКМИЧЕЊА 

2.6 СПОРТСКА НЕДЕЉА 

 
0,5 

1 

 
18 

36 
 
 
 
 

2 НЕДЕЉЕ 
(1 у првом, 1 у другом 

полугодишту)  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
 

Од општих међупредметних компетенција, програмом су предвиђене: 
 

1.   Компетенција за учење (везано за учење моторичких радњи, и теоретских знања везаних за вежбање и здрав начин живота , 

као и за основе спортова и плесова) 

2.   Естетичка компетенција (везано за допринос физичког вежбања лепшем и здравијем изгледу) 

3.   Комуникација (везано за функционисање у групи и тимски рад, договор...) 
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4.   Одговоран однос према околини и здрављу 

5.   Сарадња (односи се на рад у групи и зависност успеха од сарадње појединаца у групи и заједничког деловања) 

6.   Решавање проблема 

( везано за брзо деловање у непознатим ситуацијама и решавање истих) 

7.   Дигитална компетенција 

( увођење и примена дигиталних ресурса и апарата у спорту и физичком вежбању) 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ И 

ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

5. РАЗДРЕД 
 

 
 

Остваривање програма наставе ФЗВ је усмерено ка јасно дефинисаним исходима, тј. елементима који су ученици у 

стању да изврше по завршетку разреда. 

 
Исходи се остварују кроз 3 области: 

 
-физичке способности 

-моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

-физичка и здравствена култура 
 
 
 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ И ОФА 
 
 

 
 

 

Наставни садржаји 

 

 

Исходи 
Обавезни и препоручени 

садржаји 

Корелација 

са другим 

предметима 

 

Активности 

ученика 
Активноси 

наставниа 

 

 
 

АТЛЕТИКА 

− комбинује и користи 

достигнути ниво усвојене 

технике кретања у спорту и 

Техника истрајног трчања 
Техника спринтерског трчања 

Техника ниског старта 

  

 

-вежбање 

(ходање, 
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Наставни садржаји 

 

 

Исходи 
Обавезни и препоручени 

садржаји 

Корелација 

са другим 

предметима 

 

Активности 

ученика 
Активноси 

наставниа 

свакодневном животу 

-доводи у везу развој 

физичких способности са 

атлетским дисциплинама 

Скок увис (прекорачна техника) 
Бацање лоптице (до 200 г) 

Техника штафетног трчања ( 

штафетне игре, начини измене 

палице и др.); Тробој-кроз 

одељењско такмичење 

применити 

три дисциплине које су 

ученици савладали ( трчање, 

бацање,скокови 

трчање, 
 

скакање, 

бацање) 
 

-анализирање 
 
-такмичење 

- демонстрација, 
 
- објашњавање, 

 
-анализирање 

 
- дискусија 

 
 

 
СПОРТСКА 

ИГРА 

РУKOMET 

− користи елементе технике у игри 

− примењује основна 

правила рукомета у игри 

учествује на 

унутародељенским 

такмичењима 

Вођење лопте, 
Хватањa и додавањa лопте, 
Шутирања на 

гол, Финтирање, 

Принципи индувидуалне 

одбране Основна правила 

рукомета/минирукомета 

 -вежбање 

(трчање, 

скакање, 

елементи 

са лоптом ) 

-анализирање 

-такмичење 

 
- демонстрација, 

- објашњавање, 

-анализирање 

- дискусија 

- суђење 

 
 
 
 
 
 

 
ГИМНАСТИКА 

− одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим 

кретањима, изводи ротације 

тела 
− користи елементе гимнастике у 

свакодневним 

животним ситуацијама 

и игри 

-процени сопствене могућности за 

вежбање у гимнастици 

Вежбе на тлу 

Прескоци и скокови 

Ниска греда 

Гимнастички 

полигон 
 
Висока греда 

 -вежбање 
(ходање, 

трчање, 

поскоци, 

окрети, колути, 

прескоци, 

акробатика...) 
-анализирање 
-видеоприказ 

-

графички 

приказ 

 
 
 
 

- демонстрација, 

- објашњавање, 

-анализирање 

- дискусија 

- асистирање 
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Наставни садржаји 

 

 

Исходи 
Обавезни и препоручени 

садржаји 

Корелација 

са другим 

предметима 

 

Активности 

ученика 
Активноси 

наставниа 

 

 
 
 
 
 

РИТМИКА И ПЛЕС 

− изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу 

− игра народно коло 

− изведе кретања у различитом 

ритму 

− изведе основне кораке плеса 

из народне традиције других 

клтура 

Ритмичка вежба без реквизита 
 
Скокови кроз вијачу Народно 

коло „Моравац“ Народно 

коло из краја „Ужичко“ 

Основни кораци 

друшвених плесова-

валцер 

 
 
 
 
 

Музичк

а 

култура 

 
 
 

-вежбање (игра 

уз бројање, 

игра уз музику) 

 
 

- демонстрација, 
 
- објашњавање, 

 
-анализирање 

 
- дискусија 

 

 

ТЕСТИРАЊ

Е И 

МЕРЕЊА 

-упореди резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст и 

сагледа сопствени моторички 

напредак 

Батерија тестова  Ученици 

активно 

учествују у 

свим 

активностима и 

у батерији 

тестова 

-Прати ученике, 
-мотивише их 

-уписују 

резултате 

тестова 

 
 

 
ТЕОРИЈА 

− објасни својим речима 

сврху и значај вежбања 

− користи основну терминологију 

вежбања 

Реализује се кроз све 

наставне теме и садржаје 
 

Уводни час 
 
Последњи час 

 
 

 
Биологија 

 
 

- дискусија 
 
- презентација 

 

-анализирање 
 
- дискусија 

 
- презентација 

 
 
 
 

 
МАЛИ ФУДБАЛ 

− изводи елементе 

фудбалске техмике 

− користи елементе технике у игри 

− примењује основна 

правила фудбала у игри 

Вођење и контрола лопте 
Примање лопте и додавање 

лопте различитим деловима 

стопала Шутирање на гол 

Вежбе са два и три играча 

Основе игре у нападу и одбрани 

  
-вежбање 

(трчање, 

скакање, 

елементи 

са лоптом ) 

 

 
 

- демонстрација, 

- објашњавање, 

-анализирање 

- дискусија 
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Наставни садржаји 

 

 

Исходи 
Обавезни и препоручени 

садржаји 

Корелација 

са другим 

предметима 

 

Активности 

ученика 
Активноси 

наставниа 

− учествује на 

унутародељенским 

такмичењима 

-примењује основне елементе 

-анализирање 

-такмичење 
- суђење 

 тактике у одбрани и у нападу     
 
 
 
ИЗЛЕТ 

-примени основе 

оријентиринга и сналажења у 

природи 
 

-зна који су приородни 

показатељи страна света 

(маховина) 

 

 
Шетња кроз тунеле (у 

току школске године) 

 

 

Биологија 
 
Географија 

-ученици 

активно 

учествују у 

свим 

активностима 

током часа 

 

-прати ученике, 
 
-мотивише их 

 

 
 
 

ТАКМИЧЕЊА 

-примени и поштује правила 

тимске и спортске игре у складу са 

етичким нормама 
 

- прихвати сопствену победу и 

пораз у складу са „ферплејом“ 

 

 

Такмичарске игре 

између одељења 
 

(у току школске године) 

  - објашњавање, 
 
-анализирање 

 
- дискусија 

 
- суђење 

 
 
 
 
 
РАДИОНИЦА 

− разликује здравe и нездравe 

начине исхране, 

− направи недељни јеловник 

уравнотежене исхране уз 

помоћ наставника. 

− примењује здравствено-

хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања 

 
 
 

Предавање о здравој исхрани 

и хигијени 
 

(у току школске године) 

 
 
 
 
 
Биологија 

-ученици 

активно 

учествују у 

свим 

активностима 

током часа 
 

-праве 

сопствени 

јеловник 

 

 
 

- објашњавање, 
 
-анализирање 

 
- дискусија 
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Наставни садржаји 

 

 

Исходи 
Обавезни и препоручени 

садржаји 

Корелација 

са другим 

предметима 

 

Активности 

ученика 
Активноси 

наставниа 

 

 
 
 
 

Физичке 

способности 

− примени једноставнe комплексе 

простих и општеприпремних 

вежби 

− изведе вежбе (разноврсна 

природна и изведена кретања) и 

користи их у спорту, рекреацији 

и различитим животним 

ситуацијама 

Вежбе за развој снаге 
 
Вежбе за развој покретљивости 

 
Вежбе за развој 

аеробне 

издржљивости 
 

Вежбе за развој брзине 
 
Вежбе за развој координације 

 Ученици 

активно 

учествују у 

свим 

активностима и 

у батерији 

тестова 

-прати ученике, 
 
-мотивише их 

 
-уписују 

резултате 

тестова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Физичка и 

здравствена 

култура; 

 

 

− наведе примере утицаја 

физичког вежбања на здравље 

− разликује здравe и нездравe 
начине 

исхране 

− направи недељни јеловник 

уравнотежене исхране уз 

помоћ наставника. 

− примењује здравствено-

хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања 

− препозна врсту повреде 

− правилно реагује у случају 

повреде чува животну средину 

током вежбања 

− наведе примере утицаја 

физичког вежбања на 

здравље 

− разликује здравe и 

нездравe начине исхране 

− направи недељни јеловник 

уравнотежене исхране уз 

помоћ наставника. 
− примењује здравствено- 

хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања 

− препозна врсту повреде 

− правилно реагује у 

случају повреде 

чува животну средину 

током вежбања 

− Биологија -презентација 

-пружање 

прве помоћи 

- дискусија 

 

 
 

-демонстрација, 
 
- објашњавање, 

 
-анализирање 

 
- дискусија 

 
- асистирање 

 
 

− наведе основна правила   -суђење 
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Наставни садржаји 

 

 

Исходи 
Обавезни и препоручени 

садржаји 

Корелација 

са другим 

предметима 

 

Активности 

ученика 
Активноси 

наставниа 

 

 
Ученици 

ослобођени од 

практичног дела 

наставе 

гимнастике, атлетике, 

рукомета 

− дефинише основна 

здравствено- 

хигијенска правила вежбања 

− презентује и анализира 

информације о физичком 

вежбању, здрављу, спорту, 

историји спорта 
− учествује у организацији 

спортске 

недеље и школских 

такмичења 

− суђење, вођење 

статистике, региструје 

резултат 

− прати ниво активности 

ученика на часу или 

такмичењима 

− припрема репортажу са 

спортских догађаја 

− буде ђак репортер на 

спортској недељи 

-вођење 

статистик

е 

-презентација 

 

- демонстрација, 
 
- објашњавање, 

 
-анализирање 

 
- дискусија 

 
- асистирање 

 

 

3.13. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

 

Циљ и задаци 

Циљ наставе и учења предмета: Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за 

управљање 

информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских 

програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 
 

Разред: пети 
 

Годишњи фонд часова: 36 часова 
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Програм наставног предмета информатика и рачунарство, у другом циклусу основног образовања и васпитања, организован је по спи 

ралном моделу и оријентисан је на остваривање исхода. Исходи говоре о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли 

учећи овај предмет. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у три тематске целине: ИКТ, 

Дигитална пис меност и Рачунарство. 

 

Фонд и садржај програма 
 
 
 
 
 
 
 

Р. Б. НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ БРОЈ ЧАСОВА ПРЕМА ТИПУ ЧАСА УКУПНО 

обрада вежба утврђивање и систематизација 
1. ИКТ 7 2 0 9 

2. ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 5 0 0 5 

3. РАЧУНАРСТВО 10 6 0 16 

4. ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 0 0 6 6 

УКУПНО 22 8 6 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСХОД
И 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖА
ЈИ 

По завршеној области/теми ученик ће бити у 
стању 
да: 

 

− наведе примену информатике и 

рачунарства у савременом животу 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Предмет изучавања информатике и 
рачунарства. 

- ИКТ уређаји, јединство 

хардвера и софтвера. 

- Подешавање радног окружења. 

- Организација података. 



Школски програм за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања 

176 

 

− правилно користи ИКТ уређаје 

− именује основне врсте и компоненте ИКТ 

уређаја 

− прави разлику између хардвера, 

софтвера и сервиса 

− прилагоди радно окружење кроз 

основна подешавања 

− креира дигитални слику и примени основне 

акције едитовања и форматирања (самостално 
и сараднички) 

− креира текстуални документ и примени 

основне акције едитовања и форматирања 

(самостално и сараднички) 
− примени алате за снимање и репродукцију 
аудио 

и видео записа 

− креира мултимедијалну презентацију и 

примени основне акције едитовања и 

форматирања (самостално и сараднички) 
− сачува и организује податке 

 

-разликује основне типове датотека 

 
 
 
 
 
 

 
1. 

ИКТ 
(9) 

- Рад са сликама. 

- Рад са текстом. 

- Рад са мултимедијом. 

- Рад са презентацијама. 

По завршеној области/теми ученик ће бити у 
стању 
да: 

− реагује исправно када дође у потенцијално 
небезбедну ситуацију у коришћењу ИКТ 
уређаја; 

− доводи у везу значај правилног одлагања 

дигиталног отпада и заштиту животне 

средине 

− разликује безбедно од небезбедног, пожељно 

од непожељног понашања на Интернету 

− реагује исправно када дођу у контакт са 

 
 
 
 
 
 
 

2. ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 
(5) 

- Употреба ИКТ уређаја на одговоран и 
сигуран начин 

- Правила безбедног рада на Интернету 

- Претраживање Интернета, 

одабир резултата и преузимање 

садржаја 
- Заштита приватности личних података 
- Заштита здравља, ризик зависности од 
технологије и управљање временом 
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непримереним садржајем или са 

непознатим особама путем Интернета 

− приступа Интернету, самостално претражује, 
проналази информације у дигиталном 
окружењу и 

преузима их на свој уређај 

− информацијама на интернету приступи 

критички 

− спроводи поступке за заштиту личних 

података и приватности на Интернету 

− објасни појам ауторских права и разликује 

основне лиценце за дељење садржаја 

− препознаје ризик зависности од 

технологије и доводи га у везу са својим 

здрављем 
 

-рационално управља временом које 

проводи у раду са технологијом и на 

Интернету 

  

По завршеној области/теми ученик ће бити у 
стању 
да: 

- изводи скуповне операције уније, пресека, 

разлике и правилно употребљава одговарајуће 

скуповне ознаке 
- схвати математичко-логички смисао речи "и", 
"или", "не", "сваки", "неки", израза "ако...онда" 

- зна алгоритме аритметике (сабирања, 

множења, дељења с остатком, Еуклидов 

алгоритам) и интерпретира их алгоритамски 

- наведе редослед корака у решавању 

једноставног логичког проблема 
- креира једноставан рачунарски програм у 
визуелном окружењу 

- сврсисходно примењује програмске 

 

 
 
 

 

3. 

             РАЧУНАРСТВО 
(16) 

- Увод у логику и скупове: унја,пресек, 
разлика; речи „и“, „или“, „не“, „сваки“, 

„неки“, „ако...онда“. 

- Увод у алгоритме 

аритметике:писмено сабирање, 

множење, дељење с 
остатком,Еуклидов алгоритам. 

- Увод у тему програмирања. 

- Радно окружење изабраног софтвера 

за визуелно програмирање. 

- Алати за рад са графичким 

објектима, текстом, звуком, видеом. 

- Програм-категорије, блокови, 

наредбе, инструкције. 

- Програмске структуре ( 

линијска, циклична, 
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структуре и блокове наредби 

- користи математичке операторе за 

израчунавања 

- објасни сценарио и алгоритам пројекта 

- анализира и дискутује програм 

- проналази и отклања грешке у програму 

разграната) 

По завршеној области/теми ученик ће бити у 
стању 
да: 

 

− сарађује са осталим члановима групе у 
одабиру теме, прикупљању и обради 

материјала у вези са темом, формулацији и 
представљању резултата и закључака 

− одабира и примењује технике и алате у складу 

са  

 

 

 
 
 

4. ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 
(6) 

- Фазе пројектног задатка од израде 
плана 
до представљања решења 

- Израда пројектног задатка у 

групи у корелацији са другим 

предметима 

- Представљање резултата 
пројектног задатка 
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фазама реализације пројекта 
− наведе кораке и опише поступак решавања 

пројектног задатка 

− вреднује своју улогу у групи при изради пројектног 

задатка и активности за које је био задужен 
 

-поставља резултат свог рада на Интернет,  

ради дељења са другима, уз помоћ наставника 
 
 
 
 

 
 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по 
областима) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

ИКТ 
(9) 

- Фронтални, индивидуални, групни (у пару) 
- Различитим методама, подстичући истраживачки начин рада, постојеће знање 

ученика о 

ИКТ проширити користећи различите изворе знања навођењем примера примене 

ИКТ-а. 

- Ученике информативно упознати са предметом изучавања информатике и 

рачунарства познатим примерима. 

- Увести појмове хардвер и софтвер. Скренути пажњу на правилно руковање ИКТ 
уређајима. 
- Појам оперативни систем увести кроз повезивање претходног искуства. 

Нагласити који оперативни систем користе рачунари на којима ће радити у 

школи. 

- Кроз демонстрацију и личну активност ученика, скренути пажњу на правила 

која важе у кабинету и у раду са рачунарима и опремом. 
- Кроз конкретне примере објаснити појам датотеке и неопходност организације 
датотека 
у рачунару: чување и проналажење, премештање или брисање (поменути 

"Корпу за отпатке"). 

- Креирање и уређивање дигиталне слике / цртеже коришћењем расположивих 
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ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по 
областима) 

алата изабраног програма. 
-При раду са текстом применити основне алатке за уређивање и обликовање текста. 
Наглашавати потребу одабира одговарајућег писма и инсистирати на примени 

правописа. 

-Снимање звука и видео-записа, сходно могућностима, (камера, микрофон, 

звучници, мобилни телефони, итд). 
-При изради мултимедијалних презентација применити основне алатке за уређивање 
и 
обликовање садржаја. У програму за израду мултимедијалних презентација 

користити раније креиране звучне и видео записе. 
 
 

2. ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 
(5) 

- Фронтални, индивидуални и групни (у пару) 
- При реализацији тематске целине Дигитална писменост појаснити ученицима 

шта значи коришћење ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин, и нагласити да 

то није обавеза 
само ИТ стручњака већ свих корисника. Демонстрирати функције антивирусног 
програма и заштитног зида. 

 - Анализирати са ученицима од каквог су материјала направљени ИКТ уређаји, да 
ли се 
такви материјали могу рециклирати и на које све начине се могу одлагати 

дигитални уређаји који нису у употреби, у циљу заштите животне средине. 

- Проверити са ученицима њихова досадашња искуства у коришћењу веб-

прегледача (читача, браузера). Разговарати о сајтовима претраживачима и 

начинима претраге, увести појмове аутор и ауторска права и навести основне 

лиценце. - Претрагу интернета и одабир релевантних страница из приказаних 

резултата претраге. (Како проналазимо, бирамо и преузимамо информације? Како 

стварамо (онлајн апликације)? Како размењујемо информације и сарађујемо на 

интернету?) 

- На унапред припремљеном скупу веб-страна кроз дискусију о процени 

информација пронађених на интернету (публика којој је сајт намењен, аутор, 

тачност / прецизност, објективност, актуелност и интернет адреса) подстицати 

развој критичког мишљења студената. 

- Упознати ученике са правилима понашања на интернету (енг. Нетикуетте). За 
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ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по 
областима) 

утврђивање и појашњавање ове теме, организовати квизове и радионице (на теме 

безбедно - небезбедно, пожељно - непожељно понашање на интернету) као и 

симулације небезбедних ситуација са акцентом на то како је пожељно реаговати у 

датим ситуацијама (кроз играње улога и сл.). 
- У корелацији са другим предметима (физичко и здравствено васпитање) велику 
пажњу 
посветити томе како уређаји које свакодневно користе (рачунар, телефон, таблет 

...) могу лоше да утичу на њихово здравље при чему их треба водити ка 

ситуацијама на које их родитељи свакодневно подсећају (лоше држање, дуго 

гледање у екран, ... ..). Посебну пажњу посветити развоју свести код студената о 

времену у току дана, утрошеном на рад са технологијом и могућим развојем 

зависности од технологије. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. 

РАЧУНАРСТВ

О 
(16) 

- Фронтални, индивидуални, групни (у пару) 
- Реализација теме може се започети приказивањем мотивационих филмова о 

програмирању. Увести појмове: програм и програмирање. Демонстрирати готове 

анимације и рачунарске игре ради развијања свести и побуђивања мотивације да 

ученици сами могу да креирају своје игрице. Одабрати пример игрице за анализу 

(на пример са портала www.code.org), као и друге мотивационе материјале из 

сличних образовних извора) са циљем упознавања студената са корацима у 

решавању једноставних проблемских задатака. Увести појам алгоритма при 

решавању најједноставнијег 

проблема. 

-У међупредметној координацији са предметом математика, увести математичко-

логичке појмове које леже у основи информатике и рачунарства: скуп, елементи, 

подскуп, једнакост скупова, празан скуп (са одговарајућим знацима); 

- На подесним примерима илустровати математичко-логичку употребу речи: сваки, 
неки, или, и, не, следи (ако ... онда). Ученици усвајају елементе дедуктивног 

закључивања (правилно формулисање тврђења; правилно закључивање, правилно 
коришћење везника "и", "или", а нарочито "ако ... о 

 - Визуелно програмирање (Scrtach, Stencil, AppInventor, Alice, ...) које треба да 
омогући 
алгоритамско решавање проблема и основе програмирања. 

http://www.code.org/
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ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по 
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У зависности од изабраног програмског окружења прилагодити сва следећа 

објашњења специфичностима тог алата. 

- Демонстрирати поступке: избор објеката (нагласак на библиотеке), слагање 

блокова по принципу "превуци-и-пусти" и покретање програма. 
- Демонстрирати на сваком примеру следеће технике: креирање пројекта. 
- Демонстрирати и указивати на разноврсне функционалности доступне у 

палетама блокова. 

- Кроз активну наставу и укљученост у процес креирања програма од првих 

часова, ученици ће постепено усвојити потребне појмове, знања и вештине. 

Анализирати са ученицима карактеристике појединих структура и оправданост 

примене у појединим ситуацијама. 

Поступак корак по корак до решења проблема, треба да послужи за 

систематизацију поступка израде пројекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 
(6) 

- Фронтални, индивидуални, групни 
- Ради развијања међупредметних компетенција и остваривања корелације са 
другим предметима, реализовати са ученицима најмање два пројектна задатка, 

један из области ИКТ и Дигитална писменост и други из области Рачунарство 
(договорити се са ученицима и наставницима других предмета, који покривају 

област изабране теме). 

- При реализацији првог пројектног задатка ставити нагласак на разради 

пројектног задатка - од израде плана до представљања решења. 

- Наставник планира фазе пројектног задатка у складу са временом, 

сложеношћу теме, расположивим ресурсима 
- Пројектни задаци се баве реалним темама из школског или свакодневног живота. - 
Циљ 
је развијање и неговање: поступности, повезивања и изградње сопствених 

стратегија учења, вршњачког учења, вредновања и самовредновања 

достигнућа. 

- Пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са наставницима 

осталих предмета 

- Добар пример сумирања научених поступака је израда пратеће документације 

у виду фајлова различитог типа, као што су: текстуални фајлови, слике, видео 
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материјали и сл. Идеја за пројектни задатак може бити и израда квиза и теста за 

проверу знања, понављање, утврђивање, систематизацију градива из целог 

предмета. 

- Ученици пре прикупљања материјала израђују сценарио (причу или алгоритам 

за конкретан задатак), разрађују кораке и описују поступак решавања 

пројектног задатка. 

- Део задатка је и чување материјала употребљеног за решавање пројектног 

задатка. Очекивани продукт пројектног задатка је мултимедијални садржај у 

форми: стрипа, анимације, игрице и сл. 
- Напреднији ученици могу израдити алгоритам и програм за решавање 
конкретног проблемског задатка 

 

 

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА  

 

Програм наставног предмета информатика и рачунарство, у другом циклусу основног образовања и васпитања, организован је по 

спиралном моделу и оријентисан је на остваривање исхода. Исходи говоре о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су 

стекли учећи овај предмет. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у три тематске целине: ИКТ, 

Дигитална писменост и Рачунарство.  

У настави оријентисаној на постизање исхода потребно је уважити стечене дигиталне вештине ученика. У планирању и припремању 

наставе, наставник полази од исхода које треба остварити и планира, не само своје, већ, превасходно активности ученика на часу. Наставник 

треба да буде више орјентисан ка менторској улози, а мање ка предавачкој.  Потребно је да наставник програмске исходе, који треба да се 

достигну до краја петог разреда, разложи на исходе – кораке за сваки час, било да се ради о часовима обраде или утврђивања, а које треба да 

оствари сваки ученик. Такође, треба да за сваки час планира и припреми средства и начине провере остварености пројектованих исхода. 

Препорука је да наставник планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама из разредног већа због успостављања 

корелација међу предметима.  

Потребно је радити на развоју алгоритамског начина мишљења у поступку решавања проблема и задатака, развоју логичког 

мишљења и изградњи личних стратегија за учење уз примену ИКТ-а.  



Школски програм за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања 

184 

 

Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно је активности осмислити тако да укључују практичан рад, уз примену 

ИКТ-а, повезивање различитих садржаја из других тема унутар самог предмета, као и са другим предметима. Пожељно је да планиране 

активности на часу прати сажето и јасно упутство ученику за реализацију задатка, уз демонстрацију поступка. Оставити простор за 

ученичку иницијативу и креативност, односно да се кроз дискусију са ученицима одаберу најадекватнији алати, концепти и стратегије за 

реализацију одређених активности. У току реализације планираних активности радити на успостављању и неговању навика и понашања као 

што су поступност, истрајност, аналитичност, самосталност у раду и спремност на сарадњу.  

Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одређени степен слободе наставника како у избору метода рада, програмских 

алата и технологија (рачунар, дигитални уређај...), тако и у редоследу и динамици реализације елемената различитих тематских области. На 

интернету се могу се наћи примери добре праксе који се, уз прилагођавање условима рада и поштовањем ауторских права, могу користити.  

С обзиром да је настава овог предмета теоријско-практичног карактера изводи се са половином одељења, један час недељно, у 

рачунарском кабинету/дигиталној учионици.  

 

Информационо-комуникационе технологије (9) 

 

Ученике информативно упознати са предметом изучавања информатике и рачунарства и то навођењем примера који би њима били 

познати. Објаснити појам информационо-комуникационе технологије (ИКТ). Увести појмове хардвер и софтвер.  

Навести врсте рачунара и дигиталних уређаја које ученици користе, делове из којих се састоје: тастатура, миш, екран, екран осетљив 

на додир, кућиште, звучници и сл., наводећи њихову функцију. Дискутовати са ученицима о њиховом искуству са хардвером и ИКТ 

уређајима. Циљ је да ученици буду у стању да разумеју намену основних делова дигиталних уређаја које користе. Напоменути да у рачунару 

постоји меморија у којој се памте бројеви којима су описани текст, слика, звук… Показати на примеру како би се нека слика кодирала 

бројевима. Скренути пажњу на правилно руковање ИКТ уређајима. 

Кроз демонстрацију и личну активност ученика, скренути пажњу на правила која важе у кабинету и у раду са рачунарима и опремом 

(правилно укључивање, пријављивање, коришћење, одјављивање и искључивање рачунара).Објаснити појмове икона, пречица, трака са 

задацима (навести елементе и њихову намену).  

Увести појам „Контролна табла“, појаснити намену и начин покретања. Без улажења у све детаље контролне табле, са ученицима у 

овом разреду урадити само најосновнија подешавања уређаја (миша, монитора...) и радног окружења (регионална језичка подешавања ОС-а, 

језик тастатуре СР ћирилица и латиница, јачина звука…). Овде паралелно урадити све активности, према могућностима, и кроз основна 

подешавања на телефону јер су такви уређају ученицима блиски.   

Кроз конкретне примере објаснити појам датотеке и неопходност организације датотека у рачунару: чување и проналажење, 

премештање или брисање (поменути „Корпу за отпатке“). Дискутовати са ученицима о врстама датотека (текст, бројеви, слике, звук, видео и 

мултимедија). 
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У петом разреду ученик треба да креира и уреди дигиталне слике/цртеже коришћењем расположивих алата изабраног програма 

(селектовање, копирање, лепљење, промену величине слике, додавање и брисање облика, одсецање дела слике, чување, затварање, 

проналажење, дораду и чување продукта, као и алате за зумирање, унос текста, употребу „четкице“, „гумице“ и сл.). 

Снимање звука и видео-записа, сходно могућностима, започети демонстрацијом употребе уређаја: камера, микрофон, звучници, 

мобилни телефони, итд. Обухватити најосновније технике у процесу снимања (покрени, заустави, сачувај, обриши) и репродукције 

(покрени, паузирај, заустави, пусти од почетка, подеси јачину звука). 

 

Дигитална писменост (5) 
При реализацији тематске целине Дигитална писменост појаснити ученицима шта значи коришћење ИКТ уређаја на одговоран и 

сигуран начин, и нагласити да то није обавеза само ИТ стручњака већ свих корисника. Демонстрирати функције антивирусног програма и 

заштитног зида. Анализирати са ученицима од каквог су материјала направљени ИКТ уређаји, да ли се такви материјали могу рециклирати и 

на које све начине се могу одлагати дгитални уређаји који нису у употреби, у циљу заштите животне средине. 

Упознати ученике са правилима понашања на интернету (енг. Netiquette). За утврђивање и појашњавање ове теме, организовати 

квизове и радионице (на теме безбедно– небезбедно, пожељно – непожељно понашање на интернету) као и симулације небезбедних 

ситуација са акцентом на то како је пожељно реаговати у датим ситуацијама (кроз играње улога и сл.). Једна од активности за ученике, ради 

повезивања знања, може бити израда текстуалних докумената на тему: Моја правила понашања на интернету, Пет најважнијих правила за 

безбедан интернет, Како да интернет постане сигурнији за децу,  и сл.  

У корелацији са другим предметима (физичко и здравствено васпитање) велику пажњу посветити томе како уређаји које свакодневно 

користе (рачунар, телефон, таблет...) могу лоше да утичу на њихово здравље при чему их треба водити ка ситуацијама на које их родитељи 

свакодневно подсећају (лоше држање, дуго гледање у екран,…..). Посебну пажњу посветити развоју свести код ученика о времену у току 

дана, утрошеном на рад са технологијом и могућим развојем зависности од технологије. 

 

Рачунарство (16) 

Реализација теме може се започети приказивањем мотивационих филмова о програмирању. Увести појмове: програм и 

програмирање. Демонстрирати готове анимације и рачунарске игре ради развијања свести и побуђивања мотивације да ученици сами могу 

да креирају своје игрице. Одабрати пример игрице за анализу (на пример са портала www.code.org), као и друге мотивационе материјале из 

сличних образовних извора) са циљем упознавања ученика са корацима у решавању једноставних проблемских задатака. 

У међупредметној координацији са предметом математика, увести математичко-логичке појмове које леже у основи информатике и 

рачунарства: скуп, елементи, подскуп, једнакост скупова, празан скуп (са одговарајућим знацима); Венови дијаграми; скуповне операције: 

унија, пресек, разлика и одговарајуће ознаке; речи: „и“, „или“, „не“, „сваки“, „неки“; одговарајуће логичке везнике и њихову интерпретацију 

скуповним операцијама и релацијама. Коришћењем примера из текућих садржаја, даље се осмишљава појам скупа, изграђује математичко-

информатички језик и уноси прецизност у изражавању. Потребно је на разноврсним примерима користити одговарајуће симболе (знаке) и 

уочавати законитости скуповних и логичких операција. На подесним примерима илустровати математичко-логичку употребу речи: сваки, 

http://www.code.org/
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неки, или, и, не, следи (ако...онда). Ученици усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање тврђења; правилно 

закључивање, правилно коришћење везника „и“, „или“, а нарочито „ако...онда“). Наставити са даљим изграђивањем појмова: бројевни израз, 

променљива, израз с променљивом и придруживање, користећи при томе и термине израз, формула, исказ, алгоритам. Уочавати примере 

једноставнијих (функцијских) зависности у разним областима (придруживање по датом правилу бројева – бројевима, бројева – дужима, 

бројева – површинама и др.), као и једноставнијих алгоритамских процедура (основни алгоритми за извођење рачунских операција 

сабирања, множења, дељења с остатком, Еуклидовог алгоритма). При томе је важно коришћење дијаграма и табела (дијаграм тока 

алгоритма, табела резултата неког пребројавања или мерења и др). 

Кроз активну наставу и укљученост у процес креирања програма од првих часова, ученици ће поступно усвојити потребне појмове, 

знања и вештине. Указати на сличности и разлике са примерима и радним окружењем приказаним на првом часу, као што су ограничења у 

избору објеката, ограничења у инструкцијама у задатку и навести које могућности нуди изабрано програмско окружење.  

Погодан пример, приликом упознавања са радним окружењем, је да ученици за конкретан лик и конкретну сцену, поређају блокове 

наредби тако да се кликом на лик појави нека порука (нпр. „Здраво ја сам…“). Демонстрирати поступке: избор објеката (нагласак на 

библиотеке), слагање  блокова по принципу „превуци–и–пусти“ и покретање програма. Указати ученицима на могућност измене 

појединачних особина објеката који су доступни у библиотекама и галеријама одабраног софтвера у форми 2Д односно 3Д модела. Упознати 

ученике кроз овај једноставни пример са појмом наредбе и концептом писања програма кроз ређање блок–наредби. Подизати ниво 

сложености у складу са појмовима који се уводе: пројекат и сценарио и направити везу са појмовима задатак и писање приче. Довести у везу 

поступак решавања задатка са писањем програма, и повезати појмове сценарио и алгоритам. Увести појмове: Објекат–лик (библиотека 

објеката, подешавање особина и својства за изабрани објекат),Објекат–позорница (библиотека позорница, подешавање позадине позорнице, 

координатни систем сцене), алати (умножи, исеци–обриши, увећај, умањи) и датотека програма (најчешће се користи термин – пројекат). 

За изабрано радно окружење за визуелно програмирањe (за рад код куће) пожељно је припремити кратко писано упутство (проналажење, 

преузимање, инсталирање…), демонстрирати и појаснити (поступак: преузимања, чувања и инсталирања изабраног програмског окружења, 

напоменути могућност коришћења онлајн апликације, уколико таква могућност постоји). Сваки од објеката ученик може креирати 

самостално, уместо да користи предефинисане објекте из библиотека. 

Демонстрирати на сваком примеру следеће технике: креирање пројекта (нови пројекат, изабрати објекат чије се активности 

дефинишу, као и објекте који дефинишу његову околину, дефинисати почетни положај објекта и својства објекта – у неким окружењима 

информација о објекту), једноставна подешавања (употребу алата: увећај, умањи, умножи, исеци, окрени, промени боју...), задавање 

изабраног кретања или понашања (из палете блокова: управља догађајем, за задате акције одговарајући догађај...), чување пројекта 

(именовање, избор локације), поновно отварање (затварање, проналажење, покретање) и модификацију пројекта (измену неког елемента: 

оријентацију, боју, величину и сл., проналажење и исправљање грешака, чување измена у пројекту). Демонстрирати и указивати на 

разноврсне функционалности доступне у палетама блокова, за: кретања, изглед и активности коју објекат треба да реализује (предвиђених 

сценаријом) преко примера као што су: кретање објаката да се избегну препреке, разговор два лика о појмовима које су учили у претходној 

лекцији и сл.  

Упознати ученике са категоријама блокова и начином задавања параметара (трајање догађаја, број понављања, промену угла, 

промену положаја…). Унос података преко тастатуре користити за промену параметара у оквиру блок-наредбе. Применом различитих 
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функционалности објеката ученици треба да уоче информације о близини објеката, њиховој величини и просторним односима. На 

конкретном примеру демонстрирати утицај промене параметара на извршавање програма. Демонстрирати функције едитовања објеката, 

едитовања и управљања програмом (измене у редоследу блокова, обједињавање блокова који се понављају у петље или гранање), тестирање 

и праћење сваког корака приликом извршавања програма.  

Појам променљиве увести на конкретном примеру који једноставним рачунским операцијама и њиховим извршавањем доводи до 

решавања конкретног проблема. Обухватити појмове и поступке за креирање променљивих, доделу вредности и коришћење оператора. Нпр. 

сходно узрасту и у корелацији са математиком за пети разред креирати програм за израчунавање обима и површине правоугаоника. При 

томе креирати променљиве:дужина, ширина, обим и површина и скренути пажњу да су оператори који се користе у овом примеру основне 

рачунске операције (сабирање, множење). 

Поступно кроз примере увести појмове: линијска, циклична и разграната структура, као што су: промена позадине или лика у односу 

на догађај, креирање реченице од речи и слика, разврставање објеката у скупове (жива и нежива природа, планете, реке...), упоређивање 

вредности две променљиве, понављање кретања и мелодије док се не додирне други објекат, одређивање просечне температуре на основу 

пет бројева који представљају измерене температуре од понедељка до петка,  налажење најлакшег ранца од дата три, одређивање просечне 

висине или тежине дечака и девојчица у групи (за напредније…) и слично.  

Без обзира на примере који се одаберу требало би свакако обавезно обрадити мале серије од коначно много елемената и за њих 

израчунати: број, збир, просек, минимум, максимум.  

Анализирати са ученицима карактеристике појединих структура и оправданост примене у појединим ситуацијама.  

Поступак корак по корак до решења проблема, треба да послужи за систематизацију поступка израде пројекта. Она треба да обухвати 

разумевање појма пројекта, израду сценарија и алгоритма, ређање блок-наредби, проверу грешака, исправљање програма, дељење са 

другима преко Интернета. Нагласити да се алгоритми могу описати на разне начине: дијаграмом тока, псеудокодом, препричано обичним 

језиком, као и кроз програм креиран у једном од визуелно оријентисаних програмерских алата. Демонстрирати поступак постављања 

пројекта на Интернет. Указати на могућност преузимања готових пројеката са Интернета, ради проналажења најбољег решења за сопствени 

пројекат, уочавање туђих и својих грешака, као и за добијање идеја и развијања креативности.  

 

 

 

Пројектна настава (6) 
Наставницима се препоручује да у току петог разреда, ради развијања међупредметних компетенција и остваривања корелације са 

другим предметима, реализују са ученицима најмање два пројектна задатка. Време реализације пројектних задатака од којих је један из 

области ИКТ и Дигитална писменост и  други из области Рачунарство одређује наставник у договору са ученицима и са наставницима 

других предмета, који покривају област изабране теме. При избору тема, сходно интересовањима извршити поделу ученика на групе/парове.  

При реализацији првог пројектног задатка ставити нагласак на разради пројектног задатка – од израде плана до представљања 

решења. Наставник планира фазе пројектног задатка у складу са временом, сложеношћу теме, расположивим ресурсима (знања, вештине и 

ставови које су ученици усвојили након тематских целина ИКТ и Дигитална писменост, техничке опремљености школе и других 
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релевантних фактора). Ученици заједно са наставником пролазе кроз све фазе рада на пројектном задатку, при чему наставник наглашава 

сваки корак, објашњава, иницира дискусију и предлаже решења.  

При представљању фаза пројекта може послужити следећи пример: Фаза 1: представљање тема, формирање група и одабир теме; 

Фаза 2: Одабир материјала и средстава, разматрање додатне подршке предметног наставника у зависности од теме; Фаза 3: Планирање 

времена и избор стратегије за решавање задатка у складу са роком за предају рада; Фаза 4: Прикупљање и проучавање материјала, израда 

задатка и припрема за излагање; Фаза 5: Представљање резултата пројектног задатка, дискусија и процена/самопроцена урађеног (наставник 

обезбеђује услове за што успешније излагање, усмерава дискусију и врши евалуацију урађеног са прецизном повратном информацијом).  

Пројектни задаци се баве реалним темама из школског или свакодневног живота. За предвиђени број часова ове тематске целине и са 

добро испланираним активностима, може се очекивати да ученици успешно израде и представе решење пројектног задатка. Акценат је на 

подстицању иницијатива и креативности, успостављању сарадничких и вредносних ставова код ученика. Циљ је развијање и неговање: 

поступности, повезивања и изградње сопствених стратегија учења, вршњачког учења, вредновања и самовредновања постигнућа. 

Пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са наставницима осталих предмета, која се може остварити на оваквим и 

сличним примерима:  

– израда интервју-а или чланака (на теме: занимљивости из света спорта, уметности, науке, ...);  

– израда упутства или туторијала ( типа: „како да подесите'', „како да измените'', „како да решите овај задатак'', „како да користите 

програм ...'');  

– израда правилапонашања (на теме: у спортској сали, у кабинету..., за безбеднији рад на интернету, за креирање сигурне лозинке, заштите 

рачунара од злонамерних програма, заштите здравља...). 

Додатна мотивација за ученике може бити избор најбољих радова за: школски часопис, сајт школе, огласну таблу (одељење гласа –  

вредновање, самовредновање) а да остале радове постављају на пано у кабинету информатике и рачунарства…  

Добар пример сумирања научених поступака је израда пратеће документације у виду фајлова различитог типа, као што су: 

текстуални фајлови, слике, видео материјали и сл. 

 

Други пројектни задатак се реализује по фазама које су већ описане.  

За пример могу послужити следеће теме: Направи калкулатор или Креирај програм за израчунавање...(математика), Прича из 

космоса, Испричај причу о месту у коме живиш или Туристички водич кроз… (географија), Интервјуиши другаре о будућим занимањима (у 

форми стрипа), Замеси хлеб (од њиве до трпезе)... Ученици такође, могу позајмити већ урађени пројекат, преузети га са интернета и 

прилагодити свом сценарију. Идеја за пројектни задатак може бити и израда квиза и теста за проверу знања, понављање, утврђивање, 

систематизацију градива из целог предмета. 

Ученици пре прикупљања материјала израђују сценарио (причу или алгоритам за конкретан задатак), разрађују кораке и описују 

поступак решавања пројектног задатка. Део задатка је и чување материјала употребљеног за решавање пројектног задатка. Очекивани 

продукт пројектног задатка је мултимедијални садржај у форми: стрипа, анимације, игрице и сл., а напреднији ученици могу израдити 

алгоритам и програм за решавање конкретног проблемског задатка.   
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење 

о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање).  

Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, тестове знања и слично користити за 

увежбавање и утврђивање појмова и чињеничних знања, као и за формирање коначних оцена. Препоручено је комбиновање различитих 

начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику 

дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате 

вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи своје наставне праксе. 

У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставе, планирати секцију и време за 

менторски рад са ученицима који учествују на такмичењима из овог предмета. Препоручује се да се избор тема за рад на секцији изврши у 

сарадњи са другим наставницима, а да се почетна иницијатива препусти ученицима и њиховим интересовањима. Теме као што су израда и 

одржавање школског сајта, блога или неке друге школске веб странице, креирање и израда школског електронског часописа или летописа 

школе могу бити добре почетне идеје које ће повезати знања и вештине стечене у овом предмету са другим знањима, уз активно учешће у 

животу школе. 

 

 

 

 

4.  ПРОГРАМИ  ОБАВЕЗНИХ  ИЗБОРНИХ  НАСТАВНИХ  ПРЕДМЕТА 

 

4.1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

Циљ наставе и учења предмета: грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и процедура грађанско 
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гдруштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у 

заједници уважавајући демократске вредности. 

 
Фонд:36часова,1часнедељно 

Темат ски/глобални план: 

 
Редни 
број 

ТЕМЕ /садржаји Број часова 

1. ЉУДСКА ПРАВА Права детета 8 
2. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО Школа као 

заједница 

8 
3. ПРОЦЕСИ  У СAВРЕМЕНОМ СВЕТУ  

Права детета 

10 

4. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 10 
УКУПНО  36 

 

 
 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

                     ИСХОДИ 
По завршенојобласти/темиученикће 

битиустању да: 

САДРЖАЈИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЉУДСКА ПРАВА 

Права детета 

-разликује жеље од потреба и наведе 
примере везе између потреба и људских права; 

-препозна своје потребе,као и потребе других 

и да их уважава; 

-штити своја права на начин који не 

угрожава друге и њихова права; 

-учествује у доношењу правила рада групе 

и поштује их; 

-наводи примере и показатеље остварености 

и кршења дечијих права; 

-наводи чиниоце који утичу на 

остварење дечијих права; 

-поштује права и потребе ученика који су у 

инклузији у његовом одељењу/школи; 

-препозна ситуације кршења својих права 

Потребе и права 
Потребе и жеље. Потребе и права. 

Права и правила у учионици. Правила рада у 

учионици, доношење групних правила. Права 

детета у документима о заштити права 
Посебност права детета и људска права. 

Конвенција о правима детета. Врсте права. 
Показатељи остварености и 
кршења дечијих права. Конвенција о правима 

детета у документима која се односе на школу. 
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и права других; 
-идентификује кршење људских права 
На примеру неког историјског догађаја; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

-поштује правила одељенске заједнице 
Иправила на нивоу школе; 

-поступа у складу са моралним 

вредностима грађанског друштва; 
-искаже свој став о значају правила у 
функционисању заједнице; 

-понаша се у складу са правилима и 

дужностима у школи; 

-наводи начине демократског 

Права и функционисање 

заједнице 
Моје заједнице. Школа као заједница. 

Одлучивање у учионици и школи. 
Гласање и консензус као 
Демократски начини одлучивања 

Школа као заједница одлучивања; 
-препозна одговорност одраслих у 

заштити права деце; 

-објасни улогу појединца и група у 

заштити дечијих права; 

-реално процени сопствену одговорност у 

ситуацији кршења нечијих права и зна коме да 

се обрати за помоћ; 

Одговорности и обавезе у 
заједници Одговорност деце. 

Одговорности одраслих 

(родитеља,наставника). Кршење и 

заштита права Шта могу и коме да се 

обратим у ситуацијама насиља. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЦЕСИ У 

СВРЕМЕНОМ СВЕТУ 
Права детета 

- препозна и анализира сличности и 

разлике између ученика у групи; 

- прихвата друге ученике и уважава 

њихову различитост; 

- проналази примере моралних поступака у 

књижевним делима које чита, у медијима и 

у свакодневном животу; 
- наводи примере из свакодневног живота 

предрасуда, стереотипа, дискриминације, 
нетолеранције по различитим основама; 

- проналази примере нетолеранције и 

дискриминације у књижевним делима која 

чита; 
- у медијима проналази примере 

Наши идентитети 
Наше сличности и разлике (раса, пол, 

национална припадност, друштвено порекло, 
вероисповест, политичка или друга уверења, 

имовно стање, култура, језик, старост и 

инвалидитет). Стереотипи и предрасуде. 
Дискриминација. 

Толеранција. 

Сукоби и насиље 
Сукоби и начини решавања сукоба. 
Предности конструктивног 
решавања сукоба. 

Врсте насиља: физичко, активно и пасивно, 

емоционално, социјално, сексуално, 
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предрасуда, стереотипа, дискриминације, 

нетолеранције по различитим основама и 

критички их анализира; 

- препозна и објасни врсте насиља; 

- прави разлику између безбедног и 

небезбедног понашања на друштвеним 

мрежама; 

- заштити од дигиталног насиља; 

- анализира сукоб из различитих углова 

(препознаје потребе учесника сукоба) и 
налази конструктивна решења прихватљива за 

све стране у сукобу; 

- аргументује предности конструктивног 

начина решавања сукоба; 

дигитално. Реаговање на насиље. Начини 

заштите од насиља 

 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

- препознаје примере грађанског 
активизма у својој школи и исказује 

позитиван став према томе; 

- идентификује проблеме у својој школи; 

- прикупља податке о проблему користећи 

различите изворе и технике; 

- осмишљава акције, процењује њихову 

изводљивост и предвиђа могуће ефекте; 

- активно учествује у тиму, поштујући 

правила тимског рада (у групној дискусији 

показује вештину активног слушања, 

износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на неугрожавајући начин) 

 

Планирање и извођење акција 
у школи у корист права детета Учешће 

ученика у школи. Избор проблема. 

Тражење решења проблема. Израда плана 

акције. Анализа могућих ефеката акције. 
Планирање и извођење акције. 
Завршна анализа акције и вредновање 

ефеката. 

Приказ и анализа групних радова. 



 
 

 
Област/тема НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по областима) 

 
ЉУДСКА ПРАВА Права 

детета 

- увођење ученика у наставни предмет и упознавање са 

значајем грађанског васпитања; 

- упознавање ученика са садржајем наставног програма и давање јасних упутстава 

за рад; 

- повезивање постојећег знања са новим; 

- упознавање са Конвенцијом о правима детета у документима која се 

односе на школу; 
- препознавање својих права и права других, као и 
идентификација кршења истих; 

 
ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО Школа 

као заједница 

- дефинисање правила одељенске заједнице и правила 
школе; 

- примена различитих интерактивних облика рада, као и одабир и коришћење 

одговарајућих метода и техника рада; 
- разумевање значаја правила у функционисању заједнице; 

 

 
 

ПРОЦЕСИ У СВРЕМЕНОМ СВЕТУ Права 

детета 

- осмишљавање и реализација различитих активности: радионица, симулација, 

играња улога, студија случаја, дебата, дискусија, пројеката, истраживања, 
промоција, ... 

- симулација примера из свакодневног живота: предрасуде, стереотипи, 

дискриминација и нетолеранција по различитим основама; 
- коришћење филмова, интернета, као и разговор о говору 
мржње, нетолеранцији и дигиталном насиљу; 

- развој конструктивног решавања сукоба; 

 
ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

- идентификација примера грађанског активизма у школи и 
неговање позитивног става према томе; 

- прикупљање података о проблему на основу различитих извора и техника; 

- реализација одабраних акција, као и њихова анализа; 

- неговање тимског рада; 

- вредновање ефеката спроведених акција у школи. 
 

У реализацији наставе развијају се међупредметне компетенције, а посебно  општа  
 компет ен ци ја пред мет а - активан однос у заједници уз уважавање и поштовање права сваког појединца 

Активности у реализацији програма: сви часови се реализују у радионичарском раду, где сваки појединац учествује износећи 
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своје ставове, мишљења, предлоге и идеје, дискутује, учествује у избору идеја за реализацију; ученици раде тимски, у групним 

активностима, учествују у дебатама, презентују рад. 

 

 

 
 

 

 

                     4.2. ВЕРСКА НАСТАВА 

 

ПРАВОСЛАВНИ  КАТИХИЗИС 
 

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

и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот (будућу димензију 

идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској 

димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама 

и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) 

обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све то остварује се како на 

информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима 

живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом).  

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

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

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

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

заједнице с Богом;  

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

посредством човека и да тако живи вечно;  

 развије способност уочавања сличности у структури старозаветне и новозаветне цркве.  
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ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

I – УВОД 

1. Упознавање 

садржајa програма и 

начинa рада 
 

 

 

-Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом 

и програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса;  

-Установити каква су знања 

стекли и какве ставове 

усвојили ученици у 

претходном  

школовању.  

 

 

 

-моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити настава 

Православног катихизиса у 

току 5. разреда основне 

школе; -моћи да уочи какво 

је његово предзнање из 

градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном  

циклусу школовања.  

 

 

 

 

-Упознавање са 

садржајем програма и 

начином рада  

-Прелиминарна 

систематизација  

 

 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика.  

 

Катихета (вероучитељ) би 

требало стално да има науму да 

катихеза не постоји ради 

гомилања информација („знања 

о вери“), већ као настојање да се 

учење и искуство Цркве лично 

усвоје и спроведу у живот кроз 

слободно учешће у 

богослужбеном животу Цркве.  

 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као 

и са начином вредновања 

њиховог рада.  

 

Врсте наставе  
Настава се реализује кроз 

следеће облике наставе:  

- теоријска настава (35 часова)  

 

II - РЕЛИГИЈА И 

КУЛТУРА СТАРОГ 

СВЕТА 

2. Религија и 

култура старог 

света 

3. Човек тражи 

Бога 

 

 

 

 

-Упознати ученике са 

основним елементима 

религије и културе старог 

века.  

- Упознати ученике са 

паганским митовима и 

легендама о вечном животу.  

- Припремити ученике за 

сусрет са Откровењем  

Истинитог Бога.  

 

 

 

 

-моћи да именује неке 

политеистичке религије.  

- моћи да наведе неке од 

карактеристика 

политеистичких религија и 

културе старог века  

 

 

 

-Религија и култура 

старог света  

-Човекова жеђ за 

Богом и вечним 

животом  

- Митови и легенде  
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ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

III - ОТКРИВЕЊЕ - 

СВЕТ БИБЛИЈЕ 

4. Божје Откровење 

5. Свето Писмо 

(настанак, подела) 

 

 

-Развити код ученика свест о 

Богу као личности која се 

открива човеку  

-Упознати ученике са 

појмовима Светог Предања и 

Светог Писма  

- Објаснити ученицима узрок 

и начин настанка  

Библије  

 

 

 

 

-моћи да уочи да се Бог 

откривао изабраним 

људима, за разлику од 

паганских божанстава;  

-моћи да објасни да је 

рођење Христово догађај 

који дели историју на стару 

и нову еру;  

- моћи да наведе неке од 

библијских књига, њихове 

ауторе и оквирно време 

настанка  

-моћи да разликује Стари и 

Нови Завет  

-бити подстакнут да се 

односи према Библији као 

светој књизи;  

 

 

 

-Божије Откровење  

-Свето Писмо 

(настанак, подела)  

 

-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 

међусобном упознавању 

ученика, упознавању ученика с 

циљевима, исходима, наставним 

садржајима, али и тако да 

наставник стекне почетни увид 

у то каквим предзнањима и 
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ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

IV - СТВАРАЊЕ 

СВЕТА И ЧОВЕКА 

6. Стварање света 

7. Стварање човека 

8. Прародитељски 

грех 

9. Човек изван 

рајског врта 

 

 

-Пружити ученицима знање 

да Бог из љубави ствара свет 

да би му дао вечно 

постојање;  

- Оспособити ученике за 

разумевање посебности 

улоге човека у свету, као 

споне између Бога и света.  

- Објаснити ученицима 

повест о првородном греху и 

његовим последицама;  

- Указати ученицима на 

начин на који се Бог стара о 

свету и човеку од Адама до 

Ноја;  

-Пробудити у ученицима 

осећај одговорности за  

свет који их окружује.  

 

 

 

-моћи да преприча 

библијску причу о постању 

и доживи је као дело љубави 

Божије  

- моћи да увиди да је Бог 

поред видљивог света 

створио и анђеле  

- моћи да преприча 

библијску приповест о 

стварању човека и уочи да је 

човек сличан Богу јер је 

слободан  

- бити подстакнут на 

развијање осећаја личне 

одговорности према 

природи;  

- моћи да наведе неке од 

последица првородног греха 

по човека и читаву створену 

природу;  

- моћи да преприча неку од 

библијских прича до 

Аврама;  

- моћи да повеже причу о 

Нојевој  

барци са Црквом  

 

-бити подстакнут на 

послушност као израз 

љубави према Богу;  

 

 

 

 

Шестоднев  

- Стварање човека „по 

икони и подобију“  

-Прародитељски грех  

 Човек изван рајског 

врта (Каин и Авељ, 

Ноје, Вавилонска 

кула)  

 

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 

извођења наставе – узрасту 

ученика, нивоу психофизичког 

развоја, интересовањима, 

склоностима, способностима и 
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ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

V -

СТАРОЗАВЕТНА 

ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА 

10. Аврам и Божји 

позив 

11. Исак и његови 

синови 

12. Праведни Јосиф 

13. Мојсије 

14. Пасха 

 

 

-Упознати ученике са 

старозаветним личностима и 

догађајима  

- Указати ученицима на везу 

између старозаветних 

личности и Христа  

-Указати ученицима на 

повезаност Пасхе и Христа  

- Указати ученицима на 

етичку вредност 

старозаветних списа  

- Развијање свести ученика о 

старању Божјем за свет кроз 

библијску историју;  

- Пружити ученицима знање 

о старозаветним  

мотивима у иконографији.  

 

 

 

-моћи да наведе неке од 

најважнијих старозаветних 

личности и догађаја  

- моћи да уочи везу 

старозаветних праотаца и 

патријараха са Христом  

- моћи да исприча да 

јеврејски народ прославља 

Пасху као успомену на 

излазак из Египта  

- моћи да извуче моралну 

поуку из библијских 

приповести  

- моћи да препозна 

старозаветне личности и 

догађаје у православној  

иконографији.  

 

 

 

-Аврам и Божији 

позив  

- Исак и његови 

синови  

- Праведни Јосиф  

- Мојсије  

- Пасха  
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ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

VI - ЗАКОН БОЖЈИ 

15. На гори Синају 

16. Десет Божјх 

заповести 

17.Закон Божји као 

педагог за Христа 

 

 

-Објаснити ученицима 

околности у којима је Бог 

дао Закон преко Мојсија;  

-Пружити ученицима 

основно знање о томе да се 

кроз заповести Божје 

остварује заједница између 

Бога и људи;  

 

-Пружити ученицима основ 

за разумевање да су Десет 

Божјих заповести водич и 

припрема за Христове 

заповести љубави  

 

 

 

-моћи да преприча 

библијски опис давања 

Десет Божијих заповести 

Мојсију;  

-моћи да наведе и 

протумачи на основном 

нивоу Десет Божјих 

заповести;  

-моћи да разуме да је од 

односа према Заповестима 

зависила и припадност 

Божијем народу;  

 

-бити подстакнут да 

примени вредности 

Декалога у свом 

свакодневном животу.  

 

 

 

-Добијање Божијих 

заповести на гори 

Синају  

- Садржај Десет 

Божјих заповести  

-Смисао Декалога као 

припреме за  

Христа  
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ТЕМА 

(наставне јединице) ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

VII - 

МЕСИЈАНСКА 

НАДА 

18. „Земља меда и 

млекаˮ 

19. Цар Давид 

20. Соломон и 

јерусалимски храм 

21. Псалми 

Давидови 

22. Старозаветни 

пророци 

23. Месијанска нада 

 

-Упознати ученике са 

појмом „обећане земље“ и 

њеним значајем за „изабрани 

народ Божији“  

- Објаснити ученицима 

значај старозаветне Скиније 

и Храма  

- Указати ученицима на 

улогу старозаветних царева 

и пророка  

- Указати ученицима на 

лепоту Давидових псалама  

- Објаснити ученицима 

појам Месије  

 Предочити ученицима 

специфичности библијског 

текста и омогућити им да 

доживе његову сликовитост  

 

 

- моћи да препозна на слици 

Ковчег Завета и Скинију и 

да у једној реченици каже 

шта је мана  

- моћи да именује 

најважније личности 

јеврејског народа у 

Обећаној земљи  

- моћи да уочи да је 

Светиња над светињама 

посебно место Божијег 

присуства  

- знати да је цар Давид 

испевао Псалме у славу 

Божију  

-моћи да наведе неке од 

старозаветних пророка  

 моћи да уочи да су 

старозаветни пророци 

најављивали долазак Месије  

 увидети значај покајања и 

молитве као „жртве угодне 

Богу“ на основу одељака 

поучних и пророчких књига  

 

 

-Насељавање Обећане 

земље (Исус Навин, 

Самсон...)  

- Цар Давид  

-Соломон и 

јерусалимски храм  

- Псалми Давидови  

- Старозаветни 

пророци  

- Месијанска нада  

 

 

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

2. Историја  
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3. Географија  

4. Биологија  

5. Ликовна култура  

6. Музичка култура  

7. Грађанско васпитање  

 

Активности наставника 

 саопштава наставнe садржајe 

 организује и усмерава процес учења 

 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 преноси културне вредности 

 преноси теоријска и практична знања  

 формира правилан поглед на свет 

 развија карактер ученика и црте личности 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

Активности ученика 

 усвајање знања 

 понављање 

 опажање 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 вежбање 

 израда и презентовање самосталних, лабораторијских и практичних радова 

 посматрање 

 стварање 

 изражавање својих мисли, осећања, закључака 

 учешће у дискусији 

 анализирање и синтетизовање податке, чињенице, информације... 
 



Школски програм за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања 
 

 

202 

 

 

 

Оцењивање 

 Шта се оцењује? – Код ученика се оцењују све активности које се односе на његов приступ наставним садржајима. Дакле, пре свега 

залагање и лични приступ сваког ученика, независно од могућности и талента. 

 Како се оцењује – проценом  и континуираним увидом у рад сваког ученика понаособ  

 Ко оцењује? – наставник  

 Који систем оцењивања се примењује? – описно  

 Критеријуми оцењивања – једини критеријум јесте залагање и лични приступ, а он се може разликовати онолико колико су различите 

личности ученика 

 Навести која документација ће пратити процес оцењивања – свеска у којој се бележи и прати рад ученика, дневник 
 

Методе и технике рада 

 монолошка (метода усменог/вербалног излагања, предавања и сл.) 

 дијалошка (метода разговора) 

 текст - метода (текстуална, метода читања) 

 хеуристичка (хеуристичког разговора) 

 дискусија 

 посматрања 

 илустративна (метода показивања) 

 демонстрације 

 писаних радова 

 практичних активности (самосталних, лабораторијских, графичких и других радова ученика) 

 проблемска 

 истраживачка 

Teхнике: 

 технике учења, и 

 технике памћења:  

- пројекција 

- симболизација и упрошћавање 

- асоцијативна 

- етимолошка 

- брејн сторминг 
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- контрастирање 

- когнитивно мапирање 

 

 

 

  ИСЛАМСКА ВЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

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

- основним постулатима (темељним дужностима и истинама) вере Ислама,те да ух упозна са важношћу и садржајем намаза (молитве) и 

његовом улогом у животу сваког појединца и заједнице у целини,односно да пружи ученику основни вернички поглед на свет,са посебним 

нагласком на вернички практични део,а такође и на будући вечни живот.То значи да ученици на начин примерен њиховом узрасту упознају 

своју веру у њеној духовној,моралној,социјалној,мисионарској идругимдимензијама. 

 

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

-исламске и иманске шарте, 

-на који начин се узима абдест,гусул,тејемум и месх, 

-да проучи езан и икамет, 

-да ваљано заврши намаз-зикр и тесбих, 

- Кур'анску суру ен-Наср, 

-важност чувања здравља и живота. 

 

Стандарди наставе исламске веронауке у петом разреду основног образовања јесу да 

је ученик усвојио: 

-намаске рукнове и шартове, 

-који је значај намаза у џемату и како се приспева у џемат, 

-колика је важност џамије завернике, 

-да исправно проучи суре ел-Ихлас,ел-Фелек,ен-Нас и ен-Наср, 

-исламске прописе везане за рођење детета, 

-важност рада,одговорности и привређивања у исламу. 
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Редни 

број 

наставне 

теме 

 

 

Назив наставне теме 

 

Број 

часова 

по теми 

Број часова 

За 

обраду 

новог 

градива 

За 

утврђивање 

градива 

За 

друге 

типове 

часовa 

1. ИСЛАМСКИ ШАРТИ 4 2 1 1 

2. ИМАНСКИ ШАРТИ 4 2 1 1 

3. О ИСЛАМСКОМ ВЛАДАЊУ-АХЛАКУ 5 2 2 1 

4. ВАЖНОСТ И КОРИСТ НАМАЗА 3 1 1 1 

5. ДУЖНОСТ ПРЕМА САМОМ СЕБИ 3 2 1 / 

6. ГЛАВНИ ДЕЛОВИ НАМАЗА 4 2 1 1 

7. О ОДЕВАЊУ И ИСХРАНИ 4 1 1 2 

8. 
ПЕТ ВЕЛИКИХ АЛЛАХОВИХ ПОКЛОНА 

4 2 2 / 

9. ТЕСБИХ 2 1 1 / 

10. ЏЕМАТ 3 1 1 1 

 Укупно: 36 16 12 8 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

 

 

НАПОМЕНА 

 

1. 

 ТЕМЕЉНЕ ИСЛАМСКЕ ДУЖНОСТИ 

(исламски шарти) 

     

 
1. Келимеи -шехадет, садржај и значење. ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

 

 

2. 
Имански шарти: први имански шарт, обрада 

песме ,,Aллах’’. 
ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 

 
3. Други и трећи имански шарт. ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 

 
4. Четврти, пети и шести имански шарт. ПРИ ФРО РАЗ УЏБ 

 

2.  НАМАЗ (молитва)      

 5. Појам, значење и важност намаза. ОНГ ФРО РАЗ НЕП  

 6. Како треба, а како не треба обављати намаз. ПРО ФРО ИЗЛ НЕП  

 7. Последице напуштања намаза. ПРИ ФРО РАЗ УЏБ  
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РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

 

 

НАПОМЕНА 

 

 8. 

Основни увјети за исправност намаза:             

1. чистоћа тела, одела и места где ће се 

клањати;         2. абдест (верско прање пре 

намаза-молитве). 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

 9. Намаз и хигијена. ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

 10. 

Месх, гусул и тејмум. 

3. прописана одевеност у намазу. 

4. намаско време, езан и икамет. 

5. и 6. намаски шарт. 

ПРИ ФРО ИЗЛ УЏБ  

 

11. 

 

 

Обрада Кур’анског 

поглавља ел-фелек. 
ПРИ ГРУ РАЗ УЏБ  

 12. 
Саставни делови намаза: почетни текбир, 

стајање и учење у намазу. 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

 
13. 

Руку’(прегибавање), сеџда и последње седење 

у намазу. 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

 
14. Ет-техијјат и салавати. ПРИ ГРУ РАЗ УЏБ  

 
15. Обрада Кур’анских сура ел-Ихлас и ел-Лехеб. ПРИ ГРУ РАЗ НЕП  

 
13. 

Руку’(прегибавање), сеџда и последње седење 

у намазу. 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП  
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РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

 

 

НАПОМЕНА 

 

 
17. 

Подне намаз - упознавање броја реката и 

начина обављања. 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

 
18. 

Икиндија и акшам намаз - упознавање броја 

реката начина обављања. 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

 
19. 

Јација намаз - упознавање броја реката и 

начина обављања. 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

 
20. Значај намаза са физичког гледишта. ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

 
21. Намаз у различитим приликама. ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

 
22. Обрада поглавља Ен-Нас. ПРИ ГРУ РАЗ УЏБ  

 
23. Завршавање намаза (зикр и тесбих). ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

 
24. 

Намаски ваџиби (радње које се не смеју 

изостављати у токунамаза). 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

 
25. 

Намаски суннети (радње које је Посланик а.с. 

практицирао у току намаза). 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

 
26. 

Намаски мустехаби (радње које је лепо 

практицирати у намазу). 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

 
27. Радње које утичу на исправност намаза. ПРИ ФРО РАЗ НЕП  
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РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

 

Наставна јединица 

 

 

ТИП 

ЧАСА 

 

 

ОБЛИК 

РАДА 

 

 

НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ 

 

 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

 

 

НАПОМЕНА 

 

 
28. 

Заједничко обављање намаза и приспевање у 

џемат. 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

 
29. Важност џамије. ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

3.  
ДУЖНОСТИ МУСЛИМАНА ПРЕМА 

СЕБИ И ПОРОДИЦИ 
     

 
30. Чување здравља и живота. ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

 
31. 

Алкохола и других нечисти муслиман се мора 

клонити. 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

 
32. 

Међусобна права и дужности деце и 

родитеља. 
ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

 
33. Дужности према комшијама и околини. ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

 
34. Дужности према исламској заједници. ПРИ ФРО РАЗ НЕП  

 
35. 

Склапање брака (женидба и удаја). 

Рад и привређивање. 
ПРИ ГРУ РАЗ НЕП  

 

36. 

Закључно проверавање знања ученика и 

оцењивање. 

 

ПРИ ФРО РАЗ НЕП  
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КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК 

 
Циљеви и задаци  

Циљ наставе вјеронаука је да дијете упозна Библију, али као књигу Божје објаве у коју ништа није ушло случајно. За нас Библија није 

само књижевно и културно благо, него норматив дјеловања. У Библију ниједан детаљ није ушао случајно уколико је она за нас религијска 

књига. Ученик петог разреда се сналази у новој средини. Упознаје своје ново друштво. Нови је начин наставе. Све је сложено од других и 

другачијих. Нисмо се одлучили за библијске приче, јер ова доб надмашује тај начин предавања, али смо се тим више одлучили за велике 

библијске ликове, јер се у њима типски да препознати друго и другачије. У исто вријеме дијете овог узраста се радо поистовјећује с 

одраслим. Библија даје велико богатство великих и разноликих. Нудимо уз сваку особу и вредноту за коју вјера сматра да је Бог поставио 

своју поруку - објаву у догађај и живот тих појединаца.  

Задаци наставе вјеронаука у петом разреду основне школе је тражење идеала у Библији и привикавање на живот с другима и 

другачијима, али у свијести да и њега - ученика Бог радо има као јединственога и с њиме план, јер сада почиње фаза не само одгоја него и 

самоодгоја, па мора на план Божји одговорити.  

 

 
ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I 

 СНАГА   

ЗАЈЕДНИШТВА 

 -Упознати и усвојити темељна 

правила који омогућују добре 

односе и добар рад у 

вјеронаучној групи  

-Увидјети важност вјере и 

повјерења у међуљудским 

односима и у односу према 

Богу  

 

 -Да буде спреман на 

сурадњу с другима у 

заједничким 

активностима  

-Да боље разумије 

важност вјере у 

остваривању 

заједништва  

 

1.Ја и други - заједно 
 Размишљање и разговор  

 Животни примјери како су 

људи вјером прихватили себе 

и друге   

 

II 

БОГ ЈЕ 

ПРОГОВОРИО У 

ПОВИЈЕСТИ -

-Упознати чињенице везане за 

настанак Библије ( усмена 

предаја, записивање, свијет 

Библије, Божја Ријеч, 

- Да схвати 

карактеристике 

номадског начина 

живота и њихово 

2.Библија: Посебна 

књига ријечи и 

живота 

3. Како упознавати и 

 Приповиједање израелске 

повијести 

 Читање библијских текстова 

 Коришћење слика, 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ПРАОЦИ надахнуће светих текстова, 

говор о човјеку)  

- Познавати разлике између 

Старога и Новога завјета ( 

књиге обећања, књиге 

испуњења)  

- Упознати библијске ликове 

Абрахама, Изака, Јакова – 

праоце наше вјере и њихово 

пријатељство, Савез с Богом  

- Упознати Мојсијев Савез и 

Божју бригу за народ  

- Упознати Бога као 

Спаситеља, који води човјека у 

слободу  

поимање Бога  

- Да схвати важност 

отворености према Богу 

и његовој присутности  

- Да усвоји најважније 

догађаје из повијести 

жидовског народа  

- Да боље разумије 

молитву као разговор с 

Богом  

- Да уочи значење прве 

Пасхе са данашњим 

слављењем Пасхе код 

жидова  

- Да схвати смисао и 

важност Божјих 

заповиједи и да их 

прошири са 

заповиједима који данас 

вриједе(екологија)  

- Да увиди повезаност 

кршћанске и жидовске 

вјере  

-Да постане позоран и 

осетљив на Божје 

водство у властитом 

животу  

разумјети Библију. 

4. Абрахамова 

искуства с Богом 

5. Бог се објављује 

Јакову 

6. У земљи ропства 

7. Бог се објављује 

Мојсију – Горући грм 

8. Прва Пасха 

9. Савез с Богом 

10. Божји народ 

стиже кући 

11. Понављање 

обрађене наставне 

теме 

дијапозитива, географских 

карата 

 Повезивање библијског и 

сувременог искуства 

 Медитација над сликом која 

приказује корјене 

 Дописивање нових заповиједи 

који су данас актуелни, рад у 

пару или индивидуални 

 Квиз, као облик провјере знања 

и утврђивање градива 

III 

КРАЉЕВИ 

ИЗАБРАНОГ 

-Упознати предају о Давиду и 

његов однос с Богом 

-Упознати величину 

-Да се отвори и 

насљедује Давидове 

људске и вјерничке 

12.Праведни краљ 

Давид – Давид и 

Шаул 

 Приповиједање повијесних 

чињеница 

 Упознавање са земљовидом 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАРОДА пријатељства Давида и 

Јонатана 

-Ослушкивати и тражити 

мудрост како је то чинио краљ 

Саломон 

-Упознати и разумијети 

повијест изабраног народа 

Израела чији је вођа краљ 

Давид и нови Давид Исус 

Крист 

квалитете –поуздање у 

Бога, пријатељство, 

покајање 

 

- Да се отвори односима 

истинског пријатељства 

 

-Да схвати и усвоји ријеч 

„мудрост“ 

 

- Да пронађе примјере 

мудрог дјеловања из 

властитог искуства и из 

своје околине 

- Да уочи важност 

Исусова родословља –

потомака краља Давида 

(Давидова звијезда) 

 

13. Покорнички краљ 

Давид 

14. Мудри краљ 

Саломон 

15. Исчекивање 

праведнога владара 

(Месијанизам) 

16.Испуњење 

исчекивања-рођење 

Исуса Криста 

17. Понављање и 

закључивање оцјена 

за прво полугодиште 

Израела-географска карта 

 Демонстрација помоћу слика и 

дијапозитива 

 Филм 

 Проналажење и тумачење 

изабраних мудрих изрека 

 Правимо Давидову звијезду за 

Божић 

IV 

ПРАОЦИ – 

БОЖЈИ 

ГЛАСНИЦИ 

-Упознати вјероученике с 

називом и послањем пророка 

-Откривати са ученицима 

позив, послање, живот и начин 

дјеловања пророка 

-Посвјестити да и данас живе и 

дјелују пророци и да смо 

позвани вршити пророчку 

службу 

-Упознати да је Исус највећи 

пророк и да је он испуњење 

-Да усвоји значење 

ријечи пророк 

-Да препознаодлучност и 

вјерност у свједочењу 

истине код пророка 

-Да схвати да и данас 

живе и дјелују пророци 

(навјеститељи и истине, 

наде, мира, обраћења и 

помирења, поуздања и 

вјере у Бога) 

18.Пророци-чувари 

Савеза (говоре у 

Божје име:Самуел) 

19.Илија-бранитељ 

Божјих права и 

сиромаха 

20.Бог се објављује у 

лаганом лахору 

21. „Пети 

Еванђелиста“ – 

Изаија 

 Приповиједање и тумачење 

 Гледање кратких потицајних 

филмова 

 Рад са библијским текстовима 

 Актуализација: прави и лажни 

пророци данас 

 Табеларно приказивање 

пророка 

 Радни листови, упитници 

 Ликовно изражавање 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

свих пророштава о Месији -Да спозна како је и сам 

позван на пророчку 

службу 

22. Пророк наде и 

молитве – Данијел 

23.Бог воли све људе 

– Јона 

24. Иван Крститељ –

последњи 

старозавјетни пророк 

(Мт 11,1-15; 3,1-12) 

25. Понављање 

обрађене наставне 

теме 

 Дијапозитиви о појединим 

пророцима 

 

V 

ИСУС КРИСТ 

ОСТВАРИТЕЉ 

НОВОГА 

КРАЉЕВСТВА 

-Увидјети важност вреднота 

новог Божјег Краљевства за 

остварење мира и љубави 

-Увидјети да Исусов живот 

свакога ставља пред одлуку 

-Упознати оригиналност 

Исусове поруке и његова става 

према човјеку (грешницима, 

болесницима, одбаченима, 

нежидовима...) 

-Да усвоји појам „Божје 

Краљевство“ 

-Да самостално пронађе 

одређене текстове у 

књизи Новога Завјета 

-Да разумије Исуса као 

Давидова потомка 

- Да се отвори према 

вредностима Краљевства 

Божјега: миру, истини и 

љубави 

-Да се уживи у туђу 

ситуацију 

26. Исус проповиједа 

Радосну вијест о 

новом Краљевству 

27.Исус према 

другима – сусрети 

могу промијенити 

(Лк 7,36-50; 5,12; Мк 

10,46-52) 

28. Исус – необични 

краљ (Мт 22,34; 5,43; 

Лк 6,37-38,41-42) 

29. Исусови ученици 

–свједоци истине и 

љубави 

 Читање и тумачење библијских 

текстова 

 Разговор – проналажење 

примјера где људи требају 

помоћи 

 Самостално тражење 

библијских текстова НЗ 

 Рад са фотографијом и 

умјетничким сликама (Кодер) 

 Излагање уз дијапозитиве 

VI 

ЧОВЈЕК СЕ 

ОБРАЋА БОГУ 

МОЛИТВОМ И 

ПЈЕСМОМ 

-Упознати најважније облике 

обраћања Богу 

(молитва,пјесма, жртва и 

принос) 

-Упознати просторе молитве 

-Да разумије смисао 

молитве 

-Да прихвати различите 

облике молитвеног 

изражавања 

30. Богу се обраћамо 

у различитим 

приликама 

31. Давидови 

псалми(Пс 23) 

 Тумачење 

 Анализа и интерпретација 

библијских текстова 

 Обрада псалма 

 Ликовни приказ (Пс 27) 
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ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

(шатор, храм, црква „ у духу и 

истини“, самоћа) 

-Усмјерити позорност на 

садржај и облике кршћанске 

молитве 

-Доживјети и искусити да је 

Бог особа којој се обраћамо 

-Да се отвори 

молитвеном искуству 

-Да обликује кратке 

особне молитве 

32.Молитва – поглед 

у дубину душе 

(облици, начин и 

вријеме молитве) 

 Демонстрација молитвених 

ставова покретиматијела и 

геста 

 Фотографије и дијапозитиви 

 Посјета цркви 

 Састављање особине молитве 

 Обрада молитве уз 

инструменталну глазбу 

VII 

СВЕТЕ КЊИГЕ 

ДРУГИХ 

ВЈЕРСКИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

-Упознати ученике са светим 

књигама других религија 

-Спознати да се Бог објављује 

људима на различите начине у 

различитим културама и 

временима 

-Да постоје људи са 

различитим вјерским 

културама и обредима 

-Да прихвати како су сви 

људи у коначници дјеца 

Божја и браћа 

-Да схвати како је 

неизмјерна љубав Бога 

Оца према сваком 

човјеку 

33. Бог говори 

народима на разне 

начине и у разна 

времена 

34. Света књига 

Јудаизма – Тора 

35. Света књига 

Ислама- Кур-ан 

36. Понављање 

обрађених наставних 

тема и закључивање 

оцјена 

 Излагање 

 Разговор 

 Презентације 

 Слике  

 

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

2. Грађански одгој 

3. Повијест 

4. Географија 

4. Ликовна  култура  

5. Музичка  култура 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

 

Вјерска поука је заједничко дјело катехете (вјероучитеља) и катехизаната (вјероученика). Полазиште је конкретна стварност - овај 

пута записана у светим књигама - Библији. Из доживљених искустава са читања Библије прелази се на истине, из којих се потом враћа на 

свакодневну њихову примјену. Овакав начин спознаје има властити ред: упознавање (обрада нових садржаја), сређивање (систематизација), 

понављање, примјена и провјеравање. То је макроструктура оваквог начина спознаје. Међутим, и ови дијелови имају своју микроструктуру. 

Тако на примјер: начин спознаје посједује слиједеће ступњеве: постављање циља, мотивирање, обрада нових наставних садржаја, учење, 

индуктивни и дедуктивни закључци, изравни и неизравни докази, формулирање запамћених чињеница... Или, садржај примјене има ове 

дијелове: проблем, постављање циља, библијски лик из овога циклуса, задаћа, упознавање прилика и увјежбавање. Код спознавања треба 

имати пред очима физиономију групе и појединаца, но у оквиру сата под којим се обрађују нови наставни садржаји врши се примјена, 

понављање и вредновање обрађенога градива. Имајући на уму гореистакнуто, поједини сат вјеронаука би требао изгледати овако: кратко 

понављање садржаја претходног сата, и посебно освјетљавање онога што ће послужити као темељ за актуални сат. Након постављања циља 

(што и како), прелази се на обраду нових наставних садржаја, гдје се заправо објашњава ученику да нам Бог говори не само у поуци него и у 

примјерима живота. То је особито за младе надахнуће и жеља за насљедовањем. Закључци се могу истаћи на плочи. Након овога се већ 

познати садржаји продубљују, уче, тј. разговара се о помирењу (што, како и зашто). Овако усвојено градиво, у складу са одгојним циљем, 

мора наћи своју примјену у животу ученика. Разговара се зашто и како треба захвалити Богу за родитеље, браћу и пријатеље. Оваква 

спознаја и дјечје искуство се ослањају на његов доживљај и на поновљени текст Светог писма. Прозивку и домаћу задаћу обавимо у 

прикладно вријеме.  

ОПЋЕ НАПОМЕНЕ  

Имајући на уму горе истакнуто, поједини сат вјеронаука ти требао изгледати овако: кратко понављање садржаја претходног сата, и посебно 

освјетљавање онога што ће послужити као темељ за актуални сат. Након постављања циља(што? и како?), прелази се на обраду нових 

наставних садржаја (нпр. код петог разреда, свака тематска цјелина), гдје се заправо објашњава ученику да нам Бог говори не само у поуци 

него и у примјерима живота. То је особито за младе надахнуће и жеља за насљедовањем. Закључци се могу истаћи на плочи. Након овога се 

већ познати садржаји продубљују, уче, тј. разговара се о помирењу (што?, како? и зашто?). Овако усвојено градиво, у складу са одгојним 

циљем, мора наћи своју примјену у животу ученика. Разговара се зашто и како треба захвалити Богу за родитеље, браћу и пријатеље. Оваква 

спознаја и дјечје искуство се ослањају на његов доживљај и на поновљени текст Светог Писма.  

Прозивку и домаћу задаћу обавимо у прикладно вријеме. 

 

4.3.ИЗБОРНИ СТРАНИ ЈЕЗИК–ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 
Прва година учења 

 

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних 

вештина и развијањем способности и метода учења страног језика.  



Школски програм за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања 
 

 

215 

 

 

 

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом 

језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му 

омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и 

невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и 

самостално, учење истог или других страних језика на различите начине и у свим околностима које живот створи.  

Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика, поспешује стицање вишјезичке и 

вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком богатству ужег и ширег окружења.  

Општи стандарди  
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим 

језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 

Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика.  

Посебни стандарди  

Разумевање говора  
Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од две до три минуте; и то на нивоу глобалног разумевања 

(основно обавештење из поруке), на нивоу селективног разумевања (проналажење траженеинформације). Разумевање треба да се односи на 

различите врсте усмених порука (монолог, краћи разговор, кратка информација).  

Разумевање писаног текста  
Ученик чита са разумевањем кратке (највише до 50 речи) писане и илустроване текстове у вези са познатим темама.  

Усмено изражавање  
У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик је у стању да искаже једноставну усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста, самостално или уз помоћ наставника.  

Писмено изражавање  
У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик пише кратке поруке (до 30 речи).  

Интеракција  
Ученик остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама.  

Знања о језику  
Препознаје основне принципе граматичке и социолонгвистичке компетенције.  

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

Разумевање говора  
На крају петог разреда, ученик треба да:  

- препознаје страни језик који учи међу другим страним језицима;  

- препознаје гласове у говорном ланцу, нарочито оне којих у матерњем језику нема;  
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- разуме оне изразе које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад и друго;  

- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до пет реченица, које исказује природним темпом наставник, други ученици или их чује 

преко звучног материјала, а који садрже искључиво језичку грађу обрађену током петог разреда;  

- разуме једноставне дечје песме и бројалице у вези са обрађеном тематиком.  

Разумевање писаног текста  
Ученик треба да:- упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи и гласног читања;  

- упозна основна правила графије и ортографије;  

- разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радним листовима;  

- разуме смисао кратких писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама (око 50 речи) .  

Усмено изражавање  
Ученик треба да:  

- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при спонтаном говору и 

читању;  

- ступи у дијалог и у оквиру четири-пет реплика, постављањем и одговарањем на питања, води разговор у оквирима комуникативних 

функција и лексике обрађених током петог разреда;  

- монолошки, без претходне припреме али уз наставников подстицај, у три до пет реченица представи себе или другога, уз помоћ питања 

саопшти садржај дијалога или наративног текста, или опише ситуацију, слику и лице, предмет, односно животињу;  

- интерпретира кратке, тематски прилагођене песме и рецитације.  

Интеракција  
Ученик треба да:  

- реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања;  

- поставља једноставна питања;  

- изражава допадање или недопадање;  

- учествује у заједничким активностима на часу (у пару, у групи, итд.);  

- тражи разјашњења када нешто не разуме.  

Писмено изражавање  
Ученик треба да:  

- упозна основна правила графије, ортографије и интерпункције у оквиру усмено стечених језичких знања;  

- допуњава и пише речи и кратке реченице на основу датог модела, слике или другог визуелног подстицаја;  

- допуњава честитку;  

- пише личне податке (име, презиме и адресу);  

- кратко одговори на једноставна питања (ко, шта, где) која се односе на обрађене теме, ситуације у разреду или њега лично.  

Знања о језику  
- препознаје шта је ново научио;  
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- схвата значај познавања језика;  

- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем првог страног језика;  

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости);  

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима.  

Теме и ситуације  

Школа:  
- школски простор и прибор, активности и обавезе, излети  

Ја и моји другови:  
- дружење  

- спортПородица и блиско окружење:  

- ужа и шира породица, суседи и пријатељи  

- кућни љубимци и обавезе према њима  

Празници:  

- Божић, Нова година, Ускрс и други важни празници  

Мој дом:  
- просторије у кући, обавезе у кући  

Исхрана:  
- оброци, омиљена храна, здрава храна  

- навике у исхрани у земљи чији се језик учи  

Одећа:  
- одевни предмети  

- прикладно одевање  

Окружење:  
- место и улица где станујем  

- важне установе у окружењу (биоскоп, школа, позориште, пошта, музеј, банка, болница)  

Остало:  
- годишња доба, месеци, дани у недељи и делови дана,  

- исказивање времена (метеоролошко и хронолошко - пуни сати и пола сата)  

- бројеви до 100  

- основни подаци о земљи/земљама чији се језик учи 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
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1. Представљање себе и других 2. Поздрављање 3. Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, 

бројева, итд. (у вези са темама) 4. Разумевање и давање једноставних упутстава и команди 5. Постављање и одговарање на 

питања 6. Молбе и изрази захвалности 7. Примање и давање позива за учешће у игри/групној активности 8. Изражавање 

допадања/недопадања 9. Изражавање физичких сензација и потреба 10. Именовање активности (у вези са темама) 11. 

Исказивање просторних односа и величина (Идем, долазим из..., Лево, десно, горе, доле...) 12. Давање и тражење информација о 

себи и другима 13. Тражење и давање обавештења 14. Описивање лица и предмета 15. Изрицање забране и реаговање на 

забрану 16. Изражавање припадања и поседовања 17. Тражење и давање обавештења о времену на часовнику 18. Скретање 

пажње 19. Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања  

20. Исказивање извињења и оправдања  

 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Фонетика и фонологија 

Абецеда и ортографска правила. Постепено увођење у правилан изговор и интонацију, са посебним освртом на гласове који се разликују од 

нашег гласовног система. Изговор и писање гласова са одговарајућим графемом, диграмом и триграмом (c, g, ci, gi, ch, gh, gli, sc, qu, z, gn, s). 

Појачани изговор самогласника. Положај акцента. Бележење акцента. Елизија. Крњење речи. Интонација упитних и изјавних исказа.  

Морфосинтакса  

Именица  

Властита имена лица и градова: Maria, Giovanni, Belgrado, Roma итд.  

Заједничка именица, род именица, правилна једнина и множина именица.  

Члан  

Облици одређеног и неодређеног члана. Основна употреба.  

Слагање одређеног и неодређеног члана са именицом или придевом.  

Члан спојен с предлозима di, a, da, in, su и con.  

Партитивни члан као суплетивни облик множине неодређеног члана (C'è un libro: Ci sono dei libri).  

Употреба члана уз присвојни придев и именице које исказују блиско сродство (Mia sorella si chiama Ada. Domani andiamo a Roma con i nostri 

nonni).  

Положај члана и предлога уз неодређени придев tutto.  

Партитивни члан.  

Заменице  

Личне заменице у служби субјекта: io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi, loro.  

Наглађене личне заменице у служби објекта: me, te, lui, lei, Lei, noi, voi, loro.  
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Ненаглашене личне заменице у функцији индиректног (mi, ti, Le gli, le, ci, vi, gli) и директног објекта (mi, ti, La, lo, la, ci, vi, li, le).  

Присвојне заменице (mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro). Показне заменице (questo, quello).  

Упитне заменице chi? и che?/che cosa?  

Неодређене заменице ognuno и qualcuno.  

Придеви  

Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју. Описни придеви buono и bello; неодређени придев tutto.  

Присвојни придеви: mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro. Употреба члана уз присвојне придеве.  

Морфолошке одлике придева questo, quello, bello и buono.  

Присвојни придеви и показни придеви.  

Неодређени придеви ogni и qualche.  

Назив боја, морфолошке особености придева viola, rosa, blu, arancione.  

Предлози  

Прости предлози di, a , da, in, con, su, per, tra, fra и њихова основна употреба.  

Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro.  

Употреба предлога di (Marco finisce di fare i compiti. La mamma dice di non fare tardi), a (Vado a giocare. Sei bravo a pattinare. Usciamo a 

giocare con gli amici.).  

Глаголи  

Садашње време (Presente) трију коњугација. Садашње време неправилних глагола: essere, avere, andare, fare, bere, venire, stare, uscire, ire.  

Садашње време модалних глагола volere, dovere, potere, sapere.  

Императив, заповедни начин (без облика за тре}е лице множине).  

Повратни глаголи.  

Употреба глагола piacere.Изрази са глаголима: avere un voto in, avere fame (freddo, sete, paura, caldo), giocare са предлозима, andare са 

предлозима, piacere у безличној употреби, volere, essere bravo, a, in, che cosa fa, dove lavora, avere mal di testa, gola, denti, израз c'è/ci sono, ci 

vuole/ci vogliono. Правописне особености глагола и коњугације са завршетком care, - ciare, -gare, -giare. Негација.  

Прилози  

Потврдни, одређни (sì, no). Основни прилози и прилошки изрази за одређивање времена (prima, durante, dopo) и простора.  

Упитни прилози: quando?, come?, perché? dove?  

Прилошки изрази: a destra, a sinistra, dritto.  

Бројеви  

Главни бројеви од 1 до 100  

Редни број primo искључиво за исказивање датума.  

Бројеви у служби исказивања датума и часа.  

Речце  

Речца ci (с прилошком вредношћу), ne (с партитивном вредношћу).  
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Синтакса  
Проста и проширена реченица:  

Субјекат и предикат и један од додатака. Примери: Marco legge, Marco legge un libro. Il libro è sul tavolo.  

Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику.  

Упитна реченица:  

- с конструкцијом изјавне реченице потврдног облика и упитном интонацијом (Leggete? Scrivete bene?);  

- с конструкцијом изјавне реченице у одричном облику и упитном интонацијом (Non leggete? Non scrivete?);  

Сложена реченица.  

Изјавна објекатска (La mamma dice a Marco che domani arriva il nonno).  

Индиректна наредба dire + di. (La mamma dice a Marco di comprare del latte). Намерна реченица (Andiamo a giocare).  

Временска реченица (Prima di uscrire telefona a Marco).  

Ред речи у реченици.  

Структуре везане за свакодневне ситуације у разреду (претежно рецептивно)  

Chi è assente. Presenti tutti? Cancella la lavagna, per favore! Vieni qua/qui! Vieni alla lavagna! Va’ al tuo posto! Ascoltate la cassetta! Ascoltate 

bene! Attenzione! (Fate) silenzio! Lavorate in gruppo/ in coppia! Scrivete la data!  

Ascoltate e ripetete! Siete pronti? Fa’ la domanda a Pietro! Domanda a Pietro! Rispondi! Apri/Chiudi la finestra/ porta Ascoltate bene! Attenti alla 

consegna! Dagli/dalle il tuo libro! Dagli/dalle la penna! Prendi il tuo libro! Apri a pagina... Vogliamo giocare? Giochiamo? Che gioco volete fare? 

Con che cosa volete giocare? Chi ha vinto? Vince/ Ha vinto... Cantiamo? Cantiamo tutti insieme!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

5.1.ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК 
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Садржаји програма 
Број  

часова за реализацију 

 

1.Језик 12 

 

2.Књижевност 6 

3.Усмено изражавање 9 

 

4. Писмено изражавање 

 

9 

 
Укупно 
 

 

36 

 

 

 

5.2.ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА 

 

 

Садржаји програма 
Број  

часова за реализацију 

1. Скупови 10 

 
2. Дељивост бројева 

 

7 

3. Угао  
6 

 

 
4. Разломци  

 

8 
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Садржаји програма 
Број  

часова за реализацију 

 
5. Осна симетрија 

 

5 

 

 
Укупно 

 

36 

 

 

6.ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ФАКУЛТАТИВНИ   НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

6.1.ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

 

Садржај рада 
Време 

реализације 

1.  Поново у школи /давање предлога за успешнији рад, избор руководства…/ 

2.Упознавање са правилима понашања у школи; шта су то правила, чему она 

служе и како се доносе? 

3.Дечја права и обавезе, права и обавезе наставника 

4.  Упознавање ученика са секцијама које раде у 5. разреду,формирање исправног 

става према допунској и додатној настави 

 

 

 

 

Септембар 

5. Шта је то насиље међу децом? /Приручник за ученике-програм превенције 

преступничког понашања/ 

6. Ми и нови предмети – шта нам је тешко а шта лако 

7.  Како да помогнем другу који слабије учи 

8. Како растемо, развијамо се мењамо… /пубертет/ 

9.  Ненасилно решавање проблема 

 

 

Октобар 

10. Шта желим16.11. Дан толеранције; 20.11. Дан детета 

11. Наш рад у секцијама школе – осврт,анализа и предлози за рад секција 

12. Како да пребродим трему и страх ? 

 

 

Новембар 
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Садржај рада 
Време 

реализације 

13.  Одељенски квиз 

14. Развијање личне одговорности за бригу о телу, здраве навике /сида/ 

15. Лепоту света и живота откривамо у књигама; Шта читамо-предлози и 

препоруке 

16. Новогодишње и Божићне поруке 

 

 

 

Децембар 

17. Успех на крају првог полугодишта, чиме смо задовољни а шта би требало да 

поправимо? 

18.  Школска слава Свети Сава, учешће у прослави 

19.  Наш рад у секцијама школе – осврт,анализа и предлози за рад секција 

 

 

Јануар 

20. Како да помогнем другу који слабије учи / формирање тимова за помоћ 

друговима који слабије напредују 

21.  Зашто се некада тучемо, вређамо друге? 

 

Фебруар 

22. Шта волим да радим у слободно време? 

23.  Колико смо одговорни за своје поступке и како реагујемо на насиље? 

24.  Зашто је спорт добар за наше здравље? 

25. Формирање ставова о здравој и правилној исхрани 

26. Покажи шта знаш – забавни састанак (глума, скечеви, имитације, певање) 

 

 

 

Март 

27.  Успех и дисциплина на крају трећег класификационог периода 

28. Заједничка припрема за Ускршње празнике / школски вашар / 

29. Представимо једно занимање- родитељ као гост одељенске заједнице 

 

 

Април 

30. Шта бих желео/ла да будем кад порастем? 

31. Културне манифестације у нашем граду 

32. Припреме за екскурзију 

33. Да ли смо задовољни оствареним резултатима – разговор 

 

 

Мај 

34. Анализа рада ОЗ и предлози за наредну школску годину 

35.  Да ли смо задовољни оствареним резултатима у учењу и понашању на крају 

наставне године – разговор 

36. Свечани састанак пред распуст 

 

 

Јун 
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6.2. ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
Обавезне физичке активности ученика 

 

Физичке активности ученика доприносе остваривању постављеног циља и исхода физичког и здравственог васпитања. Ове 

активности организују се у оквиру редовног распореда или према посебном распореду у складу са просторним могућностима школе и 

потребама ученика у трајању од 1,5 час недељно.  

План рада ових активности је саставни је део планирања у физичком и здравственом васпитању. 

Школа се може определити за један од понуђених начина организације ових активности на предлог Стручног већа. Начин 

организације ових активности је саставни део Школског програма и Годишњег плана рада школе. 

 

Начини организације рада обавезних физичких активности ученика: 

- Реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. У школама које имају одговарајуће материјално-техничке и просторне 

услове, фонд од ½ школског часа односно 22,5 минута, на недељном нивоу, може се реализовати тако што ће ученици сваке друге 

недеље имати још један час ових активности, или на други начин који предложи Стручно веће физичког и здавственог васпитања. 

Ради ефикаснијег рада и обухваћености свих ученика дозвољено је спајање два одељења истог разреда. Два наставника раде 

истовремено са два одељења. 

- Реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. Фонд од ½ школског часа односно 22,5 минута, на недељном нивоу, 

реализује се кумулативно, једном у тромесечју, у укупном трајању од 6 школских часова односно 4,5 сата.  

 

Стручно веће може предложити неки други начин организације ових активности, посебно уколико се школа определи да ове 

активности реализује изван школе (пливање, скијање, клизање, оријентиринг итд.). 

 

Програмски садржаји обавезних физичких активности 
Обавезни програмски садржаји ових активности су: 

- Кондиционо вежбање ученика у трајању од најмање 20 минута;  

- Мали фудбал: 

1. Вођење и контрола лопте,  

2. Примање лопте и додавање лопте различитим деловима стопала,  

3. Шутирање на гол и основе игре у нападу (откривање), 

4. Одузимање лопте и основе игре у одбрани (покривање), 
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5. Вежбе са два и три играча, 

6. Игра са применом основних правила за мали фудбал. 

 

Препоручени програмски садржаји ових активности: 

- Обучавање и усавршавање елемената предвиђених препорученим наставним садржајима: 

1. Атлетике;  

2. Гимнастике;  

3. Плеса и ритмике; 

4. Других активности предвиђених пограмом школских такмичења. 

 

- Мали фудбал: 

1. колективна игра у одбрани и нападу, 

2. техника игре голмана,  

3. игра уз примену правила 

- Пливање; 

- Скијање; 

- Клизање; 

- Бадминтон; 

- Стони тенис; 

- Оријентиринг; 

- Друге активности по избору Стручног већа школе. 

-  

 

 

6.3ХОР/ ОРКЕСТАР 

ХОР 
 

Свака основна школа је обавезна да организује рад хорова.  

Хорови могу бити организовани као: хор млађих разреда, хор старијих разреда или хор на нивоу школе, од 1. до 8. разреда. Часови 

хора се изводе континуирано од почетка до краја школске године и као редовна настава (3 часа недељно, 108 часова годишње)улазе у 
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недељни фонд часова наставника музичкекултуре. Недељни, односно годишњи фонд часова односи се на фонд наставника а не ученика који 

су у обавези да долазе 1 – 2 часа недељно како је приказано у наставном плану. Часови рада са хором уносе се у распоред школе и део су 

радне обавезе ученика које одабере наставник. Хор треба да броји минимум 35 чланова. 

Певање у хору има свој образовни и васпитни циљ.  

Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности и учвршћивање интонације, способност за фино 

нијансирање и изражајно певање применом елемената музичке изражајности (темпо, динамика...), упознавање страних језика, литерарних 

текстова, што све води ка развијању естетских критеријума.  

Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву – тимски рад, развијање тoлeрaнциje, дисциплине, пoштoвaњa 

рaзличитoсти и прaвилa пoнaшaњa, рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти, стицање самопоуздања, саваладавање треме и пружање помоћи у смислу 

вршњачког учења и сарадње. 

Значајан је утицај музике на здравље (психолошки, социолошки, емоционални развој), тако да и певање у хору значајно доприноси 

смањењу стреса, агресивности и побољшању здравља уопште. 

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора разних епоха, као и народне, пригодне, песме 

савремених дечјих композитора и композиције са фестивала дечјег стваралаштва. У току школске године потребно је са хором извести 

најмање десет двогласних и трогласних композиција, a cappella или уз инструменталну пратњу. При избору песама наставник треба да пође 

од узраста ученика, процене гласовних могућности, и примереног литералног садржаја.  

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Наставник формира хор на основу провере слуха и певачких способности ученика, дикције и осећаја за ритам, након чега следи 

класификовање певача по гласовима. 

Хорске пробе се изводе одвојено по гласовима и заједно. Програм рада са хором треба да садржи пригодне композиције, као и дела 

озбиљније уметничке вредности, у зависности од могућности ансамбла. 

Садржај рада: 

1. одабир и разврставање гласова; 

2. вежбе дисања, дикције и интонације; 

3. хорско распевавање и техничке вежбе; 

4. интонативне вежбе и решавање појединих проблема из хорске партитуре (интервалски, хармонски, стилски); 

5. музичка и психолошка обрада композиције; 

6. увежбавање хорских деоница појединачно и заједно; 

7. остваривање програма и наступа према Школском и Годишњем програму рада школе. 

На часовима хора, наставник треба да укаже на грађу и важност механизма који учествује у формирању тона у оквиру певачког 
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апарата. Дисање, дикција и артикулација представљају основу вокалне технике па тако вежбе дисања и распевавања морају бити стално 

заступљене. Услов правилног дисања и правилно држање тела. Препоручује се комбиновано дисање, нос и уста истовремено, и то трбушно, 

дијафрагматично дисање. Певач на слушаоца делује и тоном и речју. У том смислу наставник треба да инсистира на доброј дикцији која 

подразумева јасан и разговетан  изговор текста, односно самогласника и сугласника, али и на правилном акцентовању речи. Препоручљиво 

је певање вокала на истој тонској висини, уз минимално покретање вилице у циљу изједначавања вокала, а у циљу добијања  уједначене 

хорске боје.  

Код обраде нове песме или композиције прво се приступа детаљној анализа текста. Уколико је текст на страном језику, ученици 

морају научити правилно да читају текст, изговарају нове, непознате гласове који не постоје у матерњем језику и упознају се са значењем 

текста. У оквиру анализе текста важно је обратити пажњу и на акцентовање речи и слогова у зависности од дела такта у коме се налазе и 

мелодијског тока. Следи анализа нотног текста и усвајање мелодије у фрагментима. Ова фаза припреме захтева одвојене пробе по 

гласовима. На заједничкој проби хора, након усвајања песме/композиције у целини треба обатити пажњу на динамику и агогику.  

Обрађене композиције изводити на редовним школским активностима (Дан школе, Свечана послава поводом обележавања школске 

славе Светог Саве, Годишњи концерт...), културним манифестацијама у школи и ван ње, као и на фестивалима и такмичењима хорова, како 

у земљи, тако и ван ње. 

 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА РАД ХОРОВА 

 

Химне: 

 Државна химна 

 Химна Светом Сави 

 Химна школе 

 

Канони: 

 Непознат аутор, Dona nobis pacem 

 Луиђи Керубини, На часу певања 

 Волфганг Амадеус Моцарт, Ноћ је мирна 

 Ј. Г. Ферари, Кукавица 

 Јозеф Хајдн, Мир је свуда 

 Војислав Илић, Sine musica 

 

Песме домаћих аутора: 

 Константин Бабић, Балада о два акрепа 

 Исидор Бајић, Српски звуци 
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 Златан Вауда, Мрави 

 Златан Вауда, Пахуљице 

 Славко Гајић, Тужнамуха 

 Дејан Деспић, Киша 

 Дејан Деспић, Огласи 

 Дејан Деспић, Смејалица 

 Владимир Ђорђевић, Веће врана 

 Војислав Илић, Воденица 

 Даворин Јенко, Боже правде 

 Даворин Јенко, песме из Ђида 

 Петар Коњовић,Враголан 

 Јосиф Маринковић,Љубимче пролећа 

 Милоје Милојевић,Ветар 

 Милоје Милојевић,Младост 

 Милоје Милојевић,Муха и комарац 

 Стеван Стојановић Мокрањац, Друга руковет 

 Стеван Стојановић Мокрањац, Десета руковет 

 Стеван Стојановић Мокрањац, Једанаеста руковет 

 Стеван Стојановић Мокрањац, На ранилу 

 Стеван Стојановић Мокрањац, Ал` је леп овај свет 

 Стеван Стојановић Мокрањац, Пазар живине 

 Стеван Стојановић Мокрањац, Славска 

 Стеван Стојановић Мокрањац, Тебепојем 

 Стеван Стојановић Мокрањац, ХимнаВуку 

 Војислав Симић, Пошла ми мома на вода 

 Тодор Скаловски, Македонска хумореска 

 Марко Тајчевић, Додолске песме 

 Марко Тајчевић, Прва свита из Србије 

 Шистек-Бабић, Ој, Србијо 

 Миодраг Говедарица, Сугуба јектениј 

 

Страни композитори: 
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 Аутор непознат, La Violetta    

 Палестрина, Benedictus 

 Орландо ди Ласо, Ехо 

 Лука Маренцио, Ad una fresca riva 

 Ђовани да Нола, Chi la gagliarda 

 Палестрина,Vigilate  

 Карл Марија фон Вебер, Јека     

 Волфганг Амадеус Моцарт, Успаванка 

 Беджих Сметана, Долетеле ласте 

 Франц Супе, Проба за концерт 

 Јоханес Брамс, Успаванка 

 Фредерик Шопен, Жеља  

 Фредерик Шуберт, Пастрмка 

 Гамбар Гусејнли, Моји пилићи    

 Георги Димитров, Ана мрзелана    

 Светослав Обретенов, Гајдар 

 Золтан Кодаљ, Каталинка     

 Золтан Кодаљ, Хидло Веген    

 Јосип Каплан, Жуна 

 

ОРКЕСТАР 

 

Оркестар је инструментални састав од најмање 10 извођача који свирају у најмање три самосталне деонице. У зависности од услова 

које школа има, могу се образовати оркестри блок флаута, тамбурица, гудачког састава, хармоника, мандолина као и мешовити оркестри. 

Рад наставника са оркестром улази као редовна настава (3 часа недељно, 108 часова годишње) у недељни фонд часова наставника 

музичке културе, а ученицима је део радне обавезе. 

Садржај рада: 

1. избор инструмената и извођача у формирању оркестра; 

2. избор композиција према могућностима извођача и саставу оркестра;  

3. техничке и интонативне вежбе; 

4. расписивање деоница и увежбавање по групама (прстомет, интонација, фразирање); 

5. спајање по групама (I-II; II-III; I-III); 
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6. заједничко свирање целог откестра, ритмичко – интонативно и стилско обликовање композиције. 

 

У избору оркестарског материјала и аранжмана водити рачуна о врсти ансамбла, узрасту ученика и њиховим извођачким 

способностима. Репертоар школског оркестра чине дела домаћих и страних композитора разних епоха у оригиналном облику или 

прилагођена за постојећи школски састав. Школски оркестар може наступити самостало или као пратња хору. 

 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

У свакој основној школи има деце чије се интересовање и љубав за музику не могу задовољити само оним што им пружа редовна 

настава. За такву децу може се организовати додатна настава или секције где се могу укључити у разне групе.  

У зависности од афинитета, креативних способности или извођачких могућности ученика рад се може организовати кроз следеће 

активности:  

 солистичко певање 

 групе певача 

 „Мала школа инструмента“ (клавир, гитара, тамбуре...) 

 групе инструмената 

 млади композитори 

 млади етномузиколози (прикупљање мало познатих или готово заборављених песама средине у којој живе) 

 музичко-креативне радионице (прављење музичких инструмената, илустрације везане за наставу музичке културе и школске 

музичке догађаје, ажурирање школског сајта, креирање, организација и реализација музичких догађаја...) 

 ритмичке радионице (модерни и традиционални плес, ритмичке игре, „бит боксинг“ – вокалне перкусије, игре чашама, 

штаповима...) 

 посете концертима у школи и ван ње (концерти еминентних уметника, концерти у организацији Музичке омладине или неког 

другог удружења, концерти ученика музичких школа, пријатеља школе, пројекције музичких филмова...) 

Програм рада треба прилагодити индивидуалним могућностима, зрелости и нивоу претходног знања сваког ученика. 
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6.4.ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 

 
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и  културне  активности Реализују се на нивоу  школе  или у сарадњи са локалном  

заједницом, са фондом од 36 часова у току наставне године.   

 

Циљ 

 
Оперативни задаци Садржај програма Време 

• Циљ друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и 

културне активности је 

укључивање деце у друштвене 

токове као саме учеснике или као 

посматраче 

• Учествовање на спортским 

такмичењима у граду и региону 

• Неговање, подстицање и 

развијање дечије радозналости 

према новим техничким 

достигнућима 

• Неговање и подстицање 

солидарности према другима 

• Формирање навика за праћење 

културних и научних збивања 

1. Припрема и учествовање 

на школским 

такмичењима ( физичко 

васпитање и техничко 

образовање) 

2. Посета музеја, сликарских 

изложби ... 

3. Учешће на ликовним 

конкурсима и инклузивној 

ликовној колонији  

4. Хуманост на делу... 

5. Фестивал науке  

6. Ноћ истраживача 

7. Манифестација „Европско 

село“ 

 

III - V 

 

 

 

 

IX - VI 

 

V 

 

IX - VI 

XII - V 

IX 

V 

 

6.5.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. 
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Осим специфичног усвајања градива и очигледне наставе, екскурзија омогућава боље упознавање ученика и наставника, што утиче на 

њихову даљу сарадњу.    

Задаци екскурзије су:  

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

 Да допринесе продубљивању, проширивању и обогаћивању знања код ученика 

 Да развија љубав ученика према природи 

 Да развија смисао за лепо и изграђује естетске потребе и навике 

 Да допринесе јачању физичких способности и омогућује рекреацију и релаксацију ученика 

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

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

упознавању наше земље. 
 

ГОДИШЊИ ФОНД ДО 2 ДАНА  

 

 

 

 

 

 

 

6.6.ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Праћење остваривања школског програма оствариће се кроз : 

 

 Састанке стручног актива 

 Праћење постигнућа и исхода 

 

 

 

 

 

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. ПОСЕБНИ  ПРОГРАМИ 

 

7.1. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ   

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

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

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

2. 

Сарадња са позориштем Тоша Јовановић – Зрењанин; посећивање 

актуелних представа примерених школском узрасту и интересовању 

ученика 

септембар-јун 
Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

3. Манифестација „Ноћ истраживача“ Зрењанин септембар Стручна већа 

4. Дечија недеља прва недеља октобра Одељењска већа 

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

Ученички парламент 

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

Караџића 
08. новембар Стручна већа, библиотекар 

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

Ученички парламент 

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

Ученички парламент 

9. 

Међународни дан особа са инвалидитетом(промовисање 

разумевањапроблема инвалидитета, промовисање права особа са 

инвалидитетом..) 

03. децембар 
Стручна већа, библиотекар, 

руководство школе 

10. Обележавање Новогодишњих празника и Светског дана смеха 
последња недеља 

првог полугодишта 

Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

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

руководство школе 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

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

Ученички парламент 

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

Ученички парламент 

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

руководство школе 

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

Кристијана Андерсена 
02. април 

Стручна већа, библиотекар, 

руководство школе 

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

руководство школе 

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

Ученички парламент 

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

Ученички парламент 

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

ученичке задруге) 
април 

Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

20. Међународни дан Црвеног крста (сарадња са овом организацијом) 08. мај 
Одељењска већа свих разреда, 

Ученички парламент 

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

руководство школе 

22. Прослава Дана школе и обележавање Дана победе над фашизмом прва недеља маја 
Стручна већа, библиотекар, 

руководство школе 

23. 

Светски дан породице (афирмација и заштита породице, подизање 

свести о различитим 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 
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РЕДНИ 

БРОЈ 

САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

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 

 

7.2. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 
 

Активност Реализатори Време 

Организација игара: 

„Кад границе не постоје играмо се много 

боље“ 

Вујовић Данијела, 

Стручно веће разредне наставе, Стручно 

веће физичког васпитања, Савет родитеља 

Децембар 

Квиз такмичење Нижи разреди Мај 

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

секције, ВТ, Ученички парламент 

  у складу с  актуелним 

догађајима 

Игре на снегу 
Стручно веће разредне наставе, Стручно 

веће физичког васпитања  

Децембар – јануар  

( када има снега) 

Спортске активности (инклузија) 
Стручно веће разредне наставе, Стручно 

веће физичког васпитања  
Април 

Недеља школског спорта 

- Спортска такмичења 

- Крос  

- Јавни час физичког васпитања 

- Час одељењске заједнице о значају 

спорта и физичке активности 

Стручно веће разредне наставе, Стручно 

веће физичког васпитања, Савет родитеља  
Октобар -мај 
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Активност Реализатори Време 

- Утакмице ученика и наставника 

- Израда паноа и материјала за сајт 

школе о одржаним такмичењима и 

победницима 

 

 

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

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

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

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

заштите деце/ученика од насиља. 

 

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног 

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

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

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

- учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности 

- не толерише насиље 

- не ћути у вези са насиљем 

- развија одговорност свих 

- сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање 

Овај принцип остварује се: 

- 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. 
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ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Анализа и мапирање ризичних 

места и 

ситуација у школи 

разговор, анализа, предлог 

мера за отклањање 

тим за заштиту ученика, 

од насиља 
Једном месечно 

Усклађивање подзаконских 

Аката установе 

Анализа, израда нових 

Правилника и допуна 

Секретар школе, пом. 

Директора и члан тима 
До краја првог полуг. 

Упознавање ученика са ПП 
Анализа постојеће шеме 

и ПП, усклађивање 

Ученички парламент, 

Чекрџин , Шпер  
До краја новембра 

Развијање и неговање 

Богатства различитости 

 

Приказ разл. 

обичаја и култ. 

 

Вршњачки тим 

Дечји савез 

стручна већа 

Новембар, 

Децембар, 

Март 

Мај, 

Обуке за новозапослене у 

Школи на тему Насиље и 

заштитне мреже 

Радионица, разговор 
 

Чекрџин, Шпер 
Крај новембра и децембар 

Израда зидних новина- 

„догодило се у школи“ 

Сакупљање вести и 

израда з.новина 
Ученички парламент 

сваког месеца од краја 

новембра 

Евиденција насилних ситуација 

 
вођење документације 

одељ.старешине и стр. 

сарадници 
током  године. 

Периодично праћење и извештавање о  

ефектима реализованиих актиности 

и појавама насилних 

ситуација и атипичног  

понашања ученика 

Прикупљање и 

Сачињавање извештаја 

за Одељ. и  Наст.веће 

Рајка Чекрџин 

 

Децембар- 

 

Јун 

Развијање вештина 

разрешавања насилних 

ситуација-запослени 

Радионица, разговор 

Размена искустава - 

запослени 

Чланови тима  

Лакатуш, Станић-Петровић 
Март 

Развијање вештина 

разрешавања насилних 

ситуација- ученици 

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

Активности ВТ 

Промоција ненасиља, 

спортске активности, 

радионице 

Дарко Јоњев 

Савановић.. 
Октобар-јун. 
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Оглашавање у медијима 

 

Промовисање позитив 

них примера добре 

праксе 

Драгана Шпер 

Снежана Олушки 

 

По потреби 

Инструирање Савета родитеља 

 у циљу реализације 

програма  заштите ученика од   

насиља 

Информисање, размена 

идеја, преузимање одговорности 

Рајка Чекрџин 

Нада Петровић Станић 

Марија Лакатуш 

Снежана Олушки 

Новембар -мај 

Умрежавање носилаца 

Превенције: Савет 

Родитеља,Шк Одбор, 

Од. Већа, Наст. Веће 

Разговори, размена идеја и  

искустава, анализа 

извештаја 

Лакатуш, Олушки,  Децембар и јун. 

Анализа примене васпитних  

мера  

интерактивна размена  

на нивоу Од.већа 

Сва Oд.већа и директорка, 

 тим за заштиту 
децембар, март 

ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Усклађена и доследна 

Примена утврђених  

Поступака и процедура 

 на I нивоу 

Заустављање насиља, 

утврђивање  нивоа  

евидентирање, 

 обавештавање ОС,  

родитеља 

разговор , реституција, 

медијација 

договор, праћење  

реализације 

било ко од запослених, 

 ако је сведок насиља, 

од.старешина 

по потреби одређује одељ.старешина 

Усклађена и доследна 

Примена утврђених  

Поступака и процедура 

 на II  нивоу 

-Заустављање насиља, 

-провера сумње, 

-консултације у тиму 

-заштита онога ко трпи  

насиље, подршка 

-разговор са пошиниоцем 

-позивање и разговор са 

-сви запослени 

-одељ.старешина 

-тимЗЗЗ 

-психолог, педагог 

-родитељ 

-ученици 

-директор 

по потреби, током шк. 

године 
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родитељима  

-предузимање васпитн. 

мера према починиоцу 

-евидентирање 

-покретање ВДП 

-рад са од.заједницом 

-праћење ефеката 

Усклађена и доследна 

Примена утврђених  

Поступака и процедура 

 на IIIнивоу 

- заустављање насиља 

-збрињавање жртве 

-пријава СМЗ 

-евидентирање 

-обавештавање родитеља 

-консултације у тиму  

-покретањеВПД 

-васпитни рад са починиоце 

оцем и породицом 

-васпитни рад са ОЗ 

-подршка жртви 

-праћење ефеката 

-сви запослени. 

-директор 

-одељ.старешина 

-тим ЗЗЗ 

-психолог, педагог 

-одељ.заједница 

-родитељи  

по потреби, током шк. 

године 

Периодично праћење и вредновање врста и  

Учесталости насиља 

Истраживање,запажање 

Провера, анализа 

Тим за заштиту учени 

ка од насиља 

одељ.старешина 

Децембар  - 

Јун   

Подршка ученицима 

који трпе насиље 

Разговор, емпатија, 

објашњавање 

корака за његову  

заштиту 

изабрани члан тима и  

од. старешина 

по потреби, током шк. 

године 

Рад са ученицима који 

врше насиље 

Разговор о преузимању 

одговорности и договор 

о мерама и начину пра- 

ћења 

изабрани члан тима( по 

договору)  

од. старешина 

Новембар-јун 

Оснаживање ученика- 

посматрача за  

конструктивно реагов. 

Радионичарски рад, 

Разговор, учење  

Вршњачкој медијацији 

Дарко Јоњев 

Љиљана Малајев 

Новембар-јун 
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7.4. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

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

оквиру редовног наставног процеса, слободних активности и одељењских заједница. Како оспособљавање ученика за доношење реалних и 

зрелих одлука о избору занимања захтева дужи континуирани и систематски рад, професионална оријентација ће се плански и систематски 

одвијати у основној школи - од првог до осмог разреда , а не само у осмом разреду, када се доноси прва одлука о избору одређеног 

образовног профила. Професионална оријентација се наставља и у припремном разреду средње школе. 

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

оријентације, школски психолог, социјални радник, разредне старешине, предметни наставници. Остали учесници у раду на професионалној 

оријентацији су: директор, реедукатор психомоторике, логопед, разредна већа, наставничко веће, стручна већа, организације ученика уз 

повремено улључивње родитеља. 

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

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

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

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

развоја, 

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

 - формирање правилних ставова према раду, 

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

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

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

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

 

 

 

Саветодавни рад са род- 

итељима чије дете трпи  

или врши насиље  

Упознавање родитља са правима/обавезама 

Оснаживање за преузи- 

мање одговорности и  

сарадњу у интересу  

детета 

Одељењски старешина 

Одабрани члан тима 

Новембар-јун 

Евалуација програмских 

активности 

Извештавање 

 

Чланови тима Децембар- 

јун 
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Активност Време Реализатори 

Упознавање ученика са 

подручијима рада, 

образовним профилима и 

средњим школама 

 Израда паноа за ученике 

 Организовање презентација средњих школа 

 Формирање Кутка за професионалну 

оријентацију 

 Формирање збирке промотивног и 

информативног материјала средњих школа 

током школске 

године 

- Тим за професионалну 

оријентацију 

Упознавање ученика са 

занимањима и светом рада 

 Презентација занимања родитеља ученика 

 Организовање посета радним организацијама и 

установама 

 Израда паноа са занимањима родитеља 

 Организовање посета сајмовима занимања и 

образовања 

током школске 

године 

- Одељењска већа 

- Тим за професионалну 

оријентацију 

Саветодавни рад с 

ученицима осмог разреда 

 Примена стандардизованих тестова (ТПИ и др.) 

 Индивидуални саветодавни рад с ученицима 

 Индивидуални саветодавни рад с родитељима 

 Сарадња са ЦИПС у оквиру НСЗ 

 Предавања/радионице за ученике о избору 

занимања 

 Саветодавни рад с ученицима којима је потребна 

додатна подршка и сарадња с релевантним 

службама 

друго и треће 

тромесечје 

- Психолог школе 

- Одељењске старешине 

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 

током школске 

одине 

- Тим за професионалну 

оријентацију 

- Одељењске старешине 
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7.5. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

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

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

за унапређење здравствене културе ученика. 

У сачињавању програма здравственог васдпитања пошло се одциљева и задатака утврђених и планираних РПШ-ом  као и претходне 

анализе постојећег стања и утврђених потреба:  

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

засновано на искуству. 

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

вредности и подстицање оптималног развоја личности. 

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

-Стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења. 

-Васпитање ученика за рад и живот у здравој средини. 

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

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

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

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

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

-Развијање одговорног односа према себи и другима. 

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

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

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

-Упознавање са најосновнијим елементима здравог начина живота. 

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

-Формирање жеље да ученик упозна своје тело. 

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

 Реализација одабраних радионица за групе 

заинтересованих ученика 
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РАЗР

ЕД 
ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ МЕС. 

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ 

РАДА 
РЕАЛИЗАТОРИ САРАДНИЦИ 

I- IV Подстицање сазнања осеби IX-X 

Корективни 

програм,вођење „споменара 

другарства“, психол. 

радионице 

Психолог,специјал.педагог,

логопед, реедукатор, 

одељ.старешина 

Остали наставници и 

сарадници, 

Родитељи 

V – 

VIII 

Свест о сличностима и 

разликама наших осећања 

током 

године 

Индивидуалне и групне 

логопедске и 

психомоторне вежбе, 

психолошке радион. 

Психолог,педа 

гог, наставници 

индивидуалне 

наставе 

Одељењске 

старешине, 

остали наставници 

Ош 

Сш 

Утврђивање броја ученика са 

стањем потреба за појачаном 

хигијеном у школи 

IX-X 

I- II 

Опсервација, интервју, 

скале процене, преглед 

хигијене 

Снежана Нан 

Александар Цвејанов 

Одељењске старешине, 

наставници, стручни 

сарадници 

Ош 

Сш 

Спровођење установљених 

процедура предвиђених РПШ-

ом ,за спровођење хигијене у 

школи 

Током 

године 

Опсервација, интервју, 

скале процене, преглед 

хигијене 

Директор, помоћници 

директора, 

социјални радник  

психолог, педагог, 

медицински техничар, 

одељењски старешина 

 

остали наставници, 

родитељи 

радници на одржавању 

хигијене, 

I – IV Препознавање осећања 
током 

године 

Индивидуалне и групне 

логопедске и 

психомоторне вежбе, 

психолошке радионице 

Психолог,         педагог,  

наст.инд.наставе 

Психолог,         педагог,  

наст.инд.наставе 

ОШ 

СШ 

Евидентирање променау 

развоју 

током 

године 

Дефектолошка и 

психолошка процена, 

процена знања 

Стручна служба, 

наставници инд. наставе, 

предметни наст. 

Здравствени 

радник, педијатри, 

лекари специјал. 

ОШ 

СШ 

Хигијена зуба и усне 

дупље 

током 

године 

предавања , здравствени 

прегледи, демонстрација 

Здравствени 

радник 

Одељењске 

старешине 

I – IV 

Формирање навикаправилне 

исхране,самопослуживања и 

коришћења санитарних 

чворова 

Прво 

полуг. 
Опсервација и инструкција 

Васпитачи и 

одељењске стар. 

Здравствени радник, 

Куварице 
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I –VIII 
Развијање личне одговор 

ности за бригу о телу 

Током 

године 

Опсервација и инструкције, 

предавања 

Одељењске 

стар.здравствени радник и 

соматопед 

Остали чланови 

колектива 

I –VIII 
Психомоторна 

организованост 

Током 

године 

Корективно  – превентивне 

вежбе 
Реедукатор, соматопед 

Остали чланови 

колектива 

I –VIII Шта је здраво понашање 
Током 

године 

Предавања, инструкције, 

прегледи 
Здравствени радник 

Педијатри , 

неуропсихијатар 

Стоматолози 

ОШ 

СШ 

Правилно коришћењеуслуга  

здравствених служби 

Током 

године 
Предавања, инструкције 

Одељењскестарешине,здрав

ствени р. 
Социјални радник 

I –VIII Безбедно кретање у саобраћају 
Током 

године 
Предавања, инструкције 

васпитачи, одељењске 

старешине, наставн.TO. и 

практичне наставе 

Радници 

МУП-а 

ОШ 

СШ 
Савладавање  конфликата 

Током 

године 
Радионице, разговори 

Тим за заштиту деце од 

насиља 

Стручна служба, 

одељењске стар. 

ОШ 

СШ 

Перцепција индивидуалних 

разликамеђу половима 

Током 

године 

Разговори, 

радионице 

Одељењске старешине, 

психолог, 

педагог, 

здравствени р. 

Стручна служба, 

одељењске старешине 

ОШ 

СШ 

 

Знати како сачувати здраву 

околину 

Током 

године 

Предавања, 

разговори, 

радионице 

Одељењске стар, руков. 

еколошке 

секције 

Сви члановиколектива 

ОШ 

СШ 

Злоупотрба психоакти 

вних супстанци 

XI 

 

V 

Предавања 

разговори 

филм 

радионице 

Одељењске старешине 

Специјални 

педагог 

психолог 

здравствени радник 

СШ 
Заштита од нежељене 

трудноће 

током 

године 

Предавања 

разговори 

радионице 

Здравствени радници 

специјални педагог 

психолог 

саветовалиште за младе 

ОШ 

СШ 
Шта је насилништво 

током 

године 

предавања 

разговори 

филм 

радионице 

Одељењске 

старешине, специјални  

педагог, 

психолог 

Тим „ Моја школа, 

школа без насиља“ 

МУП 

НВО 
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-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. 

 

 

 

7.6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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  

 

 

 

ОШ 

СШ 
Појам родне равноправности 

V 

VI 

предавања 

радионице 

Специјални педагог 

психолог 
одељењске старешине 
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ПРОГРАМСКИ  ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ  РАДА САРАДНИЦИ 

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 

 

 

 

 

Пикупљање документације, спровођење 

свих радњи везаних за конкурс за 

ученичке стипендије, израда спискова за 

ученичке стипендије  

 

 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

увид у постојећу  

документацију 

прикупљање 

документације 

израда спискова 

 

разредне старешине 

друге институције 

родитељи 

Саветодавни рад са родитељима ученика 

који не похађају редовно наставу, 

обилазак породица 

Рад са ученицима са поремећајем 

понашања, њиховим родитељима, 

обилазак породица 

Праћење ученика без родитељског 

старања 

 

Праћење ученика са здравственим 

проблемима 

 

Саветодавни рад у вези остваривања 

права као и обавеза 

 

 

ТОКОМ ЦЕЛЕ 

 

ГОДИНЕ 

 

 

 

 

-разговор 

 

-саветодавни рад 

 

-писање дописа и пријава 

 

-теренски рад 

стручна служба 

 наставници 

администрација 

 друге институције 
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ПРОГРАМСКИ  ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ  РАДА САРАДНИЦИ 

Подела прикупљене помоћи 

 

 

Посете дислоцираним одељењима 

Учешће у раду Тима за професионалну 

оријентацију 

Рад са ноноуписаним ученицима 

 

ОКТОБАР- 

 

НОВЕМБАР 

 

рад на терену 

консултације  

 дописи  другим институцијама 

интервју 

групни разговор 

 

директор 

стручна служба 

разредне старешине 

друге институције 

 

Учешће у раду стручних органа 

Састанак Комисије за професионалну 

оријентацију 

Родитељски састанак за припремне 

разреде средље школе 

Писање приговора за ученике средње 

школе, који нису на листи за стипендије 

 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 

писање извештаја 

вођеље евиденције 

и документације 

консултације и давање предлога 

дописи 

помоћници директора 

стручна служба 

разредне старешине 

 друге институције 

администрација 

родитељи 

Подела хуманитарне помоћи 

Помоћ ученицима у одећи и обући у 

зимском периоду 

Обилазак породица, рад са родитељима 

чија деца нередовно/не похађају наставу 

 

 

 

 

 

ЈАНУАР- 

 

ФЕБРУАР- 

 

МАРТ 

 

процена потреба 

рад на терену 

разговори, савети 

дописи 

стручна служба 

 разредне старешине 

 друге институције 

Професионална оријентација за VIII 

разредe 

 

Саветодавни рад са ученицима и 

породицама 

 

Обилазак наших одељења на селу 

 

 

 

АПРИЛ- 

МАЈ 

 

 

интервју 

 

рад на терену 

 

саветовање, информисање 

 

стручна служба 

 разредне старешине 

 друге институције 
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ПРОГРАМСКИ  ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ  РАДА САРАДНИЦИ 

  

Сарадња са редовним школама 

 

Родитељски састанци за ученике 

завршних разреда ОШ у Зрењанину и 

Кикинди 

 

Припрема документације и мишљења за 

лекарске прегледе ученика, који се 

уписују у средњу школу 

 

 

 

 

МАЈ 

разговор 

 

давање предлога и мишљења 

 

писање дописа 

 

саветодавни рад 

помоћници директора 

стручна служба 

наставници 

друге институцује 

Учешће у раду стручних органа 

 

Припрема за упис ученика за следећу 

школску годину 

 

Сарадња са ученицима и родитељима 

 

Сређивање евиденције и документације 

за ученике који завршавају школу 

 

Припрема извештаја о раду 

Припрема плана рада 

 

 

 

ЈУН 

саветодавни рад 

 

вођење евиденције 

и докумантације 

 

консултације 

 

анализа података 

 

 

директор 

 

помоћници директора 

 

стручна служба 

 

наставници 

 

администрација 

 

 друге институције 
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7.7.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 
АКТИВНОСТ ЦИЉЕВИ МЕСЕЦ 

 

1. 

Сарадња са Народним музејом- 

Зрењанин у виду учешћа у 

радионицама, посетама актуелних 

изложби као и сталних поставки 

Музеј као инситуција чија је делатност 

усмерена ка друштву, може имати значајну 

илогу у промовисању одрживог развоја и 

очувања компоненти биодиверзитета. 

 

септембар-јун 

 

 

2. 

 

 

Еколошке радионице 

Цилјеви еко радионица су развијање еколошке 

свести, развијање одговорног односа према 

окружењу и спремност за очување живе и 

неживе природе, уочавање чињенице да је 

човек део природе и да треба да је чува, 

подстрехивање на креативно коришћење 

материјала из свакодневног живота, 

повезивање теоретског знања са практичним 

решењима. 

 

 

септембар-јун 

 

 

3. 

 

Обележавање Светског дана животиња 

(промотивни филмови, попуњавање 

анкета, посета резервату природе 

„Царска бара“..) 

Све активности у вези обележавања овог 

датума имају циљ да  нас  подсете да су 

животиње равноправни становници наше 

планете са којима делимо живот на њој, да 

имају једнака права на живот као и ми, да као 

и ми осећају бол, страх,  да имају  своје 

потребе  и да им не смемо чинити оно што не 

желимо да неко чини нама. 

 

 

04. октобар 

 

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 

 

Последња недеља првог 

полугодишта 
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РЕДНИ 

БРОЈ 
АКТИВНОСТ ЦИЉЕВИ МЕСЕЦ 

бусеном које се после празника могу посадити,  

ствара се  традиција неге зеленила. 

 

5. 

 

Обележавање Светског дана вода 

(цео наставни дан може бити посвећен 

водама кроз интердисциплинарну, 

односно тематску наставу) 

Подизање свести о важности воде за опстанак, 

побољшању управљања њеним ресурсима, 

упознавање са начинима економисања водом и 

мерама против њеног загађења . 

 

22. март 

 

 

 

 

6. 

 

 

Обележавање 

Дана планете Земље 

(промотивни филмови, прављење 

плаката, зидних новина..) 

Упозорити на опасност која прети животу на 

Земљи због наглог развоја индустрије и 

пораста потребе за енергијом што је 

резултирало повећаном експлоатацијом 

фосилних горива, ослобађањем великих 

количина отровних супстанци у атмосферу, 

глобалним загревањем и климатским 

променама.Утицати на свест о одговорности 

човека у очувању животне средине 

 

 

22.април 

 

 

7. 

Дан Сунца 

(гледање краткометражног анимираног 

филма“То је екологија“ ) 

Упознати ученике са предностима и 

могућностима примене обновљивих извора 

енергије.Едуковати младе о томе како 

штедњом енергије и њеним економисањем 

помажу животној среди а самим тим и себи. 

 

 

01-19. маја 

 

 

8. 

 

Европски дан паркова 

(посета и акција чишћења неког 

градског парка) 

 

Указати на значај зелених површина у граду и 

упознати ученике са мерама заштите и 

правилним опхођењем према парковима и 

природи уопште 

 

24. мај 
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РЕДНИ 

БРОЈ 
АКТИВНОСТ ЦИЉЕВИ МЕСЕЦ 

 

 

 

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 

 

 

7.8. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

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

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

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

ангажовању родитеља у реализацији васпитних задатака  школе.  

У циљу што бољег информисања о најновијим сазнањима о одгајању и васпитавању деце, родитељима ће бити одржани тематски 

родитељски састанци.  

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

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

- правовремено информисање родитеља о активностима у школи 

- укључивање родитеља у годишње планирање рада школе 

- укључивање родитеља у планирање и реализацију активности и акција 

ученичких организација 

- укључивање родитеља у акције на уређењу школе 

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

- одржавање педагошких предавања за родитеље 

- предавања за ученике из области здравственог васпитања 

- предавања за ученике о занимањима    

- заједнички излети деце и родитеља, спортска такмичења 

 

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

разумевања, поштовања и поверења.  

 

 

Активност Време Реализатори 

Информисање 

 Редовни и ванредни родитељски састанци 

 Пријем родитеља („отворена врата“) 

 Израда паноа 

 Сајт школе 

 Организација предавања/радионица за родитеље о 

различитим темема 

током године - Сви органи и службе школе 

Саветовање 

 Индивидуални саветодавни рад педагошко-

психолошке службе или одељењских старешина 

 Организација предавања/радионица за родитеље о 

различитим темема 

 Препоруке за обраћање одговарајућим 

институцијама 

током године 

- Одељењске старешине 

- Педагошко-психолошка 

служба 

Партиципација 

 Учешће родитеља у реализацији наставе и 

ваннаставних активности 

 Учешће родитеља у спортским активностима 

 Учешће родитеља у реализацији посета и излета за 

ученике 

 Учешће родитеља у хуманитарним и културним 

активностима 

током године 
- Одељењска већа 

- Стручна већа 

Консултовање у 

доношењу одлука 

 Доношење одлука из своје надлежности 

 Разматрање питања из своје надлежности  
током године 

- Савет родитеља 

- Школски одбор 
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Активност Време Реализатори 

 Давање сагласноости из своје надлежности  - Комисије 

Отворена школа 
 Пријава и посете изабраним часовима наставе 

 Израда евиденције о присуству родитеља 

сваке последње 

недеље у месецу 

- Пријављени родитељи 

- Савет родитеља 

Анкетирање 

родитеља 

 Израда анкете 

 Избор узорка 

 Обрада података и израда извештаја 

 Препоруке за измену програма сарадње 

на крају 

полугодишта 

- Педагошко-психолошка 

служба 

- Педагошки колегијум 

 

 

7.9. 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 



Школски програм за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања 
 

 

254 

 

 

 

- заштита библиотечко-медијатечке грађе и њихова периодична ревизија 

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

 

1. Планирање и програмирање рада 

2. Васпитно-образовна делатност 

а)Рад са ученицима 

б)Сарадња са наставницима и стручним сарадницима 

3. Библиотечко-информациона делатност 

4. Културна и јавна делатност 

5. Стручно усавршавање 

 

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

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

 

 припремање наставних средстава,училаи литературу за наставне часове 

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

 прикупљање материјала и уређивање зидних новина 

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

органа школе,као и приликом манифестација које школа планира 

 вођење документације о свом раду  

 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ВРЕМЕ ДИНАМИКА РАДА САРАДНИЦИ 

сачињавање глобалног годишњег и 

месечног оперативног програма 
IX Прва недеља 

Директорка, помоћник 

директора, психолог 

сређивање и обрада књига и 

аудиовизуелних средстава 
IX-VI свакодневно  

учешће у раду  тима за заштиту од 

насиља  
IX-VI 

Предвиђено динамиком рада тима 

за заштиту од насиља 

 

Директорка, помоћник 

директора, наставници и 

сарадници 

учешће у припреми  и реализацији 

инклузивних игара  
IX- XII 

Предвиђена пројектним 

активностима 

Директорка,помоћници 

директора, наставници 

упис нови х чланова и њихово IX-VI свакодневно Одељенске старешине 
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ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ВРЕМЕ ДИНАМИКА РАДА САРАДНИЦИ 

упознавање са начином рада 

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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7.10. 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. 

 

7.11. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

Укључивање ученика у изради и 

украшавању предмета за Ученичку задругу 
октобар-мај наставници и ученици 
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7.12. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

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

Праћење примене 

превентивних мера безбедности 

и здравља на раду у складу са 

Актом о процени ризика. 

Праћење примене 

превентивних мера 

безбедности и здравља на 

раду у складу са Актом о 

процени ризика. 

Праћење примене 

превентивних мера 

безбедности и здравља на 

раду у складу са Актом о 

процени ризика. 

Праћење примене 

превентивних мера 

безбедности и здравља на 

раду у складу са Актом о 

процени ризика. 

Обука новозапослених и 

запослених који мењају радно 

место 

Обука новозапослених 

радника 

Обука ђака који праксу 

обављају у оквиру школских 

радионица: I, II и III разреди 

Средње школе 

Обука ђака који праксу 

обављају у оквиру школских 

радионица: припремни 

разреди Средње школе 

 

 

7.13. 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. 
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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.   

 

 

 

7.14. ПРОГРАМ  РАДА  ЛОГОПЕДА 
 

 

   

 

Рад  логопеда се спроводи у циљу корекције  поремећаја  вербалне комуникације, а такође и ублажавање развојних поремећаја код 

деце. Користи се као специфичан метод рада са циљем  подстицања  развоја  личности у свим њеним областима и у сврху разрећавања  

проблема, који је настао као последица поремећаја вербалне комуникације код детета. 

 

РАЗРЕД ПРОГРАМСКИ 

ЗАДАЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕТОДА 

РАДА 

ОБЛИЦИ 

РАДА 

V – VIII Логопедско испитивање и процена 

говорно-језичког статуса ученика 

Септембар (по 

потреби, у току 

године) 

Логопедска 

дијагностичка батерија 

тестова 

Индивидуални рад 

V – VIII Општа вербална стимулација Октобар - јун Илустративно - 

демонстаривна 

Индивидуални рад 

V – VIII Вежбе моторике Октобар – јун Илустративно - 

демонстаривна 

Индивидуални рад 

V – VIII Оријентација на папиру и у 

простору 

Октобар – јун Илустративно - 

демонстаривна 

Индивидуални рад 

V – VIII Усвајање графема ћириличног 

писма 

Октобар – јун Илустративно - 

демонстаривна 

Индивидуални рад 

V – VIII Препознавање слова изоловано и у 

контексту речи 

Октобар – јун Илустративно - 

демонстаривна 

Индивидуални рад 

V – VIII Анализа и синтеза кратких речи Октобар – јун Илустративно - Индивидуални рад 
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(од три слова) демонстаривна 

V – VIII Анализа и синтеза двосложних 

речи 

Октобар – јун Илустративно - 

демонстаривна 

Индивидуални рад 

V – VIII Вежбе шчитавања Октобар – јун Илустративно - 

демонстаривна 

Индивидуални рад 

V – VIII Вежбе разумевања прочитаног Октобар – јун Илустративно - 

демонстаривна 

Индивидуални рад 

V – VIII Слободно препричавање Октобар - јун Илустративно - 

демонстаривна 

Индивидуални рад 

V – VIII Усвајање граматичких категорија 

и појмовно богаћење речника 

Октобар - јун Илустративно - 

демонстаривна 

Индивидуални рад 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.15. ПРОГРАМ  РАДА  РЕЕДУКАТОРА  ПСИХОМОТОРИКЕ 
 

 

 

 

 

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

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

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

и  социјалном  развоју  детета, да  развију  и  богате  сензорна  и  психомоторна  искуства  детета, да олакшају  учење, читање, писање, 

усвајање  математичких  и других  законитости, као  и  да  допринесу  бољој  мотивацији  и  постизању  успеха. 
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РАЗРЕД ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕТОД РАДА ОБЛИЦИ РАДА 

V – VIII 

 

Дефектолошка процена ученика,израда 

плана рада 

септембар Дефектолошка батерија 

тестова 

Индивидуални рад 

V – VIII 

 

Програм за развој доживљаја телесне 

целовитости 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V – VIII 

 

Програм за развој оријентације и доживљај  

гестуалног и објективног простора 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V – VIII 

 

Програм стимулације сензорно-

перцептивних способности 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V – VIII 

 

Програм за развој психомоторике у целини Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V – VIII 

 

Програм за развој фине моторике и 

графомоторних способности 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V – VIII 

 

Програм за развој способности контроле и 

координације покрета 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V – VIII 

 

Програм за развој праксије Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V – VIII 

 

Програм за развој практогностичке 

организованости 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V – VIII 
Програм за подстицање сазнајног развоја Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V – VIII 

 

Програм за развој гнпстичке 

организованости 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V – VIII 

 

Програм вежби за контролу импулсивности Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V – VIII 

 

Програм вежби за уједначавање мишићног 

тонуса и осамостаљивање покрета 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V – VIII 

 

Програм вежби за доживљај 

латерализованости на себи и у простору 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V – VIII 

 

Програм за развој социјалних и адаптивних 

вештина 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V – VIII Програм за развој оријентације у времену Октобар - мај Демонстративна, Индивидуални рад 
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  вербална 

V – VIII 

 

Програм за развој пажње и памћења Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V – VIII 

 

 

Програм вежби које су основа за 

овладавање школским вештинама 

читања,писања,нумеричким способностима 

Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V – VIII 

 

Релаксација Октобар - мај Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V – VIII 

 

ЕВАЛУАЦИЈА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  Јун Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

 

 

 

 

 

7.16. 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 

функцијама. 

   

РАЗРЕД ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕТОДА РАДА ОБЛИЦИ РАДА 

V-VIII Процена моторичких способности 

 

Процена когнитивних способности 

Септембар  Протокол за процену 

моторних и когнитивних 

способности 

Индивидуални рад 

V-VIII Програм за координацију покрета 

- Горњих екстремитета 

Октобар – Јун  Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 



Школски програм за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања 
 

 

262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Доњих екстремитета 

- Тела у целини 

V-VIII Програм за развој опште моторичке 

спретности 

- Програм за уједначавање 

тонуса и осамостаљивање 

покрета 

- Програм за развој равнотеже 

Октобар – Јун  Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V-VIII Програм за развој визуомоторне 

координације 

Октобар – Јун  Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V-VIII Програм за манипулативну спретност 

- Функционална способност 

шаке и прстију 

Октобар – Јун  Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V-VIII Програм за развој графомоторних 

способности 

Октобар – Јун  Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V-VIII Програм за развој доживљаја телесне 

целовитости 

Октобар – Јун  Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V-VIII Програм за развој орјентације у 

простору 

Октобар – Јун Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V-VIII Програм за развој пажње и визуелне 

дискриминације 

Октобар – Јун Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V-VIII Програм за развој орјентације у 

времену 

Октобар – Јун Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 

V-VIII Релаксација Октобар – Јун Демонстративна, 

вербална 

Индивидуални рад 
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7.17. 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. 

 

 

 

 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДА РАДА ОБЛИЦИ РАДА 

Откривање и процена снага 

ученика 

Септембар и по 

потријему нових ученика 

Вербална,демонстративн

а 

Индивидуални  

Кодекс понашања, важност 

успостављања и поштовања 

правила 

Септембар-јун Интерактивне, 

драматизација 

Индивидуални и групни 

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

демонстративна 

Групни, радионичарски 

Развој и неговање моралности Новембар - јун Вербална интерактивна Индивидуални и групни 

Социјална перцепција Октобар - јун Вербална интерактивна Индивидуални и групни по потреби 

Успостављање и јачање 

одговорности 

Октобар - јун Вербална интерактивна Индивидуални 

Безбедност ученика Септембар-јун Вербална, 

демонстративна 

Групни  

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

Непријатна осећања Октобар -јун Вербална ,дијалошка Индивидуални  

Изазови и како са 

њима(вршњаци, алкохол, 

дроге..) 

Децембар, мај, јун Вербална, 

демонстративна 

Групни  
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7.18.ПРОЈЕКЦИЈА ПОТРЕБЕ ЗА ПОДРШКОМ ОБАВЕЗНИМ ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА 
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ПЕТИ 
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Примењује се од школске 2019/2020. године. 
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