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У Српском Итебеју,
јун, 2018.г.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
2018.-2022.г.

УВОД

Основно образовање и васпитање остварује се у складу са Школским програмом, који се доноси на
основу наставног плана и програма основног образовања и васпитања.

Основна школа „Милош Црњански“ остварује Школски програм на српском и мађарском језику,
на основу наставног плана и програма за први, други, трећи, четврти,пети, шести, седми и осми разред.

Школски програм израђен je за период од четири године, тј. од школске 2018/2019. – 2021/22. године.
По потреби се доносе измене и додаци Школском програму у виду Анекса школског програма.
Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и програма и потреба ученика и
родитеља, школе и јединице локалне самоуправе.
Школски програм израђен је у складу са законом.
Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан образовно-васпитни
рад у школи.
Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира и реализује
свој рад.
Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе,
праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног
рада и напредовања сваког ученика.
Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма у складу са Законом.
Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања.
Школа објављује школски програм у складу са Законом и општим актом школе.

Начела израде школског програма
Школски програм утемељен је на начелима:
1) усмерености на процесе и исходе учења;
2) заснованости на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета програма;
3) уважавања узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, формирања ставова и
усвајања вредности код ученика;
4) хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих наставних
предмета;
5) поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и брзине напредовања,
као и могућности личног избора у слободним активностима;
6) заснованости на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама наставе и
учења;
7) уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово повезивање са
садржајима наставе;
8) развијања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања учениковог
интересовања за учење и образовање у току целог живота;
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9) коришћења позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за мотивисање
ученика

Школски програм ОШ „Милош Црњански“ у Српском Итебеју основни је радни документ који
приказује све планиране наставне теме и области, активности, као и организацију рада на остварењу
циљева и задатака од првог до осмог разреда.

Школски програм базиран је на следећим документима:
- Закон о основама система образовања и васпитања
- Закон о основном образовању и васпитању
-Наставни план за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања
-Наставни програм образовања и васпитања за први и други разред основног образовања и васпитања
-Наставни програм образовања и васпитања за трећи разред основног образовања и васпитања
-Наставни програм образовања и васпитања за четврти разред основног образовања и васпитања
-Наставни план за други циклус основног образовања и васпитања
-Наставни програм за пети разред основног образовања и васпитања
-Наставни програм за шести разред основног образовања и васпитања
-Наставни програм за седми разред основног образовања и васпитања
-Наставни програм за осми разред основног образовања и васпитања
-Резултати извршеног самовредновања

ОСНОВНИ ПОДАЦИ ОШКОЛИ

1. Статусни услови

Основна школа “Милош Црњански” Српски Итебеј организована је као јавна установа за основно
образовање и васпитање ученика са територија насељених места: Српски Итебеј, Нови Итебеј, Међа и
Хетин. Седиште школе је у Српском Итебеју, Омладинска 2. Издвојена одељења су: ИО Међа и
комбинована одељења у ИО Хетин.

Установа је под непосредним руководством Министарства просвете и спорта и Покрајинског
секретаријата за образовање и културу. Управни орган школе је Школски одбор.Руководећи орган
школе је директор.

Стручни органи школе су:
1. Наставничко веће
2. Одељенско веће
3. Стручно веће за области предмета
4. Стручни активи.

Настава ће се одвијати на српском и мађарском наставном језику за ученике од I до IV разреда у
Хетину и од I до VIII разреда у Српском Итебеју, а на српском језику од I до VIII разреда у Међи.

Ове године формираноје 3 одељења првог разреда (у Српском Итебеју два – једно на српском и
једно на мађарском наставном језику, у Међи једно на српском наставном језику и први разред ће
похађати 3 ученика у комбинованом одељењу у Хетину на српском наставном језику).

Изборна настава из Грађанског васпитања и Верске наставе (православна, католичка и
реформаторска) одвијаће се од првог до осмог разреда.
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2. Просторни и материјално технички услови рада

Простор у коме се одвијао образовно-васпитни рад остао је исти, али се променио у погледу распореда.
Располагали смо са 21 учионицом и салом за физичко. У протеклој школској години свако одељење је
имало своју учионицу и по потреби су одлазили у један од кабинета (техничко образовање,
физика/хемија, музичка култура, информатика, биологија). Школа има и интерактивну учионицу у којој
се налази интерактивна табла, пројектор и рачунар, као и 30 трапезастих једноседа са столицама, и
користи се у редовној настави, свакодневно, по потреби за угледне часове, презентације. У
интерактивној учионици се налази и један део школске библиотеке. Стручна служба (психолог и
педагог) налази се поред канцеларије директора где је смештен и помоћник директора. Правна служба
(секретар и административни радник), као и шеф рачуноводства, деле канцеларију смештену на спрату
изнад учионица.У Хетину се настава одвијала у две учионице и сали за физичко, а у Међи у 7 учионица
и сали за физичко.
Кабинет биологије је опремљен рачунаром, пројектором и штампачем, кабинет хемије само рачунаром, а
још две учионице на спрату и у приземљу су опремљене рачунаром.
У матичној школи, простор у коме се одвија образовно-васпитни рад, задовољава бројно стање ученика,
с тим да се разредна и предметна настава одвијају у истим учионицама тако да свако одељење нижих
разреда дели учионицу са одељењем виших разреда распоређено у две смене. Предметна настава је
делом кабинетска, а делом учионичка. За продужени боравак постоји посебна учионица која је
прилагођена потребама деце у боравку, али је потребно перманентно обнављање средствима за
рад.Испред школе је уређен простор зелене површине који служи као школско двориште,а иза школе у
школском парку се налази летња учионица – филагорија. У школском парку је изграђено дечје
игралиште.
Ученици нижих и виших разреда смењивали су се недељно. Педагог и психолог раде у супротним
сменама,а смене им се преклапају у времену од 12 до 13:30. По потреби се састају у истој или међусмени.

У Хетину постоји зграда у којој се изводи предшколско васпитање и образовање и разредна
настава у два комбинована одељења, тј. у две учионице. У Међи се настава изводила од I до VIII разреда,
с тим што су први и трећи разред били комбиновани. Постоји и одељење продуженог боравка које ради
у поподневној смени док се редовна настава одвија у преподневној смени.Испред школе се налази
ограђено школско двориште са спортским тереном.

Број школских зграда и објеката
Намена простора Укупна величина простора у м2 Укупан број учионица
Школска зграда матичне школе 2.862 21
Шк. зграда издвојеног одељења у Међи 1.004 6
Шк. зграда издвојеног одељ. у Хетину 350 2
Финансијско-рачунов. служба / /
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Техничка опремљеност

Наставна средства Матич
на
школа

Издвојена
одељења

УКУПН
О

Међа Хетин
Графоскоп 2 3 / 5
Дијапројектор 1 2 / 3
Компјутер 13 4 1 18
Лап-топ 5 1 1 7
ЦД плејер 7 5 3 15
Телевизор 3 2 / 5
ДВД 1 1 / 2
Видео рекордер 1 1 / 2
Пројектор 4+1 1 / 6
Мултифункц. уређај 3 2 1 3
Музички инструменти 6 2 1 8
Орфов инструментариј 1-

расход
овати

1

Штампач 7 1 1 10
Скенер 1 / / 1
Интерактивна табла 2 / / 1
Беле табле 4 2 2 6
Музичке линије / 2 / 2

Поред наведених наставних средстава, школа поседује и учила (зидне слике, карте, моделе...), а
неке од наставних средстава (зидне новине, плакати, модели...) ученици сами израђују у сарадњи са
наставницима.

Од часописа за ученике и приручника за наставнике школа набавља:
- “Просветни преглед“ и „Службени гласник“
- за наставницу биологије„Еко лист“
- за наставницу физике „ Млади физичар“
- за наставнике српског језика приручник „Књижевност и језик“
- лист за ученике из математике „Архимедес“
- у нижим разредима на српском језику деца узимају лист „Школарка“, „Витез“,
- часопис „Историја“ и „Педагогија“
- часопис за консалтинг пословања корисника буџетских средстава ''Буџет''.
а на мађарском језику листове:
- „Mézeskalács“ , „Jo Pájtas“, ''Új kép'', ''Természetbúvár'', „Hoppá”.
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Људски ресурси
Име и презиме Године

стажа
Испит за
лиценцу

Задужење у школи

Ђурђевка Ракић 24 Да Директор школе

Биљана Станковић 27 Да Наставник разредне
наставе/помоћник директора

Јасмина Филеп 16 Да Наставник информатике и
наставник енглеског језика

Љубица Станаћев 12 Да Школски психолог

Слађана Јосић 3 Да Школски педагог

Милица Моришан 5 Да Наставник у продуженом боравку

Тања Мичета 18 Да Наставник разредне наставе

Хермина Њергеш 23 Да Наставник разредне наставе

Слађана Савић 24 Да Наставник разредне наставе

Јелена Ивановић 18 Да Наставник разредне наставе

Олгица Живков 19 Да Наставник разредне наставе

Мануела Шаренац 24 Да Наставник разредне наставе

Клара Чилег 27 Да Наставник разредне наставе

Наталија Кецић 26 Да Наставник разредне наставе

Зита Немеди 14 Да Наставник разредне наставе.

Јелица Николић 30 Да Наставник разредне наставе

Тимеа Балинт 6 Да Наставник разредне наставе

Анета Ковач 36 Да Наставник разредне наставе

Светлана Керекеш 28 Да Наставник разредне наставе

Весна Стојић 24 Да Наставник разредне наставе

Андријана Руварац 8 Да Наставник српског ј.

Славица Симић 28 Да Наставник српског ј.

Драгана Борић 22 Да Наставник српског ј.

Горан Радаковић 6 Да Наставник српског језика као
нематерњег

Игор Васић 17 Нe Наставник математике

Милан Кркљеш 5 Да Наставник историје

Владимир Злокас 13 Не Наставник географије

Милица Грујић 4 Не Наставник географије

Ивана Воденичар 8 Да Наставник енглеског ј.

Дуња Травар 6 Да Наставник енгл. ј.

Илона Ковач 32 Да Наставникнемачког ј.

Иштван Ибоја 16 Да Наставник мађарског ј.

Жужана Јамбор 34 Да Наставник биологије

Ивана Бојанић 14 Да Наставник биологије

Анастазија Тот Римаи 6 Да Наставник физике

Обрад Становић 15 Да Наставник физичког о.

Јон Лелеа 33 Да Наставник техничког о.

Ференц Камраш 31 Да Наставник ТО

Драган Тепић 7 Да Наставник ТО

Камелија Ћирић 15 Да Наставник музичке к.

Татјана Рајић 13 Да Наставник информатике

Елеонора Кашлик 10 Не Наставник математике

Гизела Киш 36 Да Наставник музичке к.

Јожеф Добо 37 Да Наставник хемије

Вера Танкосић 25 Да Наставник ликовне културе

Јожеф Лазар 20 Не Наставник ТО



7

Јасмина Кузмановић 13 Да Наставник руског језика

Гизела Вуковић Сакал 16 Да Наставник географије

Јудит Ронто Бозоки 21 Да Наставник историје

Еде Ормош 4 Да Наставник физичког вапситања

Александар Хрњаз 2 Не Наставник математике

Тијана Мунћан 1.5 Не Наставник ликовне културе

Тамара Деак 1 Не Стручни сарадник

Радован Лабан 39 Да Наставник ликовне културе

Милош Становић 0,3 Не Наставник физичког и здравственог
васпитања

Ерика Фазекаш 1,5 Не Наставник хемије

Светлана Ћурић 3 Не Наставник разредне наставе

Слађана Мајсторовић / Не Наставник у продуженом боравку

Наставници разредне наставе
неодређено

с пуним фондом с непуним фондом
15 /

одређено
с пуним фондом с непуним фондом

1 /

Наставници предметне наставе
неодређено

с пуним фондом с непуним фондом
8 22

одређено
с пуним фондом с непуним фондом

1 10
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ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Сврха овог школског програма је омогућавање квалитетног образовања и васпитања, као и стицања
потребних знања, вештина, ставова, навика и формирање система вредности који обезбеђује успешно
сналажење у животу, уз поштовање својих и туђих потреба и интереса.
Циљеви и задаци програма односе се на:
-развој интелектуалних капацитета и знања деце,
-подстицање и развој физичких и здравствених способности,
-оспособљавање за даље образовање и самостално учење
-развој система вредности који се заснива на општим социјалним и моралним начелима демократског,
хуманог и толерантног друштва,
-развијање и неговање другарства, поштовања људских права и подстицање индивидуалне одговорности.
Школским програмом обезбеђује се остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа, према
потребама ученика и родитеља, односно старатеља и локалне заједнице.

Школским програмом обезбеђује се остваривање принципа обарзовања и васпитања:

• једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу
пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно
пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и
по другим основама;
• квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на тековинама и достигнућима
савремене науке и прилагођено узрасним и личним образовним потребама дететаи ученика;
• образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се
негује отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и цивилизацијској повезаности у свету,
посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности, слободе,
поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и одраслог;
• усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике наставе, учења и
оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама ученика, развија мотивација за учење и
подиже квалитет постигнућа;
• једнаке могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и врстама образовања и
васпитања, у складу са потребама и интересовањима деце, ученика и одраслих, без препрека за промене,
настављање и употпуњавање образовања и образовање током целог живота;
• оспособљеност за рад ученика и одраслих усклађену са савременим захтевима професије за коју
се припремају,
• обезбеђивање ефикасне сарадње са породицом укључивањем родитеља, одмносно стартеља ради
успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања;
• обезбеђивање разноврсних облика сарадње са локалном заједницом и широм друштвеном
средином како би се постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и
васпитању;
• обезбеђивање ефикасности, економичности и флекјсибилности организације система ради
постизања што бољег учинка;
• обезбеђивање отворености према педагошким и организационим иновацијама;
• 11.правовремено укључивање у предшколско васпитање и образовање;
• Адекватна припремљеност за школско учење и за прелазак на више нивое образовања и
васпитања;
• могућност да ученици са изузетним способностима (талентовани и обдарени), без обзира на
сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и установама, као и
идентификацији, праћењу и стимулисању ученика са изузетним способностима, као будућег научног
потенцијала;
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• могућност да деца и ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, без обзира на сопствене
материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања у установама, а лица смештена у установе
социјалне заштите, болесна деца и ученици-остварује право на образовање за време смештаја у установи
и током болничког и кућног лечења;
• смањење стопе осипања из система образовања и васпитања;
• каријерно вођење и саветовање запослених, ученика и одраслих усмереном ка личном развоју
појединца и напредовања у образовном и професионалном смислу.
• остваривање права на образовање и васпитање, без угрожавања других права детета и других
људских права.

Школским програмом обезбеђује се остваривање циљева образовања и васпитања:
• пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и ученика,
у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
• стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, математичке,
научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености неопходних за живот и рад у
савременом друштву;
• развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;
• развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информавија, уз вешто и
ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;
• оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем
образовању, професионалном раду и свакодневном животу;
• развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током
целог живота и укључивање у међународне образовне и професионалне процесе;
• развој свести о себи, ссамоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог
мишљења;
• оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог
развоја и будућег живота;
• развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад
и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем савремене
науке, економије, технике и технологије;
• развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
• развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања животне средине, еколошке етике и
заштите животиња;
• развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне
сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;
• развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и
хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на различитост и бризи
за друге, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;
• формирање ставова, уверења и система вредности, развоја личног и националног идентитета,
развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског и свог језика,
традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других народа,
развијање мултукултурализма, поштовање и очување националне и светске културне баштине;
• развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, толеранције и уважавање различитости;
• повећање образовног нивоа становништва

Школским програмом обезбеђује се остваривање општих исхода и стандарда постигнућа, односно
оспособљеност деце и ученика да:

• усвајају и изграђују знање, примењују и размењују стечено знање;
• науче како да уче и да користе свој ум;
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• овладају знањима и вештинама потребним за наставак школовања и укључивање у свет рада;
• идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење;
• раде ефикасно са другима као чланови тима, групе, организације и заједнице;
• одговорно и ефикасно управљају собом и својим активностима;
• прикупљају, анализирају, организују и критички процењују информације;
• ефикасно комуницирају користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким
средствима;
• ефикасно и критички користе науку и технологију, уз показивање одговорности према свом
животу, животу других и животној средини;
• схватају свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разумеју
да нису изоловани;
• покрећу и спремно прихватају промене, преузимају одговорност и имају предузетнички приступ
и јасну оријентацију ка остварењу циљева и постизању успеха.

Oстваривање општих исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним
процесом на свим нивоима образовања, кроз све облике, начине и садржаје рада.
Стандарди постигнућа јесу скуп исхода образовања и васпитања који се односе на сваки ниво, циклус,
врсту образовања, образовни профил, разред, предмет, односно модул.
Општи стандарди постигнућа утврђују се на основу општих исхода образовања и васпитања по нивоима,
циклусима и врстама образовања и васпитања, односно образовним профилима.
Посебни стандарди постигнућа утврђују се према разредима, предметима, односно модулима, на основу
општих исхода образовања и васпитања и општих стандарда постигнућа.
У основној школи „Милош Црњански“ у Српском Итебеју остваривање посебних стандарда постигнућа
предвиђено је глобалним и оперативним плановима наставника, чији су саставни део.
За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога то
потребно, посебни стандарди постигнућа могу да се прилагођавају сваком појединачно, уз стално
праћење његовог развоја.
За ученика са изузетним способностима посебни стандарди постигнућа могу да се прилагођавају сваком
појединачно, уз стално праћење развоја.
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Р.бр. А. Обавезни наставни предмети Први

разред
Други
разред

Трећи
разред

Четврти
разред

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180
2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72
3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180
4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - -
5. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72
6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72
7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36
8. Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108

УКУПНО: А 19 684 20 720 20 720 20 720
Р.бр. Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТИ
Први
разред

Други
разред

Трећи
разред

Четврти
разред

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Верска настава/ Грађанско

васпитање
1 36 1 36 1 36 1 36

2. Народна традиција 1 36 1 36 1 36 1 36
3. Лепо писање - - - - - - - -
4. Од играчке до рачунара - - - - - - - -

УКУПНО: Б 2 72 2 72 2 72 2 72
УКУПНО: А+Б 21 756 22 792 22 792 22 792

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети

Р.бр. Облик образовно-васпитног
рада

Први
разред

Други
разред

Трећи
разред

Четврти
разред

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Редовна настава 21 756 22 792 22 792 22 792
2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36
3. Додатни рад - - - - - - - -

Р.бр. Остали облици обарзовно-
васпитног рада

Први
разред

Други
разред

Трећи
разред

Четврти
разред

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Час одељенског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36
2. Друштвене, техничке,

хуманитарне, спортске и
културне активности

1 36 2 72 2 72 1 36

3. Екскурзија 1 дан
годишње

1 дан
годишње

1 дан
годишње

1 дан
годишње
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Наставни план за први разред

Обавезни предмети
ред.
број

Обавезнинаст. предмети Недељно
часова

Годишње
часова

Носиоци активности

1. Српски језик 5 180 Светлана Ћурић, наставник раз.наставе
Тања Мичета, наставник раз.наставе
Слађана Савић, наставник раз.наставе

2. Мађарски језик 5 180 Хермина Њергеш, наставник раз.наставе

3. Свет око нас 2 72 Сви учитељи првог разреда

4. Математика 5 180 Сви учитељи првог разреда

5. Ликовна култура 1 36 Сви учитељи првог разреда

6. Музичка култура 1 36 Сви учитељи првог разреда

7. Физичко васпитање 3 108 Сви учитељи првог разреда

8. Српски језик као нематерњи 2 72 Радаковић Горан, наставник српског
језика као нематерњег

9. Енглески језик 2 72 Татјана Рајић, наставник информатике
Ивана Воденичар, наставник енглеског

језика
Филеп Јасмина, наставник информатике
Дуња Травар, наставник енглеског језика

УКУПНО: 19/21 684/756

Изборни предмети

ред.
број

Наставни предмети Недељно
часова

Годишње
часова

Носиоциактивности

1.

Верска настава
Православна 1 36 Мајсторовић Саво, свештеник
Реформатска 1 36 Мартон Кривачи Илона, вероучитељ
Католичка 1 36 Семереди Пал, свештеник

2. Грађанско васпитање 1 36 Сви учитељи првог разреда
3. Изборни предмет 1 36 Сви учитељи првог разреда

УКУПНО: 2 72

Наставни план за други разред

Обавезни предмети

ред.
број

Обавезнинаст. предмети Недељно
часова

Годишње
часова

Носиоци активности

1. Српски језик 5 180 Олгица Живков, наставник.раз.наставе
Тања Мичета, наставник.раз.наставе
Јелица Николић, наставник. разредне н.

2. Мађарски језик 5 180 Зита Немеди, наст.раз.наставе
3. Свет око нас 2 72 Сви учитељи другог разреда
4. Математика 5 180 Сви учитељи другог разреда
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Изборни предмети
ред.
број

Наставни предмети Недељно
часова

Годишње
часова

Носиоци активности

1.

Верска настава
Православна 1 36 Мајсторовић Саво, свештеник
Реформатска 1 36 Мартон Кривачи Илона, вероучитељ
Католичка 1 36 Семереди Пал, свештеник

2. Грађанско васпитање 1 36 Сви учитељи другог разреда
3. Од играчке до рачунара 1 36 Сви учитељи другог разреда

УКУПНО: 2 72

Наставни план за трећи разред
Обавезни предмети
ред.
број

Обавезни наставни
предмети

недељно
часова

годишње
часова

Носиоци активности

1. Српски језик 5 180 Наташа Кецић, наставник.раз.наставе
Јелена Ивановић, наставник.раз.наставе
Слађана Савић, наставник разредне наставе

2. Мађарски језик 5 180 Тимеа Балинт, наставник.раз.наставе
3. Природа и друштво 2 72 Сви учитељи трећег разреда
4. Математика 5 180 Сви учитељи трећег разреда
5. Ликовна култура 2 72 Сви учитељи трећег разреда
6. Музичка култура 1 36 Сви учитељи трећег разреда
7. Физичко васпитање 3 108 Сви учитељи трећег разреда
8. Српски језик као нематерњи 2 72 Горан Радаковић, наставник.српског језика

као нематерњег
9. Енглески језик 2 72 Ивана Воденичар, наставник.енглеског језика

Рајић Татјана,наставник информатике
Филеп Јасмина, наставник информатике
Дуња Травар, наставник енглеског језика

УКУПНО : 20/23 720/828

Изборни предмети

ред.
број

Наставни предмети недељно
часова

годишње
часова

Носиоци активности

1.

Верска настава
Православна 1 36 Мајсторовић Саво, свештеник
Реформатска 1 36 Мартон Кривачи Илона, вероучитељ
Католичка 1 36 Семереди Пал, свештеник

2. Грађанско васпитање 1 36 Сви учитељи трећег разреда
3. Од играчке до рачунара 1 36 Сви учитељи трећег разреда

УКУПНО : 2 72

5. Ликовна култура 2 72 Сви учитељи другог разреда
6. Музичка култура 1 36 Сви учитељи другог разреда
7. Физичко васпитање 3 108 Сви учитељи другог разреда
8. Српски језик (нематерњи) 2 72 Горан Радаковић, наст.српског ј. као нем.
9. Енглески језик 2 72 Ивана Воденичар, наставник.енглеског

језика
Рајић Татјана, наставник.информатике
Филеп Јасмина, наставник.информатике
Дуња Травар, наставник.енглеског језика

УКУПНО : 20/22 720/792
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Наставни план за четврти разред

Обавезни предмети
ред.
број

Обавезни наставни
предмети

недељно
часова

годишње
часова

Носиоци активности

1. Српски језик 5 180 Весна Стојић,наставник.раз.наставе
Светлана Керекеш, наст.разр.наставе
Тања Мичета, наставник.раз.наставе
Биљана Станковић, наставник разредне
наставе

2. Мађарски језик 5 180 Клара Чилег, наставник.раз.наставе
Анета Ковач, наст.разр.настеве

3. Природа и друштво 2 72 Сви учитељи четвртог разреда
4. Математика 5 180 Сви учитељи четвртог разреда
5. Ликовна култура 2 72 Сви учитељи четвртог разреда
6. Музичка култура 1 36 Сви учитељи четвртог разреда
7. Физичко васпитање 3 108 Сви учитељи четвртогразреда
8. Српски језк као

нематерњи
3 108 Горан Радаковић, наставник.српског језика

као нематерњег
9. Енглески језик 2 72 Ивана Воденичар, наставник енглеског

језика
Рајић Татјана, наставник информатике
Филеп Јасмина,наставник информатике
Дуња Травар, наставник енглеског језика

УКУПНО : 20/23 720/828

Изборни предмети

ред.
број

Наставни предмети недељно
часова

годишње
часова

Носиоци активности

1.

Верска настава
Православна 1 36 Мајсторовић Саво, свештеник
Реформатска 1 36 Мартон Кривачи Илона, вероучитељ
Католичка 1 36 Семереди Пал, свештеник

2. Грађанско васпитање 1 36 Сви учитељи четвртог разреда
3. Од играчке до рачунара 1 36 Сви учитељи четвртог разреда

УКУПНО : 2 72
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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Ред.бр.
А.ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД
СЕДМИ
РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.

1. Српски
језик_______________

5 180 4 144 4 144 4 136

2. Српски језик 3 108 3 108 3 108 2 68

3. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68

4. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34

5. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34

6. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68

7. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68

8. Физика - - 2 72 2 72 2 68

9. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136

10. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68

11. Хемија - - - - 2 72 2 68

12. Техничко и
информатичко
образовање

2 72 2 72 2 72 2 68

13. Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68

УКУПНО:А 23-26* 828-936* 24-27* 864-972* 26-29* 936-1044* 26-28* 884-952*

Ред.
бр.

Б.ОБАВЕЗНИ
ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

1. Верска
настава/Грађанско
васпитање

1 36 1 36 1 36 1 34

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68

3. Физичко васпитање –
Изабрани спорт

1 36 1 36 1 36 1 34

УКУПНО: Б 4 144 4 144 4 144 4 136

УКУПНО: А + Б 27-30* 972-1080* 28-31* 1008-1116* 30-33* 1080-1188 30-32* 1020-1088*

Ред.
бр.

В. ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

1. Чувари природе 1 36 1 36 - -

2. Свакодневни живот у
прошлости

1 36 1 36 1 36 1 34

3. Цртање, сликање и
вајање

1 36 1 36 1 36 1 34

4. Хор и оркестар 1 36 1 36 1 36 1 34

5. Информатика и
рачунарство

1 36 1 36 1 36 1 34
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6. Матерњи језик са
елементима
националне културе

2 72 2 72 2 72 2 68

7. Шах 1 36 1 36 1 36 1 34

8. Домаћинство - - - - 1 36 1 34

УКУПНО: В 1-2* 36-72* 1-2* 36-72* 1-2* 36-72* 1-2* 34-68*

УКУПНО: А + Б + В 28-31* 1008-
1116*

29-32* 1044-1152* 31-34* 1116-
1224*

31-33* 1054-1122*

Наставни план за пети и шести разред основног образовања и васпитања

Ред.
бр.

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД

Нед. Год.
Блок

настава
Нед. Год.

Блок
настава

1.
Српски језик
___________језик

5 180 4 144

2. Српски језик као нематерњи 3 108 3 108

3. Страни језик 2 72 2 72

4. Ликовна култура 2 72 1 36

5. Музичка култура 2 72 1 36

6. Историја 1 36 2 72

7. Географија 1 36 2 72

8. Физика 2 72

9. Математика 4 144 4 144

10. Биологија 2 72 2 72

11. Хемија

12. Техника и технологија 2 72 2 72

13. Информатика ирачунарство 1 36 1 36

14. Физичко и здравствено васпитање 2 72 2 72

УКУПНО: А 24-27* 864-972* 25-28* 900-1008*

Ред.
бр.

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

1
Верска настава/Грађанско
васпитање

1 36 1 36

2. Други страни језик 2 72 2 72

3.
Матерњи језик/Говор са елементима
националне културе

2 72 2 72

УКУПНО: Б 3-5* 108-180* 3-5* 108-180*

УКУПНО: А + Б 27-30* 972-1080* 28-31* 1008-1116*
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Облици образовно – васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети

Ред.
бр.

ОБЛИК ОБРАЗОВНО
ВАСПИТНОГ РАДА

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.

1. Редовна настава 28-31* 1008-1116* 29-32* 1044-1152* 31-34* 1116-1224* 31-33* 1054-1122*

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34

3. Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34

Ред.
бр.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО
ВАСПИТНОГ
РАДА

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.

1. Обавезне
ваннаставне
активности

Час одељењског
старешине

1 36 1 36 1 36 1 34

2. Слободне
активности

Друштвене,
техничке,
хуманитарне,
спортске и културне
активности

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 34-68

Екскурзија До 2 дана годишње До 2 дана годишње До 2 дана годишње До 2 дана годишње

Облици образовно – васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети

Ред.
бр.

ОБЛИК ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ
РАДА

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД

Нед. Год. Нед. Год.

1. Редовна настава 27-30* 972-1080* 28-31* 1008-1116*

2. Допунска настава 1 36 1 36

3. Додатни рад 1 36 1 36

Ред.
бр.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО
ВАСПИТНОГ РАДА

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД

Нед. Год. Нед. Год.

1. Обавезне ваннаставне активности

Час одељењског старешине 1 36 1 36

Физичке активности 1,5 54 1,5 54

Хор/Оркестар* 1-2 36-72 1-2 36-72

2. Слободне активности

Друштвене, техничке, хуманитарне,
спортске и културне активности

1-2 36-72 1-2 36-72

Екскурзија До 2 дана годишње До 2 дана годишње
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Наставни план за пети разред
Обавезни предмети
Редн
и
број

A. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Недељно
часова

Годишње
часова

Носиоци активности

1. Српски језик 5 180 Славица Симић
Драгана Борић
Андријана Руварац

2. Мађарски језик 5 180 Ибоља Иштван
3. Српски језик као нематерњи 3 108 Славица Симић

Андријана Руварац
4. Енглески језик 2 72 Ивана Воденичар

Дуња Травар
Јасмина Филеп

5. Ликовна култура 2 72 Вера Танкосић
Тијана Мунћан
Радован Лабан

6. Музичка култура 2 72 Камелија Ђирић,
Гизела Киш

7. Историја 1 36 Милан Кркљеш
Јудит Ронто Б.

8. Географије 1 36 Владимир Злокас
Милица Грујић
Гизела Вуковић Сакал

9. Математика 4 144 Александар Хрњаз
Елеонора Кашлик
Игор Васић

10. Биологија 2 72 Жужана Јамбор
Ивана Бојанић

11. Техника и технологија 2 72 Јон Лелеа,
Драган Тепић
Ференц Камраш

12. Информатика и рачунарство Јасмина Филеп
Татјана Рајић

14. Физичко и здравствено
васпитање

2 72 Обрад Становић,
Еде Ормош
Милош Становић

УКУПНО :A 23-26 828-936

Редни
број

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Недељн
о часова

Годишњ
е часова

Носиоци активности

1.

Верска настава
Православна 1 36 Мајсторовић Саво, свештеник
Реформатска 1 36 Мартон Кривачи Илона, вероучитељ
Католичка 1 36 Семереди Пал, свештеник

2. Грађанско васпитање 1 36 Кркљеш Милан, наставник историје
3. Страни језик - руски 2 72 Јасмина Кузмановић, наставник руског

језика
4. Страни језик - немачки 2 72 Илонка Ковач, наставник немачког језика



19

Наставни план за шести разред
Обавезни наставни предмети
Редн
и
број

A. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

недељно
часова

годишњ
е часова

Носиоци активности

1. Српски језик 4 144 Андријана Руварац
Драгана Борић
Славица симић

2. Мађарски језик 4 144 Ибоља Иштван
3. Српски језик као нематерњи 3 108 Андријана Руварац

Славица Симић
4. Енглески језик 2 72 Ивана Воденичар

Јасмина Филеп
Дуња Травар

5. Ликовна култура 1 36 Вера Танкосић
Тијана Мунћан
Радован Лабан

6. Музичка култура 1 36 Камелија Ђирић
Гизела Киш

7. Историја 2 72 Милан Кркљеш
Јудит Ронто Б.

8. Географије 2 72 Владимир Злокас
Милица Грујић
Гизела Вуковић Сакал

9. Физика 2 72 Анастазија Тот Римаи
Драган Тепић

10. Математика 4 144 Александар Хрњаз
Елеонора Кашлик
Игор Васић

11. Биологија 2 72 Жужана Јамбор
Ивана Бојанић

12. Техника и технологија 2 72 Јон Лелеа
Драган Тепић
Јожеф Лазар

13. Информатика и рачунарство 1 36 Татјана Рајић, наставник.информатике
Јасмина Филеп, наставник.информатике

13. Физичко и здравствено васпитање 2 72 Обрад Становић
Еде Ормош
Милош Становић

УКУПНО:A 29-32 1044-
1152

5. Изабрани спорт 1 36 Обрад Становић , наставник физичког
васп.
Еде Ормош, наставник физичког васп.

6. Матерњи језик са елементима
националне културе –
мађарски језик

1 36 Бригита Патаи, наставник мађарског
језика

УКУПНО:Б 4 144

УКУПНО А+Б 27-30 972-
1080
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Обавезни изборни наставни предмети
Ред
ни
број

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Недељ
но
часова

Годиш
ње
часова

Носиоци активности

1.

Верска настава
Православна 1 36 Мајсторовић Саво, свештеник
Реформатска 1 36 Мартон Кривачи Илона,

вероучитељ
Католичка 1 36 Семереди Пал, свештеник
Грађанско васпитање 1 36 Кркљеш Милан, наставник

историје
2. Страни језик - руски 2 72 Јасмина Кузмановић,

наставник.руског језика
3. Страни језик - немачки 2 72 Илонка Ковач,

наставник.немачког језика
4. Изабрани спорт 1 36 Обрад Становић ,

наставник.физичког васп.
Еде Ормош, наставник.физичког
васп.
Милош Становић, наставник
физичког васпитања

5. Матерњи језик са елементима националне
културе – мађарски језик

1 36 Бригита Патаи, наставник
мађарског језика

УКУПНО:Б 9 144
УКУПНО: A+Б 33-36 972-

1080
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Наставни план за седми разред
Обавезни наставни предмети
Редн
и
број

A. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Недељно
часова

Годишње
часова

Носиоци активности

1. Српски језик 4 144 Андријана Рувац
Славица Симић
Драгана Борић

2. Мађарски језик 4 144 Ибоља Иштван
3. Српски језик као нематерњи 3 108 Андријана Руварац

Славица Симић
4. Енглески језик 2 72 Ивана Воденичар

Јасмина Филеп
Дуња Травар

5. Ликовна култура 1 36 Вера Танкосић
Тијана Мунћан
Радован Лабан

6. Музичка култура 1 36 Камелија Ђирић
Гизела Киш

7. Историја 2 72 Милан Кркљеш
Јудит Ронто Б.

8. Географије 2 72 Владимир Злокас
Милица Грујић
Гизела Вуковић Сакал

9. Физика 2 72 Анастазија Тот Римаи
Драган Тепић

10. Хемија 2 72 Ерика Фазекаш
Јожеф Добо

11. Математика 4 144 Александар Хрњаз
Елеонора Кашлик
Игор Васић

12. Биологија 2 72 Жужана Јамбор
Ивана Бојанић

13. Техничко и информатичко
образовање

2 72 Јон Лелеа
Ференц Камраш
Драган Тепић

14. Физичко васпитање 2 72 Обрад Становић,
Еде Ормош
Милош Становић

УКУПНО :A 24-27 864-972

Обавезни изборни наставни предмети
Редни
број

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Недељн
о часова

Годишње
часова

Носиоци активности

1.

Версканастава
Православна 1 36 Мајсторовић Саво, свештеник
Реформатска 1 36 Мартон Кривачи Илона,

вероучитељ
Католичка 1 36 Семереди Пал, свештеник
Грађанско васпитање 1 36 Кркљеш Милан, наставник

историје
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Редн
и
број

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Недељно
часова

Годишње
часова

Носиоци активности

1. Информатика и рачунарство 1 36 Татјана Рајић,
наставник.информатике

Јасмина Филеп,
наставник.информатике

УКУПНО:В 1 36
УКУПНО:A+Б+В 29-32 1044-1152

Наставни план за осми разред
Обавезни наставни предмети
Редн
и
број

A. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Недељно
часова

Годишње
часова

Носиоци активности

1. Српски језик 4 144 Андријана Руварац
Славица Симић
Драгана Борић

2. Мађарски језик 4 144 Ибоља Иштван
3. Српски језик као нематерњи 3 108 Славица Симић

Андријана Руварац
4. Енглески језик 2 72 Ивана Воденичар

Јасмина Филеп
Дуња Травар

5. Ликовна култура 1 36 Вера Танкосић
Тијана Мунћан
Радован Лабан

6. Музичка култура 1 36 Камелија Ђирић
Гизела Киш

7. Историја 2 72 Милан Кркљеш
Јудит Ронто Б.

8. Географије 2 72 Владимир Злокас
Милица Грујић
Гизела Вуковић Сакал

9. Физика 2 72 Анастазија Тот Римаи
Драган Тепић

10. Хемија Ерика Фазекаш
Јожеф Добо

2. Страни језик - руски 2 72 Јасмина Кузмановић,
наставник.руског језика

Страни језик - немачки 2 72 Илонка Ковач, наставник.немачког
језика

3. Изабрани спорт 1 36 Обрад Становић ,
наставник.физичког васп.
Еде Ормош, наставник.физичког
васп.
Милош Становић, наставник
физичког васпитања

УКУПНО:Б 4 144
УКУПНО: A+Б 27-30 972-1080
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11. Математика 4 144 Александар Хрњаз
Елеонора Кашлик
Игор Васић

12. Биологија 2 72 Жужана Јамбор
Ивана Бојанић

13. Техничко и информатичко
образовање

2 72 Јон Лелеа
Ференц Камраш
Драган Тепић

14. Физичко васпитање 2 72 Обрад Становић,
Еде Ормош
Милош Становић

УКУПНО:A УКУПНО :A 864-972

Обавезни изборни наставни предмети

Редн
број

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

недељно
часова

годишње
часова

Носиоци активности

1. Информатика и рачунарство 1 36 Татјана Рајић,
проф.информатике
Јасмина Филеп,

проф.информатике
УКУПНО:В 1 36

УКУПНО:A+Б+В 29-32 1044-1152

Ред
ни
број

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

недељн
о

часова

годишњ
е часова

Носиоци активности

1.

Версканастава
Православна 1 36 Мајсторовић Саво, свештеник
Реформатска 1 36 Мартон Кривачи Илона,

вероучитељ
Католичка 1 36 Семереди Пал, свештеник
Грађанско васпитање 1 36 Кркљеш Милан, наставник историје

2. Страни језик - руски 2 72 Јасмина Кузмановић,
наставник.руског језика

Страни језик - немачки 2 72 Илонка Ковач, наставник.немачког
језика

3. Изабрани спорт 1 36 Обрад Становић ,
наставник.физичког васп.
Еде Ормош, н.физичког васп.
Милош Становић, н.физичког васп.

УКУПНО:Б 4 144
УКУПНО: A+Б 27-30 972-

1080
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Облици образовно- васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни
предмети

Нижи разреди (oд I - IV)
Први разред Други Трећи Четврти

Облик
наставе

Недељни
фонд

Годишњи
фонд

Недељни
фонд

Годишњи
фонд

Недељни
фонд

Годишњи
фонд

Недељни
фонд

Годишњи
фонд

Редовна 21/23 756/827 22/24 792/864 22/25 792/900 22/25 792/900
Допунска 1 36 1 36 1 36 1 36
Додатна / / / / / / 1 36
Укупно: 22/24 792/863 23/25 828/900 23/26 828/936 23/26 828/936

Виши разреди (oд V - VII)
Пети разред Шести Седми

Редни број Облик о-в
рада

Недељни
фонд

Годишњи
фонд

Недељни
фонд

Годишњи
фонд

Недељни
фонд

Годишњи
фонд

1. Редовна
наст.

29-32 1044-1152 28-31 1008-1116 26-29 936-1044

2. Допунска
наст.

1 36 1 36 1 36

3. Додатни
рад

1 36 1 36 1 36

Укупно: 31-34 1116-1224 30-33 1080-1188 28-31 1108-1116

ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА, ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ ПО
РАЗРЕДИМА, СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗАЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ

Програм обавезних и изборних предмета по разредима, са начинима и поступцима за њихово
остваривање детаљно је приказан у облику табела за сваки предмет и разред.
Начин и поступци остваривања прописаних наставних планова и програма зависе од саме природе
предмета, као и актуелног садржаја. Неки општи принципи и методе рада могле би се базирати на
поступности и раду у зони наредног степена развоја детета, чиме би се стимулусало његово
напредовање и одржавала мотивација. Да би се ово постигло неопходна је примена диференциране и
индивидуализоване наставе, као и осталих савремених метода наставе. Ово је посебно значајно с
обзиром да наша школа реализује инклузивно образовање за ученике са сметњама у развоју.
Препоручене врсте активности у васпитно – образовном раду дате су уз наставне теме сваког обавезног
и изборног наставног предмета, уз начине и поступке на који се остварују наставни планови и програми.
Врсте примењиваних активности ће зависити од природе наставног предмета и садржаја, узрасних
карактеристика ученика, као и специфичности одељења и индивидуалних особености ученика, а такође
имајући у виду особености ученика са сметњама у развоју.
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ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
План и програм остваривања допунске наставе
За ученике којима је потребна помоћ у савладавању програма и учењу, школа организује допунску
наставу. Овај рад омогућава помоћ ученицима који у настави заостају из следећих разлога:
* дужег одсуства због болести
* преласка из друге школе
* објективних сметњи - болест у породици, развод родитеља, алкохолизам, чести сукоби родитеља и
сл.0
* ученици који су преведени или који су показали једва задовољавајуће резултате у претходном
разреду
* ученици који су на претходном класификационом периоду имали недовољне оцене из појединих
наставних предмета
Допунски рад се организује од почетка наставне године и траје све док за тим има потребе. Допунски
рад се не може поистоветити са извођењем редовне наставе. Он мора бити више индивидуалан, јер се
тако лакше отклањају недостаци у знањима ученика.
Часови допунске наставеморају бити у распореду часова у дневнику рада за ученике од првог до
четвртог разреда, а за ученике од петог до осмог разреда у дневнику осталих облика образовно-
васпитног рада. Предметни наставник је дужан да на сваком тромесечју поднесе извештај о резултатима
допунске наставе за поједине ученике.
План и програм остваривања додатне наставе
За ученике од четвртог до осмог разреда са посебним способностима,склоностима и интересовањима за
поједине предмете,школа организује додатну наставу.Овај облик рада има за задатак да ученицима
пружи могућност да своје способности развијају у већој мери него што им то омогућава редовна настава.
Додатни рад ће се организовати у следећим наставним областима: српски језик,мађарски језик, енглески
језик, немачки језик, руски језик, математика, физика, биологија, хемија, географија, историја.
План и програм остваривања слободних активности исекција
Слободне активности треба да допринесу остваривању васпитних циљева и задатака:
* да ученици открију, испробају и даље развијају своје интересовање и способности на подручју
културе, уметности, науке, технике, спорта и забаве
* да се оптимално развије личност ученика
* подстицај најразноврснијих видова стваралаштва у области за коју имају посебне склоности и
интересовања
* пружање прилике и услова за здраву, ведру забаву и разоноду и испуњавање дела слободног времена
корисним садржајима
* буђење и задовољавање интелектуалне радозналости и стварање могућности да ученици упознају
највећа достигнућа у науци и култури
* неговање смисла, спремности и способности за сарадњу у колективима
* развијање способности за процењивање својих и туђих поступака и резултата рада
* изграђивање и усвајање друштвених норми и критеријума за вредновање рада и понашања
* неговање међусобног поверења, искрености, другарства и пријатељства
* развујање смисла за демократску расправу и одлучивање
* подстицање и развијање самоиницијативе, самосталности и стваралаштва
* оспособљавање ученика за рационалну организацију, програмирање и планирање рада друштвених
активности и слободног времена
* формирање навика културног понашања у складу са етичким вредностима и нормама нашег друштва
Слободне активности ученика ће се организовати за све ученике који показују посебна интересовања за
одређене области као што су наставни предмети, културно уметничке делатности, спортско –
рекреативне, производно – техничке и сл.
Рад на слободним активностима је заснован на принципу добровољности са циљем да се организационо
и функционално искористи слободно време ученика .
Секције су формиране на основу интересовања ученика и усклађивањем са постојећим ресурсима школе.
Ученици наше школе се најчешће опредељују за следеће секције:
драмску, рецитаторску, хор, ликовну, информатичку, математичку, еколошку, спортску и саобраћајну.
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ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИШКОЛЕ
Културне активности школе остварују се на основу програма културних активности.
Културне активности обухватају: прославу дана школе, почетка и краја школске године и завршетка
основношколског образовања и васпитања, прославе школских и државних празника, приредбе,
представе, изложбе, концерте, такмичења и смотре, посете установама културе, заједничке активности
школе и јединице локалне самоуправе и друге активности које доприносе проширењу утицаја школе на
васпитање ученика и културном развоју окружења школе.
Прославе школских и државних празника, почетка и краја школске године и завршетка
основношколског образовања и васпитања за ученике организују се у школи или у договору са
јединицом локалне самоуправе у установама културе.

ред. бр. Облици културног и јавног деловања време активности носиоци активности
1. ПРИРЕДБЕ

- Пријем првака у Дечији савез
- Приредбе у оквиру Дечије недеље
- Одељенске приредбе
- Нова године
- Школска слава
- Дан школе
- завршетак школске године

Октобар
Октобар
8.март
Децембар,
Јануар,
Октобар,
Јун,

културно –
уметничке секције,
учитељи, директор

2. ИЗЛОЖБЕ
- Изложба ликовних радова у холу школе
- Изложба етно материјала
- Мини сајам књига у холу школе - обележ. Дана школе и дана
посвећених Милошу Црњанском

током године
октобар,
октобар

наставници ликовне
културе директор
школе

3. Такмичења на нивоу општине и регије
- Рецитатори
- Фолклор
- Еко – такмичење
- Такмичења у знању
- Фудбал , одбојка

према календару
организатора

септембар,

руководиоци секција
и предметни
наставници

4. СУСРЕТИ
- Спортски сусрети-спортски дани
- Песничка штафета
- забавна међуодељенска дружења (квиз, такмичења, рођендани)
-„Знам и ја“ – сусрети деце општине Житиште

према календару,
април, током године
септембар,

секције , библиотека
учитељи

КПЗ
5. АКЦИЈЕ

- сакупљање ПЕТ амбалаже
- сакупљање старе хартије
- уређење школе и околине

током шк.године

септембар
мај-јун

директор, учитељи,
одељ.старешине

6. Ликовна колонија У току школске
године

директор, ученици,
наставници

7. Путовања по пројектима и међународна сарадња У току школске
године

директор, ученици,
наставници

8. Учешће у пројекту „Покренимо нашу децу“ (свакодневно
вежбање)

у току школске
године

учитељи

ПОСЕТЕ КУЛТУРНИМ УСТАНОВАМА
ПОСЕТЕ РАЗРЕД ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Посета позоришту и представа на мађарском језику I – IV током године
Посета позоришту V- VIII током године
Међународни сајам образовања „Путокази“ у Новом Саду IV и VIII фебруар 2018.г.
Посета биоскопу VII-VIII током године
Ликовна колонија V- VIII У току године
Међународни фестивал науке на Београдском сајму V- VIII Децембар 2017.г.
Посета Галерији Матице српске (едукативне радионице) V- VIII У току године
Посета некој од основних школа у општини Житиште V- VIII У току године
Сајам књига – за учитеље и наставнике / октобар 2017.г.
Излет на Арач наставници У току године
Екскурзија за наставнике наставници У току године
Хорски фестивал „Слободан Бурсаћ“ V- VIII Јун 2018.г.
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ПРОГРАМШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и
безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља,
наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру школског програма, реализује и програм
школског спорта, којим су обухваћени сви ученици.
Спорт доприноси хармоничном физичком васпитању детета, припрема га за напор у физиолошком
погледу, помаже у одржавању пропорције између физичког и психичког оптерећења, учествује у
изградњи његове воље и карактера, учи га фер-плеју, има улогу у социјализацији детета и олакшава
друштвено прилагођавање. Друштвено васпитање треба такође да буде усмерено ка изграђивању
умешности коришћења свог слободног времена у младости и у зрелом добу. Да би се човек бавио
спортом целог свог живота, треба да развије одговарајуће навике и склоности још од детињства.
Спортске активности у школи одвијају се кроз: часове физичког васпитања, слободне активности,
кросеве, школска и ваншколска спортска такмичења, спортске активности од значаја за друштвену
средину, приредбе и друге друштвене активности на плану физичке културе.

Планиране активности школе:

1.ПОЛУГОДИШТЕ 2.ПОЛУГОДИШТЕ
Активности Време Реализатори Активности Време Реализатори
Недеља школског
спорта:

 Игре без
граница-
ученици
нижих
разреда

 Одбојка и
кошарка-
ученици
виших
разреда

 Јесењи крос

Прва недеља
октобра/Дечја
недеља

Наставник
физичког
васпитања,
учитељице

Пролећни
крос

мај наставник
физичког
васпитања,
учитељице

Школско
такмичење
у одбојци

април Наставник
физичког
васпитања,
учитељице
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ
ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

За спречавање васпитне запуштености, девијантног и деликвентног понашања значајне су следеће
програмске мере :

1. унапређивање програма и реализација васпитног рада школе
2. побољшање програмске сарадње са родитељима
3. успостављање организоване сарадње са институцијама друштвене средине.
Основни циљ васпитног рада је развој аутономне , способне и креативне личности отворене за

сарадњу, која поштује себе и друге .
Програм активности за превенцију насиља, злостављања и занемаривања

Начин и врсте реализације Носиоци Време
Обрада тема на ЧОС које се односе на
здравствену превенцију

одељен. старешине
стручни сар.

током године

Активности ОЗ у вези са превенцијом насиља
(опремање паноа, прикупљање инф.)

одељен. заједнице
стручни сарадници

током године

Сарадња са стручњацима МУП–а и Центра за
социјал. рад

директор , стручни
сарадници

током године

У оквиру родитељских састанака обрада тема из
области, подела брошура и материјала

одељен старешине
стручни сарадници

током године

Формиран је Тим за заштиту деце од насиља и донет је Програм за заштиту од насиља.
Примењују се Посебан и Општи протокол за заштиту деце од насиља. Посебни протокол за заштиту
деце од насиља садржи поступке који се предузимају унутар школе, дакле интерни је, и примењује се
када постоји сумња или када се дешава насиље, злостављање и занемаривање. Овај протокол садржи
интервентне и превентивне активности. Сем овог, посебног протокола, постоји и ОПШТИ ПРОТОКОЛ,
који је Влада усвојила у циљу успостављања сарадње између стручњака везаних за бригу о деци и
формирања мреже за заштиту. У општем протоколу, дефинисани су појмови злостављање и
занемаривање, који обухватају све облике ФИЗИЧКОГ И/ИЛИ ЕМОЦИОНАЛНОГ ЗЛОСТАВЉАЊА,
СЕКСУАЛНУ ЗЛОУПОТРЕБУ, КАО И НЕКЕ ОБЛИКЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ.

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања
Активности Учесници Носиоци Време реализације

Сачињавање предлога Плана
рада Тима

Тим координатор Тима август, 2017. г.

Усвајање Плана рада Тима Тим координатор Тима август, 2017. г.

Формирање Тима чланови Тима директор, стручни
сарадници

септембар, 2017. г.

Упознавање нових чланова са
Протоколом о поступању у
случају насиља

Тим координатор Тима,
стручни сарадници

септембар, 2017. Г.

Израда Акционог плана Тима Тим стручни сарадници,
координатор Тима

септембар, 2017. Г.

Евидентирање појава насиља,
прикупљање документације

Тим стручни сарадници током године

Праћење и процена ефеката
предузетих мера у заштити
ученика

Тим стручни сарадници током године
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Сарадња са установама
(здравствене службе, МУП,
Центар за социјални рад)

стручни
сарадници,
установе

директор током године

Учешће у програму „Основи
безбедности деце“

ученици 4. и 6.
разреда,

координатор
Тима, стручни
сарадници,
одељењске
старешине

предавачи из МУП-а током године
(сваког месеца ће се
обрађивати по једна
тема на часовима
одељењског
старешине)

Евалуација рада Тима и завршни
извештај

Тим координатор Тима јун, 2018. г.

У школи се води евиденција о појавама насиља.Тим за заштиту ученика од насиља прикупља
документацију о случајевима насиља који захтевају његово укључивање.

ПРЕВЕНЦИЈА
Циљеви:
Стварање и неговање климе прихватања , толеранције и уважавања
Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе за препознавање
насиња , злостављања и занемаривања
ИНТЕРВЕНЦИЈА :
Циљеви :
Успостављање система ефикасне заштите ученика у случајевима насиља
Спровођење поступака и процедура реаговања у случајевима насиља
Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље , који врше насиље и који су посматраи насиља
Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности програма
заштите.

ПРОЦЕДУРЕ И ПОСТУПЦИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У ЗАШТИТИ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА
Први корак јесте ПРОЦЕНА РИЗИКА за безбедност детета , након чега се одређују поступци и
процедуре.
До процене ризика се долази утврђивање чињеница :
-дешавање насиља или сумња на насиље
-ко су учесници
-где се дешава
-облик и интензитет насиља.
Кораци – редослед поступака у интервенцији
1.Сазнање о насиљу:

-опажањем или добијањем информације да је насиље у току
-сумњом да се насиље дешава

2.Прекидање , заустављање насиља
3.Смиривање ситуације
4. Консултације

-са колегом
-са Тимом за заштиту ученика од насиља
-са психологом , директором и школским полицајцем.
-са надлежном службом центра за социјални рад
-са специјализованом службом локалне здравствене установе

5.Предузимање акције:
-предузимање неопходних мера на нивоу школе
-укључивање надлежних служби (здравствена служба , МУП Центар за социјални рад ).

6. Праћење ефеката предузетих мера
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ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА КОД УЧЕНИКА – БОЛЕСТИ
ЗАВИСНОСТИ, РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ И ДЕЛИНКВЕНТНО ПОНАШАЊЕ
Програм превенције треба базирати на два приступа; један подразумева спречавање настајања
непожељног понашања, а други приступ, новијег датума,подразумева очување и изградњу позитивних
облика понашања.

Активности превенције малолетничке деликвенције обухватају:
Разговор о штетности појединих облика понашања (ЧОС, разговори са психологом)
Спровођење радионица које су намењене упознавању детета, развијању самопоуздања (вршњачка
едукација обухваћена активностима које предвиђа Развојни план школе (остваривање приоритета -
Инклузивни развој школе)
Рад на хуманизацији односа међу половима
Саветодавни рад са родитељима око питања везаних за пролблематично понашање ученика
Сарадања са релевантим институцијама

ОБЛАСТ
ПРЕВЕНЦИЈЕ

ПРЕВЕНТИВНЕ
АКТИВНОСТИ

УЗРАСТ
УЧЕН.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦ.
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

БОЛЕСТИ
ЗАВИСНОСТИ

Предавања стручних
лица

VI - VIII
предавање уз ППТ
презентацију

психолог, лекари

Активности у оквиру
ЧОС-а, Ђачког
парламента

VII, VIII

уређење зидних
новина, израда паноа,
припрема и
реализовање
предавања од стране
ученика

ученици,
наставници
стручњаци –
консултанти

Предавања за
родитеље, радионица

-
предавање,
дискусија,
радионичарски рад

ОС, психолог

РЕПРОДУКТИВН
О ЗДРАВЉЕ

Промене у пубертету –
физичке и психичке

4-8.
предавање, разговор,
видео и ППТ
презентација

наставници
разредне
наставе,
психолог,
наставница
биологије

Односи међу половима
и репродуктивно
здравље

VII - VIII
предавање, разговор,
видео и ППТ
презентација

наставници
разредне
наставе,
психолог,
наставница
биологије

АСОЦИЈАЛНО И
ДЕЛИНКВЕН-
ТНО ПОНА-
ШАЊЕ

Како се понашамо и
како нас други виде и
сл.теме

I - VI
реализација теме за
ЧОС

наставници
разредне наставе

Анкетирање ученика,
истраживање о појави
насиља у школи

IV - VIII

анкетирање, обрада
података,анализа,
презентација рез.
предлагање мера

психолог, ОС,
директор

Спортске активности,
учење понашању на
спортским догађ.

I - VIII
спортски сусрети
унутар школе и са
другим школама

ученици,
наставници
родитељи
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Циљ програма је да омогући ученицима и свим заинтересованим субјектима усвајање знања о штетним
утицајима дрога, али и осталих психоактивних супстанци на телесно, душевно и социјално здравље, као
и да подстакне развој специфичних животних вештина, које су протективни фактори за болести
зависности (примарна превенција). Програм се заснива на основним принципима превентивног
образовања: развојно прилагођен, развија животне вештине, примена техника и метода активног учења и
наставе, обухватност, континуираност, холистички приступ и комплементарност. Он обухвата низ
усклађених и међусобно повезаних мера и активности које се предузимају са циљем да се спречи
настанак болести зависности и осталих поремећаја у понашању.
Делинквентно понашање је поремећај понашања којим се директно крше моралне и правне норме
друштвене заједнице. Асоцијално понашање је поремећај у понашању који се манифестује непостојањем
интересовања за друштвени живот, суженим кругом пријатеља, лошим квалитетом интерперсоналних
комуникација и односа, и уопште пасивношћу и незаинтересованошћу индивидуе за свет који је
окружује. Асоцијална особа за разлику од делинквентне не чини противдруштвене радње, већ се
дистанцира од друштва.
Осетљиво самопоуздање адолесцената може бити окидач за појаву склоности ка једном од наведених
ризичних понашања. Циљ програма превенције ризичног понашања јесте да се кроз усвајање одређених
знања, метода и техника, усвоје здрави обрасци понашања и ојача самопоуздање код ученика. Важан
фактор деловања је укључивање родитеља ученика, установа од значаја, локалне средине и шире
друштвене заједнице.

ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
У школи су формиране следеће друштвене организације ученика :

- Дечији савез
- Подмладак Црвеног крста
- Ученички парламент

ДЕЧЈИ САВЕЗ
Дечији савез представља васпитно друштвену добровољну дечију организацију . Окупља ученика

основно школског узраста од I до VIII разреда у слободном времену .
Организација је заснована на опште цивилизацијским вредностима прописаним одредбама конвенције о
правима детета УНЕСКО .

Програмска основа , садржаји , облици и методе примерени су узрасту деце и заснивају се на
принципима поступности и слојевитости . Програм је у складу са применом савремене технологије и
савремених метода рада.

План рада Дечјег савеза
Активност Носиоци време

Пријем првака Учитељи Октобар,
“ Друг другу” – ( прикупљање школског прибора...) Учитељи Септембар,
“ Добродошлица ” и низ активности поводом Дечије
недеље

Учитељи I разреда X

Новогодишње свечаности и прослава Божића Учитељи 
Свети Сава – школска слава наставници Јануар,
“ Здрава исхрана и неговање хигијенских навика ” Гост–лекар Друго полуг.
Песничка штафета Настав. српског ј.,

учитељи
IV

Ускршње чаролије Учитељи IV
Игре без граница за ученике IV разреда учитељи IVр. 
Завршне свечаности за ученике IV разреда Учитељи IV р. VI
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ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА

План рада Подмлатка Црвеног крста
Месец Садржај рада
Септембар Формирање подмлатка Црвеног крста у школи

Упознавање са програмом рада за ову школску годину
Октобар Месец старих; Месец солидарности; Месец здраве исхране (Посета школским

пензионерима у Српском и Новом Итебеју, Хетину и Међи;
Новембар Сарадња са удружењем „Вредне руке“ из Српског Итебеја и припремање здраве

хране за ученике виших разреда)
Акција солидарности “ Друг другу ” (прикупљање гардеробе, обуће, школског
прибора)
Прикупљање старих уџбеника

Децембар 1. децембар - Светски дан борбе против сиде – Презентација 7. и 8. разред
Предавање лекара

Март 22. март – Светски дан вода – Подела свим ученицима школе флашица
негазиране воде

Април 7. април – Светски дан здравља (прављење плаката) и предавање стручњака о
очувању здравља

Мај 3.недеља маја – Недељ здравих уста и зуба – Предавање стоматолога о здрављу
зуба
Такмичења

Јун 5.јун – Светски дан заштите животне средине - прикупљање рециклажног
материјала
Анализа рада подмлатка Црвеног крста

Летњи
распуст

Летња школа-камп

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Програм рада Ученичког парламента

Време реализације Садржај активности Носиоци
Септембар Избор председника, заменика, записничара, ученика

који ће присуствовати састанцима Тимова и ШО
Договор о раду
Упознавање са Пословником и Правилником
Усвајање Извештаја о раду Ученичког парламента за
претходну шк. годину
Усвајање Програма рада парламента за текућу школску
Присуство седници ШО

Стручни
сарадници,
председник

Октобар Активности у Дечјој недељи
Анализа Правилника о заштити ученика од насиља
Организовање радне акције

Председник,
стручни сар.

Новембар Организација акција
Подела задужења
Присуство седници ШО

Председник

Децембар Активности везане за божићне и новогодишње празнике
Актуелна питања
Евалуација активности у првом полугодишту
Писање Извештаја о раду за прво полугодиште

Јануар Договор око активности у другом полугодишту Стручни сар.
Фебруар Осмишљавање активности за прославу 8.марта

Присуство седници ШО
Март Разматрање реализације акција/активности

Организовање еколошке акције
Председник

Април Промовисање успешних ученика на такмичењима
Актуелности

Стручни сар.
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Мај Завршна свечаност осмака
Организација завршне журке

Председник

Јун Евалуација рада парламента
Сачињавање Годишњег извештаја рада парламента за
школску
Нацрт Програма рада парламента за наредну школску
Присуство седници ШО

Председник

У току школске
године

Сарадња са Тимом за самовредновање школе
Сарадња са Тимом за школско развојно планирање
Извештавање о раду парламента на састанцима
Школског одбора

Сви чланови,
стручни
сарадник

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

Професионална оријентација се огледа у пружању континуиране помоћи појединцу у самосталном и
слободном избору занимања. Професионална оријентација обухвата три битна подручја рада:

1. Професионално васпитање (формирање радних навика, развијање љубави према раду као
вредности човека, развијање интересовања за различите активности и оспособљавање ученика да упозна
своје могућности)

2. Професионално информисање (о функцији рада, факторима избора занимања и врстама
занимања)

3.Професионално усмеравање (стручна помоћ ученику од стране Републичке службе за ПО).
Циљ професионалне оријентације је да ученик добије целовиту слику о себи, да сагледа своју

улогу у свету рада, да усмери свој професионални избор у правцу личне среће и друштвене користи.

Оперативни план професионалне оријентације
ред.бр. Активност време рада носиоци реализације
1. Тестирање и анкетирање ученика о избору занимања III стручни сарадник
2. Радионице на часовима одељењског старешине друго

полугодиште
стручни сарадник

одељењски старешина
3. Индивидуално саветовање IV стручни сарадник
4. Информисање путем огласне табле V стручни сарадник
5. Професионално саветовање током год. стручни сарадник
6. Посета средњим шк. у оквиру ,,Дан отворених врата” V одељен. старешине
7. Набавка збирки задатака за ученике VIII разреда II одељен. старешине
8. Информисање ученика о систему школства током год. стручни сар, дирек.
9. Посета средњих школа из Зрењанина, Футога, Српске Црње... III директор
10. Посета средњој школи „Ђура Јакшић“ Српска Црња мај, директор
11. Посета земљ.задруге „Мркшићеви салаши“ мај, директор
12. Матурски испит VI директор

Школа ће настојати да се ученици што боље и благовремено информишу о занимањима
користећи различита средства и методе:
 плакати и зидне слике
 индивидуални разговори са педагогом и психологом
 предавање на тему проф. саветовања
 посете радним организацијама у месту и околини
Посета средњој школи ''Ђура Јакшић'' у Српској Црњи
 тест проф.интересовања, анализа и интерпретација.

Родитељи ће бити ангажовани у неким активностима кроз Савет родитеља и Школски одбор и
посебним одлукама према препоруци Министарства просвете.
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

У програм улазе редовни систематски прегледи за упис у и разред, редовна вакцинација планираних
узраста, стоматолошки прегледи у ординацији амбуланте.Поред систематских прегледа здравственом
заштитом су обухваћене све превентивне мере и лечење ученика као и одговарајуће мере хигијенске
заштите.Специфичност наше школе је велики број деце из породица лошег материјалног стања (ромска
деца, деца из хранитељских породица) где је много више изражена потреба здравствене заштите.

Циљеви здравствене заштите и здравственог васпитања су следећи:
1. Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином

живота
2. Унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на

здравље
3. Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју,

заштити и унапређењу здравља ученика

Здравствено васпитање се остварује посебно у неким наставним предметима свет око нас, познавање
природе, биологија ), кроз часове ЧОС-а, кроз превентивне радионице из области здравља.

Редни
број

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИЛАЦ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. Преглед деце за упис у I разред V амбуланта , васпитачи
2. Системстски преглед свих уч. у току г. III IV амбуланта,

одељ.стареш.
3. Контролни преглед уч. код којих је пронађено

обољење
по потреби амбуланта

4. Спец. преглед особља које ради у кухињи 2 х годиш. секретар
5. Идентификација ученика са сметњама у развоју IX стручни сарадници
6. Организација мерапротив епид. у одређеним

ситуацијама
по потреби директор

7. Контрола хигиј. услова живота и рада у школи редовно директор
8. Превентивна заштита зуба током год. стоматолог
9. Преглед офталмолога у току год. офталмолог
10. Сарадња са Центром за социјални рад током год. директор,стручни сар.
11. Посета патронажне екипе Дома здравља

Житиште (хигијена уч.)
Током год. патрон. екипа Дома

здравља

Програма здравственог васпитања обухвата следеће области:

1. Изграђивање самопоштовања
2. Здрава исхрана
3. Брига о телу
4. Физичка активност и здравље
5. Бити здрав
6. Безбедно понашање
7. Односи са другима
8. Хумани односи међу половима
9. Правилно коришћење здравствених служби
10. Улога за здравље заједнице

Наведени циљеви се остварују у сарадњи са родитељима, Заводиом за заштиту здравља Зрењанин,
Министарством здраваља и Министарством просвете РС.
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ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА :
 сарадња Центра за социјални рад и школе у пружању социјалне заштите ученика
 пружање помоћи ученицима с поремећајима у понашању, те ученицима с евидентираним

прекршајима – примена психолошких тестова, саветодавни рад, предлог мера
 пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који долазе из

дефицијентних породица или породица с проблематичним односима прављењем плана заштите
ученика

 упознавање и праћење социјалних прилика ученика
 утврђивање социоекономског статуса родитеља
 упућивање родитеља на начине остварења права
 упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
 директор школе
 стручни сарадници
 одељенске старешине и наставници
 правна служба школе
 радници Центра за социјални рад
 родитељи

Носиоци активности детектују и идентификују социјални проблем, те информишу путем дописа раднике
Центра за социјални рад који на основу налаза и мишљења школе, одлазе на терен, преиспитују
породичну ситуацију и уз помоћ различитих законских мера пружају социјалну заштиту ученицима и
њиховим породицама.
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ
Начин реализације активности се одвија најпре у школи где стручни сарадници уз сарадњу учитеља,
старешина и наставника детектују социјални проблем независно од тога да ли је повезан с понашањем
ученика и/или чланова његове породице. Стручни сарадници тада путем дописа обавештавају Центар за
социјални рад, који предузимају мере из свог делокруга рада - одлазе на терен, преиспитују породичну
ситуацију, обављају информативне разговоре с ученицима и/или члановима њихових породице. Када
утврде потребне чињенице реализују одређене социјалне и законске мере и пружају социјалну заштиту
ученицима и њиховим породицама. У циљу ефикасније сарадње школе и Центра за социјални рад могућ
је и долазак радника Центра за социјални рад у школу, где се даље формира заједнички тим за заштиту
ученика који прави лични план заштите ученика и ради на његовој реализацији.
ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ
Опсервација и идентификација ученика с одређеним социјалним проблемима се у школи одвија
свакодневно. У почетку стручни сарадници проблем покушају решити уз сарадњу родитеља (службеним
позивима у школу и информативним разговорима), а уколико нема разултата, по потреби током школске
године, шаљу дописе Центру за социјални рад те тиме укључују Центар у решавање одређеног проблема.
НАЧИН ВРЕДНОВАЊА И КОРИШТЕЊА РЕЗУЛТАТА ВРЕДНОВАЊА
Праћење резултата спроведених мера и поступака се састоји од праћења и вредновања промена у
понашању ученика и уклањању социјално угрожавајућих и ризичних фактора из социјалне околине
ученика. Врло је важна повратна информација Центра за социјални рад школи, односно благовремена
узајамна комуникација.

1. Брига о социјално угроженим ученицима Током год. Директор, стручни сар.
2. Лична хигијена и културни изглед ученика током год. одељен. старешине
3. Културно понашање у школи , породици и

друштву
током год. одељен. старешине,

родитељи
4. Сарадња са омбудсманима – заштитницима

грађана на нивоу покрајине и општине
Септембар/октобар

Током године
АП Војводина и

Општина Житиште
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Општи програмски задаци :
- васпитање за трајно одрживи развој
- развијање смисла, потребе и жеље да свој живот и живот околине испунимо лепим
- стварање навике за уношење лепог у понашању, раду, начин живота и слободно време
- навикавање на естетско уређење стана , школе , места и на естетско одевање
- развијање тежње да се свакодневни послови доведу до извесног степена савршенства
- развијање смисла за естетско обликовање у складу са директним усмеравањем
- развијање способности потреба и навика за изражавање и стварање лепог
- интензивнији развој за уметничко стваралаш. у складу са сколоностима иинтересовањима
ученика
- формирање трајног интересовања за естетско стваралаштво
- развој надарених ученика у свим правцима естетског стваралаштва.

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

Подручје рада Време реализације
Носиоци
активности

АКТИВНОСТИ НА УРЕЂЕЊУ
ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА

1.Редовно одржавање хигијене у свим
радним просторијама

2.Одржавање и поправка школског
намештаја

3.Бојење и кречење зидова
4.Уређење „Зеленог кутка“ у свакој
учионици

5.Неговање украсног биља у холу и
ходницима као и школској башти

6.Постављање тематских изложби
ликовних и других ученичких радова
поводом значајних датума и празника

7.Уређење одељенских паноа-тематске
изложбе и изложбе најуспелијих радова
ученика

8.Садња четинара

Током године/по
потреби

домар, одељенске
заједнице,

биолошка секција

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА
1.Поправка оштећених делова фасаде
школске зграде
2.Поправка мањих оштећења на згради

По потреби/ у периоду
од јуна до августа

Одређене службе,
домар

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ШКОЛСКЕ ОКОЛИНЕ
1.Редовно одржавање зеленила
2.Одржавање ружичњака
3.Одржавање простора око споменика
Милоша Црњанског
4.Одржавање спортског терена

Током године

Домар, задужене
одељенске

заједнице 4.разред и
8.разред

ТЕМАТСКА ПРЕДАВАЊА
1. Светски дан воде
2. Дан планете Земље Март, април

Одељенске
старешине
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Сарадња са локалном самоуправом реализује се на основу програма сарадње са локалном самоуправом,
који чини део школског програма.
Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно са њеним
представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развитак
школе.

Друштвене
организације

Активности Разред Време
реализације

КУД-ови Културно уметничка делатност у оквиру
КУД – а

I –
VIII

током године

МЗ Српски Итебеј ,
Нови Итебеј , Хетин и
Међа

Књижевне вечери, изложбе слика, радне
акције, посета библиотекама

I –
VIII

током године

Амбуланте у свим МЗ Превентивни програми и здравствено
васпитање

I –
VIII

током године

Пошта Свет око нас I – II IV
Позориште Зрењанин Представе I – IV током године
Биоскоп Уметност I –

VIII
током године

Градска, сеоска и
библиотека у
Житишту

Организација сусрета Песничка штафета
( језик и књижевност), литерарни
конкурси, књиж.вечери

I –
VIII

током године

Центар за социјални
рад

Рад са децом из осетљивих група I –
VIII

током године

Спортска удружења Школска такмичења, тренинзи одбојке,
фудбалског клуба

I –
VIII

током године

Еколошка удружења Едукација и акције у циљу подизања
еколошке свести

I –
VIII

током године

Локална самоуправа Пројекти, акције, манифестације I –
VIII

током године

Земљорадничке
задруге

Активности у оквиру проф.оријентације VII
VIII

Април/мај 2018.

Удружења грађана Пријем првака у Дечји савез, приредбе,
акције

I – IV Октобар,2017.

Предшколска
установа

Упис деце у први разред, приредбе I Мај, 2018.

Национални савет
Мађара

Сарадња у циљу пружању подршке
ученицима

I –
VIII

Током године

Покрајински
секретаријат

Сарадња у циљу пружању подршке
ученицима

I –
VIII

Током године

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
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Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на
принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.
Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима,
односно старатељима деце и ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у
наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних,
организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као
и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја.
Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе , када родитељи, односно
старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду, према распореду који је састављен у складу
са Годишњим програмом рада.

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта,
организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом
сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште.
Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у
поступку вредновања квалитета рада школе.
Циљ:
Укључивање родитеља у систематски васпитни рад школе, као и праћење и подстицање развоја њихове
деце и усклађивање педагошког деловања. Организовати облике активности који ће :

 подићи на виши ниво партнерство родитељи – школа
 пружити помоћ и подршку родитељу при обављању педагошке функције

Задаци:
 допринети складном деловање породице и школе у образовању и васпитању ученика
 инсистирати на редовној и квалитетној сарадњи родитеља и школе
 остваривати позитивну интеракцију наставнник - родитељ
 обезбедити добру информисаност родитеља о променама у образовању и како се то одражава на

рад школе и образовање њихове деце.

Облик сарадње Садржај
Задужени за
реализацију

Индивидуални разгов
ори- консултације

Међусобно информисање родитеља
и наставника:
- о здрављу, психофизичком и
социјалном развоју ученика
- о резултатима учења и понашања
ученика
- о ваннаставним и ваншколским
активностима ученика
- о условима живота у породици,
школи и друштвеној средини
- о могућностима и начинима
унапређења успеха и развоја
ученика

Одељенске старешине
сви наставници, према
распореду
консултација
истакнутом на видном
месту
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Одељенски
родитељски састанци

- упознавање родитеља са НПП,
уџбеницима, наставницима,
облицима и методама рада , кућним
редом школе (права и обавезе свих
учесника ОВ процеса),
- реализација педагошке теме у
оквиру педагошког образовања
родитеља
- договор са родитељима
око програма и реализације
екскурзије

Одељенске
старешине, стручна
служба

Саветодавни рад са
родитељима ученика
који имају тешкоћа у
понашању и учењу

Различити облици саветодавног
рада у зависности од
проблема информације,
упућивање, праћење резултата
спроведених мера

Одељенске
старешине, стручна
служба

Сарадња са
родитељима у
реализацији неких
задатака и делова
програма школе

- Учествовање у решавању
социјалних и здравствених
проблема ученика
- Учествовање у организовању
слободног времена ученика
- Укључивање родитеља у
обезбеђи-вање услова за успешнији
рад школе
- непосредно укључивање
родитеља у акције уређења,
реконструкцију школских објеката
и сл.

Директор, одељенске
старешине

Заједнички састанци
мањих група
родитеља и ученика
са наставницима

- информације о узроцима неуспеха
(породица и школа),
последицама по општи успех на
крају школске године, утврђивање
мера у породици (обавеза
родитеља-ученика- наставника)

Директор, наставници
одељенских већа;
педагог, психолог

Едукација и
информисање
родитеља - кутак за
родитеље

- Психолошко образовање (псих.
карактеристике детета, проблеми
учења и рада, развој
индивидуалности, креативности и
социјализације деце, васпитање за
хумане односе међу половима,
одговорно родитељство)
- Педагошко образовање
(васпитна улога породице, обавезе
ученике, радно васпитање и
морални развој ученика, слободно
време)

Стручна служба,
одељенски старешина,
стручњаци ван школе
различитих профила

Деловање Савета
родитеља

према дефинисаној улози у
Закону

Директор, секретар

Учешће родитеља у
Школском одбору

Према правилницима и програмима
овог тела

Родитељи чланови
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Учешће родитеља у
презентацијама
стваралаштва и актив
ности ученика и
наставника

Према планираним активностима
секција, организација, наставника...

Заинтересовани
родитељи и
наставници
координатори
рада секција,
наставници који врше
презентације

Дан отворених врата

Разговор директора, наставника
са родитељима, презентација
услова, начина рада, постигнућа ,
планова развоја исл.

Директор, наставници,
психолог

Тим за сарадњу са
родитељима

Реализација активности из Плана
рада Тима

Чланови Тима

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА

Време реализације Садржај активности Носиоци
Септембар Избор председника, заменика, записничара,

Договор о раду
Сачињавање Плана и програма рада Тима
Усвајање Програма рада Тима.
1.тема – Како се учи

Стручни сарадници,
председник и
чланови тима

Октобар Активности у Дечјој недељи – Базар вишка
Организовање хуманитарне акције – Давање крви

Председник,
стручни сар.и сви
чланови т

Новембар Анализа досадашњих дешавања – предлози и идеје
2.тема – Квартал успеси и порази

Председник стручни
сар.и сви чланови
тимаДецембар 3.тема Шта се ради у току распуста

Активности везане за божићне и новогодишње празнике
Актуелна питања
Евалуација активности у првом полугодишту
Писање Извештаја о раду за прво полугодиште

Јануар Договор око активности у другом полугодишту Стручни сар. и сви
чланови тима

Фебруар 4.тема Неговање талената, секције и такмичења
Организовање хуманитарне акције – Давање крви

Стручни сарадници,
председник и
чланови тима

Март Разматрање реализације акција/активности
5.тема – Квартал успеси и порази

Председник Стручни
сар. и сви чланови

Април Промовисање успешних ученика на такмичењима
Помоћ при избору будућег занимања
Актуелности

Стручни сар.

Мај 6.тема . Казна и награда
Завршна свечаност осмака
Организација завршне журке

Председник и сви
чланови тима

Јун 7.тема – летњи распуст, шта се ради у току распуста
Евалуација рада тима
Сачињавање Годишњег извештаја рада Тима за школску
2017/18.
Нацрт Плана и програма рада за наредну школску годину

Председник Стручни
сарадници,
председник и
чланови тима

У току школске
године

Сарадња са Тимом за самовредновање школе;
Сарадња са Тимом за школско развојно планирање;
Сарадња са Тимом за ИО;
Сарадња са Тимом за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања;
Презентације и радионице на састанцима Савета родитеља;
Предавања и дискусије на родитељским састанцима;
Сарадња са одељењским старешинама.

Сви чланови,
стручни сарадник
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ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

разред Садржај активности Време
трајања

Време
извођења

Носиоци

I – IV јесењи излет полудневни IX – X учитељи
I - VIII пролећни излет са

пешачењем
полудневни IV – V Учитељи и

одељ.старешине
наставници јесењи излет дневни X синдикати
I – VIII посета базену дневни У току

школске
године

Учитељи, наставници

ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

Разред
Међа – Српски Итебеј – Бело Блато – Тител – Ечка - Зрењанин.

 Зрењанин – посета музеју
 и барокној сали Општине Зрењанин,
 етно-еко час у етно кући – Бело Блато,
 ручак у ресторану Трофеј,
 Царска бара – вожња бродом,
 Тител,
 посета Каштелу у Ечкој.

1.и 2. разред
Међа – Српски Итебеј – Нови Сад

 Сремска Каменица – музеј Змаја,
 Нови Сад – Природњачки музеј,
 ручак,
 Нови Сад – Дунавски парк, шетња Змај Јовином,
 Петроварадин
 Дино парк.

Разред
Међа – Српски Итебеј - Бечеј – Суботица

 Суботица (Посета – Градски музеј, градска кућа, синагога, католичка
катедрала),

 ручак,
 Палић (золошки врт),

3.и 4. Разред
Међа – Српски Итебеј – Вршац
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 Миленијум,
 апотека на степеништу,
 градски музеј,
 тврђава,
 ручак (Црвени крст - одмаралиште),
 манастир Месић,
 Владичански двор
 посета католичкој катедрали - улазак
 Вршац – слободно време.

Разред
Међа – Српски Итебеј – Сремска Митровица – Засавица

 Манастири на Фрушкој гори,
 Засавица – вожња бродићем,
 Сремска Митровица - ручак
 Сремска Митровица – градски музеји (улазак),
 Сремска Митровица – слободно време.

5.и 6. Разред
Међа – Српски Итебеј – Београд

 Ботаничка башта
 Ручак
 Калемегдан (Црква Ружица, Војни музеј)
 Обилазак Београда реком
 Храм светог Саве

Разред
Међа – Српски Итебеј – Аранђеловац – Топола

 Орашац - споменик
 Пећина Рисовача,
 Буковичка бања
 Опленац,
 Карађорђев град
 Ручак

7.и 8 разред
Једнодневна:Међа – Српски Итебеј – Сребрно језеро

 Смедеревска тврђава,
 Виминацијум,
 Пожаревац (посета музеја и галерије – Милене Павловић Барили),
 Сребрно језеро,
 ручак.

Екскурзија – излет у Сенту (у организацији
Националног савета мађарске националне мањине, а
захваљујући Мађарској Влади, Државном
секретаријату за националну политику и Фондацији
„Бетлен Габор“)

Ученици III разреда
који наставу
похађају на
мађарском
наставном језику
(учитељ Клара
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Чилег)
Путовање путем пројекта I – VIII у току школске

године
Путовања добијена путем конкурса I – VIII у току школске

године
Путовања на међународна такмичења V-VIII у току школске

године

ВИШЕДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ
7.и 8 разред
Дводневна (на бази пуног пансиона): Међа – Српски Итебеј – Сребрно језеро

 Виминацијум,
 Пожаревац (посета музеја и галерије – Милене Павловић Барили),
 Сребрно језеро,
 Голубац – ноћење (вечера, доручак и ручак)
 Лепенски вир
 Хидроелектрана Ђердап

ПРОГРАМ РАДАШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Једна од најважнијих функција школске библиотеке је развијање потреба ученика за читањем. Улога
школске библиотеке и библиотекара је значајна у смислу промоције књиге и књижевне културе и
реализује се кроз:

Области Активности Начин реализације

ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНА
ДЕЛАТНОСТ

Рад са ученицима:
Упознавање ученика са књижним фондом и
правилима рада у библиотеци;
Развијање читалачких способности ученика;
Одржавање часова у библиотеци;
Организовање рада библиотечке секције;

Непосредан рад са
ученицима
Радионице
Књижевни сусрети
Подршка у реализацији
(огледног) наставног часа
Такмичење одељења у
читању, избор
појединца – нај читаоца
Активности у оквиру
припрема школских
приредби
Израда зидних новина,
уређење тематских паноа
Реализација акције
Поклони књигу

Рад са наставницима:
Упознавање наставника са књижним
фондом и новим књигама;
Помоћ наставницима за одржавање часова;
Планирана набавка нових наслова;
Сарадња са свим активима наставника
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БИБЛИОТЕЧКО-
ИНФОРМАТИВНА
ДЕЛАТНОСТ

Праћење издавачке делатности и планирање
набавке књига у договору са ученицима и
наставницима;
Обрада књижног фонда;
Обрада књига;
Израда дневне, месечне и годишње
статистике;
Приказ нових књига;
Праћење читаности књига.

КУЛТУРНА И ЈАВНА
ДЕЛАТНОСТ

Анимирање ученика за коришћење књижног
фонда;
Презентација нових књига;
Организовање књижевних сусрета и вечери;
Учешће у културним програмима школе;
Неговање завичајности;
Вођење летописа школе.

Непосредан рад са
ученицима
Радионице
Књижевни сусрети
Подршка у реализацији
(огледног) наставног часа
Такмичење одељења у
читању, избор
појединца – нај читаоца
Активности у оквиру
припрема школских
приредби
Израда зидних новина,
уређење тематских паноа
Реализација акције
Поклони књигу

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ

Стално праћење издавачке делатности;
Праћење литературе из области
библиотекарства;
Присуствовање семинарима, саветовањима,
стручним састанцима које организују
библиотеке;

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

Израда програма и извештаја о раду
библиотеке;
Присуствовање седницама наставничког
већа;
Посете сајмовима књига;
Сарадња са родитељима;
Текући послови
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНАШКОЛЕ КОЈИ УТИЧУ НА
ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ РАД

ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА

Наставља се пракса инклузивне наставе и прављења индивидуалних планова подршке и индивидуалног
образовног плана за ученике који имају сметње у развоју.

Програм рада Тима за инклузивно образовање
Време Активност
СЕПТЕМБАР Усвајање Плана рада Тима

Усвајање Извештаја о раду Тима за претходну школску годину
Одређивање и усвајање тачног броја ученика који ће наставу похађати по
индивидуалном образовном плану
Усклађивање ИОП-а међу наставницима
Саветодавни рад са стручним сарадницима у вези писања ИОП-а
Доношење плана израде ИОП-а на основу напредовања ученика у учењу
Индивидуални рад са наставницима и помоћ око писања педагошких
профила и ИОП-а
Извештавање на Педагошком колегијуму

ЈАНУАР Вредновање индивидуалних планова и планова прилагођавања
(полугодишња евалуација)
Сарадња са стучним сарадницима око писања ИОП-а за друго
полугодиште
Вредновање рада стручног Тима за инклузивно образовање
Сачињавање Извештаја о раду стручног Тима за инклузивно образовање
за Педагошки колегијум
Извештавање о праћењу рада ученика по ИОП-у од стране стручних
сарадника
Разно (анализа примене стручног знања, метода рада и средстава)
Анализа и усклађивање ИОП-а међу наставницима на стручним већима

ЈУН Анализа и праћење примене индивидуализације и инклузије у нашој
школи
Анализа добрих решења и предлога који су дали добре резултате
Вредновање савладавања градива и напредовања ученика за које је рађен
ИОП на крају школске године (годишња евалуација)
Вредновање рада стручног Тима за инклузивно образовање
Сачињавање Извештаја о раду стручног Тима за инклузивно образовање
за Наставничко веће и Педагошки колегијум
Сачињавање предлога Плана рада Тима за инклузивно образовање за
наредну школску годину
Разно (анализа примене знања са семинара у служби унап. рада са децом
којима је потребна додатна подршка, мере за отклањање тешкоћа за
следећу годину)

У ТОКУ
ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ

Индивидуални рад наставника са стручним сарадницима у вези израде и
реализације ИОП-а
Израда и коришћење материјала за инклузију (регистратор)
Сарадња са Интерресорном комисијом
Сарадња са родитељима

Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном образовном плану
чине прилог Школског програма.
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ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
Организација и начин рада продуженог боравка уређен је Правилником о ближим условима
организовања целодневне наставе и продуженог боравка ("Сл. гласник РС", бр. 77/2014)
Продужени боравак је посебан облик образовно-васпитног рада са ученицима који се реализује у школи
после или пре часова редовне наставе и у оквиру кога ученици имају самосталан рад и низ различитих
облика слободних активности. Приликом остваривања продуженог боравка нарочито се води рачуна о
васпитању и образовању ученика, предузимању превентивних мера ради очувања здравља ученика,
помагању у учењу и раду, подстицању ученика на самостални рад и стицање радних навика, развоју
социјалних и комуникацијских вештина, аналитичко-истраживачком раду за потребе вредновања
квалитета рада, сарадњи са родитељима, сарадњи са локалном заједницом, сарадњи са установама
културе, као и са свим другим релевантним установама које се индиректно или директно укључују у рад
школе. Наставници који раде у групама продуженог боравка организују се на нивоу школе и шире,
ради стручно-педагошког усавршавања и размене искустава и учествују у раду, наставничког већа,
стручних већа и тимова школе.
У оквиру самосталног рада ученика у продуженом боравку ученици организовано и плански, уз
стручно-педагошку помоћ и сарадњу са наставником утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова
знања, умења и навике. У продуженом боравку се у оквиру активности самосталног рада реализују
активности које би иначе ученик радио у виду домаћих задатака. На часовима самосталног рада, учени
цима се задају следеће активности: читање обавезне школске и домаће лектире, читање листова и
часописа за децу, коришћење правописа, лексикона, енциклопедија, као и савремених, електронских и
мултимедијалних наставних средстава као извора информација, извођење и израда различитих
практичних радова, рад на пројектима и друго. Код самосталног рада ученика, превасходни задатак
наставника је да их уводи у различите методе и технике учења које одговарају индивидуалним
карактеристикама и потенцијалима сваког појединог ученика. Задаци урађени на часовима самосталног
рада се анализирају, исправљају и вреднују, али се не оцењују.
Активности у слободном времену ученика имају првенствено рекреативно-забавни и стваралачки
карактер и оне су: едукативне, радне, културно-уметничке и спортске и организују се на принципу
потпуне слободе избора, добровољности, самоорганизованости ученика у оквиру различитих група и
колектива, како би омогућиле да у њима ученици стварају, откривају, представљају, увежбавају,
одмеравају, изражавају речима, звуцима, покретима, бојама и другим разноврсним облицима и
средствимаАктивности у слободном времену организују се на начин да ученици на креативан и забаван
начин проводе време и задовољавају своја интересовања, а истовремено и предахну и одморе се.
Активности у слободном времену се организују тако да омогућавају активно ангажовање
ученика и кретање, а могу бити:
-спортске активности –реализују се у простору фискултурне сале, школског дворишта и паркова у
близини школе. Могу се организовати спортска такмичења на нивоу од првог до четвртог разреда,
кросеви као и такмичења у оквиру сарадње на нивоу општине и града;
-дружење у оквиру разреда -учитељи са ученицима истог разреда планирају активности
сходно интересовању ученика и могу се реализовати у простору учионице, школског дворишта и
паркова у близини школе;
-креативне радионице -могу бити из различитих области: музика, ликовна уметност,
сценски приказ и драма, рецитовање, ритмика, литерарне активности, екологија, неговање народне тр
адиције, школска радио и телевизијска станица, школске новине и друго, у складу са личним
интересовањем ученика, као и на основу посебних способности појединих ученика;
-друштвене активности -реализација друштвених активности се одвија у просторијама школе,
културним установама (позоришта, музеји, биоскопи, библиотеке), и просторима на којима се одвијају
културне манифестације током школске године. У оквиру друштвених активности које се организују у
школи ученици могу да играју друштвене игре (домине, шах, слагалице, монопол, танграм и друге
друштвене игре);
-културне активности –планиране су посете различитим културним установама, историјским објектима
и слично,-гледање позоришних и филмских представа, односно телевизијских емисија; -
праћење изложби и учествовање у манифестацијама; -учествовање у хуманитарним акцијама; -
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учествовање у еколошким акцијама; -припремање културно-уметничких програма; -уређење учионице у
складу са могућностима и жељама ученика; -обележавање празника и тематских дана; -израда тематских
паноа; -активности које ће омогућити интердисциплинарни приступ и обезбедити
корелацију наставних садржаја, а у складу са узрастом ученика; -друге активности у складу са
интересовањима ученика.
Самосталан рад ученика се остварује са најмање једним школским часом дневно. Активности у
слободном времену се остварују са најмање три школска часа дневно.
У школи је организован продужени боравак за ученике првог и другог разреда из првог циклуса
основног образовања иваспитања.
У продуженом боравку је запослен наставник разредне наставе са пуним радним временом.
Ученици су у хетерогенојгрупи.
Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског
узраста које након редовне наставе одлази кући и без надзора проводи време до доласка родитеља.
Самосталан боравак код куће често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете
током радног дана намећу потребу за организованом бригом о детету. Наша школа уочила је ову
потребу и организовала рад продуженог боравка.
Распоред радног времена у продуженом боравку:
-када ученици првог циклуса иду пре подне у школу, у продуженом боравку су од 11.05 до 15.00 часова
-када ученици првог циклуса иду после подне у школу, у продуженом боравку су од 8.00 до 13.00, тј. до
почетка наставе.
Наставник разредне наставе у продуженом боравку сарађује свакодневно са наставницима разредне
наставе, договарају се и према томе планирају свакодневне активности. Предвиђена је и
сарадња са вероучитељем и наставником енглеског језика, са стручном службом и органима школе.
Планирана је свакодневна сарадња са родитељима, као и реализација два родитељска састанка
Наставник разредне наставе у продуженом боравку води
педагошку документацију у складу са Законом и Правилником.

Циљеви и задаци програма
Циљеви и задаци реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са
општим циљевима основног образовања.
-развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва,
себе и света у коме живе, у складу са развојним потребама, могућностима и интересовањима
-подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика
-оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног
усавршавања и начелима доживотног учења
-оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и
будући живот
-развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и
културе, као и традиције других националних мањина
-омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања
-развијање свести о значају заштите очувања природе и животне средине
-усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног,
хуманог, толерантног друштва
-уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система
вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све
-развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и
етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која
нарушавају остваривање права на различитост
-поштовање права деце, људких и грађанских права и основних слобода и развијање способности за
живот у демократски уређеном друштву
-развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подтицање
индивидуалне одговорности
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Садржаји програма рада продуженог боравка
Значајне програмске активности наставника у продуженом боравку су:
-Организација самосталног рада ученика (часови учења)
-Организација активности у слободном времену

Услови за извођење програма рада продуженог боравка
Програм рада у продуженом боравку реализује се у просторијама које су предвиђене и
прилагођене потребама ученика, односно у просторији за продужени боравак у сали за физичко
васпитање, у школском дворишту, библиотеци, у кабинету за информатику и рачунарство.
Просторија у којој се реализују активности продуженог боравка опремљена је аудио –визуелном
опремом (телевизор, цдплејер), дидактичким средствима. Поред наведеног обезбеђени су фломастери,
бојице, колаж папир, водене боје, бојанке, лопте, играчке (лего коцке, различите друштвене игре).
Исхрана ученика који похађају продужени боравак одвија се у трпезарији која је одвојена
од простора за учење и игру и служи само за ту намену.

ПРОГРАМ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
1) ОБРАЗОВНЕ
АКТИВНОСТИ

- утврђивање и проширивање знања стечених
на часовима редовне н.
- увођење ученика у технике учења за
самостално учење
- јачање мотивације и истрајности у постизању
бољег успеха

израда домаћих
задатака
вежбање задатака

2) СЛОБОДНЕ
АКТИВНОСТИ

у учионици (кутак са играчкама, стваралачки
кутак, кутак логичких и друштвених игара)

у
библиот
еци

у
институција
ма културе

3) ФИЗИЧКЕ
АКТИВНОСТИ

- спортске игре на школским теренима
- логичке, моторичке и забавно-рекреат. игре

боравак у школском
парку

4) БРИГА О
ИСХРАНИ И
ЗДРАВЉУ

- обезбеђивање две ужине и ручка
- изграђивање и утемељивање хигијенских навика
- здрава исхрана и културне навике за столом

5) САРАДЊА СА
РОДИТ.

индивидуални контакти родитељски састанци

6) САРАДЊА СА
УЧИТЕЉИМА И
СТРУЧНОМ
СЛУЖБОМ

- консултације, сугестије
- констул.у вези ученика који
раде по ИОП-у
- саветодавни и корективни рад

саветодавни рад

7) ПРАЋЕЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ
РАДА

израда годишњег и месечног
програма рада

вођење
евиденције
дневних
активн.

периодично
извештавање о
извршеним
активностима

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља и локалне
самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду.
У оквиру Програма безбедности и здравља на раду, орган управљања у школи је у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања, донео два општа правна акта која уређују тематику везану
за безбедност и здравље на раду запослених и ученика. То су Правилник о безбедности и здрављу на
раду и Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у
школи и свих активности које организује ОШ „Милош Црњански“ Српски Итебеј.
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Именована је овлашћена, сертификована фирма за вођење послова у вези са одржавањем безбедности и
здравља на раду – „“ из.
Правилником о безбедности и здрављу на раду се у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду
уређује спровеђење безбедности и здравља на раду запослених у гимназији, у циљу стварања безбедних
услова рада, заштите живота, здравља и радне способности запослених.
Право на безбедност и здравље на раду имају и друга лица која учествују у радном процесу, а нису у
радном односу код послодавца, као и лица која се затекну у радној околини ради обављања одређених
послова код послодавца, ако је послодавац о њиховом присуству обавештен.

Школа је дужна да спроводи мере безбедности и здравља на раду у виду:
 Превентивног и периодичног прегледа и испитивања опреме за рад
 Испитивања услова радне околине
 Доношења акта о процени ризика
 Оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад
 Вођења евиденција везаних за повреде на раду
 Осигурања запослених од повреда на раду

Запослени у школи су дужни да:
 поштују прописе о безбедности и здрављу на раду
 обавесте Послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности која би могла да утиче на безбедност

и здравље на раду
 наменски користе средства и опрему личне заштите
 подвргну се провери да ли су под утицајем алкохола или других опојних средстава по налогу

лица за безбедност и здравље на раду
 истакну своје здравствене недостатке приликом ступања на рад
 учествују у пружању прве помоћи приликом повреде на раду, и
 да не пуше где је то забрањено.

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и
свих активности које организује школа обезбеђује се ученицима право на заштиту и безбедност и то:

 у школској згради и школском дворишту,
 на путу између куће и школе,
 ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образовно-васпитног рада или

других наставних и ваннаставних активности које организује школа.
Одељењски старешина и предметни наставници су у обавези да у свакодневном контакту са ученицима,
а нарочито на часовима одељењске заједнице и одељењског старешине, ученике упознају са
опасностима са којима се могу суочити за време боравка у школи и извођења других активности које
организује школа, као и са начином понашања којим би се те опасности могле избећи или отклонити.
Школа сарађује са државним органима, органима општине и другим субјектима и надлежним
институцијама са којима је таква сарадња потребна у поступку обезбеђивања и спровеђења мера
утврђених овим правилником.
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ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Реализација Школског програма ће бити континуирано праћена, вреднована и самовреднована од стране
самих актива за развој школског програма, педагошке службе и управе школе, ослањајући се на
протоколе из Приручника о самовредновању, непосредан увид у наставни процес, проверу ученичких
постигнућа и материјалних показатеља њихове успешности. Размена искустава и идеја са активима и
службама других школа, као и надлежним просветним институцијама, допринеће објективнијем
сагледавању квалитета остварења школског програма.
Реализација школског програма биће праћена на нивоу постигнућа ученика, професионалног
ангажовања наставника, мишљења другог наставног особља и управе школе, стручне службе, затим
родитеља и локалне заједнице, као и стручних институција и просветних власти. Ученичка постигнућа
ће се вредновати полазећи од њихових развојних карактеристика и потреба, и напредовања у смислу
остваривања планираних исхода. Та процена ће се вршити кроз непосредну сталну комуникацију,
усмене и тестовне провере, скале за индивидуално праћење напредовања и ученичке досијее. При томе
ће се имати у виду и активност и задовољство детета, као и групна динамика и атмосфера у одељењу.
Активности наставника биће договаране, усклађиване и праћене на састанцима Стручног актива и ПП
службе, затим кроз консултације са надзорницима за осигурање квалитета, посете другим школама и
размену искуства и идеја са њима. Пратиће се остваривање исхода и проналазити, поредити и
размењивати најбрже и најефикасније методе, активности и наставна средства за њихову реализацију.
Родитељи и локална заједница такође ће бити укључене у процену квалитета и целисходности
напредовања ученика, а на основу претходног упознавања са очекиваним циљевима и исходима.
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ПРВИ РАЗРЕД

ПРОГРАМОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

СРПСКИ ЈЕЗИК

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА Корелација Носиоци
активности

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И
ПИСАЊЕ

- разликује изговорени глас и
написано слово; изговорене и
написане речи и реченице;

- влада основном техником читања
и писања ћириличког текста;

- разуме оно што прочита;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима
музичка култура
математика

учитељ,
ученик

КЊИЖЕВНОСТ

- активно слуша и разуме садржај
књижевноуметничког текста који
му се чита;

- препозна песму, причу и драмски
текст;

- одреди главни догађај, време
(редослед догађаја) и место
дешавања у вези са прочитаним
текстом;

- уочи ликове и прави разлику
између њихових позитивних и
негативних особина;

- изрази своје мишљење о
понашању ликова у књижевном
делу;

- препозна загонетку и разуме њено
значење;

- препозна басну и разуме њено
значење;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
- тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима
музичка култура
математика

учитељ,
ученик

ЈЕЗИК

Граматика, правописи
ортоепија

- разликује слово, реч и реченицу;
- правилно изговори и напише
кратку и потпуну реченицу
једноставне структуре са
одговарајућом интонацијом
односно интерпункцијским
знаком на крају;

- правилно употреби велико слово;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима
музичка култура
математика

учитељ,
ученик

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

- учтиво учествује у вођеном и
слободном разговору;

- обликује усмену поруку служећи
се одговарајућим речима;

- усмено прича према
слици/сликама и о доживљајима;

- усмено описује ствари из

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима
музичка култура
математика

учитељ,
ученик
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непосредног окружења;
- бира и користи одговарајуће речи
у говору; на правилан начин
користи нове речи у свакодневном
говору;

- напамет говори краће књижевне
текстове;

- учествује у сценском извођењу
текста;

фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

- пажљиво и културно слуша
саговорнике;

- слуша, разуме и парафразира
поруку;

- слуша интерпретативно читање и
казивање књижевних текстова
ради разумевања и доживљавања;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима
музичка култура
математика

учитељ,
ученик

- примењује основна правописна
правила;

- пише читко и уредно;
- писмено одговара на постављена
питања;

- спаја више реченица у краћу
целину;

- пише реченице по диктату
примењујући основна правописна
правила;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима
музичка култура
математика

учитељ,
ученик

- гласно чита, правилно и са
разумевањем;

- тихо чита (у себи) са разумевањем
прочитаног;

- пронађе информације експлицитно
изнете у тексту.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима
музичка култура
математика

учитељ,
ученик
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СРПСКИ ЈЕЗИКА КАО НЕМАТЕРЊИ
Редн.
број НАСТАВНА

ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА Корелација са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Школа - Именовање предмета и
бића,
- Увежбавање показне
заменице: ово, то, оно,
- Именице сва три рода у
оба броја
- Личне заменице за сва
три лица у једнини и
множини.

Методе рада:
- Вербални,
- Илустративно-демонстративни
Облици рада:
- Фронтални,
- Индивидуални,
- Групни,
- Рад у пару
- Диференцирани

Мађарски језик,
свет око нас,
ликовна култура,
музичка култура.
Подизање мотивације:
брзалице, загонетке

Наставник
предмтне
наставе,
ученици,
професор
разредне
наставе.

2. Породица и
дом

- Исказивање радње,
- увежбавање облика
презента с исказаним и
неисказаним субјектом.

Методе рада:
- Вербални,
- Илустративно-демонстративни
Облици рада:
- Фронтални,
- Индивидуални,
- Групни,
- Рад у пару
- Диференцирани

Мађарски језик,
свет око нас,
ебглески језик,
ликовна култура,
музичка култура.
Подизање ефикасности:
цртамо...

Наставник
предметне
наставе,
наставник
енглеског језика,
ученици,
професор
разредне
наставе.

3. Најближа
околина

- Исказивање особина
предмета и бића с
описним придевима у
једнини и множини.

Методе рада:
- Вербални,
- Илустративно-демонстративни
Облици рада:
- Фронтални,
- Индивидуални,
- Групни,
- Рад у пару
- Диференцирани

Мађарски језик,
свет око нас,
ликовна култура,
музичка култура.
Подизање мотивације:
израда постера

Наставник
предмтне
наставе,
ученици,
професор
разредне
наставе.

4. Дани у недељи - Усвајање имена дана у
седмици,
- Оспособљавање за
свакодневну
комуникацију.

Методе рада:
- Вербални,
- Илустративно-демонстративни
Облици рада:
- Фронтални,
- Индивидуални,
- Групни,
- Рад у пару
- Диференцирани

Мађарски језик,
енглески језик,
свет око нас,
математика,
ликовна култура,
музичка култура.
Подизање ефикасности:
израда зидних новина

Наставник
предмтне
наставе,
наставник
енглеског језика,
ученици,
професор
разредне
наставе.

5. Бројање до 20 - Усвајање бројања до 20 Методе рада:
- Вербални,
- Илустративно-демонстративни
Облици рада:
- Фронтални,
- Индивидуални,
- Групни,
- Рад у пару
- Диференцирани

Мађарски језик,
свет око нас,
математика.
Подизање ефикасности:
бројалице

Наставник
предмтне
наставе,
ученици

Оперативни задаци:
 Образовни: Богаћењелексичкогфонда, усвајањефонолошкихправила и принципаизсрпскогјезика.
 Функционални: Оспособљавањезаактивнослужeње најкраћим садржајима из српског језика.
 Васпитни: Развијањељубавипремаучењусрпскогјезика, указивање на потребу за учењем језика

средине.
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МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
Наставна
област

Наставна
тема

Садржаји
Методе
и облици

Корелација
Носиоци

активности
Исходи

Почетно читање и
писање

Књижевност

Глас и слово;
штампана и писана
слова латиничног
писма.
Речи и реченице као
говорне и писане
целине.
Текстови засићени
словима која

се обрађују, текстови
предвиђени за
читање.Све врсте
текстова који су
написани штампаним
или писаним
словима.
Језичке игре.
Аналитичко-
синтетичка вежбања;
лексичка и
синтаксичка
вежбања; моторичке
вежбе.
Писање:
преписивање,
самостално писање и
диктат.
Читање (шчитавање,
глобално читање,
гласно и тихо
читање); питања
којима

се проверава
разумевање
прочитаног.
Изговор и писање
гласова који
ученицима
причињавају
тешкоћа.

Школска лектира:
-поезија
-проза
-драмски текстови
-популарни и
информативни
текстови (избор из
илустрованих
енциклопедија и
часописа за децу о
значајним
личностима).
Домаћа лектира.
Књижевни појмови
(песма, прича,

догађај, књижевни
лик, драмски текст,
шаљива песма, басна,
загонетка...).

Вербалне методе
Демонстра-ција
Рад на тексту

Решавање задатака

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстра-ција
Рад на тексту

Решавање задатака

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстра-ција
Рад на тексту

Решавање задатака

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Ликовна
култура

Музичка
култура

Свет око нас

Физичко
васпитање

Ликовна
култура

Музичка
култура

Свет око нас

Физичко
васпитање

Ликовна
култура

Музичка
култура

Свет око нас

Физичко

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици

По завршетку
разреда ученик
ће бити у стању
да:

-разликује
изговорени глас
и написано
слово,
изговорене и
написане речи и
реченице;

-влада основном
техником
читања и
писања
латиничног
текста;

-разуме оно што
прочита;

-активно слуша
и разуме
садржај
књижевноумет-
ничког текста
који му се чита;

-препозна
песму, причу и
драмски текст;

-одреди главни
догађај, време
(редослед
догађаја) и
место дешавања
у вези са
прочитаним
текстом;

-уочи ликове и
прави разлику
између њихових
позитивних и
негативних

особина;

-изрази своје
мишљење о
понашању
ликова у
књижевном
делу;

-препозна
загонетку и
разуме њено
значење;

-препозна басну
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Језик

Језичка култура

Грамати-ка,
правопис и
ортоепија

Говорење

Реченица; реч;
слово.
Улога гласа/слова у
разликовању значења
изговорене односно
написане речи.
Реченице као
обавештење, питање
и заповест.
Велико слово на
почетку реченице, у
писању личних
имена и презимена,
имена насеља
(једночланих) и
назива места и улица
у којој ученик

живи, као и назив
школе коју похађа.
Правилно
потписивање (име и
презиме).
Тачка на крају
реченице; место и
функција упитника и
узвичника у
реченици.

Вођени и слободни
разговор.
Говорни предлошци.
Усмена порука.
Причање,
препричавањеи
описивање.
Казивање књижевног
текста.
Драмски,
драматизова-ни
текстови, сценска

импровиза-
ција.
Сценско извођење
текста (драмско и
луткарско).
Богаћење речника:
лексичке и
синтаксичке вежбе.
Разговорне,
ситуационе и језичке
игре.

Стварне и
симулиране
ситуације.
Слушна порука.
Аудио-визуелни
записи.
Игре за развијање
слушне пажње.

Питања о сопственом
искуству,

бићима, предметима,
појавама, сликама, о
књижевном и
некњижевном тексту.

Вербалне методе
Демонстра-ција
Рад на тексту

Решавање задатака

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстра-ција
Рад на тексту

Решавање задатака

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстра-ција

васпитање

Ликовна
култура

Музичка
култура

Свет око нас

Физичко
васпитање

Ликовна
култура

Музичка
култура

Свет око нас

Физичко
васпитање

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици

и разуме њено
значење;

-разликује
слово, реч и
реченицу;

-правилно
изговори и
напише кратку
и потпуну
реченицу
једноставне
структуре са
одговарајућом
интонацијом,
односно
интерпункцијск
им знаком на
крају;

-правилно
употреби
велико слово;

-учтиво
учествује у
вођеном и
слободном
разговору;

-обликује
усмену поруку
служећи се
одговарајућим
речима;

-усмено
препричава,
усмено прича
према
слици/сликама и
о доживљајима;

-усмено описује
ствари из
непосредног
окружења;

-бира и користи
одговарајуће
речи у говору,
на правилан
начин користи
нове речи у

свакодневном
говору;

-напамет говори
краће књижевне
текстове;

-учествује у
сценском
извођењу
текста;

-пажљиво и
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Слушање

Писање

Читање

Писана порука.
Краћа текстуална
целина: о сопственом
искуству, о
доживљају, о
сликама, поводом
књижевног текста.
Реченице/
кратак текст погодан
за диктирање.

Књижевни текстови.
Текстови са
практичном
намером: позивница,
упуство, списак за

куповину...
Нелинеарни
текстови: текст у
табели, распоред
часова, стрип,
улазнице...
Информатив-ни
текстови
-уџбенички (текстови
о знаменитим
личностима мађарске
културе)
-вануџбенички (о
правилима учтивог
понашања, оместу у
којем ученици живе,
о животи-њама...).

Рад на тексту
Решавање задатака

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстра-ција
Рад на тексту

Решавање задатака

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстра-ција
Рад на тексту

Решавање задатака

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Ликовна
култура

Музичка
култура

Свет око нас

Физичко
васпитање

Ликовна
култура

Музичка
култура

Свет око нас

Физичко
васпитање

Ликовна
култура

Музичка
култура

Свет око нас

Физичко
васпитање

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици

културно слуша
саговорнике;

-слуша, разуме
и парафразира
поруку;

-слуша
интерпре-
тативно читање
и казивање
књижевних
текстова ради
разумевања и
доживљавања;

-примењује
основна
правописна
правила;

-пише читко и
уредно;

-писмено
одговара на
постављена
питања;

-спаја више
реченица у
краћу целину;

-пише реченице
по диктату
примењујући
основна
правописна
правила;

-гласно чита,
правилно и са
разумевањем;

-тихо чита (у
себи) са
разумевањем
прочитаног;

-пронађе
информације
експлицитно
изнете у тексту.
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Оперативни задаци:
A tantárgy célja
Az anyanyelvi nevelés alapvető célja az értelmes, kifejező beszédtechnika, a beszédmegértés és a nyelvi
kommunikáció fejlesztése, az olvasás és az írás technikájának elsajátítása, a helyesírási készség megalapozása,
a tanulók nyelvi tudásának továbbfejlesztése. Az általános oktatás végén a tanulók tudjanak hatékonyan
kommunikálni anyanyelvükön, és érezzenek elkötelezettséget a helyes és szép magyar beszéd, a nemzeti
kultúra és a tradíciók megőrzése iránt. Készítse fel őket a szaktárgyak és idegen nyelvek tanulására.
Feladatok
A tanuló legyen képes:
- anyanyelvét használni és az elsajátított nyelvi
anyagot alkalmazni,
- életkorának megfelelően a helyes, szabatos, önálló
írásbeli és szóbeli szövegalkotásra,
- részt venni a mindennapi és az iskolai
kommunikációban,
- gondolatainak és érzelmeinek kifejezésére, mások
üzenetének megértésére,
- kezdetben tanári segítséggel és irányítással,
később önállóan felismerni és kijavítani saját hibáit,
- életkorának megfelelő szöveg olvasására, a szöveg
megértésére és értelmezésére,

- az önálló könyvhasználatra és más információs
források felhasználására,
- a színházi előadások kulturált megtekintésére, a
sajtó rendszeres olvasására, a rádió és a televízió
műsorainak követésére,
- az ismeretterjesztő szövegek feldolgozásával
tudományos világképének kialakítására,
- elkötelezettséget vállalni saját anyanyelve, nemzeti
kultúrája és a hagyományok megőrzése iránt,
- megismerni és megbecsülni a Vajdaságban élő
népek és nemzeti kisebbségek irodalmi alkotásait,
szokásait és hagyományait.

МАТЕМАТИКА

Циљ наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима
и вештинама, развија основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици,
способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем
школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој
математичких појмова.

Наставна
област

Наставна
тема

Садржаји
Методе
и облици

Корелација
Носиоци

активности
Исходи

Геометрија Положај,
величина и

облик предмета

Линије

Просторне релације.
Величина предмета и
бића.
Геометријска тела:
лопта, коцка, квадар,
ваљак, пира-мида и
купа.
Геометријске фигуре:
круг, правоугаоник,
квадрат и
троугао.

Права, крива и
изломљена линија.
Затворена и отворена
линија.
Тачка и линија.
Дуж.

Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Решавање задатака
Провера знања

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстра-тивна

Матерњи језик

Ликовна култура

Свет око нас
Наставник
Ученици

По завршетку разреда
ученик ће бити у
стању да:

-одреди међусобни
положај предмета и
бића и њихов положај
у односу на тло;
-упореди предмете и
бића по

величини;
-уочи и именује
геометријске облике
предмета из
непосредне околине;
-именује геометријска
тела и фигуре;
-групише предмете и
бића са заједничким
својствима;
-сложи-разложи
фигуру која се састоји



Бројеви

Мерење и мере

Бројање, писање и
читање бројева.
Приказивање бројева
помоћу тачака на
бројевној правој.
Упоређивање
бројева. Редни
бројеви.
Сабирање и
одузимање бројева у
оквиру 20 и
приказивање

на бројевној
правој.
Сабирање и
одузимање бројева
до 100 без прелаза
преко десетице и
приказивање на
бројевној правој.
Својства сабирања.
Откривање
непознатог броја у
једнакостима с
једном операцијом.
Динар, кованице и
новчанице до 100
динара.

Мерење дужине
нестандард-ним
јединицама мере.

метода
Решавање задатака
Провера знања

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Решавање задатака
Провера знања

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Решавање задатака
Провера знања

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Матерњи језик

Ликовна култура

Свет око нас

Матерњи језик

Ликовна култура

Свет око нас

Матерњи језик

Ликовна култура

Свет око нас

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици

од познатих облика;
-разликује: криву,
праву, изломљену,
затворену и отворену
линију;
-црта праву линију и
дуж помоћу лењира;
-броји унапред

и уназад и са
прескоком;
-прочита, запише,
упореди и уреди
бројеве прве стотине и
прикаже их на
бројевној правој;
-користи редне
бројеве;
-разликује парне и
непарне бројеве;
-одреди највећи и
најмањи број,
претходника и
следбеника;
-користи појмове:
сабирак, збир,
умањеник, умањилац,
разлика;
-сабира и одузима два
једноцифрена броја не
записујући

поступак;
-сабира и одузима до
100 без прелаза преко
десетице;
-растави број на
сабирке и примени
замену места и
здруживање сабирака
ради лакшег
рачунања;
-реши текстуални
задатак са једном
операцијом;
-разликује новчане
апоене до 100 динара
и упореду њихову
вредност;
-уочи правило и
одреди следећи члан
започетог низа;
-прочита и користи
податке са
једноставнијег
стубичног и сликовног
дијаграма или табеле;
-измери дужину
задатом,
нестандардном
јединицом мере;
-преслика тачке и
фигуре у квадратној
мрежи на основу
задатог упуства.



ЛИКОВНА КУЛТУРА
Циљ наставе и учења предмета ликовна култура је да се ученик развијајући стваралачко
мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад оспособљава за комуникацију и да
изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.

Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Решавање задатака
Провера знања

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Матерњи језик

Ликовна култура

Свет око нас

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици

Наставна
област

Наставна
тема

Садржаји
Методе
и облици

Корелација
Носиоци

активности
Исходи

Ликовна култура
и окружење

Простор
Отворени и
затворени простор,
природа и простор
који је човек
обликовао.
Карактерис-тичне
визуелне одлике по
којима се препознаје
врста простора.
Значај чувања
споменика или
значајних објеката у
најближем
окружењу. Значај
уређења простора у
коме ученик борави.

Уметничка
занимања и
продукти
Сликар-слика, вајар-
скулптура, фотограф-
фотографија...
Изглед употребних

Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Самосталан рад

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе

Матерњи језик

Свет око нас

Музичка
култура

Наставник
Ученици

По завршетку разреда
ученик ће бити у стању
да:

-опише својим речима
визуелне карактеристике
по којима препознаје
облике и простор;

-пореди своје утиске и
утиске других о
уметничким

делима, изгледу објеката
и предмета и облицима из
природе и окружења;

-одреди, самостално и у
сарадњи са другим,
положај облика у
простору и у равни;

-црта на различитим
подлогама и форматима
папира;



Односи у видном
пољу

предмета које су
дизајнирали
уметници.

Установе културе
Правила понашања и
облачења у
различитим

установама
културе (биоскоп,
музеј, галерија,
позориште,
библиотека...),
договорена правила
понашања.

Облици
Облици из природе,
облици које је
створио
човек,правил-ни и
неправилни облици.
Својства облика
(цело, део, велико,
мало, високо, ниско,
краће, дуже, уско,
широко, светло,
тамно, обојено,
безбојно, једнобојно,

шарено, меко,
тврдо, глатко,
храпаво, обло,
рогљасто).

Положај облика у
простору и у равни
Горе, доле између,
испод, у, на, испред,
иза, усправно,
положено, косо, лево,
десно.

Кретање
Покретни и
непокретни облици.
Кретање бића и
машина. Смер
кретања облика
(налево, надесно,
нагоре, надоле).
Безбедност у
саобраћају-илузије

величине
покретних и
непокретних објеката
у односу на
удаљеност од
посматрача.

Светлост и сенка
Природни и
вештачки извори
осветљења. Промена
осветљености у току
дана. Изглед облика
и сенке у зависности

Демонстра-тивна
метода

Самосталан рад

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Самосталан рад

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Самосталан рад

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Матерњи језик

Свет око нас

Музичка
култура

Матерњи језик

Свет око нас

Музичка
култура

Матерњи језик

Свет око нас

Музичка
култура

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици

-користи материјал и
прибор у складу са
инструкцијама;

-обликује једноставне
фигуре од меког
материјала;

-одабере, самостално,
начин спајања најмање
два материјала;

-преведе једноставне
појмове и информације у
ликовни рад;

-изрази, материјалом и
техником по избору, своје
замисли, доживљаје,
утиске, сећања и
опажања;

-преобликује, сам или у
сарадњи са другима,
употребне предмете
мењајући им намену;

-изрази познате појмове
мимиком и покретом
тела,

без звука;

-повеже одабрану
установу културе са
њеном наменом;

-поштује договоре и
правила понашања и
облачења приликом
посете установама
културе;



Обликовање

од осветљења.

Материјал и прибор
Поступци правилног
и безбедног
руковања и
одржавања
материјала, прибора
и

радне површине,
значај одржавања
хигијене и безбедног
руковања прибором.

Обликовање
скулптуре
Обликовање меких
материјала
поступком додавања.
Спајање разноврсних
материјала.

Обликовање
цртежа
Врсте линија
(отворена, затворена,
права, крива, светла,
тамна, широка, уска,
дугачка, кратка,
непрекинута,
испрекидана,

груба, нежна,
спирална, таласаста,
степенаста..).
Изражајна својства
линија у односу на
материјал и прибор.

Обликовање слике
Боја природних
облика и боја облика
које је створио човек.
Изражајна својства
боје у односу на
материјал и прибор.

Преоблико-вање
Предмети и
материјал за
преобликова-ње
(оштећени предмети,
амбалажа,

остаци тканина...).

Различите
информације као
мотивација за
стваралачки рад
Природа и
непосредно
окружење; машта и
стварни догађаји;
приче,песме и
текстови из књига и
часописа за децу и
уџбеника, уметничка

Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Самосталан рад

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Самосталан рад

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Матерњи језик

Свет око нас

Музичка
култура

Матерњи језик

Свет око нас

Музичка
култура

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици



дела...

Читање визуелних
информација
Илустрације у дечјим
књигама и

уџбеницима. Стрип.
Цртани и анимирани
филмови-
традиционал-но
урађени
(слободоручно
обликовани или
нацртани ликови) и
савремени (урађени у
апликативном
програму). Прича у
цртаном и
анимираном филму.
Изглед места и
ликова.

Знак
Графички знак (ноте,
слова и цифре),
гестови и звучни
знак. Лепо писање.
Украсна слова.

Традиција
Празници и
украшавање

Невербално
изражавање
Пантомима, игре,
перформанс

Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Самосталан рад

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Самосталан рад

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Матерњи језик

Свет око нас

Музичка
култура

Матерњи језик

Свет око нас

Музичка
култура

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици



Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Самосталан рад

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Самосталан рад

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Матерњи језик

Свет око нас

Музичка
култура

Матерњи језик

Свет око нас

Музичка
култура

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици



ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Циљ наставе и учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује
физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради
очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима
живота и рада.

Наставна
област

Наставна
тема

Садржаји
Методе
и облици

Корелација
Носиоци

активности
Исходи

Физичке
способности

Моторичке
вештине

Ходање и
трчање

Скакања и
прескака-ња

Вежбе за развој снаге.
Вежбе за развој
покретљивости
Вежбе за развој
издржљивости.
Вежбе за развој
брзине.
Вежбе за развој
координације.

Ходање:
-кратким корацима
-дугим корацима
-у различитом ритму
-ходање са реквизитом
-ходање са променом
правца и смера

Техника трчања:
-трчање преко
препрека
-трчање са променом
правца и смера
-брзо трчање 20
метара стартом из
различитих почетних
положаја
-игре са коришћењем
научених облика
ходања и трчања.

Поскоци у месту.
Поскоци у кретању.
Скакање удаљ.
Скакање увис.
Прескакање дуге
вијаче.
Вежбе скакања и
прескакања упором
рукама.
Игре уз коришћење
различитих облика
скакања и прескакања.

Бацање лоптица из
места у даљину и у
циљ.
Бацање лоптице из
кретања.
Бацање лоптице увис.
Вођење лопте.
Додавање лопте.

Игре са вођењем,
додавањем лопте и

Вербална метода
Демонстра-тивна

метода
Самостално

вежбање

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербална метода
Демонстра-тивна

метода
Самостално

вежбање

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербална метода
Демонстра-тивна

метода
Самостално

вежбање

Матерњи
језик

Свет око нас

Музичка
култура

Матерњи
језик

Свет око нас

Музичка
култура

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици

По завршетку
разреда ученик ће
бити у стању да:

-примени једноставне,
двоставне општеприп-
ремне вежбе (вежбе
обликовања);

-правилно изведе
вежбе, разноврсна

природна и изведена
кретања;

-комбинује и користи
усвојене моторичке
вештине у игри и у
свакодневном животу;

-одржава равнотежу у
различитим
кретањима;

-разликује правилно
од неправилног
држања тела и
правилно држи тело;

-примењује правилну
технику дисања
приликом вежбања;

-изведе кретања,
вежбе и кратке
саставе уз музичку
пратњу;

-игра дечји и народни
плес;

- користи основну
терминологију
вежбања;

-поштује правила
понашања на
просторима за
вежбање;

-одговорно се односи
према објектима,
справама и
реквизитима у
просторима за
вежбање;

-поштује правила
игре;



Бацања и
хватања

Пузања,
вишења, упори

и пењања

Вежбе на тлу

гађањем у циљ.

Пузање на тлу.
Пењања.
Провлачења.
Вис лежећи опружено.
Помицања улево и
удесно у вису лежећем
и вису слободном.
Упори.

Основни садржаји:
-основни ставови и
положаји
-поваљка на леђима
-став на лопатицама
-колут напред из
чучња у

чучањ
-поваљка на стомаку
-састав од научених
елемената
-игре са усвојеним
вежбама.

Проширени садржај:
-колут назад из чучња
у чучањ низ косу
површину
-одељенско
такмичење са задатом
комбинацијом вежби.

Ходање по линији.
Ходање по шведској
клупи.
Лагано трчање на
шведској клупи или
ниској греди.

Кратак састав на
линији обележеној на
тлу, шведској клупи и
ниској греди.

Вежбе обликовања са
реквизитима.
Трчање, поскоци и
скокови уз коришћење
реквизита.
Дизање и ношење
предмета и реквизита
на различите начине.
Елементарне игре са
реквизитима.
Игре са ластишем.

Ходање и трчање са
променом

ритма, темпа и
динамике уз пљесак и
уз музичку пратњу.
Галоп напред.

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербална метода
Демонстра-тивна

метода
Самостално

вежбање

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербална метода
Демонстра-тивна

метода
Самостално

вежбање

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Матерњи
језик

Свет око нас

Музичка
култура

Матерњи
језик

Свет око нас

Музичка
култура

Матерњи
језик

Свет око нас

Музичка
култура

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици

Наставник

-навија фер и бодри
учеснике у игри;

- прихвати сопствену
победу и пораз;

-уредно одлаже своје
ствари пре и након
вежбања;

-наведе делове свога
тела и препозна
њихову улогу;

-уочи промену у расту
код себе и других;

-уочи разлику између
здравог и болесног
стања;

-примењује
здравствено-
хигијенске

мере пре, у току и
након вежбања;

-одржава личну
хигијену;

-учествује у
одржавању простора у
коме живи и борави;

-схвати значај
коришћења воћа у
исхрани;

-правилно се понаша
за столом;



Вежбе
равноте-же

Вежбе са
реквизити-ма

Плес и
ритмика

Полигони

Дечји поскок.
Њихање и кружење
вијачом или траком.
Суножни скокови кроз
вијачу са обртањем
напред.
Народно коло по
избору.

Комбиновани
полигони од усвојених
вештина.

Основни термини у
вежбању.
Вежбам без- бедно.

Чувам своје и туђе
ствари.
Правила
елементарних игара.
Некад изгубим, а
некада победим.
Навијам фер.

Упознај своје тело.
Растемо.
Бидим, чујем, осећам.
Моје здравље.
Ко се брине о мом
здрављу?
Лична хигијена.
Хигијена простора у
ком живим.
Хигијена простора у
коме вежбам.
Животне намирнице и
правилна исхрана.
Заједно за столом.

Вербална метода
Демонстра-тивна

метода
Самостално

вежбање

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербална метода
Демонстра-тивна

метода
Самостално

вежбање

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Матерњи
језик

Свет око нас

Музичка
култура

Матерњи
језик

Свет око нас

Музичка
култура

Ученици

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици



Физичка и
здравствена
култура

Култура
вежбања и
играња

Здрав-ствено
васпита-ње

Вербална метода
Демонстра-тивна

метода
Самостално

вежбање

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Матерњи
језик

Свет око нас

Музичка
култура

Наставник
Ученици

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Циљ наставе и учења предмета музичка култура је да код ученика развије интересовање и љубав према
музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности,
естетског сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа
и културе свога и других народа.

Наставна
област

Наставна
тема

Садржаји
Методе
и облици

Корелација
Носиоци

активности
Исходи

Слушање музике Уметничка музика у
цртаним и
анимираним
филмовима. Однос
звук-лик, музика-
радња.
Композиције које
илуструју различита
осећања.
Звук и тон.
Звуци тела (пулс,
куцање

срца, дисање).
Звуци из природе и
окружења.
Звучни знак
( школско звоно,
аутомобилска
сирена).
Тон: боја (различити
гласови и
инструменти),

Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Самостално

певање и свирање

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Матерњи језик

Свет око нас

Физичко
васпитање

Ликовна култура

Наставник
Ученици

По завршетку разреда
ученик ће бити у стању
да:

-објасни својим речима
утиске о слушаном
делу, особине тона,
доживљај прегласне
музике и њеног утицаја
на тело и зашто је
тишина важна;

-разликује
одабране звукове и
тонове, певање-
свирање, хор: један
певач-група певача,
оркестар:један свирач-
група свирача, боју
различитих певачких
гласова и инструмената
и музичке изражајне
елементе;



Извођење музике

трајање (кратак-дуг),
јачина (гласан-тих),
висина (вусок-
дубок).
Тишина и одсуство
звука.
Композиције које
илуструју различите
боје људског гласа и
инструмената.
Музички дијалог
(хор, глас и хор, глас
и

инструмент, два
гласа, два
инструмента, један
свирач, група
свирача, оркестар).
Различити жанрови
везани за ситуације
значајне за ученика
(празници, приредбе,
свечаности,
рођендани, венчања,
божићне и
новогодишње
песме...).
Музичка прича.
Карактер дела и
елементи музичке
изражајности.
Музички бонтон.
Музика и здравље.
Носиоци звука.

Изговор бројалице у
ритму уз покрет-
пљескање, пуцкетање
прстима, корачање,
дланом о надланицу,
ударом о клупу.
Звучне ономатопеје и
илустрације.
Држање тела и
дисање-правилан
начин певања.
Правилна дикција-
изговарање брзалица
и бројалица.
Певање песама по
слуху различитог
садржаја и карактера.
Певање песама уз

покрет-песме уз игру
и народне песме.
Певање модела и
наменских песама и
повезивање њихових
почетних тонова уз
боју (до-зелено, ре-
браон, ми-жуто, фа-
плаво и сол-црвено).
Дечији ритмички
инструменти и
начини свирања на
њима.
Свирање по слуху
пратње уз бројалице

Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Самостално

певање и свирање

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Самостално

певање и свирање

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Самостално

певање и свирање

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Матерњи језик

Свет око нас

Физичко
васпитање

Ликовна култура

Матерњи језик

Свет око нас

Физичко
васпитање

Ликовна култура

Матерњи језик

Свет око нас

Физичко
васпитање

Ликовна култура

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици

-препозна музички
почетак и крај и
понављање теме или
карактеристич-ног
мотива у слушаном
делу;

-повезује музичко дело
у односу на њему
блиске ситуације, врсту

гласа и боју
инструмената са
карактером
дела;

-поштује договорена
правила понашања при
слушању музике;

-користи самостално
или уз помоћ одраслих
доступне носиоце
звука;

-изговара у ритму уз
покрет бројалице;

-пева по слуху песме
различитог садржаја и
расположења;

-пева по слуху уз
покрет народне песме,

музичке игре;

-примењује правилан
начин певања и
договорена правила
понашања у групном
певању
и свирању;

-свира по слуху
звучне ономатопеје и
илустрације, ритмичку
пратњу из бројалице и
песме, једноставне
аранжмане, свирачке
деонице у музичким
играма;

-повезује почетне
тонове песама-модела и
једноставних
наменских песама са

бојама, ритам са
графичким приказом;

-објашњава својим
речима доживљај свог
и туђег извођења;

-учествује у школским
приредбама и
манифестаци-
Јама;



и песме-пулс, ритам,
груписање удара.
Певање и извођење

музичких игара уз
свирање на дечјим
инструмен-тима-
песме уз игру,
дидактичке игре,
музичке
драматизације
Свирање
инструментал-них
аранжмана на дечјим
ритмичким
инструментима и на
алтернатив-ним
изворима звука.
Свирање графички
представље-ног
ритма.
Музички бонтон.

Израда дечјих
ритмичких
инструмената

од различитих
материјала.
Стварање звукова из
непосредне околине
и природе спонтаном
или договореном
импровизаци-јом.
Креирање
сопствених покрета
уз музику која се
изводи или слуша.
Стварање звучних
ефеката и
једноставне
ритмичке пратње
користећи различите
изворе звука.
Бирање
инструмената на
основу звука и
стварање једноставне

ритмичке пратње уз
бројалице, песме и
музичке игре.
Стварање мањих
ритмичких целина на
основу музичког
искуства-изговором у
ритму, различитим
покретима,
предметима и дечјим
ритмичким
инструмен-тима.
Стварање музичких
питања и одговора на
дечјим ритмичким
инструменти-ма у
дијалогу.
Стварање
једноставне мелодије
на

Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Самостално

певање и свирање

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Самостално

певање и свирање

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Матерњи језик

Свет око нас

Физичко
васпитање

Ликовна култура

Матерњи језик

Свет око нас

Физичко
васпитање

Ликовна култура

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици

-направи дечје
ритмичке инструменте;

-ствара звучне ефекте,
покрете уз музику,
мању ритмичку целину
помоћу различитих
извора звука, ритмичку
пратњу за бројалице,
песме и музичке игре
помоћу различитих
извора звука,
музичко питање и
одговор на ритмичким
удараљкама,
једноставну мелодију
на краћи задати текст;

-изабере према
литерарном садржају
одговарајући музички
садржај;



Музичко
стваралашт-во

краћи текст.
Бирање познатих
музичких садржаја,
звучних ономатопеја
и илустрација за
стварање звучне
приче-праћење
литерарног текста. Вербалне методе

Демонстра-тивна
метода

Самостално
певање и свирање

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстра-тивна

метода
Самостално

певање и свирање

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстра-тивна

Матерњи језик

Свет око нас

Физичко
васпитање

Ликовна култура

Матерњи језик

Свет око нас

Физичко
васпитање

Ликовна култура

Матерњи језик

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици



СВЕТ ОКО НАС

Циљ наставе и учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и
друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему.

Наставна
област

Наставна
тема

Садржаји
Методе
и облици

Корелација
Носиоци

активности
Исходи

Непосредно
окружење

Ја и други

Породич-ни
дом, школа

Основна осећања:
радост, страх, туга и
бес. Основне
животне потребе:
дисање, храна, вода,
спавање, потреба за
тоалетом.
Сличности и разлике
по полу, старости,
способности-

ма и интере-
совањима.

Групе људи:
породица, школска
заједница, разред,
одељење, суседи.
Права и обавезе
чланова групе.
Правила понашања
појединаца и групе.
Празници:
породични, школски.

Здрав начин живота:
становање, одевање,

Вербалне методе
Рад на тексту

Решавање задатка
Демонстра- ција
Експеримент
Провера знања

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Рад на тексту

Решавање задатка
Демонстра- ција
Експеримент
Провера знања

Фронтални

Матерњи језик

Ликовна култура

Музичка
култура

Физичко
васпитање

Матерњи језик

Наставник
Ученици

По завршетку разреда
ученик ће бити у
стању да:

-препозна и искаже
радост, страх, тугу и
бес уважавајући себе
и друге;
-правовремено и
примерено ситуацији
искаже своје основне
животне

потребе за храном,
водом и одласком у
тоалет;
-се понаша тако да
уважава различитости
својих вршњака и
других људи;
-придржава се
договорених правила
понашања у школи и
прихвата последице
ако их прекрши;
-сарађује са
вршњацима у
заједничким
активностима;

метода
Самостално

певање и свирање

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Свет око нас

Физичко
васпитање

Ликовна култура

Наставник
Ученици



Здравље и
безбед-ност

Оријента-ција у
простору и
времену

исхрана, лична
хигијена, рад, одмор.
Безбедно

понашање у
саобраћају на путу од
куће до школе
( кретање улицом са
и без тротоара,
прелажење преко
улице, безбедно
место за игру).
Опасне ситуације по
живот, здравље и
околину, превенција
и правилно
понашање (у дому и
школској средини,
саобраћају, током
природних
непогода).

Кретање и
сналажење у
простору у односу
на

просторне
одреднице: напред-
назад, лево-десно,
горе- доле и
карактерис- тичне
објекте.
Сналажење у
времену у односу на
временске
одреднице: делови
дана, обданица и ноћ,
дани у недељи, пре,
сада, после, јуче,
данас, сутра,
прекјуче, прексутра.

Човек ради и ствара
(материјали и
средства за рад,
производи људског
рада).
Материјали за

израду предмета
(дрво, камен, метал,
стакло, гума,
пластика, папир,
тканина) и њихова
својства (тврдо-меко,
провидно-
непровидно, храпаво-
глатко).

Сунчева светлост и
топлота.
Основна својства
ваздуха: провидност,
мирис, кретање.
Облици појављивања
воде: реке, потоци,

Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Рад на тексту

Решавање задатка
Демонстра- ција
Експеримент
Провера знања

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Рад на тексту

Решавање задатка
Демонстра- ција
Експеримент
Провера знања

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Ликовна култура

Музичка
култура

Физичко
васпитање

Матерњи језик

Ликовна култура

Музичка
култура

Физичко
васпитање

Матерњи језик

Ликовна култура

Музичка
култура

Физичко
васпитање

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици

-одржава личну
хигијену и адекватно
се одева у циљу
очувања здравља;
-чува своју, школску и
имовину

других;
-прати инструкције
одраслих у опасним
ситуацијама: поплава,
земљотрес, пожар;
-својим речима опише
пример неке опасне
ситуације из свог
непосредног
окружења;
-примењује правила
безбедног понашања
на путу од куће до
школе приликом
кретања улицом са и
без тротоара и
преласка улице;
-снађе се у простору
помоћу просторних

одредница: напред-
назад,
лево-десно, горе-доле
и карактеристич-них
објеката;
-одреди време својих
активности помоћу
временских
одредница: делови
дана, обданица и ноћ,
дани у недељи, пре,
сада, после, јуче,
данас, сутра, прекјуче,
прекосутра;
-посматрањем и
опипавањем предмета
одреди својства
материјала: тврдо-
меко, провидно-
непровидно, храпаво-
глатко;
-учествује у

извођењу
једноставних огледа
којима
испитује природне
феномене;
-разликује природу од
производа људског
рада на примерима из
непосредног
окружења;
-препознаје облике
појављивања воде у
непосредном
окружењу: потоци,
реке, баре, језера;
-препознаје изглед
земљишта у
непосредном
окружењу: равница,
брдо, планина;



Човек ствара

Разноврс-ност
природе

баре, језера, киша,
снег.

Облици појављивања
воде у непосрсдном
окружењу.
Основна својства
воде: укус, мирис,
провидност, раствара
поједине материјале.
Изглед земљишта:
равница, брдо,
планина.
Изглед земљишта у
непосредном
окружењу.
Основна својства
земљишта: боја,
растреситост,
влажност.
Карактерис-тичне
биљке и животиње у
непосредном
окружењу.

Изглед и делови тела
биљака.
Изглед и делови тела
животиња на
примерима сисара,
птица, риба,
инсеката.
Човеково тело-
делови тела (глава,
труп, руке и ноге) и
чула (вида, слуха,
укуса, мириса и
додира).
Значај воде, ваздуха,
земљишта, сунчеве
светлости и топлоте
за живот биљака,
животиња и човека.
Одговоран однос
човека према
животној средини

(штедња воде,
одлагање отпада на
предвиђена места,
брига о биљкама и
животињама).

Вербалне методе
Рад на тексту

Решавање задатка
Демонстра- ција
Експеримент
Провера знања

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Рад на тексту

Решавање задатка
Демонстра- ција
Експеримент
Провера знања

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Рад на тексту

Решавање задатка
Демонстра- ција
Експеримент
Провера знања

Фронтални

Матерњи језик

Ликовна култура

Музичка
култура

Физичко
васпитање

Матерњи језик

Ликовна култура

Музичка
култура

Физичко
васпитање

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици

-идентификује биљке
и животиње из
непосредног

окружења на основу
њиховог
спољашњег изгледа;
-уочава разноврсност
биљака на основу
спољашњег изгледа;
-препознаје главу,
труп, руке и ноге као
делове тела и њихову
улогу у његовом
свакодневном животу;
-препознаје улогу чула
вида, слуха, мириса,
укуса и додира у
његовом
свакодневном
функциониса-њу и
сазнавању окружења;
-штеди воду и одлаже
отпад

на предвиђена места;
-се понаша тако да не
угрожава биљке и
животиње у
непосредном
окружењу;
-повезује резултате
учења и рада са
уложеним трудом



Самостални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Рад на тексту

Решавање задатка
Демонстра- ција
Експеримент
Провера знања

Фронтални
Самостални
Рад у пару
Групни рад

Матерњи језик

Ликовна култура

Музичка
култура

Физичко
васпитање

Матерњи језик

Ликовна култура

Музичка
култура

Физичко
васпитање

Наставник
Ученици

Наставник
Ученици



ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Циљ наставе енглеског језика у првом разреду је оспособљавање ученикa да на енглеском језику
комуницирају у усменом облику, на основном нивоу, о темама из њиховог непосредног окружења, као и
подстицање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика и олакшавање
разумевања других и различитих култура и традиција. Стимулише критичко и креативно мишљење,
радозналост и истраживачки дух и омогућава одговарајући социјални и интелектуални развој ученика.

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Увод
Поздрављање и
представљање.

- поздраве и отпоздраве
примењујући
најједноставнија језичка
средства;
- разумеју и примењују
устаљена правила учтиве
комуникације.

Методе рада:
КM– слушање и понављање,
играње улога, симулација.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Музичка култура:
слушање музике

Грађанско
васпитање

наставник,
ученик

2. 2. Welcome to Happy
House!
Добродошли у
срећну кућу!
Поздрављање; пред-
стављање себе и
других; давање и
тражење информа-
ција о другима.

-представе себе и другог;
-поздраве и отпоздраве
примењујући једноставна
језичка средства;
-разумеју јасно постављена
једноставна питања личне
природе иодговоре на њих;
- разумеју и користе
формалне и неформалне
поздраве и поштују
устаљена правила
учтивости.

Методе рада:
KM - слушање и
показивање/понављање/заокр
уживање, играње улога,
симулације, певање и
показивање песмица, ТПР,
глума, пантомима, играње
улога.
Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Грађанско
васпитање,
ликовна, музичка
и драмска
уметност, српски
језик.

наставник,
ученик

3. Pens and pencils
Пенкала и оловке
Описивање
предмета; позив и
реаговање на позив
за учешће у заједни-
чкој активности;
изражавање
количина; разуме-
вање и давање
једноставних налога.

- препознају и именују
предмете из непосредног
окружења;
- разумеју позив и реагују
на њега;
- упуте позив на заједничку
активност;
- разумеју једноставне
исказе који се односе на
количине; поставе питања и
саопште количине
једноставним језичким
средствима;
- разумеју и реагују на
кратке налоге;
- упуте кратке налоге;
- разумеју и препознају
сличности и разлике у
животу у школама у ВБ и
код нас;
- прикладно упуте,
прихвате/одбију позив.

Методе рада:
KM - слушање и
показивање/понављање/заокр
уживање, играње улога,
симулације, певање и
показивање песмица, ТПР,
глума, пантомима, играње
улога.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање, свет
око нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик



4. Come and play
Дођи да се играмо
Описивање
предмета; позив на
заједничку актив-
ност; изражавање
количина;
изражавање упутства
и налога.

- препознају и именују
појмове који се односе на
тему;
- препознају и именују
предмете из непосредног
окружења;
- разумеју једноставне
описе предмета;
- опишу предмете
користећи једноставна
језичка средства;
- разумеју позив и на
заједничку активност и
реагују на њега; упуте
позив на заједничку
активност;
- разумеју и одговоре на
питања која се односе на
количине; поставе питања
која се односе на количине;
- разумеју и реагују на
кратке налоге;
- дају кратке налоге;
- певају дечје песме
одговарајућег садржаја;
- прикладно упуте,
прихвате/одбију позив.

Методе рада:
KM - слушање и
показивање/понављање/заокр
уживање, играње улога,
симулације, певање и
показивање песмица, ТПР,
глума, пантомима, играње
улога.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

Математика:
шта ко ради

наставник,
ученик

5. Culture: School time
Култура – Време је
за школу
Описивање места.

- разумеју једноставне
описе места и реагују на
њих;
- опишу место користећи
једноставна језичка
средства;
- уоче сличности и разлике
у начину живота у школама
у ВБ и код нас.

Методе рада:
KM - слушање и
показивање/понављање/заокр
уживање, играње улога,
симулације, певање и
показивање песмица, ТПР,
глума, пантомима, играње
улога.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање, свет
око нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик

6. 6. Happy Christmas!
Срећан Божић!
Честитање;
изражавање жеља

- препознају и именују
појмове који се односе на
тему;
- разумеју једноставно
исказане честитке и
одговоре на њих;
- упуте једноставне
честитке;
- уоче сличности и разлике
у начину прославе Божића и
Нове године у ВБ и код нас;
- певају традиционалне,
дечје Божићне песме.

КМ – слушање и
понављање/певање, глума,
сецкање, бојење, прављење
предмета од папира и
предмета за рециклажу.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање, свет
око нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик

7. Dressing up
Облачење
Описивање
предмета; изража-
вање количина;
изражавање допа-
дања; исказивање
савета и упозорења.

- препознају и именују
појмове који се односе на
тему;
- препознају и именују
предмете из непосредног
окружења;
- разумеју једноставне
описе предмета;
- разумеју и одговоре на
питања која се односе на
количине; поставе питања
која се односе на количине;
- разумеју и реагују на

Методе рада:
KM - слушање и
показивање/понављање/заокр
уживање, играње улога,
симулације, певање и
показивање песмица, ТПР,
глума, пантомима, играње
улога.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,

Грађанско
васпитање, свет
око нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик



једноставне савете и
упозорења;
- упуте кратке савете и
упозорења;
- поштују правила учтиве
комуникације-адекватно
реаговање на савете и
упозорења.

тандем

8. Happy birthday
Срећан рођендан
Честитање; изража-
вање количина и
поседовања; позив на
заједничку
активност;
изражавање
упутстaва и налога;
давање основних
информација о себи.

- препознају и именују
појмове који се односе на
тему;
- разумеју једноставно
исказане честитке и
одговоре на њих;
- упуте једноставне
честитке;
- разумеју и одговоре на
питања која се односе на
количине; поставе питања
која се односе на количине;
- разумеју једноставне
исказе којима се изражава
поседовање / непоседовање
и реагују на њих;
- траже и дају једноставне
исказе којима се изражава
поседовање;
- разумеју позив и на
заједничку активност и
реагују на њега; упуте
позив на заједничку
активност;
- разумеју и реагују на
кратке налоге;
- дају кратке налоге;
- разумеју јасно постављена
питања личне природе и
одговоре на њих;
- постављају једноставна
питања личне природе;
- уоче сличности и разлике
у начину прославе
рођендана;
- певају рођенданску песму
и играју рођенданске игре.

Методе рада:
KM - слушање и
показивање/понављање/заокр
уживање, играње улога,
симулације, певање и
показивање песмица, ТПР,
глума, пантомима, играње
улога.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање, свет
око нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик

9. Culture: Good
morning!
Добро јутро!
Изражавање
допадања; описивање
појава.

- препознају и именују
појмове који се односе на
тему;
- разумеју једноставне
исказе којима се изражава
допадање и реагују на њих;
- траже и дају једноставне
исказе којима се изражава
допадање;
- уоче сличности и разлике
у начину исхране у ВБ и
код нас.

Методе рада:

КМ – слушање и
показивање/понављање/глума
, симулација.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање, свет
око нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик

10. 10. Happy Easter !
Срећан Ускрс!
Честитање;
изражавање
количине.

- препознају и именују
појмове који се односе на
тему;
- разумеју једноставно
исказане честитке и
одговoре на њих;
- упуте једноставне
честитке;
- разумеју и одговоре на
питања која се односе на
количине; поставе питања
која се односе на количине;
- уоче сличности и разлике

Методе рада:

КМ – слушање и
показивање/понављање/глума
, симулација.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање, свет
око нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик



у начину прославе Ускрса у
ВБ и код нас;
- певају традиционалне,
дечје Ускршње песме.

11. Bathtime
Време за купање
Изражавање свако-
дневних радњи и
способности;
разумевање и давање
једноставних налога;
описивање појава.

- препознају и именују
појмове који се односе на
тему;
- разумеју исказе у вези са
свакодневним радњама и
способностима и реагују на
њих;
- изражавају свакодневне
активности и способности
једноставним језичким
средствима;
- разумеју и реагују на
кратке налоге;
- дају кратке налоге;
- разумеју и дају кратке
описе појава;
- разумеју животне навике у
ВБ.

Методе рада:
KM - слушање и
показивање/понављање/заокр
уживање, играње улога,
симулације, певање и
показивање песмица, ТПР,
глума, пантомима, играње
улога.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање, свет
око нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик

12. Animal friends
Животиње
пријатељи
Изражавање
допадања/недопада-
ња; исказивање
положаја у простору;
исказивање
једноставних
научних чињеница;
изражавање потреба
и осећања.

- препознају и именују
појмове који се односе на
тему;
- разумеју једноставне
исказе за изражавање
допадања/недопадања и
реагују на њих;
- траже мишљење и
изражавају
допадање/недопадање
једноставним језичким
средствима;
- разумеју исказе везане за
појаве – научне чињенице и
реагују на њих;
- исказују научне чињенице
најједноставнијим језичким
средствима;
- разумеју свакодневне
исказе који се односе на
изражавање осећања;
- изразе своја осећања
једноставним језичким
средствима;
- разумеју сличности и
разлике у односу људи
према живом и неживом
свету у ВБ и код нас.

Методе рада:
KM - слушање и
показивање/понављање/заокр
уживање, играње улога,
симулације, певање и
показивање песмица, ТПР,
глума, пантомима, играње
улога.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање, свет
око нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик

9. Culture: Party time!
Време је за забаву!
Описивање места и
положаја у простору.

- препознају и именују
појмове који се односе на
тему;
- разумеју једноставне
описе и исказе који се
односе на описивање
положаја у простору и
реагују на њих;
- траже и дају једноставне
исказе који се односе на
положај предмета у
простору;
- уоче сличности и разлике
у начину прославе
рођендана у ВБ и код нас
(уобичајени поклони,
украси, послужења и

Методе рада:

КМ – слушање и
показивање/понављање/глума
, симулација.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање, свет
око нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик



Оперативни задаци:
 Оспособљавање ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у усменом облику о

темама из његовог окружења. У исто време, настава страног језика треба да:
 Подстакне развијање свести о сопствено напредовању ради јачања мотивације за учење језика,
 Олакша разумевање других различитих култура и традиција,
 Стимулише машту, креативност и радозналост,
 Подстиче задовољство коришћења страног језика.

ПРОГРАМ ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

забава).

Ред.
бр. НАСТАВНА ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Подстицање групног
рада, договарања и
сарадње са
вршњацима и
одраслима

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

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

Музичка култура

учитељ,
ученик

2. Подстицање развоја
самосвести,
самопоштовања и
уважавања других

- подстицање самосвести,
самопоштовања и
уважавања других;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

Музичка култура

учитељ,
ученик

3. Оспособљавање
ученика да
препознају и
разумеју сопствена
осећања и потребе, и
њихову међусобну
повезаност и да
штите и остварују
своје потребе на
начин који не
угрожава друге

- оспособљавање ученика да
препознају и разумеју
сопствена осећања и
потребе и њихову
међусобну повезаност, да
штите и остварују своје
потребе на начин који не
угрожава друге;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

Музичка култура

учитељ,
ученик

4. Развијање
комуникативне
способности,

- развијање комуникативне
способности, невербалне и
вербалне комуникације,

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-

Српски језик

Свет око нас

учитељ,
ученик



невербалне и
вербалне
комуникације,
вештина ненасилне
комуникације

вештина ненасилне
комуникације;

демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура

Физичко
васпитање

Музичка култура

5. Оспособљавање
ученика за примену
вештина ненасилне
комуникације у
решавању сукоба и
вршњачком
посредовању

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

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

Музичка култура

учитељ,
ученик

6. Оспособљавање
ученика да упознају
непосредно
друштвено окружење
и сопствено место у
њему, и да активно
доприносе развоју
школе по мери
детета

- развијање креативног
изражавања;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

Музичка култура

учитељ,
ученик

7. Оспособљавање
ученика да упознају
и уважавају дечја
права и да буду
способни да активно
учествују у њиховом
остваривању

- оспособљавање ученика да
упознају непосредно
друштвено окружење и
сопствено место у њему и
да активно доприносе
развоју школе по мери
детета;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

учитељ,
ученик

8. Развијање и
неговање основних
људских вредности

- оспособљавање ученика да
упознају и уважавају дечја
права и да буду способни да
активно учествују у
њиховом остваривању;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

учитељ,
ученик

9. Евалуација - развијање и неговање
основних људских
вредности.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко

учитељ,
ученик



ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ УЧЕЊА КЉУЧНИ ПОЈМОВИ

I – УВОД Упознавање ученика и вероучитеља.
Упознавање ученика са садржајима
предмета и начином рада.
Мотивисање ученика за похађање
часова верске наставе

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

Верска настава
Вероучитељ
Вера

II - ЗАЈЕДНИЦА КАО ОСНОВ
ЖИВОТА

Ученицима пружити основ за
разумевање човека као бића заједнице .
Пружити ученицима елементарно
знање о Богу као бићу заједнице

Когнитивни аспект: моћи да
опише и објасни значење појма
заједнице као и његов однос према
њему блиским особама
(породици) ,
моћи да препозна да не можемо
једни без других , знати да нас
љубав повезује са другима,
овладати вештином да се правилно
осени крсним знаком,
сазнати да је Бог Света Тројица
(Заједница)
,сазнати да крштењем постајемо
чланови Божје породице (Цркве)
Афективни аспект: пожелети да
чини добро другима (ближњима) у
својој заједници, пожелети да
изражава хришћанску љубав према
Богу и ближњима

Човек
Заједница
Бог
Биће Божије
Крст
Света Тројица
Црква

III - ЗАЈЕДНИЦА ЉУБАВИ
БОГА, ЧОВЕКА И ПРИРОДЕ

Пружити основ за разликовање и
упоређивање породичних односа и
односа који владају у Цркви
Пружити основ за упознавање односа
који владају између човека и Бога
Пружити основ за разумевање да је
молитва наш разговор са Богом
Пмогућити ученицима да увиде да се
породични односи и односи у Цркви
исказују на конкретан начин
Ученицима пружити основ за
разумевање да се кроз међусобне
односе љубави остварује јединство.

Когнитивни аспект:
сазнати да заједница са Богом
почива на слободи,
препознати да је послушност израз
љубави,
моћи да препозна да је даривање
плод љубави,
моћи да сазна да је молитва
разговор са Богом,
моћи да усвоји текст молитве Оче
наш,
сазнати да је Бог Отац створио свет
из љубави,
моћи да препозна да је наш живот
Божји дар,
упознати да Бог жели да живимо у
заједници са Њим.
Афективни аспект:
показивати жељу да љубав исказује
на конкретан начин,
бити мотивисан да љубав према
Богу изражава молитвом

Молитва
Породица
Љубав

IV - НЕИЗМЕРНА ЉУБАВ
БОЖЈА - ХРИСТОС СЕ
РОДИ!

Пружити ученицима неопходно знање
о доласку Спаситеља у свет
Указати ученицима да је послање
Сина Божјег дар љубави Бога Оца свет.
Пружити ученицима елементарно
знање о Светоме Сави.

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

Божић
Христос
Дар
Радост рођења
Светитељ
Свети Сава

индивидуални, васпитање



моћи да препозна да је Свети Сава
посветио свој живот Богу због
љубави према Њему.
Афективни аспект:
По завршетку теме: код ученика ће
се развити жеља да активно
учествује у прослави Христовог
рођења,
код ученика ће се развити жеља да
према ближњима подражава
пример љубави Светога Саве.

V - ЦРКВА - ЗАЈЕДНИЦА СА
БОГОМ

Пружити ученицима елементарно
знање о стварању света
Омогућити ученицима да схвате и
доживе Цркву као заједницу сабраног
Божјег народа Подстицати ученике на
лично учешће у животу Цркве

Библијско казивање о стварању
света
Живот првих људи-Божја жеља да
свет буде Црква
Човек не прихвата Божје дарове-то
је човекова незахвалност,
непослушност и себичност

Црква
Божји дарови
Не/послушност

VI – ХРИСТОВА ЉУБАВ
ПРЕМА ЧОВЕКУ И СВЕТУ

Указати ученицима на величину
Христове љубави према људима и
свету
Пружити ученицима елементарно
знање о Христовом страдању и
васкрсењу

Когнитивни аспект: упознати
Христово учење као „учење“ о
љубави и праштању ( на
примерима из јеванђељских прича)
Препознати и разумети да је права
љубав када је показујемо делима
Усвојити садржај и мелодију песме
„Знаш ли ко те љуби силно“
Бити у могућности да опише
појединости библијске повести о
Христовом Васкрсењу
Препознати и именовати главне
личности из библијске приче о
Христовом Васкрсењу ( уз помоћ
иконе празника и по кључним
симболима)
Препознати да је прослава
празника догађај целе породице
кроз који се остварује заједница
љубави Моћи да опише
прослављање Васкрса у својој
породици
Упознати обичаје у вези са
Васкрсом
Афективни аспект: Развијати
потребу да делима исказују љубав
Развијати жељу да учествује у
припремама за прославу овог
највећег хришћанског празника

Христово страдање
Христово васкрсење
Праштање
Васкрс

VII – НАША БРИГА О СВЕТУ Омогућити ученицима да у Христу
препознају узор љубави према свету и
човеку
Подстицати ученике да љубав према
Богу изражавају кроз љубав према
људима и природи
Установити обим разумевања и
квалитет стечених знања у току
школске године из Православног
катихизиса

Когнитивни аспект:
Моћи да преприча одабране приче
које говоре о Христовој љубави
према свету и човеку
На елементарном нивоу моћи да
објасни међусобну повезаност свих
људи и природе
Препознати и именовати поступке
људи који су прожети љубављу
према природи, људима и Богу
Уочити у којој мери је напредовао
и савладао градиво Православног
катихизиса 1. разреда основне
школе
Афективни аспект: Развијати
жељу да се брине о биљкама и
животињама и целокупној природи

Природа као Божји дар
Живот као Божји дар



НАСТАВНА ТЕМА
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОРЕЛАЦИЈА

ОПШТЕ СПЕЦИФИЧНЕ
I – УВОД Компетенција за учење;

Естетичка компетенција;
Комуникација;
Одговоран однос према околини;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;
Етичка компетенција;
Сарадња.

Уводне часове требало
би осмислити тако да
допринесу међусобном
упознавању ученика,
упознавању ученика с
циљевима, исходима,
наставним садржајима,
али и тако да
наставник стекне
почетни увид у то
каквим предзнањима и
ставовима из подручја
Православног
катихизиса, група
располаже.
Упознавање са
садржајем програма и
начином рада
Способност да се
катихизација као
литургијска делатност
представи као
заједничко дело
катихете
(вероучитеља) и
његових ученика.

СОН : Моја школа,
Моје ново окружење

II - ЗАЈЕДНИЦА КАО ОСНОВ
ЖИВОТА

Решавање проблема;
Сарадња;
Дигитална компетенција;
Компетенција за учење;
Одговорно учешће у демократском друштву;
Естетичка компетенција;
Комуникација;
Рад са подацима и информацијама;
Одговоран однос према околини;
Одговоран однос према здрављу;
Етичка компетенција;
Предузимљивост и оријентација ка
предузетништву.

Способност да се лако
искажу приче и слике
које приказују
породицу, може и
прича о „малој
породици“ (деца са
једним родитељем,
или старатељем) ,
садржаји у вези са
животом у школи
(нова заједница);
односи у заједници.
Способност да се
усвоје и поштују
правила понашања и
стекне увид ко је
Божја породица (ко су
чланови Божје
породице; како се
постаје њен члан...)

СОН : Моја школа,
Моје ново окружење,
Моја породица,
Породично срце љубави

III - ЗАЈЕДНИЦА ЉУБАВИ
БОГА, ЧОВЕКА И ПРИРОДЕ

Компетенција за учење;
Одговорно учешће у демократском друштву;
Естетичка компетенција;
Комуникација;
Одговоран однос према околини;
Одговоран однос према здрављу;
Предузимљивост и оријентација ка
предузетништву;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;
Сарадња;
Етичка компетенција;
Дигитална компетенција.

Препознаје и разуме
Божију надлежност,
компетенцију: Бог је
цео свет створио из
љубави. Способност
да се испричају и
разумеју приче које
говоре о томе да када
некога волимо, онда га
и слушамо
Како можемо да
помогнемо другоме;
љубављу чиним добра
дела

Српски језик:
песма„Ал` је леп овај свет“,
Ј.Ј. Змај .

СОН: Свет око мене.



Садржаји који говоре
и приказују лепоту
створеног света

IV - НЕИЗМЕРНА ЉУБАВ
БОЖЈА - ХРИСТОС СЕ
РОДИ!

Компетенција за учење;
Одговорно учешће у демократском друштву;
Естетичка компетенција;
Комуникација;
Одговоран однос према околини;
Одговоран однос према здрављу;
Предузимљивост и оријентација ка
предузетништву;
Решавање проблема;
Сарадња;
Дигитална компетенција;
Етичка компетенција.

Активно учешће у
историјској чињеници
о Новозаветном
сведочанству о
Христовом Рођењу
(препричано и
прилагођено).
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.

СОН:Породични празници
и прославе.
Српски језик и Ликовна
култура: Божић, Св. Сава
Музичка култура:
Божићна песма,
Химна Светом Сави

V - ЦРКВА - ЗАЈЕДНИЦА СА
БОГОМ

Компетенција за учење;
Одговорно учешће у демократском друштву;
Естетичка компетенција;
Комуникација;
Одговоран однос према околини;
Одговоран однос према здрављу;
Предузимљивост и оријентација ка
предузетништву;
Решавање проблема;
Етичка компетенција;
Сарадња.

Настава је успешно
реализована ако је
ученик спреман да
Цркву схвати као
простор за
остваривање своје
личности кроз
заједничарење са
ближњима и
Тројичним Богом који
постаје извор и пуноћа
његовог живота.
Свест о заједници,
одговорности,
узрочно-последичниј
вези са нашим
понашањем.
Повезаност са
другима, други утичу
на нас и ми утичемо на
друге.

Српски језик: Прича ,,Где је
љубав, ту је Бог“, Л.Н.
Толстој
Прича ,,Прва Литургија
(Христови ученици);
„Православна читанка“

VI – ХРИСТОВА ЉУБАВ
ПРЕМА ЧОВЕКУ И СВЕТУ

Компетенција за учење;
Одговорно учешће у демократском друштву;
Естетичка компетенција;
Комуникација;
Одговоран однос према околини;
Одговоран однос према здрављу;
Предузимљивост и оријентација ка
предузетништву;
Решавање проблема;
Сарадња;
Етичка компетенција.

Активно учешће у
историјској чињеници
о Христовом
Васкрсењу.
Способност
разумевања
Новозаветног
сведочанства о
Христовом Васкрсењу
(препричано и
прилагођено )

Српски језик:
прича ,,Милостиви
Самарјанин".
Прича„Добро дрво“ Ш.
Силверстејн

Музичка култура: Песма
„Знаш ли ко те љуби слилно

Ликовна култура: Васкрс

VII – НАША БРИГА О СВЕТУ Одговоран однос према околини;
Одговоран однос према здрављу;
Предузимљивост и оријентација ка
предузетништву;
Компетенција за учење;
Одговорно учешће у демократском друштву;
Естетичка компетенција;

Развијање етичких
принципа, свести,
савести, одговорности
и поштовања живота
(свог и туђег) као
непоновљивог Божјег
дара. Етички контекст

Српски језик: Прича ,,Свети
Герасим и лав
Јордан" ,,Лептир"
СОН : Приче и слике о
кућним љубимцима и
кућном цвећу.



Комуникација;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;
Сарадња;
Етичка компетенција;
Дигитална компетенција.

и разумевање
одговорности; Разне
приче о које говоре о
служењу човека
човеку.
Човекова брига за
очување природе,
биљака и животиња,
као Божије дарове.

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ:

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 сазнајно, а мање на формативно и информативно.
Теоријска настава реализује се у учионици; уз помоћ аудио-визуелних дидактичких средстава.
Практична настава реализује се у цркви – учешћем у литургијском сабрању.
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.

ВЕРСКА НАСТАВА – КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК

Циљ наставе католичког вјеронаука је да дијете упозна Бога Оца, његову љубав,
да се, родитељ и овај дивни свијет схвати као Божији дар, а затим да упозна Исуса Христа, онога кога
нам је Отац послао као знак своје највеће љубави. Полазимо од слике оца који воли, који је брижан, који
пуно зна, који "све може", да бисмо указали на Небескога оца, који нас још више воли, који је још
брижнији, који заиста све зна и који уистину све може. Он се брине о нама. Од њега је овај велики свијет,
који је добар и ми смо његови. За те наставне јединице мисао водиља вјеронаука: радост. Он нам је
послао као највећи доказ своје љубави Сина, који нам је постао брат. Љубимо његову мајку и кроз ову
годину упознајемо живот Господина Исуса. Строго следимо литургијску црквену годину (Дошашће,
Божић, Коризма, Ускрс, Духови), а имамо на уму конкретан хришћански
живот. Зато говоримо о Духу Светом, о Исусовој присутности међу нама, о молитви и светој
миси. Циљ нам је да ученику побудимо радост и да га наведемо на то да радосно
узвраћа Очеву љубав.

Оперативни задаци
Ученици треба да:
-разумију и прихвате став да смо дјеца Божја и да нас Отац небески воли;
-разумију и прихвате став да нас Бог тако љуби да је Исус Крист постао наш брат;
-разумију и прихвате потребе и жеље да бисмо били Исусова браћа морамо се међусобно вољети и тако
слиједити његову науку;
-разумију узајамну љубав која захтјева да се научимо одрицати и чинити добро другима;
-развију осјећаје да су молитве и богослужје начини сусретања с оним што смо учили о Богу и да
изграде потребу за тим;
-спознају да њихови другови су припадници других цркава,вјера, да има оних који не вјерују, и да науче
да је важно поштивати и вољети све своје другове као браћу.
Садржај програма
УВОД-Међусобно упознавање ученика и вјероучитеља и упознавање са садржајима
програма католичког вјеронаука;
МИ СМО ДЈЕЦА БОЖИЈА И ОТАЦ НЕБЕСКИ НАС ВОЛИ
-Дар смо небеског Оца (хвала за родитеље, браћу и пријатеље);
-Небески нас Отац воли (хвала што ме воли);
-Небески Отац је добар (развијање љубави према Оцу Небеском јер је према мени добар);
-Небески Отац све зна (развијање осјећања дивљења јер Небески Отац све зна);



-Небески Отац све може (развијање осјећања радости јер Небески Отац све може);
-Небески Отац је створио и невидљиви свијет (неговање осјећања како нам је добро што је Небески Отац
најбогатији);
-Небески Отац се брине за свијет (развијање захвалности према Богу што се брине за нас);
-Сви су људи дјеца Божија и зато су браћа (упознати дјецу са чињеницом да су сви људи дјеца Божија и
зато су браћа, развијати свјест о важности суживота и толеранције).
БОГ НАС ТАКО ЉУБИ ДА ЈЕ ИСУС КРИСТ ПОСТАО НАШ БРАТ
-Небески Отац нам је послао свога сина (развијање радости што ми је Исус
брат);
-Ишчекивани Божји Син (развијање љубави према Марији јер је Исусова мајка);Исусово рођење
-славимо заједно сви кршћани (развијање захвалности Богу за ту љубав, што је постао нама сличан);
-Исусови први гости (развијање осјећања свјести да ћу и ја бити Исусов гост, поход пастира и мудраца);-
Светкујемо Божић (упознати властити начин слављења као и начине других,
Бог нас је даривао и ми ћемо једни друге).
ДА БИСМО БИЛИ ИСУСОВА БРАЋА МОРАМО СЕ ВОЉЕТИ МЕЂУСОБНО
И СЛИЈЕДИТИ ЊЕГОВУ НАУКУ
-Исус нас учи: љубимо једни друге у кући (навикавање на помагање родитељима);
-Исус нас учи: љубимо своје ближње (помагаћу друговима у школи);
-Исус нас учи: љубимо једни друге (помоћи ћу својим судруговима);
-Упознати Исуса онако како га прихватају и сви остали људи (Исус је особа значајна за човјечанство,
шта Куран часни говори о Исусу);
-Исус нас учи да се у љубави налазимо (развијање навике пјевања у цркви).
УЗАЈАМНА ЉУБАВ ЗАХТИЈЕВА ДА СЕ НАУЧИМО ОДРИЦАТИ И
ЧИНИТИ ДОБРО ДРУГИМА
-ИСУС ЈЕ ОТКУПИТЕЉ
-Исус је љубав трпио (развијање чврстине
-ако ме нешто боли, нећу се одмах тужити);
-Исус приказује своје трпљење Оцу (развијање чврстине своје трпљење ћу сјединити с Исусовим);
-Отац је ускрисио Исуса (развијање вјере да Отац даје живот и смрт);
-Исус је жив (развијање вјере у живога Исуса);
-Прослављени Исус (развијање вјере у Божје прослављено краљевство);Завод за унапређивање
образовања и васпитања
-Међу нама је Дух Свети (развијање осјећања радости што ми Дух помаже доћи к Оцу);
-Исус међу нама живи (развијање поуздања у Исуса, Исус и дјеца).
МОЛИТВА И БОГОСЛУЖЕЊЕ ЈЕ НАЧИН СУСРЕТАЊА С ОНИМШТО
СМО УЧИЛИ О БОГУ
-С Исусом заједно разговарам с Оцем (развијање осјећања задовољства што могу разговарати с
Небеским Оцем);
-У гостима код Исуса (развијање навике редовног похађања свете мисе);
-Молитва код других цркава и вјера (развијање свјести да сваки човек моли по својој савјести правилно,
заједничка молитва Оченаша, молитва Ислама).
Начин остваривања програма
Наставни садржај слиједи литургијску -црквену годину. Кроз припрему и славље великих црквених
благдана упознаје се и њихов садржај и њихова порука. Тако се на најлакши и дјеци приступачан начин
преноси садржај и живот једне кршћанске заједнице чији члан постаје ученик.Дакле, мисао водиља
наставе вјеронаука првог разреда основне школе су оне верске истине које се кроз једну литургијску
годину славе и догађају.Вјерска настава је заједничко дјело катехете (вјероучитеља) и катехизаната
(вјероученика). Полазиште је конкретна стварност. Из доживљених искустава прелази се на истине, из
којих се потом враћа на свакодневну њихову примјену. Овакав начин сазнања има властити ред:
упознавање (обрада нових садржаја), понављање и провјеравање, сређивање (систематизација). То је
макроструктура оваквог начина сазнања. Међутим, и ови дијелови имају своју структуру. Тако, на
примјер: начин сазнања поседује слиједеће ступњеве: постављање циља, мотивирање, обрада нових



наставних садржаја, учење, индуктивни и дедуктивни закључци, тачни и нетачни докази, формулисање
запамћених чињеница... Или садржај примјене има ове дијелове: проблем, постављање циља, рјешавање
проблема, задатака, упознавање прилика и увјежбавање. Код сазнавања треба имати
пред очима физиономију групе и појединца, но у оквиру часа на којем се обрађују нови наставни
садржаји, врши се примјена, понављање и врједновање обрађеног градива.
Имајући на уму горе истакнуто, час вјеронаука би требало изгледати овако: кратко понављање садржаја
са претходног часа и посебно освјетљавање онога што ће послужити као темељ за актуелни час. Након
постављања циља, (шта? и како?), прелази се на обраду нових наставних садржаја (нпр. први разред,
први час), где се објашњава ученику, шта то значи да "смо дарови Небескога Оца", истичући када се
то и како догодило. Закључци се могу истаћи на табли. После овога се већ познати садржаји продубљују,
уче, тј. разговара се о крштењу(шта/ како? и зашто?). Овако усвојено градиво, у складу са васпитним
циљем, мора наћи своју примјену у животу ученика. Разговара се зашто и како треба захвалити Богу за
родитеље, браћу и пријатеље. Оваква сазнања и дјечје искуство ослањају се на његов доживљај и текст
Светог Писма.

ВЕРСКА НАСТАВА – РЕФОРМАТСКА ХРИШЋАНСКА ЦРКВА
Циљ наставе верског васпитања је да пренесе деци радосну вест Божје речи и Божје истине као и
развијање позитивних ставова према припадницима других верских исповести, њиховој традицији и
култури.

Оперативни задаци
Ученици треба да:
-стекну представу о Богу на основу библијског текста;
-препознају Божје дело у свему што је створено;
-препознају Божју бригу и љубав према сваком створењу, човеку;
-схвате да постоје вредности које су доступне не само преко интелекта, него и преко веровања;
-схвате да је Библија најважнија књига за све хришћане и да је најважнији извор одговора за сва животна
питања;
-препознају истину крозверу у Бога: живеће под Његовом вечном заштитом;
-препознају љубав Божју према њима лично у лику Исуса Христа.
Садржај програма
УВОД
-Међусобно упознавање ученика и вероучитеља и упознавање са садржајима рада у првом разреду.
КО ЈЕ БОГ? ГОСПОД КОЈИ ЈЕ
СВЕ СТВОРИО
-Бог је створио цео свет
-Бог је створио и нас
ПОРОДИЦА ЈЕ БОЖИЈИ ПОКЛОН
-Моји родитељи
-Моја породица
БИБЛИЈА
-Библија
-сусрет са Богом
-Библија
-свето писмо
-Божја реч
-Библија нас води
МОЛИТВА
-Шта је то молитва, како се молимо
-Када и где се молимо
-Зашта и за кога се молимо
КО ЈЕ ИСУС КРИСТ
-Божић



-празник Божје љубави
-Божје јављање Марији, рођење Исусово
-Три краља
-Исуса доносе родитељи у храм.
ИСУС МОЈ ПРИЈАТЕЉ
-Исус
-пријатељ деце
-Исус
-господар природе на мору
-Исус
-брине о нама, Исус штити народ
-Исус и господар над болешћу, Исус господар над смрћу
ИСУС ЈЕ СПАСИТЕЉ
-Зашто славимо Ускрс
-Исус се растаје од ученика
-Распеће
-Исус живи
-одлазак код свог Оца
ИСУСШАЉЕ ПОМОЋНИКА
-Дух Свети
-наш Учитељ и Помоћник
-Први хришћани
-и ја сам хришћанин
БОГ ТВОРАЦ
-Грех долази на свет
-Адам и Ева у рају
-Смрт долази на свет
-Кајин и Авељ
БОГ СУДИ НОВИ ПОЧЕТАК
-Потоп
-послушност Ноја
-Дуга
-знак новог почетка
-Вавилонски торањ
-Бог кажњава
ПОСЛУШНОСТ
-ПРЕВАРА
-ПОКАЈАЊЕ
-Бог зове Аврама
-Аврамова послушност
-Бог испуњава своје обећање
-рођење Изава
-Аврамова вера
-Јаков превари оца Изава
-Јаков одлази од куће
-тежак живот, богатство, покајање
-Повратак и помирење са братом



Начин остваривања програма
Верска настава је заједничко дјело катехете (вјероучитеља) и катехизаната (вјероученика). Полазиште је
конкретна стварност. Из доживљених искустава прелази се на истине, из којих се потом враћа на
свакодневну њихову примену. Овакав начин сазнања има властити ред: упознавање (обрада нових
садржаја), понављање и провјеравање, сређивање (систематизација). То је макроструктура оваквог
начина сазнања. Међутим, и ови дијелови имају своју структуру. Тако, на примјер: начин сазнања
поседује следеће ступњеве: постављање циља, мотивисање, обрада нових наставних садржаја, учење,
индуктивни и дедуктивни закључци, тачни и нетачни докази, формулисање запамћених чињеница... Или
садржај примене има ове делове: проблем, постављање циља, решавање проблема, задатака, упознавање
прилика и увежбавање. Код сазнавања треба имати пред очима физиономију групе и појединца, но у
оквиру часа на којем се обрађују нови наставни садржаји, врши се примена, понављање и вредновање
обрађеног градива. Имајући на уму горе истакнуто, час вјеронаука би требало изгледати овако:
кратко понављање садржаја са претходног часа и посебно осветљавање онога што ће послужити као
темељ за актуелни час. Након постављања циља, (шта? и како?), прелази се на обраду нових наставних
садржаја, (нпр. први разред, први час), где се објашњава ученику, шта то значи да "смо дарови
Небескога Оца", истичући када се то и како догодило. Закључци се могу истаћи на табли. После овога се
већ познати садржаји продубљују, уче, тј. разговара се о крштењу (шта/ како? и зашто?)
. Овако усвојено градиво, у складу са васпитним циљем, мора наћи своју примену у животу ученика.
Разговара се зашто и како треба захвалити Богу за родитеље, браћу и пријатеље. Оваква сазнања и дечје
искуство се ослањају на његов доживљај и текст Светог Писма.



ДРУГИ РАЗРЕД

ПРОГРАМОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ред.
бр. НАСТАВНА ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. На крају лета Уочавање и схватање реченице
као основне језичке категорије;
Препознавање и разумевање
главних реченичних делова;
Упознавање са фонетским и
морфолошким појмовима
према захтевима програма;
Савладавање нових
програмских захтева из
правописа;
Мотивисање, подстицање и
усмерење на читање лектире;
Увежбавање читања наглас;
Усавршавање читања у себи у
функцији тумачења текста;
Уочавање и тумачење битних
чинилаца текста;
Симултано усвајање
књижевних и функционалних
појмова;
Овладавање основним
облицима језичког изражавања
и даље усавршавање и
неговање језичке културе;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Музичка култура:
слушање музике

учитељ,
ученик

2. Дај ми крила један
круг

Уочавање и схватање реченице
као основне језичке категорије;
Препознавање и разумевање
главних реченичних делова;
Упознавање са фонетским и
морфолошким појмовима
према захтевима програма;
Савладавање нових
програмских захтева из
правописа;
Мотивисање, подстицање и
усмерење на читање лектире;
Увежбавање читања наглас;
Усавршавање читања у себи у
функцији тумачења текста;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Математика:
Природни бројеви
до 100
Геометријска тела
и фигуре

учитељ,
ученик



Уочавање и тумачење битних
чинилаца текста;
Симултано усвајање
књижевних и функционалних
појмова;
Овладавање основним
облицима језичког изражавања
и даље усавршавање и
неговање језичке културе;
Систематско и доследно
реализовање програмираних и
њима сличних вежбања у
говорењу и писању

3. И смеха, смеха деци Уочавање и схватање реченице
као основне језичке категорије;
Препознавање и разумевање
главних реченичних делова;
Упознавање са фонетским и
морфолошким појмовима
према захтевима програма;
Савладавање нових
програмских захтева из
правописа;
Мотивисање, подстицање и
усмерење на читање лектире;
Увежбавање читања наглас;
Усавршавање читања у себи у
функцији тумачења текста;
Уочавање и тумачење битних
чинилаца текста;
Симултано усвајање
књижевних и функционалних
појмова;
Овладавање основним
облицима језичког изражавања
и даље усавршавање и
неговање језичке културе;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
Илустровање

Математика:
Природни бројеви
до 100

учитељ,
ученик

4. Причам ти причу Уочавање и схватање реченице
као основне језичке категорије;
Препознавање и разумевање
главних реченичних делова;
Упознавање са фонетским и
морфолошким појмовима
према захтевима програма;
Савладавање нових
програмских захтева из
правописа;
Мотивисање, подстицање и
усмерење на читање лектире;
Увежбавање читања наглас;
Усавршавање читања у себи у
функцији тумачења текста;
Уочавање и тумачење битних
чинилаца текста;
Симултано усвајање
књижевних и функционалних
појмова;
Овладавање основним
облицима језичког изражавања

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

Математика:
Природни бројеви
до 100

учитељ,
ученик



и даље усавршавање и
неговање језичке културе;
Систематско и доследно
реализовање програмираних и
њима сличних вежбања у
говорењу и писању

5. Зима, зима, е па шта
је

Уочавање и схватање реченице
као основне језичке категорије;
Препознавање и разумевање
главних реченичних делова;
Упознавање са фонетским и
морфолошким појмовима
према захтевима програма;
Савладавање нових
програмских захтева из
правописа;
Мотивисање, подстицање и
усмерење на читање лектире;
Увежбавање читања наглас;
Усавршавање читања у себи у
функцији тумачења текста;
Уочавање и тумачење битних
чинилаца текста;
Симултано усвајање
књижевних и функционалних
појмова;
Овладавање основним
облицима језичког изражавања
и даље усавршавање и
неговање језичке културе;
Овладавање техником читања и
писања латиницом;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

учитељ,
ученик

6. У свету тајни и
чуда

Уочавање и схватање реченице
као основне језичке категорије;
Препознавање и разумевање
главних реченичних делова;
Упознавање са фонетским и
морфолошким појмовима
према захтевима програма;
Савладавање нових
програмских захтева из
правописа;
Мотивисање, подстицање и
усмерење на читање лектире;
Увежбавање читања наглас;
Усавршавање читања у себи у
функцији тумачења текста;
Уочавање и тумачење битних
чинилаца текста;
Симултано усвајање
књижевних и функционалних
појмова;
Овладавање основним
облицима језичког изражавања
и даље усавршавање и
неговање језичке културе;
Овладавање техником читања и

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

Математика:
Природни бројеви
до 100
Геометријска тела
и фигуре

Музичка култура:
слушање музике

учитељ,
ученик



писања латиницом;

7. Расти и не стрепи Уочавање и схватање реченице
као основне језичке категорије;
Препознавање и разумевање
главних реченичних делова;
Упознавање са фонетским и
морфолошким појмовима
према захтевима програма;
Савладавање нових
програмских захтева из
правописа;
Мотивисање, подстицање и
усмерење на читање лектире;
Увежбавање читања наглас;
Усавршавање читања у себи у
функцији тумачења текста;
Уочавање и тумачење битних
чинилаца текста;
Симултано усвајање
књижевних и функционалних
појмова;
Овладавање основним
облицима језичког изражавања
и даље усавршавање и
неговање језичке културе;
Овладавање техником читања и
писања латиницом;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

Математика:
Природни бројеви
до 100

учитељ,
ученик

8. Чаробни април Уочавање и схватање реченице
као основне језичке категорије;
Препознавање и разумевање
главних реченичних делова;
Упознавање са фонетским и
морфолошким појмовима
према захтевима програма;
Савладавање нових
програмских захтева из
правописа;
Мотивисање, подстицање и
усмерење на читање лектире;
Увежбавање читања наглас;
Усавршавање читања у себи у
функцији тумачења текста;
Уочавање и тумачење битних
чинилаца текста;
Симултано усвајање
књижевних и функционалних
појмова;
Овладавање основним
облицима језичког изражавања
и даље усавршавање и
неговање језичке културе;
Овладавање техником читања и
писања латиницом;
Систематско и доследно
реализовање програмираних и
њима сличних вежбања у
говорењу и писању

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

учитељ,
ученик



9. Лепо је све што је
мало

Уочавање и схватање реченице
као основне језичке категорије;
Препознавање и разумевање
главних реченичних делова;
Упознавање са фонетским и
морфолошким појмовима
према захтевима програма;
Савладавање нових
програмских захтева из
правописа;
Мотивисање, подстицање и
усмерење на читање лектире;
Увежбавање читања наглас;
Усавршавање читања у себи у
функцији тумачења текста;
Уочавање и тумачење битних
чинилаца текста;
Симултано усвајање
књижевних и функционалних
појмова;
Овладавање основним
облицима језичког изражавања
и даље усавршавање и
неговање језичке културе;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Математика:
Природни бројеви
до 100
Геометријска тела
и фигуре

учитељ,
ученик

10. Чека нас лето Уочавање и схватање реченице
као основне језичке категорије;
Препознавање и разумевање
главних реченичних делова;
Упознавање са фонетским и
морфолошким појмовима
према захтевима програма;
Савладавање нових
програмских захтева из
правописа;
Мотивисање, подстицање и
усмерење на читање лектире;
Увежбавање читања наглас;
Усавршавање читања у себи у
функцији тумачења текста;
Уочавање и тумачење битних
чинилаца текста;
Симултано усвајање
књижевних и функционалних
појмова;
Овладавање основним
облицима језичког изражавања

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Музичка култура:
слушање музике

учитељ,
ученик



Оперативни задаци:
- уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије; препознавање и разумевање главних
реченичних делова;
- упознавање са фонетским и морфолошким појмовима према захтевима програма;
- савладавање нових програмских захтева из правописа;
- овладавање техником читања и писања латиницом;
- мотивисање, подстицање и усмерење на читање лектире;
- увежбавање читања наглас; усавршавање читања у себи у функцији тумачења текста;
- уочавање и тумачење битних чинилаца текста према захтевима програма;
- симултано усвајање књижевних и функционалних појмова;
- овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и неговање језичке културе;
- систематско и доследно реализовање програмираних и њима сличних вежбања у говору и писању.

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК

Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Nyelvtani ismeretek:
-nyelvtan
-helyesírás

-a tanulók ismerjék fel a
betűt és a hangot, tudjanak
különbséget tenni a
magánhangzók és a
mássalhangzók között
-gyakorolják az írott
betűkkel való írást, a
betűk szabályos
vonalvezetését és
betűkapcsolását
-tanulják meg a közlő
mondat fajtáit
-ismerjük meg a kérdő
mondatokat
-ismerjük meg a mondat

tulajdonságait
-sajátítsák el a mondatvégi
írásjelek pontos használatát
-gyakorolják a j hang
kétféle jelölését, azaz az
ly és a j betű helyes
alkalmazását
-az elválasztás
szabályainak elsajátítása és
alkalmazása

Beszélgetés, szóbeli
közlés, bemutatás,
feladat- megoldás

Frontális,
egyéni, csoportmunka,

munka párban

Képzőművészet,
környezetismeret,

testnevelés,
zenekultúra

Tanító, tanulók

и даље усавршавање и
неговање језичке културе;
Систематско и доследно
реализовање програмираних и
њима сличних вежбања у
говорењу и писању



2.

3.

Irodalmi ismeretek:
-vers
-próza

-házi olvasmány

Kifejezőkészség
fejlesztése:
-szóbeli
-írásbeli

-a helyes szótagolás
megtanulása

-a szövegértő olvasás
fejlesztése
-a népköltészeti és
műköltészeti alkotások
megkülönböztetése
- ismerjék fel és nevezzék
meg a bonyodalmat, a
cselekmény helyét és
idejét, a főhősöket, azok

tulajdonságait és
cselekedeteit
-a gyakorolt szöveg
folyamatos, szövegszerű
felolvasása, megfelelő
mondatdallammal,
szünettartással
-szerepek szerinti olvasás
technikájának fejlesztáse
-tudjanak különbséget
tenni a valóság és a
képzelet között
-a népi szokások és
hagyományok ápolása
-a néma olvasás
technikájának fejlesztése
-a cím szerepe

-tudják elmondani saját
véleményüket, élményüket,
álláspontjukat

-tudjanak időrendi
sorrendben mesélni
-tapasztalatuk és
képzelőerejük segítségével
egyszerűen fejezzék ki
gondolataikat, ötleteiket,
érzelmeiket
-közös terv alapján egy
adott témáról rövid
szóbeli közlést készíteni
-tanuljanak meg különféle
formájú és célú szöveget
írni, eseményt rögzíteni

Beszélgetés, szóbeli
közlés, bemutatás,
feladat- megoldás

Frontális,
egyéni, csoportmunka,

munka párban

Beszélgetés, szóbeli
közlés, bemutatás,
feladat- megoldás

Frontális,
egyéni, csoportmunka,

munka párban

Beszélgetés, szóbeli
közlés, bemutatás,
feladat- megoldás

Frontális,
egyéni, csoportmunka,

munka párban

Képzőművészet,
környezetismeret,

testnevelés,
zenekultúra

Képzőművészet,
környezetismeret,

testnevelés,
Zenekultúra

Képzőművészet,
környezetismeret,

Tanulók, tanító

Tanító
Tanulók

Tanulók, tanító



testnevelés,
zenekultúra

Оперативни задаци:
A tantárgy célja
Az anyanyelvi nevelés alapvető célja az értelmes, kifejező beszédtechnika, a beszédmegértés és a nyelvi
kommunikáció fejlesztése, az olvasás és az írás technikájának elsajátítása, a helyesírási készség megalapozása,
a tanulók nyelvi tudásának továbbfejlesztése. Az általános oktatás végén a tanulók tudjanak hatékonyan
kommunikálni anyanyelvükön, és érezzenek elkötelezettséget a helyes és szép magyar beszéd, a nemzeti
kultúra és a tradíciók megőrzése iránt. Készítse fel őket a szaktárgyak és idegen nyelvek tanulására.
Feladatok
A tanuló legyen képes:
- anyanyelvét használni és az elsajátított nyelvi anyagot alkalmazni,
- életkorának megfelelően a helyes, szabatos, önálló írásbeli és szóbeli szövegalkotásra,
- részt venni a mindennapi és az iskolai kommunikációban,
- gondolatainak és érzelmeinek kifejezésére, mások üzenetének megértésére,
- kezdetben tanári segítséggel és irányítással, később önállóan felismerni és kijavítani saját hibáit,
- életkorának megfelelő szöveg olvasására, a szöveg megértésére és értelmezésére,
- az önálló könyvhasználatra és más információs források felhasználására,
- a színházi előadások kulturált megtekintésére, a sajtó rendszeres olvasására, a rádió és a televízió műsorainak
követésére,
- az ismeretterjesztő szövegek feldolgozásával tudományos világképének kialakítására,
- elkötelezettséget vállalni saját anyanyelve, nemzeti kultúrája és a hagyományok megőrzése iránt,
- megismerni és megbecsülni a Vajdaságban élő népek és nemzeti kisebbségek irodalmi alkotásait, szokásait és
hagyományait.
1MNY. 0.1.1. ismeri a beszédszituációkat, az azokban való részvételt, a beszédaktus megkezdését és befejezését,
figyelmesen hallgatja beszédpartnerét
1MNY. 0.1.2. ismeri az udvarias megszólítás formáit
1MNY. 0.1.3. képes az értelmes, természetes szövegmondásra
1MNY. 0.1.5. képes a megfelelő szövegalkotásra
1MNY. 1.3.6. korának megfelelő szókinccsel rendelkezik, és ezt helyesen alkalmazza
1MNY. 2.3.4. képes rövid, narratív szövegek megalkotására
1MNY. 1.2.1. elsajátította az olvasástechnika legfőbb alapelveit
1MNY. 1.2.2. képes a szöveggel kapcsolatos rövidebb kérdések megválaszolására, felismeri a mondatokban, a
bekezdésekben és az egyszerű táblázatokban explicit módon kifejezett információkat
1MNY. 1.2.4. ismeri és felismeri a szöveg és a könyv részeit, szerkezeti egységeit (cím, a szöveg bekezdése,
szerző, tartalom, szómagyarázat)
1MNY. 1.2.5. meghatározza a szöveg alaptémáját
1MNY. 1.2.6. megérti a szöveg „szószerinti” jelentését
1MNY. 1.4.6. tudja alkalmazni a mondatkezdő nagybetűt és a mondatvégi írásjeleket (pont, kérdőjel és
felkiáltójel), valamint felsorolásnál a vesszőt
1MNY. 1.4.7. képes a következő tulajdonnevek helyes írásmódjára (személynév, állatnév, településnév, az
iskola neve)
1MNY. 2.3.3. beszédmódját a kommunikációs szituációnak megfelelően alkalmazza
1MNY. 1.3.5. képes a rövid tömör szöveg elmondására



1MNY. 2.2.2. képes egyszerű következtetések levonására, valamint a mondatok, bekezdések, táblázatok,
diagramok információinak elemzésére és összefoglalására
1MNY. 2.2.3. elkülöníti a fontos és kevésbé fontos információkat, betartja a cselekmény időrendi sorrendjét
1MNY. 2.2.4. a lineáris és nem lineáris szerkezetű szövegben összefüggéseket talál ( a szövegben megtalálja az
illusztrációval ábrázolt szövegrészt vagy részletet)
1MNY. 0.1.4. tudatos terv alapján képes az olvasmányok, a narratív és az informatív szövegek elmondására,
valamint a fontosabb szöveghelyek és érdekes részletek felismerésére
1MNY. 0.1.6. közlését képes egyéni módon kezdeni és befejezni
1MNY. 2.3.7. képes saját szövegének javítására (kijavítja a nyelvi és helyesírási hibákat)
1MNY: 2.2.8. önálló véleményt formál az olvasott szövegről és a hősök magatartásformájáról, meginmdokolja
hogy miért tetszik/nem tetszik neki a szöveg, egyetért/nem ért egyet a szereplő cselekedetével
1MNY.2.2.10. véleményezi a szöveghez kapcsolódó illusztráció - válogatást
1MNY. 2.5.1. megkülönbözteti a prózát és a verset
1MNY. 2.3.5. felismeri a szövegben a cselekménymozzanatok összefüggéseités az eseménymozzanatok
időrendjét
1MNY. 1.2.8. a következő szempontok alapján közelíti meg a szöveget – összpontosít az ismeretlen szavakra és
kifejezésekre, fogékony a fikció és a valóság viszonyára, kifejti a szóvegről alkotott véleményét, hozzáállását
1MNY. 1.4.4. ismeri az ábécét és a betűrendbe szedés szabályát
1MNY. 1.5.1. a formai elemek alapján elkülöníti a műnemeket
1MNY. 1.5.2. felismeri a mese és az állatmese jegyeit
1MNY. 1.5.3. meghatározza a szépirodalmi szövegek cselekményét és hőseit
1MNY. 1.4.8. felismeri az ellentétes jelentésű szavakat
1MNY. 1.4.9. alapvető szemantikai ismeretekkel, az életkorának megfelelő aktív és passzív szókinccsel
rendelkezik
1MNY. 1.3.1. nehézség nélkül használja az írott betűket
1MNY. 2.5.3. felismeri a verssort, a versszakot és a rímet
1MNY. 2.4.7. képes a nagybetű használatára a következő esetekben:személynév, állatnév, az iskola neve,
helységnév. Alkalmazza a vesszőt. Különbséget tesz az LY és a J használata között
1MNY. 2.4.10. felismeri a rokon értelmű szavakat
1MNY. 2.2.1. eleget tesz a hangos olvasás követelményeinek
1MNY. 2.2.6. felismeri a szöveg átvitt értelmét
1MNY. 3.2.7. képes érzelmek, emberi kapcsolatok felismerésére, értékelésére az olvasmányokban
1MNY. 3.3.5. képes korosztályának megfelelő gazdag szókincs használatára
1MNY. 2.3.6. korának megfelelő szókinccsel rendelkezik, kerüli az ismétlést, használja a rokon értelmű
szavakat
1MNY. 2.3.8. képes egyszerű személyi űrlapok kitöltésére



СРПСКИ ЈЕЗИКА КАО НЕМАТЕРЊИ
Редни
број НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)
НАЧИН

ОСТВАРИВАЊА
Корелација са

другим
предметима

Носиоци
активности

1. Школа: учионица,
намештај, основни
школски прибор; школско
двориште, школска
зграда; персонал школе,
ученици; ситуације за
време наставе и за време
одмора; пригодне
свечаности и празници.

* Ученици треба да усвоје правилан
изговор (артикулација гласова,
акценат – место, квалитет и квантитет
акцента; мелодија и интонација
реченице у зависности од
комуникативног циља);
* Стицање и развијање језичких
вештина: слушање са разумевањем и
говор.

Разговор, усмено
излагање,
асоцијативна
Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
паровима,
диференцирани

Свет око нас,
ликовна култура,
музичка култура
- илустрација
- певање песме
- плакат

Професор
разредне
наставе,
Наставник
предметне
наставе,
ученици,
педагог,
психолог

2. Породица и дом: играчке,
нејчешће дечје игре;
чланови уже породице,
занимања уже породице;
кућа/стан (просторије,
намештај), свакодневне
дужности у кући.

* Ученици треба да усвоје предвиђене
језичке структуре, најосновније облике
комуникације и око 250/350 речи и
израза и активно их употребљавају у
говору, са тежиштем на исказивању
радње презентом;
* У функцији субјекта се
употребљавају именице мушког,
женског /и средњег/ рода, личне
заменице, а у функцији именског дела
предиката описни придеви.

Разговор, усмено
излагање,
асоцијативна
Фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у паровима,
диференцирани

Свет око нас,
ликовна култура,
музичка
култура
- укрштеница
- ребуси
- слагалице

Наставник
предметне
наставе,
Професор
разредне
наставе,
ученици,
педагог,
психолог

3.
Најближа околина:
упознавање најважнијих
објеката у месту
(продавница, пошта,
пијаца, станица,
амбуланта и др.);
превозна средства.
Домаће животиње, воће,
поврће, цвеће.

* Ученици треба да стекну способност
да одговарају на питања и да
постављају питања како би могли
водити кратке дијалоге.
* Ученици треба да стекну способност
за краће самостално излагање од 4 до 8
реченица које
чине целину /или са више реченица/.
* За исказивање просторних односа
треба увежбати прилоге за место: овде,
ту, близу, далеко и др., локатив с
предлозима у и на, као и акузатив с
предлозима у и на у једнини.

Разговор, усмено
излагање,
асоцијативна,
демонстративна
Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
паровима,
диференцирани

Свет око нас,
ликовна култура,
музичка култура
- слагалица
- игра
памћења
- ребус

Наставник
предметне
наставе,
професор
разредне
наставе,
ученици,
наставник
бијологије,
поштар,
продавац,
лекар,
медицинска
сестра,
шофер

4.
Дани у недељи * Ученици треба да знају имена дана у

недељи.
Разговор, усмено
излагање,
асоцијативна
Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
паровима,
диференцирани

Свет око нас,
ликовна култура,
музичка култура
- илустрација
- плакат
- ребус

Натавник
предметне
наставе,
ученици,
наставник
географије

5.
Бројање до 20 * Ученици треба да знају бројеве до 20. Разговор, усмено

излагање,
асоцијативна
Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
паровима,
диференцирани

Свет око нас,
ликовна култура,
музичка култура,
математика, од
играчке до
рачунара
- рад на рачунару
- укрштеница -
друштвена игра
"Не љути се
човече"

Наставник
предметне
наставе,
ученици,
наставник
математике

Оперативнизадаци:

 Образовни: Богаћењелексичкогфонда, усвајањефонолошкихправила и
принципаизсрпскогјезика.

 Функционални: Оспособљавањезаактивнослужeњекраћимреченицама и
синтагмаманасрпскомјезику.

 Васпитни:
Развијањељубавипремаучењусрпскогјезика,неговањекултуреговорногизражавања,
неговањепријатељства у међусобнимодносима,подстицање на ослањањеједнихнадруге у
тимскомраду, подстицање и неговањељубавипремашколи.



МАТЕМАТИКА

Ред.
бр. НАСТАВНА

ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активност

и

1. Природни бројеви
до 100

Ученици треба да:
- савладају сабирање и одузимање до
100;
- схвате множење као сабирање
једнаких сабирака, упознају и
користе термине и знак множења;
- упознају операцију дељења,
користе термине и знак дељења;
- упознају (на примерима)
комутативност и асоцијативност
рачунских операција (без употребе
ових назива);
- уочавају својства нуле као
сабирка, чиниоца и дељеника, а
јединице као чиниоца и делиоца;
- савладају таблицу множења
једноцифрених бројева и
одговарајуће случајеве дељења
(до аутоматизма);
- савладају множење и дељење у
оквиру 100, упознају функцију
заграде и редослед извођења
рачунских операција;
- умеју да прочитају и запишу
помоћу слова збир, разлику,
производ и количник, као и да знају
да одреде вредност израза са две
операције;
- упознају употребу слова као ознаку
за непознати број (односно, као
замену за неки број)у
најједноставнијим примерима
сабирања и одузимања;
- умеју да решавају текстуалне
задатке с једном и две рачунске
операције, као и једначине с једном
операцијом (на основу веза између
компонената операције);
- схвате појам половине;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Свет око нас:
Жива и нежива
природа

учитељ,
ученик

2. Геометријска тела
и фигуре

- уочавају и стичу одређену
спретност у цртању праве и дужи
као и разних кривих и изломљених
линија;
- уочавају и цртају правоугаоник и
квадрат на квадратној мрежи;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

учитељ,
ученик

3. Мерење и мере - упознају и примењују мере за
дужину (м, дм, цм) и време (час,
минут, дан, седмица,месец).

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
Илустровање

Свет око нас:
Кретање у простору
и времену

учитељ,
ученик



Оперативни задаци
Ученици треба да:
- савладају сабирање и одузимање до 100;
- схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе термине и знак множења;
- упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења;
- упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност рачунских операција (без употребе
ових назива);
- уочавају својства нуле као сабирка, чиниоца и дељеника, а јединице као чиниоца и делиоца;
- савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења (до
аутоматизма);
- савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију заграде и редослед извоñења
рачунских
операција;
- умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и количник, као и да знају
да одреде вредност израза са две операције;
- упознају употребу слова као ознаку за непознати број (односно, као замену за неки број) у
најједноставнијим примерима сабирања и одузимања;
- умеју да решавају текстуалне задатке с једном и две рачунске операције, као и једначине с
једном операцијом (на основу веза измеñу компонената операције);
- схвате појам половине;
- уочавају и стичу одреñену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих и изломљених
линија;
- уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратнојмрежи;
- упознају и примењују мере за дужину (м, дм, цм) и време (час, минут, дан, седмица, месец).

СВЕТ ОКО НАС

Ред.
бр. НАСТАВНА ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Где човек живи Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни, тандем

Ликовна култура:
илустровање

Математика:
Геометријска тела
и фигуре
Мерење и мере

учитељ,
ученик

2. Кретање у простору
и времену

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни, тандем

Ликовна култура:
илустровање

учитељ,
ученик



Оперативни задаци
- развијање техника сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упореñивање, класификовање,
именовање;
- формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука;
- подстицање дечјих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и
ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивно-развојнимспособностима;
- подстицање и развијање истраживачких активности деце;
- подстицање уочавања узрочно-последичних веза, појава и процеса, на основу различитих
параметара;
- описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у свом окружењу;
- слободно исказивање својих запажања и предвиñања и самостално решавање једноставних
проблем ситуација;
- развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских вредности за
критеријум понашања према другима;
- развијање одговорног односа према окружењу, интересовања и спремности за његово очување.

3. Људска делатност Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни, тандем

Ликовна култура:
Илустровање

Математика:
Мерење и мере

учитељ,
ученик

4. Жива и нежива
природа

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни, тандем

Ликовна култура:
илустровање



ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ред.
бр. НАСТАВНА ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Кретање облика у
простору

Ученици треба да:
- схвате ликовно-визуелни
рад као израз
индивидуалног осећања,
доживљаја и стваралачке
имагинације;
- опажају, сећају се,
објашњавају и
реконструишу појаве или
ситуације;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Музичка култура:
слушање музике

Математика:
Геометријска тела
и фигуре

Свет око нас:
Кретање у
простору и
времену

учитељ,
ученик

2. Дејство светлости на
карактер облика

- стекну искуства о:
оплемењивању животног
и радног простора,
контрасту облика,
карактеру облика,
коришћењу материјала за
рад, визуелним знаковима,
опажањима облика у
кретању, компоновању,
рекомпоновању, дејству
светлости на карактер
облика;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Музичка култура:
слушање музике

Математика:
Геометријска тела
и фигуре

учитељ,
ученик

3. Амбијент – сценски
простор

- стекну искуства о:
оплемењивању животног
и радног простора,
контрасту облика,
карактеру облика,
коришћењу материјала за
рад, визуелним знаковима,
опажањима облика у
кретању, компоновању,
рекомпоновању, дејству
светлости на карактер
облика;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Музичка култура:
слушање музике

Математика:
Геометријска тела
и фигуре

учитељ,
ученик

4. Лепо писање са
калиграфијом

- развију осетљивост за
лепо писање (ћириличка и
латиничка палеографија).
- развију навику лепог
писања;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Математика:
Природни бројеви
до 100
Геометријска тела
и фигуре

Свет око нас:
Жива и нежива
природа

учитељ,
ученик

5. Контраст (као
мотивација за
опажање облика)

- стекну искуства о:
оплемењивању животног
и радног простора,
контрасту облика,

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-

Музичка култура:
слушање музике

учитељ,
ученик



карактеру облика,
коришћењу материјала за
рад, визуелним знаковима,
опажањима облика у
кретању, компоновању,
рекомпоновању, дејству
светлости на карактер
облика;

демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Свет око нас:
Жива и нежива
природа

6. Индивидуално
коришћење
различитих
материјала за рад
(паковање)

- схвате ликовно-визуелни
рад као израз
индивидуалног осећања,
доживљаја и стваралачке
имагинације;
- опажају, сећају се,
објашњавају и
реконструишу појаве или
ситуације;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Математика:
Геометријска тела
и фигуре

Музичка култура:
слушање музике

Свет око нас:
Жива и нежива
природа

учитељ,
ученик

7. Знаци и симболи - схвате ликовно-визуелни
рад као израз
индивидуалног осећања,
доживљаја и стваралачке
имагинације;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Математика:
Природни бројеви
до 100
Геометријска тела
и фигуре

Свет око нас:
Жива и нежива
природа

учитељ,
ученик

8. Једнобојна
композиција
употребних предмета
(клуаж)

- стекну искуства о:
оплемењивању животног
и радног простора,
контрасту облика,
карактеру облика,
коришћењу материјала за
рад, визуелним знаковима,
опажањима облика у
кретању, компоновању,
рекомпоновању, дејству
светлости на карактер
облика;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Музичка култура:
слушање музике

учитељ,
ученик

9. Замишљања - схвате ликовно-визуелни
рад као израз
индивидуалног осећања,
доживљаја и стваралачке
имагинације;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Математика:
Геометријска тела
и фигуре

Музичка култура:
слушање музике

Свет око нас:
Жива и нежива
природа

учитељ,
ученик

10. Преобликовање
материјала или
предмета њиховим
спајањем
(везивањем)

- стекну искуства о:
оплемењивању животног
и радног простора,
контрасту облика,
карактеру облика,
коришћењу материјала за
рад, визуелним знаковима,
опажањима облика у
кретању, компоновању,
рекомпоновању, дејству
светлости на карактер
облика;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Музичка култура:
слушање музике

учитељ,
ученик



Оперативни задаци
Ученици треба да:
- схвате ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја и стваралачке
имагинације;
- опажају, сећају се, објашњавају и реконструишу појаве или ситуације;
- стекну искуства о: оплемењивању животног и радног простора, контрасту облика, карактеру
облика, коришћењу материјала за рад, визуелним знаковима, опажањима облика у кретању,
компоновању, рекомпоновању, дејству светлости на карактер облика;
- развију навику лепог писања;
- развију осетљивост за лепо писање (ћириличка и латиничка палеографија).

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Оперативни задаци
Ученици треба да:
- певају песме по слуху;
- слушају вредна дела уметничке и народне музике;
- свирају на дечјим музичким инструментима;
- изводе дечје, народне и уметничке музике игре.

Ред.
бр. НАСТАВНА ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Извођење музике Ученици треба да:
- певају песме по слуху;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

учитељ,
ученик

2. Слушање музике - слушају вредна дела
уметничке и народне
музике;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
Илустровање

Свет око нас:
Жива и нежива
природа

учитељ,
ученик

3. Стварање музике - свирају на дечјим
музичким инструментима;
- изводе дечје, народне и
уметничке музичке игре.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни, тандем

Ликовна култура:
Илустровање

Свет око нас:
Жива и нежива
природа

учитељ,
ученик



ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Ред.
бр. НАСТАВНА ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Ходање и трчање
-формирање и овладавање
елементарним облицима
кретања -"моторичко
описмењавање";
- задовољавање основних
дечјих потреба за кретањем
и игром;

Методе рада:
вербална, демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Свет око нас:
Кретање у
простору и
времену

учитељ,
ученик

2. Скакање и
прескакaње

-формирање и овладавање
елементарним облицима
кретања -"моторичко
описмењавање";
- задовољавање основних
дечјих потреба за кретањем
и игром;

Методе рада:
вербална, демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Математика:
Геометријска тела
и фигуре

учитељ,
ученик

3. Бацање и хватање - задовољавање основних
дечјих потреба за кретањем
и игром;

Методе рада:
вербална, демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Математика:
Геометријска тела
и фигуре

учитељ,
ученик

4. Дизање и ношење
- задовољавање основних
дечјих потреба за кретањем
и игром;

Методе рада:
вербална, демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Математика:
Природни бројеви
до 100
Геометријска тела
и фигуре

Свет око нас:
Људска делатност

учитељ,
ученик

5. Вучење и гурање
- задовољавање основних
дечјих потреба за кретањем
и игром;

Методе рада:
вербална, демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Музичка култура:
слушање музике

Свет око нас:
Жива и нежива
природа

учитељ,
ученик

6. Пузање, провлачење
и пењање -формирање и овладавање

елементарним облицима
кретања -"моторичко
описмењавање";

Методе рада:
вербална, демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Математика:
Геометријска тела
и фигуре

Музичка култура:
слушање музике

Свет око нас:
Жива и нежива

учитељ,
ученик



Оперативни задаци:
- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром;
- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;
- стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у
различитим условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу;
упознавање са кретним могућностимаи ограничењима сопственог тела;
- стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских
навика;
- формирање и овладавање елементарним облицима кретања - "моторичко описмењавање".

природа

7. Вежбање
реквизитима

- развијање координације,
гипкости, равнотеже и
експлозивне снаге;

Методе рада:
вербална, демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Математика:
Геометријска тела
и фигуре

Свет око нас:
Људска делатност

учитељ,
ученик

8. Вежбе на тлу - задовољавање основних
дечјих потреба за кретањем
и игром;
- стварање претпоставки
за правилно држање тела,
јачање здравља и
развијање хигијенских
навика;
- развијање координације,
гипкости, равнотеже и
експлозивне снаге;

Методе рада:
вербална, демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Музичка култура:
слушање музике

Свет око нас:
Људска делатност

учитељ,
ученик

9. Игре - стицање моторичких
умења у свим природним
(филогенетским) облицима
кретања у различитим
условима: елементарним
играма, ритмици, плесним
вежбама и вежбама на тлу;
упознавање са кретним
могућностима и
ограничењима сопственог
тела;
- стварање услова за
социјално прилагођавање
ученика на колективан
живот и рад.

Методе рада:
вербална, демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Музичка култура:
слушање музике,
извођење музике

Свет око нас:
Жива и нежива
природа

учитељ,
ученик

10. Ритмичке игре и
народни плесови

- стицање моторичких
умења у свим природним
(филогенетским) облицима
кретања у различитим
условима: елементарним
играма, ритмици, плесним
вежбама и вежбама на тлу;
упознавање са кретним
могућностима и
ограничењима сопственог
тела;

Методе рада:
вербална, демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Музичка култура:
слушање музике,
извођење музике

учитељ,
ученик



ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. INTRODUCTORY
UNIT

(УВОДНА ТЕМА)

Ученици:
- именују ликове из
уџбеника;
- препознају и именују
кључне предмете и
животиње из првог разреда;
- умеју да се представе и
користе формалне и
неформалне поздраве;
- препознају слова абецеде
и могу да прочитају речи
којима се именују ликови;
разумеју и певају/показују
песме које се односе на
тему.

Методе рада:
КM– слушање и понављање,
играње улога, симулација.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Музичка култура:
слушање музике

Грађанско
васпитање

наставник,
ученик

2. PLAYROOM
SAFARY

(САФАРИ У СОБИ)

Ученици могу:
- да препознају и именују
дивље животиње;
- да питају и кажу шта умеју
/ не умеју да раде / ураде;
- да прате и разумеју кратке
приче везане за тему;
- да разумеју, певају и
покретом прате песме које
се односе на тему.

Методе рада:
KM - слушање и
показивање/понављање/заокр
уживање, играње улога,
симулације, певање и
показивање песмица, ТПР,
глума, пантомима, играње
улога.
Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Грађанско
васпитање,
ликовна, музичка
и драмска
уметност, српски
језик.

наставник,
ученик

3. SCHOOOL TIME

(ВРЕМЕ ЈЕ ЗА
ШКОЛУ)

Ученици могу:
- да препознају и именују
предмете из учионице и
боје;
- да опишу предмете
користећи кратке изразе у
комбинацији боје и
именице;
- да опишу јачину и ритам
звука;
- да кажу чије је нешто и
колико нечега има;
- да прате и разумеју кратке
приче везане за тему;
- да разумеју, певају и
покретом прате песме које
се односе на тему.

Методе рада:
KM - слушање и
показивање/понављање/заокр
уживање, играње улога,
симулације, певање и
показивање песмица, ТПР,
глума, пантомима, играње
улога.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање, свет
око нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик

4. I’MHUNGRY

(ГЛАДАН /
ГЛАДНА САМ)

Ученици могу:
- да препознају и именују
шест врста хране и пића;
- да питају и кажу шта воле
/ не воле;
- да разумеју и кажу
порекло хране – шта се од
чега добија;
- да прате и разумеју кратке
приче везане за тему;
- да разумеју, певају и
покретом прате песме које
се односе на тему.

Методе рада:
KM - слушање и
показивање/понављање/заокр
уживање, играње улога,
симулације, певање и
показивање песмица, ТПР,
глума, пантомима, играње
улога.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

Математика:
шта ко ради

наставник,
ученик

5. Culture: School time
Култура – Време је

Ученици могу:
- да препознају и именују

Методе рада:
KM - слушање и Грађанско

наставник,
ученик



за школу
Описивање места.

предмете који се односе на
живот у школи;
- да уоче и комуницирају о
разликама у животу и раду
у школама у ВБ и Србији..

показивање/понављање/заокр
уживање, играње улога,
симулације, певање и
показивање песмица, ТПР,
глума, пантомима, играње
улога.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

васпитање, свет
око нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

6. Happy Christmas!
Срећан Божић!
Честитање;
изражавање жеља

Ученици могу:
- да разумеју и одглуме
кратки драмски текст на
тему Божића и певају
Божићну песму Звончићи;
- да разговарају о
културолошким разликама
у начину прославе Божића.

КМ – слушање и
понављање/певање, глума,
сецкање, бојење, прављење
предмета од папира и
предмета за рециклажу.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање, свет
око нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик

7. HAPPY FACES

(СРЕЋНА ЛИЦА)

Ученици могу:
- да препознају, именују и
опишу делове лица и боју
косе;
- да комуницирају о чулима;
- да прате и разумеју кратке
приче везане за тему;
- да разумеју, певају и
покретом прате песме које
се односе на тему.

Методе рада:
KM - слушање и
показивање/понављање/заокр
уживање, играње улога,
симулације, певање и
показивање песмица, ТПР,
глума, пантомима, играње
улога.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање, свет
око нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик

8. MY HOUSE

(МОЈА КУЋА)

Ученици могу:
- да препознају и именују
просторије у стану / кући;
- да питају и кажу где се
нешто налази;
- да се сналазе у простору –
горе / доле, лево / десно;
- да прате и разумеју кратке
приче везане за тему;
- да разумеју, певају и
покретом прате песме које
се односе на тему.

Методе рада:
KM - слушање и
показивање/понављање/заокр
уживање, играње улога,
симулације, певање и
показивање песмица, ТПР,
глума, пантомима, играње
улога.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање, свет
око нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик

9. CULTURE

ATHOME

(КОД КУЋЕ)

Ученици могу:
- да уоче сличности и
разлике у култури
становања у ВБ и Србији;
- да опишу типичну кућу у
ВБ.

Методе рада:

КМ – слушање и
показивање/понављање/глума
, симулација.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање, свет
око нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик

10. Happy Easter !
Срећан Ускрс!
Честитање;
изражавање
количине.

Ученици могу:
- да разумеју и одглуме
кратки драмски текст на
тему Ускрса и певају
Ускршњу песму;
- да разговарају о
културолошким разликама
у начину прославе Ускрса.

Методе рада:

КМ – слушање и
показивање/понављање/глума
, симулација.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање, свет
око нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик



Оперативни задаци:
 Оспособљавање ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у усменом

облику о темама из његовог окружења. У исто време, настава страног језика треба да:
 Подстакне развијање свести о сопствено напредовању ради јачања мотивације за учење

језика,
 Олакша разумевање других различитих култура и традиција,
 Стимулише машту, креативност и радозналост,
 Подстиче задовољство коришћења страног језика.

11. SUMMERTIME

(ЛЕТО)

Ученици могу:
- да препознају и именују
делове одеће;
- питају и кажу шта
тренутно имају на себи;
- да опишу временске
прилике;
- да прате и разумеју кратке
приче везане за тему;
- да разумеју, певају и
покретом прате песме које
се односе на тему.

Методе рада:
KM - слушање и
показивање/понављање/заокр
уживање, играње улога,
симулације, певање и
показивање песмица, ТПР,
глума, пантомима, играње
улога.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање, свет
око нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик

12. PLAYTIME

(ВРЕМЕ ЈЕ ЗА
ИГРУ)

Ученици могу:
- да препознају и именују
играчке и реквизите којима
се играју изван куће;
- да питају и кажу шта
тренутно раде позову
пријатеље да им се
придруже;
- разликују и именују
физичке силе вуци и гурај;
- да прате и разумеју кратке
приче везане за тему;
- да разумеју, певају и
покретом прате песме које
се односе на тему.

Методе рада:
KM - слушање и
показивање/понављање/заокр
уживање, играње улога,
симулације, певање и
показивање песмица, ТПР,
глума, пантомима, играње
улога.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање, свет
око нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик



ПРОГРАМИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Ред.
бр. НАСТАВНА ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Подстицање групног
рада, договарања и
сарадње са
вршњацима и
одраслима

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

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

Музичка култура

учитељ,
ученик

2. Подстицање развоја
самосвести,
самопоштовања и
уважавања других

- подстицање самосвести,
самопоштовања и
уважавања других;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

Музичка култура

учитељ,
ученик

3. Оспособљавање
ученика да
препознају и
разумеју сопствена
осећања и потребе, и
њихову међусобну
повезаност и да
штите и остварују
своје потребе на
начин који не
угрожава друге

- оспособљавање ученика да
препознају и разумеју
сопствена осећања и
потребе и њихову
међусобну повезаност, да
штите и остварују своје
потребе на начин који не
угрожава друге;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

Музичка култура

учитељ,
ученик

4. Развијање
комуникативне
способности,
невербалне и
вербалне
комуникације,
вештина ненасилне
комуникације

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

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

Музичка култура

учитељ,
ученик

5. Оспособљавање
ученика за примену
вештина ненасилне
комуникације у
решавању сукоба и

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

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

учитељ,
ученик



вршњачком
посредовању

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Физичко
васпитање

Музичка култура

6. Оспособљавање
ученика да упознају
непосредно
друштвено окружење
и сопствено место у
њему, и да активно
доприносе развоју
школе по мери
детета

- развијање креативног
изражавања;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

Музичка култура

учитељ,
ученик

7. Оспособљавање
ученика да упознају
и уважавају дечја
права и да буду
способни да активно
учествују у њиховом
остваривању

- оспособљавање ученика да
упознају непосредно
друштвено окружење и
сопствено место у њему и
да активно доприносе
развоју школе по мери
детета;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

учитељ,
ученик

8. Развијање и
неговање основних
људских вредности

- оспособљавање ученика да
упознају и уважавају дечја
права и да буду способни да
активно учествују у
њиховом остваривању;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

учитељ,
ученик

9. Евалуација - развијање и неговање
основних људских
вредности.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

учитељ,
ученик



ВЕРОНАУКА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Програм се налази у прилогу Школског програма

ВЕРОНАУКА – КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК
Циљ наставе вјеронаука у овом разреду јесте да дијете упозна врло обзирно морални свијет у
себи.
Оперативни задаци
наставе вјеронаука у другом разреду основне школе јесу да ученик:
-разумје и прихватити да морални закон који је њему још стран ипак постаје полако норматив
његовога обликовања савјести;
-разумје и прихватити да је то понуђен Очев глас који је преко Исуса пријатеља попримио топли
пријатељски тон;
-разумје и прихватити полако тијеком цјелогодишње наставе цијели декалог;
-разумје и прихватити позитивно и поједину заповијед као понуду која помаже остварити
пријатељство са Исусом Кристом.
Увод-Упознавање ученика са садржајима програма католичког вјеронаука за IIразред.Упознајмо
Божју доброту
-Пут к небеском Оцу (Добро је што имамо саобраћајне знаке у животу);
-Исус нам даје примјер (Радостан сам што ми је Исус узор);
-Екуменска тема (Сви смо браћа макар међу нама има и разлика).Штовање доброга Бога
-Молитва Исусових пријатеља (Молит ћу сваки дан);
-Поштивање Божјега имена (Упозорит ћу непристојне и псоваче да шуте);
-Светкујемо с Исусом (Радостан идем на свету мису).Бог нам се даровао по људима
-Исус у обитељи (Како је лијепо у назаретској обитељи);
-Највећи Божји дар: живот и здравље (Пазит ћу на своје здравље);
-Исуса љубимо у сваком човјеку (Помагат ћу друговима);
-Божић
-благдан љубави (Исус к нама долази да нам помогне да будемо добри).Знакови Божје љубави по
нашем тијелу
-Бог нас је створио различитима (Исусови пријатељи су дјечаци и дјевојчице);
-Обитељ
-Божји план (Поштоват ћу своје родитеље).Бог нам дарује сва земаљска добра
-Моја материјална добра (Бит ћу уредан);
-Поштивање природе и туђих добара (Нећу красти Чуват ћу природу).Бог нам је даровао духовна
добра
-Исусов пријатељ говори истину (И код куће и у школи говорит ћу истину);
-Одговорност за духовна добра (Бит ћумарљив и цијенит ћу рад других).Жалосна могућност
издаје пријатељства с Богом
-Невјерни пријатељ (Нећу бити такав);
-Исусова смрт и ускрснуће
-наше помирење (Исусе, хвала ти што нам опрашташ гријехе).Мир с Богом
-мир с браћом
-Помирење с Исусом
-Ослобођење од гријеха (Бит ћу искрен према Богу);
-У савезу с Богом (Добри Исус сваком опрашта).

Начин остваривања програма
Вјерска поука је заједничко дјело катехете (вјероучитеља) и катехизаната (вјероученика).
Полазиште је конкретна стварност. Из доживљених искустава 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 о
ваквог 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, рјешавање проблема, 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 горе истакнуто, поједини сат вјеронаука би требао изгледати овако:
кратко понављање садржаја претходног сата, и посебно освјетља
вање онога што ће послужити као темељ за актуални сат. Након постављања циља (што? и како?),
прелази се на обраду нових наставних садржаја (нпр. други разред, први сат), гдје се заправо
објашњава ученику што то значи да "смо дјеца Божја", истичући што то значи за нас и за људе
око нас. 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 текст Светог
писма.
Прозивку и домаћу задаћу обавимо у прикладно време.

ВЕРОНАУКА – РЕФОРМАТСКА ХРИШЋАНСКА ЦРКВА

Циљеви наставе верског васпитања реформатске хришћанске цркве у овом
разреду су:
-стицање знања о Богу на основу библијског садржаја,
-упознавање библијских прича (потоп и спасење Ноја и његове породице...),
-схватање да постоје вредности које су доступне искључиво преко веровања,
-стицање представа о греху, казни и о милости Божјој,
-стицање знања о Исусу Христу,
-разумевање да је слање Избавитеља од стране Бога потврда његове љубави према човеку.

Оперативни задаци
наставе верског васпитања реформатске хришћанске цркве у овом разреду су да ученик:
-стекне представу о Богу и да препозна Божје дело у свему што је створено, као и Божју љубав
према свом створењу, човеку,
-схвати да је Библија најважнија књига за све хришћане, да је извор одговора за сва животна
питања,
-препозна истину кроз веру у Бога.Ноје и потоп:
-ПотопДогађаји после потопа(1. Мој. 7, 1; Бог чува своје вољене од пропасти).
Грађење куле у Вавилону:
-Покушај изградње
-Последице(1. Мој. 1, 8; незадовољство тадашњих људи и Божји одговор казна).
Шта значи име хришћанин?
Аврамово позивање:
-Аврамово позивање
-Прво обећање
-Друго обећање(1. Мој. 12, 2; послушан човек истраје поред Бога свога).
Аврамова послушност:
-Спремност да жртвује сина јединца
-Аврамова вера(1. Мој. 22, 18; Бог воли своје и брине о својима, па их благослови).
Исав и Јаков:
-Исакова породица
-Исав
-Јаков
(1. Мој. 25, 27; молитва побожног човека је услишена код Бога).
Јакова превара:
-Исакова молба
-Ребекин грех



-Одузимање благослова(1. Мој. 27, 40; питање братољубља и завидности).
Јаков сан:
-Јаков сања
-Значење Јаковог сна(1. Мој. 28, 14;).
Мудраци са истока:
-Молба краља Иродија
-Опомена за мудраке
-Повратак мудрака
(Матија, 2, 2-; Бог увек брине о својима).
Дванаестогодишњи
Исус у цркви у Јерусалиму:
-Свечаност у Јерусалиму
-Исус међу мудрацима
-Брига Исусових родитеља
(лиму Лука 2, 52-; Исус се припрема на своју мисију).
Исусово крштење:
-Јован крститељ
-Исусово крштење(Марко 1, 11-; Исус даје пример нама у свему).
Свадба у Кани:
-Свадба
-Чудотворење(Јован, 2, 11; Исусово прво чудотворење и његово значење).
Утишавање олује на мору:
-Олује
-Страх и брига Исусових ученика
-Утишавање олује
(Марко, 4, 41-; Исус је господар природе и људске природе).
Лазарево васкрсење:
-Исусово пријатељство
-Смрт Лазарова
-Лазарово васкрсење
(Јован, 11, 25-; код Бога је све могуће).
Прича о милостивом Самарићану:
-Исус и познаваоци закона
-Исусови поучни примери(Лука, 10, 37-; који је твој ближњи).
Неверни Тома:
-Исусова прва појава
-Исусова друга појава
-Тома постаје верник
(Јован, 20, 29-; питање вере и невере).
Приче о Јосифу 1.:
-Јосифови синови
-Јосиф у јами
-Продаја у Мисиру(1. Мој. 50-; неки Божји путеви су болни али корисни).
Приче о Јосифу 2.:
-Јосифово служење код Петефрија
-Јосиф у затвору(корисна искушења).
Приче о Јосифу 3.:
-Фараонови снови
-Пут синова Јаковљевих у Мисир (путокази Божји за подизање свог изабраника).
Приче о Јосифу 4.:
-Искушење Јаковљевих браца (права братска љубав, као инструмент).



Начин остваривања програма
Верска настава је заједничко дјело катехете (вјероучитеља) и катехизаната (вјероученика).
Полазиште је конкретна стварност. Из доживљених искустава прелази се на истине, из којих се
потом враћа на свакодневну њихову примену. Овакав начин сазнања има властити ред:
упознавање (обрада нових садржаја), понављање, примена и проверавање, сређивање
(систематизација). То је макроструктура оваквог начина сазнања. Међутим, и ови делови имају
своју структуру. Тако, на пример: начин сазнања посједује слиједеће ступњеве: постављање циља,
мотивисање, обрада нових наставних садржаја, учење,
индуктивни и дедуктивни закључци, тачни и нетачни докази, формулисање запамћених
чињеница... Или, садржај примене има ове делове: проблем, постављање циља, решавање
проблема, задатака, упознавање прилика и увежбавање. Код сазнавања треба имати пред очима
физиономију групе и појединаца, но у оквиру часа на коме се обрађују нови наставни садржаји
врши се примена, понављање и вредновање обрађенога градива.
Имајући на уму горе истакнуто, час вјеронаука би требао изгледати овако:
кратко понављање садржаја претходног часа, и посебно осветљавање онога што ће послужити
као темељ за актуални час. Након постављања циља (што? и како?), прелази се на обраду нових
наставних садржаја (нпр. други разред, први час), где се објашњава ученику, што то значи да
"смо дарови Небескога Оца", истичући када се то догодило и како. Закључци се могу истаћи на
табли. После овога се већ познати садржаји продубљују, уче, тј. разговара се о крштењу (што?,
како? и зашто?). Овако усвојено градиво, у складу са васпитним циљем, мора наћи своју примену
у животу ученика. Разговара се зашто и како треба захвалити Богу за родитеље, браћу и
пријатеље. Оваква сазнања и дечје искуство се ослањају на његов доживљај и на текст Светог
писмa.

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
ПРЕДМЕТ: ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА

РАЗРЕД: 2.
Редни
број

наставне
теме

Наставна тема Број
часова
по теми

Број часова за
обраду вежбање

1. Алгоритамски начин мишљења 16 2 14
2. ИКТ 16 4 12
3. Безбедност 4 2 2

УКУПНО: 36 8 28



Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

КОРЕЛАЦИЈА НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

1. Материјали,
прибори и алати

Корипћење материјала, прибора,
алата, апарата, уређаја и рачунара.
Креативност, логичко мишљење и
способност комбиновања.

монолошка,
дијалошка,
демонстративна,
практичан рад
Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
паровима

Мађарски језик, математика,
ликовна култура, свет око нас
ШРППодизање мотивације код
ученика:
Издвајање битних речи, дебате
Квиз, асоцијације, ребуси
Радионице са родитељима
Групни рад, рад у паровима

Учитељ
Ученици,
наставник
ликовне
културе,
наставник
техничког

2. Саставни делови
рачунара

Упознавање са рачунаром и
његовим деловима и њихове
намене.

монолошка,
дијалошка,
демонстративна,
практичан рад
Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
паровима

Мађарски језик, ликовна култура
ШРППодизање мотивације код
ученика:
Издвајање битних речи
Мапе ума
Квиз, асоцијације, ребуси
Групни рад, рад у паровима

Учитељ
Ученици

3. Рад на рачунару:
 Готови

програми
 Цртање
 Писање

Знање и вештина рада на
рачунару. Примена стечених
вештина у даљем учењу, игри у
свакодневном животу.

монолошка,
дијалошка,
демонстративна,
практичан рад

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
паровима

Мађарски језик, ликовна култура,
математика, свет око нас, музичка
култура
Ш.Р.П.Подизање ефикасности
учења:
Издвајање битних речи
Мапе ума, Дебате
Држање угледних часова
Квиз, асоцијације, ребуси
Радионице са родитељима
Групни рад, рад у паровима

Учитељ
Ученици
сви
предметни
наставници

4. Додатна опрема:
 Штампање
 Скенирање
 Руковање
дигиталним
фотоапаратом

Руковање и коришћење апарата,
уређаја и рачунара.

монолошка,
дијалошка,
демонстративна,
практичан рад
Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
паровима

Мађарски језик, ликовна култура,
свет око нас
Ш.Р.П.Подизање мотивације:
Издвајање битних речи, дебате
Позивање успешних људи из
професије (фотограф)
Радионице са родитељима
Групни рад, рад у паровима

Учитељ
Ученици
фотограф

Оперативни задаци
- Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја
и рачунара;
- развијање конструкторских вештина;
- развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања;
- упознавање са рачунаром и његовим деловима;
- стицање знања и развијање вештина за рад на рачунару;
- стицање знања о могућностима примене стечвештина у даљем учењу, игри и свакодневном
животу.
- развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уреñаја и
рачунара.

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Редни
број: НАСТАВНА

ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активности

1. Животна средина Развијати свест о потреби и
могућностима личног ангажовања
у заштити животне средине ,
усвајање и примена принципа
одрживости еластичности и права
будућих генерација на очувању
животне средине.

Разговор

Демонстративна
метода

Рад на тексту

Експеримент

Фронтални

Свет око нас
Српски језик
Ликовна к.
Музичка к.
Подизање
мотивације
ученика :
Издвајање
битних речи
Позивање
угледних људи
из праксе
(технолог за
заштиту животне

Учитељ

Ученици

2. Природне појаве и
промене у
животној средини

Препознавање и описивање
најуочљивијих појава и промена у

животној средини
3. Загађење животне

средине
Стицање знања о појавама које
угрожавају животну средину

4. Заштита животне Формирање навика и развијање



Индивидуални

Групни рад

Рад у пару

средине )
Час у природи
Асоцијације,
ребуси
Мапе ума
Дебате (за и
против
рециклаже)

Наставник
биологије

средине и заштита
здравља

одговорног односа према себи и
животној средини

Развијање радозналости ,
креативности и истражи- вачких

способности
Развијање основних елемената
логичког и критичког мишљења

Оперативни задаци:
- упознавање појма и основних елемената животне средине;
- уочавање и описивање основних појава и промена у животној средини;
- развијање одговорног односа према себи и животној средини;
- развијање навика за рационално коришћење природних богатстава;
- развијање радознали, креативности и истраживачких способности;
- развијање основних елемената логичког и критичког мишљења;

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

Ред.
бр. НАСТАВНА ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Биљке Упознавање материјалне и
духовне традиције нашег
народа. Усвајање знања о
празницима и њиховим
знаменитостима.
проширивање стечених

знања препознавање
структуре традиционалне

куће  уочавање различитих
облика становања
(пећина,кућа,село,варош,гра

д)  познавање разлике
између настањивог и

ненастањивог простора 
познавање разлике између
отвореног и затвореног
простора

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик, Свет
око нас,
Математика,
Музичка и
Ликовна култура

учитељ,
ученик

2. Кућа Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик, Свет
око нас,
Математика,
Музичка и
Ликовна култура

учитељ,
ученик



Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација са другим
предметима и
активностима

Носиоци
активности

1.

2.

Hagyományok
alapjai

Hagyományaink és
népszokásaink

ápolása

-a régi szokások
felelevenítése,
hagyományok ápolása
-hagyományaink tisztelete,
megismerése és megőrzése
-vallási ünnepeink
megismerése és
tiszteletben tartása
-a babona szó és
jelentése. Az állatokhoz
fűződő babonák
megismerése. Az állazok
szeretetére és tiszteletére
való nevelés

-nemzeti tudat megőrzése,
hagyományápolás
-a vallási tartalmak
megismerése
-a hiedelem szó fogalma,
október hónap hiedelmei,
játékai
-a helyes táplálkozásra
való nevelés
-a higiénia és az
élelmiszerek helyes
tárolása
-az időjósló napok
megismerése
-a farsang fogalmának
megismerése
-busójárás, téltemetés
fogalmának megismerése
-a téltemető virágok
jellegzetességei
-a Mátyás nap fogalmának
megismerése
-a Gergely járás
fogalmának megismerése,
jellegzetessége
-tavaszi népszokások.
Pásztorünnep fogalma
- húsvéthoz kapcsolódó
népszokások
-az áprilisi és a májusi
hónapok szokásai,
hiedelmei
-pünkösd szó jelentése
-Medárd – napi hiedelmek
tudatosítása
-Szenz Iván – napi
hiedelmek tudatosítása
-az aratás fogalma

-új gyermekjátékok
tudatosítása

Beszélgetés, bemutatás,
szóbeli közlés, festés,

rajz, szobrászat

Frontális, egyéni,
munka párban,
csoportmunka

Beszélgetés, bemutatás,
szóbeli közlés, festés,

rajz, szobrászat

Frontális, egyéni,
munka párban,
csoportmunka

Beszélgetés, bemutatás,
szóbeli közlés, festés,

rajz, szobrászat

Frontális, egyéni,
munka párban,
csoportmunka

Magyar nyelv,
zenekultúra,

környezetismeret,
képzőművészet

Magyar nyelv,
zenekultúra,

környezetismeret,
képzőművészet

Magyar nyelv,

Tanító, tanulók

Tanító, tanulók

Tanító, tanulók



3.

4.

5.

Népi játékok, dalok,
táncok elsajátítása

Munkák és ünnepek

Évszakok és
hozzájuk fűződő
jellegzetességek

A tanulók érzelmi
és értelmi világának

gazdagítása

-a nemzeti tudat
megőrzése,
hagyományápolás
-a beszédkészség
fejlesztése
-hagyományaink,
népszokásaink ápolása
-őseink és a mai
mezőgazdasági munkálatok
és eszközök használata
közötti különbségek
-vallási ünnepeink és a
hozzájuk kötődő szokások
felelevenítése
-régi ma már ritkán
használt kézművességek
felelevenítése
-őseink tisztelete
-a télen alvó állatok
megismerése, kinézetük
- az állatok szeretetére és
tisztelésére való nevelés
-az ünnepek fontossága
családjainkban, a szeretet
ápolása, ünnepi hangulat
felidézése

-az ősz mint évszak
jellemzői. Őszi munkálatok
a kertben,
veteményeskertben
-a tavasz mint évszak
jellemzői. Tavaszi
munkálatok a kertben,
veteményeskertben
-munkára való nevelés

-vándormadarak, éghajlati
tényezők

Beszélgetés, bemutatás,
szóbeli közlés, festés,

rajz, szobrászat

Frontális, egyéni,
munka párban,
csoportmunka

Beszélgetés, bemutatás,
szóbeli közlés, festés,

rajz, szobrászat

Frontális, egyéni,
munka párban,
csoportmunka

zenekultúra,
környezetismeret,
képzőművészet

Magyar nyelv,
zenekultúra,

környezetismeret,
képzőművészet

Magyar nyelv,
zenekultúra,

környezetismeret,
képzőművészet

Tanító, tanulók

Tanító, tanulók



6.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ПРОГРАМОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

СРПСКИ ЈЕЗИК

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активности

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

- оспособљавање за успешно
служење књижевним језиком у
различитим видовима његове
усмене и писмене употребе и у
различитим комуникационим
ситуацијама (улога говорника,
слушаоца, саговорника и
читаоца);
- 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
књижевноуметничких дела
разних жанрова;
- упознавање, читање и тумачење
популарних и информативних
текстова из илустрованих
енциклопедија и часописа за
децу;
- 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

IСЈ.0.1.1. познаје основна
нечела вођења разговора-уме да
започне разговор, учествује у
њему и оконча га,пажљиво
слуша своје саговорнике
IСЈ.0.1.3. казује текст
природно, пошујући
интонацију реченице-стиха, без
тзв. ,,певушења,,
или ,,скандирања
IСЈ.0.1.4. уме да преприча
изабрани наративни или краћи
информативни текст на основу
предходне израде плана текста
и издвајања значајних или
занимљивих делова
IСЈ0.1.6. уме на заномљив
начин да започне и заврши
своје причање
IСЈ0.1.7. уме у кратким цртама
да образложи неку своју идеју
IСЈ0.1.8. уме да одбрани своју
тврдњу или став

Методе рада:
вербално-
текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна
култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима
музичка
култура
математика

учитељ,
ученик



КЊИЖЕВН
ОСТ

- 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 секција и др.);
-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 секција и др.);

ОСНОВНИ НИВО

1СЈ1.2.1.влада основном
техником читања ћириличног и
латиничног текста
1СЈ1.2.2 . одговара на
једноставна питањау вези са
текстом,проналазећи
информације експлицитно
исказане у једној реченици,
пасусу или у једној табели
1СЈ1.25.2. препознаје књижевне
врсте-бајку и басну
1СЈ1.5.3. одређује главни
догађај и ликове- који су
носиоци радње – у
књижевноуметничком тексту
1СЈ1.5.4. одређује време и мсто
дешавања радње у
књижевноуметничком тексту

СРЕДЊИЊИВО

1СЈ2.2.3. раздваја битне од
небитних информација-
одређује след догађаја у тексту
1СЈ1.2.2.5. одређује основни
смисао текста и његову намену
1СЈ1.2.2.8. износи свој став о
садржају текста и образлаже
зашто му се- не- допада, због
чега му је –не- занимљив, да ли
се –не- слаже са поступцима
ликова
1СЈ1.25.1. разликује лирску од
епске песме
1СЈ1.25.4. одређује
карактеристичне особине,
осећања, изглед и поступке
ликова и односе међу ликовима
у књижевноуметничком тексту

НАПРЕДНИ НИВО

1СЈ3.2.1. изводи сложене
закључке на основу текста,
обједињујући информације из
различитих делова дужег текста
1СЈ1.3.2.4. изводи сложеније
закључке на основу текста и
издваја деллове текста који их
поткрепљују, резимира
наративни текст
1СЈ1.3.5.1. тумачи особине,
понашање и поступке ликова
позивајући се на текст
1СЈ1.3.5.2. уочава
узрочнопоследичне везе међу
догађајима у тексту
1СЈ1.3.5.3. тумачи идеје у
књижевноуметничком тексту,
аргументује их позивајучи се на
текст

Методе рада:
вербално-
текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна
култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима
музичка
култура
математика

учитељ,
ученик



ЈЕЗИК - развијање љубави према
матерњем језику и потребе да се
он негује и унапређује;
- основно описмењавање
најмлађих ученика на темељима
ортоепских и 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 (улога говорника,
слушаоца, саговорника и
читаоца);
- развијање осећања за
аутентичне естетске вредности у
књижевној уметности;

ОСНОВНИ НИВО

1СЈ1.4.1.препознаје врсте речи-
именице,заменице, придеве,
бројеве и глаголе-
1СЈ1.3.1. пише писаним
словима ћирилице
1СЈ1.3.2. уме да се потпише
1СЈ1.3.3. почиње реченицу
великим словом, завршава је
одговарајућим
интерпункцијјским знаком

СРЕДЊИ НИВО

1СЈ2.4.1.одређује врсте речи-
именице, заменице, придеве,
бројеве,глаголе
1СЈ2.4.2. препознаје подврсте
речи- властите и заједничке
именице, описне, присвојне и
градивне придеве, личне
заменице, основне и редне
бројеве
1СЈ2.4.4. препознаје граматичке
категорије-лице, род и број- и
уме да пребаци глаголе из
једног гл. времена у друго
1СЈ2.4.7. саставља реченице
различите по комуникативној
функцији и облику
1СЈ2.3.1. зна и користи оба
писма-ћирилицу и латиницу
1СЈ2.3.2. употребљава велико
слово приликом писања имена
држава и њихових становника,
користи наводнике при
навођењу туђих речи, правилно
пише присвојне придеве, прав,
пише гласове ћ,ч,ђ,џ,
правилно пише
су1СЈ2.4.1.гласник ј и
интервокалској позицији,
правилно пише речцу ли и не,
употребљава запету при
набрајању
1СЈ2.3.6. саставља кратак
наративан текст
1СЈ2.3.7. саставља кратак
дескриптиван текст

НАПРЕДНИ НИВО

1СЈ3.4.1. именујеврсте и
подврсте речи-властите и
заједничке именице, описне,
присвојне и градивне придеве,
личне заменице, основне и
редне бројеве, глаголе
1СЈ3.4.2. уме да промине облик
променљивих речи према
задатом критеријуму,
заједничких именица према
броју, а глагола, придева и
заменица према роду и броју
1СЈ3.3.1. пише јасним
потпуним, добро обликованим
реченицама, користи
разноврсне синтаксичке
конструкције, укључујући и
сложене
1СЈ3.3.5. користи богат фонд
речи- у односу на узраст

Методе рада:
вербално-
текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна
култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима
музичка
култура
математика

учитељ,
ученик



1СЈ3.3.6. издваја пасусе

Оперативни задаци:
- Овладавање техником читања и писања на оба писма;
 савладавање просте реченице (појам, главни делови );
- стицање основних појмова о именицама, глаголима и придевима;
- постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, догађаји,
радње, ликови, поруке, језичко - стилске карактеристике );
- овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма ( препричавање,
причање, описивање, извештавање );
- постепено упознавање методологије израде писменог састава.

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК

Редн
и

број НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

КОРЕЛАЦИЈА
НОСИОЦИ

АКТИВНОСТИ

1. Vidékeinken
újból a sárga

ősz jár

A motiváló olvasási szituációk
megteremtésével, alakítsuk ki a tanulóinknál
az olvasáshoz való pozitív viszonyt, hogy
olvasási készségüket ismeretszerzésre,
tanulásra, önművelésre, szórakozásra,
kikapcsolódásra egyaránt használhassák. Az
előzőhelyes interpunkció gyakorlása. A
második osztályban tanult irodalomelméleti
anyag megszilárdítása. A mondatalkotási
gyakorlatok során, szoktassuk tanulóinkat
arra, hogy a témával kapcsolatosan mindent
mondjanak el ami lényeges, ami a
megértéshez szükséges, ugyanakkor hagyják
el a lényegtelen és felesleges dolgokat év
nyelvi anyagának a megszilárdítása

Bemutatás
Ismertetés
Beszélgetés
Ismétlés
Gyakorlás

Feladatmegoldás
Ellenőrzés

Frontális
Individuális
Csoportmunka
Munka párban

Differenciált
munka

Természet és társadalom
Képzőművészetikultura
Zenekultúra
ШРП: Подизање мотивације код
ученика:
-издвајање битних речи,
-мапе ума, шеме, дебате.
-држање угледних часова,
-квиз, ребуси, асоцијације,
-радионице са родитељима.
-прилагођавање материјала
ученицима, који раде по ИОП-у
-интензивирање допунске н.
-примена стеченог знања

Tanító

Tanulók

2. Barátunk a
természet

Folyamatosan tovább fejleszteni a tanulók
szóbeli és írásbeli kifejezőkészségét. Ebben az
időszakban a szóbeli és írásbeli szövegalkotás
képekről, olvasmányokról, közös élményről
történő beszélgetésekben nyilvánul meg.
Tudatosítjuk tanulóinkban, hogy egy
élményről, egy személyről vagy tárgyról több
mondatot is alkothatunk. Valamint, hogy
minden mondat kapcsolatban van az
előzőkkel, de valami újat is tartalmaz. Tudják
megkülönböztetni egymástól a különböző
szófajokat és kiválasztani a szófajok
csoportjából az igéket.

Bemutatás
Ismertetés
Ismétlés

Beszélgetés
Gyakorlás

Feladatmegoldás
Ellenőrzés
Frontális

Individuális
Csoportmunka
Munka párban

Differenciált m.

Természet és társadalom
Képzőművészeti kultúra
Zenekultúra
ШРП: Подизање мотивације код
ученика:
-издвајање битних речи,
-мапе ума, шеме, дебате.
-држање угледних часова,
-квиз, ребуси, асоцијације,
-радионице са родитељима.
-прилагођавање материјала
ученицима, који раде по ИОП-у
-интензивирање допунске н.
-примена стеченог знања

Tanító

Tanulók

3. Alszik a fácska
édesen

Szoktassuk tanukóinkat arra, hogy az írásbeli
szövegalkotáskor kerüljék a szóismétlést,
keressék a megfelelő, találó kifejezéseket.
Minden alkalommal végezzenek
önellenőrzést. Felismertetjük tanulóinkkal,
hogy minden olvasmánynak van címe, hogy
akkor jó, ha rövid és mégis elárulja, miről
fogunk olvasni. Különféle gyakorlatokkal
megértetjük a címrendező szerepét.
Megismertetjük velük az anyaggyüjtés

Bemutatás
Ismertetés
Ismétlés

Beszélgetés
Gyakorlás

Feladatmegoldás
Ellenőrzés
Frontális

Individuális
Csoportmunka

Természet és társadalom
Képzőművészetikultura
Zenekultúra
ШРП: Подизање мотивације код
ученика:
-издвајање битних речи,
-мапе ума, шеме, дебате.
-држање угледних часова,
-квиз, ребуси, асоцијације,
-радионице са родитељима.
-прилагођавање материјала

Tanító

Tanulók



különféle módját. Hangsúlyt fektetünk a múlt
idejű igék helyesírásának elsajátíttatására

Munka párban
Differenciált m.

ученицима, који раде по ИОП-у
-интензивирање допунске н.
-примена стеченог знања

4. Télidőben ,
ünnepi

hangulatban

Az irodalomelméleti fogalmak közül
megerősítjük a ritmus és rím fogalmát. Az
olvasmányok szerkezeti elemzésekor hívjuk
fel tanulóink figyelmét a mondatkapcsolásra,
az események időrendjére, a hármas tagolásra.
Az
írásbeli munkákat rendszeresen javítjuk és
javíttatjuk tanulóinkkal. Gyakoroltatjuk a
felszólító módú igék pontos jelölésének a
betartását ott, ahol hangváltozás történik.

Bemutatás
Ismertetés
Ismétlés

Beszélgetés
Gyakorlás

Feladatmegoldás
Ellenőrzés
Frontális

Individuális
Csoportmunka
Munka párban

Differenciált m.

Természet és társadalom
Képzőművészetikultura
Zenekultúra
ШРП: Подизање мотивације код
ученика:
-издвајање битних речи,
-мапе ума, шеме, дебате.
-држање угледних часова,
-квиз, ребуси, асоцијације,
-радионице са родитељима.
-прилагођавање материјала
ученицима, који раде по ИОП-у
-интензивирање допунске н.
-примена стеченог знања

Tanító

Tanulók

5. Egyszer volt,
hol nem volt

A tanult műfajok , (mese, elbeszélés, monda)
jellemzőinek rögzítése. A mese- és
mondafajták ismerete. A népköltészeti és
műköltészeti alkotások alapvető
különbségeinek felismerése. A nyelvi
fordulatok (mesekezdő és mesebefejező
formulák, mondatok) felismerése. A főnév
fajtáinak (köznév és tulajdonnév)
megkülönböztetése, a kötőhangzó szerepének
tudatosítása. A helyesírás további fejlesztése.

Bemutatás
Ismertetés
Ismétlés

Beszélgetés
Gyakorlás

Feladatmegoldás
Ellenőrzés
Frontális

Individuális
Csoportmunka
Munka párban

Differenciált
munka

Természet és társadalom
Képzőművészetik.
Zenekultúra
ШРП: Подизање мотивације код
ученика:
-издвајање битних речи,
-мапе ума, шеме, дебате.
-држање угледних часова,
-квиз, ребуси, асоцијације,
-радионице са родитељима.
-прилагођавање материјала
ученицима, који раде по ИОП-у
-интензивирање допунске н.
-примена стеченог знања

Tanító

Tanulók

6. Elindulok, a
meséket mind
valóra váltom

Az értelmező és bíráló olvasás fejlesztése, a
könyvekből való tanulási képességek
megalapozása. Az olvasási kedv , a könyvek
iránti érdeklődés felkeltése és fenntartása.

Bemutatás
Ismertetés
Ismétlés

Beszélgetés
Gyakorlás

Feladatmegoldás
Ellenőrzés
Frontális

Individuális
Csoportmunka
Munka párban

Differenciált
munka

Természet és társadalom
Képzőművészetik.
Zenekultúra
ШРП: Подизање мотивације код
ученика:
-издвајање битних речи,
-мапе ума, шеме, дебате.
-држање угледних часова,
-квиз, ребуси, асоцијације,
-радионице са родитељима.
-прилагођавање материјала
ученицима, који раде по ИОП-у
-интензивирање допунске н.
-примена стеченог знања

Tanító

Tanulók

7. Tavaszhívogató A tanulók ismerjék fel az elolvasott szöveg
információját, ismerjék fel annak kulcsszavait,
találják meg a szövegben levő
összefüggéseket. A tanulóknál állandó
jelleggel fejlesszük az önellenőrzés és
hibajavítás szokásait.
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Ismertetés
Ismétlés

Beszélgetés
Gyakorlás

Feladatmegoldás
Ellenőrzés
Frontális

Individuális
Csoportmunka
Munka párban

Differenciált
munka

Természet és társadalom
Képzőművészetikultura
Zenekultúra
ШРП Подизање мотивације код
ученика:
-издвајање битних речи,
-мапе ума, шеме, дебате.
-држање угледних часова,
-квиз, ребуси, асоцијације,
-радионице са родитељима.
-прилагођавање материјала
ученицима, који раде по ИОП-у
-интензивирање допунске н.
-примена стеченог знања

Tanító

Tanulók

8. Zöld fűszálak,
tarka rétek

Tudatosítani a levél tartalmi és formai jegyeit.
Az új jelentéstani ismeretekkel fejlesszük a
tanulók jó stilisztikai érzékét. Szerezzenek
alapismereteket a vers építőelemeiről,
ismerjék fel a ritmust és a rímet. A tanulók
tanulják meg a szöveg dramatizálásának
lehetőségeit és módjait. Az elolvasott
szövegből tudjanak következtetéseket levonni
és tudjanak véleményt mondani az
olvasottakról. Sajátítsák el a tulajdonnévből
képzett melléknevek helyesírását. Használják
a Magyar helyesírási szótárt

Bemutatás
Ismertetés
Ismétlés

Beszélgetés
Gyakorlás

Feladatmegoldás
Ellenőrzés
Frontális

Individuális
Csoportmunka
Munka párban

Differenciált
munka

Természet és társadalom
Képzőművészeti
kultura
Zenekultúra
ШРП Подизање мотивације код
ученика:
-издвајање битних речи,
-мапе ума, шеме, дебате.
-држање угледних часова,
-квиз, ребуси, асоцијације,
-радионице са родитељима.
-прилагођавање материјала
ученицима, који раде по ИОП-у
-интензивирање допунске н.
-примена стеченог знања

Tanító

Tanulók

9. Égi csikón
léptet a nyár

A mondat fő részeinek a felismerése és
megkülönböztetése. Az üdvözlőlap tartalmi és
formai jegyeinek ismertetése. Az év végi
ismétlések során a tanulók rögzítsék a 3.

Bemutatás
Ismertetés
Ismétlés

Természet és társadalom
Képzőművészetikultura
Zenekultúra
ШРП

Tanító

Tanulók



osztályos nyelvtani és irodalmi ismereteiket,
valamint a fogalmazásról szerzett tudnivalókat

Beszélgetés
Gyakorlás

Feladatmegoldás
Ellenőrzés

Frontális
Individuális
Csoportmunka
Munka párban

Differenciált
munka

ПОДИЗАЊЕ МОТИВАЦИЈЕ КОД
УЧЕНИКА:
-издвајање битних речи,
-мапе ума, шеме, дебате.
-држање угледних часова,
-квиз, ребуси, асоцијације,
-радионице са родитељима.
-прилагођавање материјала
ученицима, који раде по ИОП-у
-интензивирање допунске н.
-примена стеченог знања

Циљеви и задаци-Célok és feladatok:
 a közepes tempójú, tagolt beszéd gyakorlása, különös tekintettel az artikulációra, a hanglejtésre, a

mássalhangzók és a magánhangzók időtartamára;
 az olvasás és a szövegértés együttes fejlesztése;
 az elbeszélő fogalmazások tömör és szabatos kifejezésmódja a szöveg összetevőinek ismeretében;
 újabb helyesírási ismeretek tudatosítása, valamint kellő gyakorlással az eddig szerzett helyesírási

ismeretek szintentartása;
 új nyelvtani ismeretek elsajátítása és azok megszilárdítása;
 az irodalmi szövegek olvsasására való további motiválás, biztatás és serkentés.

1MNY.0.1.1. ismeri a beszédszituációkat, az azokban való részvételt, a beszédaktus megkezdését és
befejezését, figyelmesen hallgatja beszédpartnerét
1MNY.0.1.2. ismeri az udvarias megszólítás formáit
1MNY.0.1.3. képes az értelmes, természetes szövegmondásra
1MNY.0.1.4. tudatos terv alapján képes az olvasmányok, a narratív és az informatív szövegek
elmondására, valamint a fontosabb szöveghelyek és érdekes részletek felismerésére
1MNY.0.1.5. képes a megfelelő szövegalkotásra (ügyel a szövegszerkesztésre, a szerkezeti egységekre),
az alap-, valamint a járulékos információk elkülünítésére
1MNY.0.1.7. önálló ötleteit képes tömören kifejezni és értelmezni
1MNY.1.2.1. elsajátította az olvasástechnika legfőbb alapelveit
1MNY.1.2.2. képes a szöveggel kapcsolatos rövidebb kérdések megválaszolására, felismeri a
mondatokban, a bekezdésekben és az egyszerű táblázatokban explicit módon kifejezett informáciokat
1MNY.1.2.3. megtalálja a szövegben a különböző módon kifejezett informáciokat (a rokon értelmű
szavakat és parafrázisokat)
1MNY.1.2.4. ismeri és felismeri a szöveg és a könyv részeit, szerkezeti egységeit (cím, a szöveg
bekezdése, szerző, tartalom, szómagyarázat)
1MNY.1.2.5. meghatározza a szöveg alaptémáját
1MNY.1.2.6. megérti a szöveg szószerinti jelentését
1MNY.1.2.7. különbséget tesz a szépirodalmi és az informatív szöveg között
1MNY.2.2.1. eleget tesz a hangos olvasás követelményeinek ( hangsúly, szünet, tempó)
1MNY.2.2.2. képes egyszerű következtetések levonására, valamint a mondatok, bekezdések, táblázatok,
diagramok információinak elemzésére és összefoglalására
1MNY.2.2.3. elkülöníti a fontos és kevésbé fontos információkat, betartja a cselekmény időrendi
sorrendjét, összpontosít a kohézióra
1MNY.2.2.4. a lineáris és nem lineáris szerkezetű szövegben összefüggéseket talál (a szövegben
megtalálja az illusztrációval ábrázolt szövegrészt vagy részletet), megfelelő adatot talál meg a
táblázatban, diagramban
1MNY.2.2.5. meghatározza a szöveg lényegét
1MNY.2.2.8. önálló véleményt formál az olvasott szövegről és a hősök magatartásformájáról,
megindokolja, hogy miért tetszik/nem tetszik neki a szöveg, egyetért/nem ért egyet a szereplő
cselekedetével
1MNY.2.2.10.véleményezi a szöveghez kapcsolódó illusztráció-válogatást
1MNY.3.2.2.képes a különböző jelrendszerek segítségével megjelenített információk befogadására
1MNY.3.2.3. a különböző szövegek nézőpontjainak felismerése



1MNY.3.2.5. a szöveg alapján képes vázlatok, táblázatok és diagramok készítésére
1MNY.3.2.6. felismeri a tájékoztató szövegek célját és funkcióját
1MNY.1.3.3. nehézség nélkül használja az írott betűket
1MNY.1.3.2. le tudja írni a teljes nevét
1MNY.1.3.3. képes rövid szöveget alkotni
1MNY.1.3.4. felismeri a címet, tartja magát a megadott témához
1MNY.1.3.5. képes a rövid, tömör szöveg elmondására
1MNY.1.3.6. korának megfelelő szókinccsel rendelkezik, és ezt helyesen alkalmazza
1MNY.1.3.7. rövid üzenetek írására képes
1MNY.1.3.8. képes üdvözletek, meghívók, képeslapok megírására
1MNY.2.3.1. szabatos és teljes mondatokat formál, ügyel a szórendre, a különböző mondatfajták helyes
használatára
1MNY.2.3.4. képes rövid, narratív szövegek megalkotására
1MNY.2.3.5. képes rövid, leíró szövegek megalkotására
1MNY.2.3.6. korának megfelelő szókinccsel rendelkezik, kerüli az ismétlést, használja a rokon értelmű
szavakat
1MNY.2.3.7. képes saját szövegeinek javítására
1MNY.2.3.8. képes egyszerű személyi űrlapok kitöltésére (vezetéknév, utónév, szülők neve, születési év,
születési hely, lakcím, telefon, az iskola neve, címe, osztály, tagozat)
1MNY.2.3.9. magánlevél megfogalmazására és címzésére képes
1MNY.3.3.1. képes szabatos, teljes, jól formált mondatok alkotására, különféle szintaktikai szerkezetek
használatára, beleértve a kevésbé bonyolult összetett mondatok alkalmazását is
1MNY.3.3.2. képes önálló szövegek precíz tagolására (bevezetés, tárgyalás, befejezés) az új bekezdések
alkalmazására
1MNY.3.3.5. képes korosztályának megfelelő gazdag szókincs használatára
1MNY.1.4.1. a tanuló felismeri a következő szófajokat: főnév, melléknév, személyes névmás,ige
1MNY.1.4.2. képes a főnevek egyes és többes számának megkülönböztetésére, ismeri az igeidőket,
felismeri az ige személyét és számát
1MNY.1.4.3. a beszélő szándéka szerint képes a következő mondatfajták felismerésére: kijelentő, kérdő,
felkiáltó, felszólító, óhajtó. Logikai minőségük szerint elkülöníti az állító és tagadó mondatokat
1MNY.1.4.4. ismeri az ábécét és a betűrendbe szedés szabályait
1MNY.1.4.5. tud szótagolni, alkalmazza az elválasztás szabályait
1MNY.1.4.6. tudja alkalmazni a mondatkezdő nagybetűt és a mondatvégi írásjeleket valamint a
felsorolásnál a vesszőt
1MNY.1.4.7. képes a következő tulajdonnevek helyes írásmódjára: személynév, állatnév, településnév,
az iskola neve
1MNY.1.4.8. felismeri az ellentétes jelentésű szavakat
1MNY.1.4.9. alapvető szemantikai ismeretekkel, az életkorának megfelelő aktív és passzív szókinccsel
rendelkezik
1MNY.2.4.1. meghatározza a szófajokat
1MNY.2.4.2. felismeri a következő szófaji alkategóriákat: köznév, tulajdonnév, személyes névmás
1MNY.2.4.3. felismeri az ige személyét, számát és idejét, a cselekvést és történést jelentő igéket, az
igemódokat, a helyes igeragozást
1MNY.2.4.4. felismeri az alanyt és az igei állítmányt
1MNY.2.4.5. a beszélő szándéka és a logikai minőség szerint meghatározza és alkalmazza a
mondatfajtákat
1MNY.2.4.6. beszédszituációban alkalmazza a beszélő szándéka szerint alkotott mondatokat
1MNY.2.4.7. képes a nagybetű használatára a következő esetekben: ország- és helységnevek, folyók,
tavak és tengerek nevei, valamint az ezek i- melléknévképzős alakjainak helyesírása. Alkalmazza a
vesszőt és az idézőjelet. Különbséget tesz az ly és a j használata között. Helyesen írja és használja az –e
kérdőszót
1MNY.2.4.8. felismeri és alkalmazza a szóelemző írásmóddal kapcsolatos helyesírási szabályokata
szavakban
1MNY.2.4.9. tudja a fokozott melléknevek és a tulajdonnévből képzett melléknevek helyesírását
1MNY.2.4.10.felismeri a rokon értelmű szavakat



1MNY.3.4.1. jártasság szintjén képes a szavak csoportosítására a tanult szófajok és szófaji alkategóriák
szerint: tulajdonnév, köznév, melléknév, személyes névmás, ige, igekötő, névelő
1MNY.3.4.2. képes az igéről és az igekötőről tanult ismeretek használatára (személy, szám, idő, mód,
ragozás)
1MNY.3.4.3. képes a főnévvel kapcsolatos ismeretek alkalmazására (ragos főnevek)
1MNY.3.4.6. alkalmazza a mondattanhoz kapcsolódó helyesírási tudnivalókat: a megszólítás írásmódját,
a halmozott mondatrészek helyesírását, az írásjelek helyes használatát a mondatban
1MNY.1.5.2. felismeri az állatmese és a mese jegyeit
1MNY.1.5.3. meghatározza a szépirodalmi szöveg cselekményét és hőseit
1MNY.2.5.1. megkülönbözteti a prózát és a verset
1MNY.2.5.2. meghatározza a következő népi-kisepikai műfajokat: mondóka, közmondás, szólás, találós
kérdés, szöveges népi gyermekjátékok
1MNY.2.5.3. felismeri a verssort, a versszakot és a rímet
1MNY.2.5.4. meghatározza a szépirodalmi szövegek szereplőinek jellemét, rendszerét, egymáshoz való
viszonyát
1MNY.2.5.6. felismeri a szövegben a cselekménymozzanatok összefüggéseit és az eseménymozzanatok
időrendjét
1MNY.2.5.7.megérti a szépirodalmi szövegekben az alakzatok szerepét( hasonlat, megszemélyesítés)
1MNY.3.5.2. felismeri a szövegen belüli ok-okozati összefüggéseket, előzményeket és
következményeket

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ
Редн
и

број НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активности

1. А,Б,Ц,Д, мачка
преде

*Савладавање једног српског писма
(латинице)
*Увођење ученика у интерпретацију дела из
дечије књижевности која су примерена
њиховом узрасту и интересовањима

монолошка, дијалошка,
текстуална и
демонстративна метода
-фронтални
-индивидуални о.

-мађарски језик
-ликовна култура
-природа и друштво
-енглески језик

Наставник
пред.метне
наставе,
учитељи,
ученици

2. Књига је
најбољи друг

*Неговање културе говорног изражавања
*оспособљавање ученика за разговор о
темама из свакодневног живота
*Увежбавање и усвајање језичког модела за
исказивање радње перфектом, за именовање
предмета и бића и исказивање њихових
особина.

монолошка, дијалошка,
текстуална и
демонстративна метода,
решавање задатака,
комуникацијске вежбе
-фронтални
-индивидуални о.

-мађарски језик
-природа и друштво
-енглески језик

Наставник
предметне
наставе,
професор
разредне
наставе,
ученици

3. Породичниалбум *Неговање културе говорног изражавања
*Оспособљавање ученика за краће
монолошко излагање на задату тему
*Проширивање и богаћење лексичког ф.
*Увежбавање и усвајањејезичког обрасца:
-свршени и несвршени глаголи
-исказивање будућности облицима футура
-прави и узајамно-повратни глаголи
*Подстицање и неговање љубави према
породици, првенствено према њеним
најстаријим члановима

монолошка, дијалошка,
текстуална и
демонстративна метода,
решавање задатака,
комуникацијске вежбе

облици рада:
-фронтални
-индивидуални
-рад у групама
-рад у паровима

-мађарски језик
-ликовна култура
-природа и друштво
-енглески језик

Наставник
предметне
наставе,
професор
разредне
наставе,
ученици

4. Има очи
прозорчиће а
врата јој као уста

*Оспособљавање ученика за разговор о
разним темама из свакодневног живота
*Неговање културе говорног изражавања
*Увежбавање и усвајање језичког обрасца:
-исказивање присвојности облицима
присвојних придевских заменица
-конгруенција
придева са именицом у акузативу једнине и
множине у функцији објекта у реченици.

монолошка, дијалошка,
текстуална и
демонстративна метода,
решавање задатака,
комуникацијске вежбе
-фронтални
-индивидуални
-рад у групама
-рад у паровима о.

-мађарски језик
-ликовна култура
-природа и друштво
-енглески језик

Наставник
предметне
наставе,
ученици

5. Растемо, играмо
се и дружимо се

*Проширивање и богаћење лексичког ф.
*Усвајање нових речи и израза
*Неговање културе говорног изражавања
*Активирање пасивног речничког фонда
*Увежбавање и усвајање језичког обрасца:
-Исказивање објекта енклитичким и пуним

монолошка, дијалошка,
текстуална и
демонстративна метода,
решавање задатака,
комуникацијске вежбе
облици рада:

-мађарски језик
-енглески језик

Наставник
предметне
наставе,
ученици



облицима личних заменица у акузативу
-исказивање намене дативом
-исказивање молбе и заповести облицима
императива.

-фронтални
-индивидуални
-рад у групама
-рад у паровима

6. Причам ти причу *Оспособљавање ученика за разговор о
разним темама из свакодневног живота
*Неговање културе говорног изражавања
*Увежбавање и усвајање језичког обрасца:
-исказивање места облицима локатива и
акузатива с предлозима "у" и "на" и
прилозима за место

монолошка, дијалошка,
текстуална и
демонстративна метода,
решавање задатака,
комуникацијске вежбе
-фронтални
-индивидуални
-рад у групама
-рад у паровима о.

-мађарски језик
-енглески језик

Наставник
предметне
наставе,
ученици

7. На селу и у граду *Неговање културе говорног изражавања
*Проширивање и богаћење лексичког ф.
*Увежбавање и усвајање језичког обрасца:
-исказивање места генитивном с предлозима
и дативом
-исказивање временских односа прилозима
и именицама за време
-исказивање начина радње прилозима за
начин.

монолошка, дијалошка,
текстуална и
демонстративна метода,
решавање задатака,
комуникацијске вежбе
-фронтални
-индивидуални о.
-рад у групама
-рад у паровима

-мађарски језик
-ликовна култура
-природа и друштво
-енглески језик

Наставник
предметне
наставе,
ученици,
професор
разредне
наставе

8. Чаролије
природе

*Оспособљавање ученика за разговор о
разним темама из свакодневног живота
*Неговање културе говорног изражавања
*Увежбавање и усвајање језичког обрасца:
-исказивање средства инструменталом
-исказивање друштва инструменталом.

-мађарски језик
-ликовна култура
-природа и друштво
-енглески језик

Наставник
предметне н.,
ученици,
професор
разредне
наставе

Оперативнизадаци:

 Образовни: Богаћењелексичкогфонда, продубљивање знања офонолошкимправилима и
принципимаизсрпскогјезика, усвајањеморфолошкихправила и
принципаизсрпскогјезика,усвајањеграфемскихправила и
принципаписањалатиничногписмасрпскогјезика.

 Функционални: Оспособљавање ученика за разговор о разним темама из свакодневног
живота,оспособљавањеучениказаразговор о разнимтемама исферамаинтересовања у
складусаградивомкојесеобрађује у школи, подстицање ученика на литерарно изражавање,
подстицање ученика на практичну примену знања стечених у области морфологије
српског језика у свакодневној комуникацији.

 Васпитни: Развијањељубавипремаучењусрпскогјезика,развијање љубави према читању,
неговањекултуреговорногизражавања, неговање пријатељства у
међусобнимодносима,подстицањемнаослањањеједнихнадруге у тимскомраду, подстицање
и неговање љубави према породици, првенствено према њеним најстаријим члановима.



ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Циљ наставе енглеског језика у трећем разреду је оспособљавање ученикa да на енглеском језику
комуницирају у усменом и писменом облику, на основном нивоу, о темама из њиховог
непосредног окружења, као и подстицање свести о сопственом напредовању ради јачања
мотивације за учење језика и олакшавање разумевања других и различитих култура и традиција.
Стимулише критичко и креативно мишљење, радозналост и истраживачки дух и омогућава
одговарајући социјални и интелектуални развој ученика.

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. WELCOME TO
HAPPY STREET
УВОД
Поздрављање и
представљање.

Ученици:
- могу да се представе,
користе формалне и
неформалне поздраве, дају
и реагују на упутсва, питају
за и дају број телефона и
адресу; могу да опишу
слику, учионицу и кажу шта
или ко се њој налази; знају
да кажу колико нечега има
или нема;
-разумеју детаље дијалога
који слушају и детаље
краћих дијалога које читају;
- могу да повезују учење и
знање енглеског језика са
наставним садржајима из
различитих предмета и
наставно - научних области;
интеркулту-рални аспекти
(имена, презимена и
надимци у ВБ).

Методе рада:
KM - слушање и
понављање/заокруживање,
писање,читање, одговарање
на питања симулације.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Музичка култура:
слушање музике

Грађанско
васпитање

наставник,
ученик

2. AT SCHOOL
УШКОЛИ

Ученици:
- могу да препознају и
именују предмете из
учионице и боје;
- умеју да разговарају о
предметима у школи и
распореду часова;
- да опишу предмете
користећи кратке изразе у
комбинацији боје и
именице;
- да кажу чије је нешто и
колико нечега има;
-разумеју детаље дијалога
који слушају и детаље
краћих дијалога и стрипа
које читају;
- могу да повезују учење и
знање енглеског језика са
наставним садржајима из
различитих предмета и
наставно - научних
области –инеркултурални
аспекти (образовање у
Енглеској),
да уоче и комуницирају о
разликама у животу и раду
у школама у ВБ и Србији..

Методе рада:
KM - слушање и
понављање/заокруживање,
писање,читање, одговарање
на питања симулације.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Грађанско
васпитање,
ликовна, музичка
и драмска
уметност, српски
језик.

наставник,
ученик

3. AT HAPPY HOUSE
ИГРАЧКЕ

Ученици могу:
- да препознају и именују
играчке и реквизите којима
се играју;
- да питају и кажу шта
тренутно раде позову
пријатеље да им се
придруже;



- да прате и разумеју кратке
приче везане за тему;

4. ОБНАВЉАЊЕ
ГРАДИВА И ТЕСТ
1

Ученци:
- умеју да планирају
понављање градива;
- могу да препознају које су
им јаке и слабе стране;
- умеју да систематизују и
класификују градиво;
- примењују стечена знања
и вештине;
- користе време понављања
и резултате теста као
показатељ шта треба да
појачају и додатно
увежбавају.

Методе рада:
KM - слушање и
показивање/понављање/заокр
уживање, играње улога,
симулације, певање и
показивање песмица, ТПР,
глума, пантомима, играње
улога.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање,
природа и
друштво, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик

5. AT THE SHOP
У ПРОДАВНИЦИ

Ученици:
- могу да препознају,
именују и разговарају
храни; знају да питају и
кажу шта неко има / нема;
умеју да опишу свет око
себе користећи описне
придеве;
- изражавају допадање и не
допадање
-разумеју детаље дијалога
које слушају;
- симулирају ситуацију у
продавници
-могу да напишу краћи
текст / направе постер или
веб страницу о храни коју
воле;
- могу да повезују учење и
знање енглеског језика са
наставним садржајима из
различитих предмета и
наставно-научних области –
интеркулту-рални аспекти
(оброци у Енглеској и
Србији).

Методе рада:
KM - слушање и
понављање/заокруживање,
писање,читање, одговарање
на питања симулације.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

Математика:
шта ко ради

наставник,
ученик

6. AT THE PARK
У ПАРКУ

Ученици:
- могуда препознају и
именују и једноставним
реченицма опишу играчке и
реквизите којима се играју у
слободном простору и
позову другаре да се играју
заједно;
- могу да разговарају о
активностима којима се
баве у слободно време;
- разумеју суштину и
детаље краћег текста о
свакодневним
активностима, дијалога и
стрипа које читају;
-разумеју детаље дијалога
које слушају;
-могу да напишу дужи текст
о свом хобију и
активностима у слободно
време;
- могу да повезују учење и
знање енглеског језика са
наставним садржајима из
различитих предмета и
наставно-научних области –
Свет око нас (правила
понашања у саобраћају);
интеркултурални аспекти

Методе рада:
KM - слушање и
понављање/заокруживање,
писање,читање, одговарање
на питања симулације.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање,
природа и
друштво, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик



(хобији у ВБ).

7. GREG’S FLAT
ПРОСТОРИЈЕ У
КУЋИ И
НАМЕШТАЈ

Ученици:
- могу да именују
просторије у кући / стану и
намештај; могу да опишу
свој дом и кажу где се шта
налази; препознају и
именују важнија места /
институције у граду;
разумеју правила иге;
- разумеју суштину и
детаље краћег
дескриптивног текста о
распореду просторија у
кући / стану, дијалога и
стрипа које читају;
-разумеју детаље дијалога
које слушају;
-могу да напишу краћи
текст о својој соби;
- могу да повезују учење и
знање енглеског језика са
наставним садржајима из
различитих предмета и
наставно-научних области –
Историја / Познавање
друштва (како су се куће
мењале); интеркултурални
аспекти (типичан градић у
Енглеској).

8. ОБНАВЉАЊЕ
ГРАДИВА

Ученци:
- умеју да планирају
понављање градива;
- могу да препознају које су
им јаке и слабе стране;
- умеју да систематизују и
класификују градиво;
- примењују стечена знања
и вештине у непознатом
контексту;
- користе време понављања
и резултате теста као
показатељ шта треба да
појачају и додатно
увежбавају.

Методе рада:
KM - слушање и
понављање/заокруживање,
писање,читање, одговарање
на питања симулације.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање,
природа и
друштво, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик

7. IN THE STREET
НА УЛИЦИ-
ОПИСИВАЊЕ
ЉУДИ

Ученици:
- могу да описују изглед
људи; питају и кажу шта
неко тренутно ради / не
ради и како је обучен;
- разумеју суштину и
детаље фото приче,
дијалога и стрипа које
читају; разумеју суштину и
детаље традиционалне бајке
и могу да је одглуме;
-разумеју детаље дијалога
које слушају;
-могу писмено да опишу
људе;
- могу да повезују учење и
знање енглеског језика са
наставним садржајима из
различитих предмета и
наставно-научних области –
Ликовна култура
(сликарство); интеркул-
турални аспекти
(мултикултуралност у ВБ).

Методе рада:
KM - слушање и
понављање/заокруживање,
писање,читање, одговарање
на питања симулације.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање,
природа и
друштво, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик

8. IN THE
PLAYGROUND
НА ИГРАЛИШТУ

Ученици:
- могу да описују изглед
људи; питају и кажу како је
обучен; знају да траже

Методе рада:
KM - слушање и
понављање/заокруживање,
писање,читање, одговарање

Грађанско
васпитање,
природа и

наставник,
ученик



Оперативни задаци:
Разумевање говора

- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат,
ритам и интонацију
- разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-
визуелних записа
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и
са активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.).
Разумевање писаног текста

одређени комад одеће у
продавници и питају колико
нешто кошта;
- разумеју суштину и
детаље фото приче,
дијалога и стрипа које
читају;
-разумеју детаље дијалога
које слушају;
-могу писмено да опишу
одећу;
- могу да повезују учење и
знање енглеског језика са
наставним садржајима из
различитих предмета и
наставно-научних области –
Математика (мерне
јединице); интеркул-
турални аспекти (клубови ).

на питања симулације.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

друштво, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

9. AT THE SPORTS
CENTRE
У СПОРТСКОМ
ЦЕНТРУ

Ученици могу:
- да препознају, именују и
опишу делове тела
- да комуницирају о ономе
што могу или не могу да
ураде;
- да комуницирају о
здравом начину живота, о
вежбама;
- Постављају питања и
одговарају о
способностима;
- да прате и разумеју кратке
приче везане за тему;
- да разумеју, певају и
покретом прате песме које
се односе на тему.
- могу да повезују учење и
знање енглеског језика са
наставним садржајима из
различитих предмета и
наставно-научних области –
Физичко васпитање
(вежбе); интеркул-турални
аспекти (спортски дани у
Великој Британији).

9. ОБНАВЉАЊЕ
ГРАДИВА И ТЕСТ
3

Ученци:
- умеју да планирају
понављање градива;
- могу да препознају које су
им јаке и слабе стране;
- умеју да систематизују и
класификују градиво;
- примењују стечена знања
и вештине у непознатом
контексту;
- користе време понављања
и резултате теста као
показатељ шта треба да
појачају и додатно
увежбавају.

Методе рада:
KM - слушање и
понављање/заокруживање,
писање,читање, одговарање
на питања симулације.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање,
природа и
друштво, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик



- препознаје слова, написане речи и реченице које је усмено већ усвојио и поштује правописне
знаке приликом читања
- разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама.
Усмено изражавање
- разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију
- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ
- описује у неколико реченица познату радњу или ситуацију, користећи усвојене речи и
реченичне моделе.
Интеракција
- са саговорницима размењује неколико основних исказа у вези са конкретном ситуацијом
- размењује информације о хронолошком и метеоролошком времену
- учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.)
- препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења.
Писмено изражавање
- поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у вези са познатим
писаним текстом или визуелним подстицајем.
- пише своје личне податке (име, презиме и адресу)
- прави спискове са различитим наменама (куповина, прослава роñендана, обавезе у току дана...)
- допуњава честитку.
Знања о језику
- препознаје основне граматичке елементе
- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме
учтивости)
- разуме везу измеñу сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима.



МАТЕМАТИКА

Редни
број

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација са другим
предметима и
активностима

Носиоци
активности

1.

2.

3.

Понављање наставног
градива другог

разреда

Природни бројеви
до 1000

Основне рачунске
операције

Обновити усвојено
градиво у другом
разреду.

Утврдити степен
ученичких знања.

Упознати природне
бројеве прве хиљаде.

Читање, записивање и
упоређивање бројева прве
хиљаде.

Одређивање месних
вредности у броју.

Упознавање, записивање
и читање римских
цифара.

Упознавање и
овладавање усменим и
писменом сабирањем,
одузимањем, множењем
и дељењем до 1000.

Упознати и применити
законе сабирања,
одузимања, множења и
дељења до 1000.

Решавање и састављање
израза.

Решавање једначина и
неједначина са
сабирањем ,
одузимањем , множењем
и дељењем.

Разумевање и решавање
текстуалних задатака.

Упознати, усвојити и
примењивати јединице
мере за дужину, масу,
запремину и време.

Примена мера и мерења

Фронтални
Индивидуални
Групни рад
Рад у пару

Вербалне методе
Демонстративна
метода
Решавање задатака
Провера знања

Фронтални
Индивидуални
Групни рад
Рад у пару

Вербалне методе
Демонстративна
метода
Решавање задатака
Провера знања

Фронтални

Матерњи језик

Ликовна култура

Природа и друштвo

Матерњи језик

Ликовна култура

Природа и друштво

Наставник

Ученици

Наставник

Ученици



4.

5.

6.

Мерење и мере

Геометријске фигуре
и њихови међусобни

односи

Разломци

за решавање практичних
задатака.

Упознавање, уочавање,
обележавање и цртање
основних геометријцких
појмова ( раван,
полуправа, права, круг,
угао, правоугаоник,
квадрат, троугао ).

Графичко приказивање,
цртање круга,
правоугаоника, квадрата
и троугла.

Мерење дужина
страница правоугаоника,
квадрата и троугла.

Израчунавање обима
правоугаоника и
квадрата.

Функционално
коришћење прибора.

Развијање прецизности
цртања и мерења.

Упознати, записати,
читати и графички
приказати разломак.

Примена разломака у
задацима са јединицама
за мере.

Обнављање и
систематизација стеченог
градива из математике у
трећем разреду.

Индивидуални
Групни рад
Рад у пару

Вербалне методе
Демонстративна
метода
Решавање задатака
Провера знања

Фронтални
Индивидуални
Групни рад
Рад у пару

Вербалне методе
Демонстративна
метода
Решавање задатака
Провера знања

Фронтални
Индивидуални
Групни рад
Рад у пару

Вербалне методе
Демонстративна
метода

Матерњи језик

Ликовна култура

Природа и друштво

Матерњи језик

Ликовна култура

Природа и друштво

Матерњи језик

Ликовна култура

Природа и друштво

Наставник

Ученици

Наставник

Ученици

Наставник



7.

Систематизација
градива

Решавање задатака
Провера знања Ученици

Циљеви и задаци:
 Ученици треба да:
 савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000;
 упознају римске цифре (I, V, X, L, С, D, М) и принцип читања и писања бројева помоћу њих;
 успешно обављају све четири рачунске операције до 1000;
 умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција;
 знају да решавају једноставне једначине у скупу бројева до 1000;
 упознају и правилно записују разломке чији је бројилац 1, а именилац мањи или једнак 10;
 формирају представе о правој и полуправој;
 уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао;
 знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат правоугаоник, троугао и кружницу (помоћу

лењира,троугаоника и шестара);
 знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла;
 упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време.
 1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже

број на датој бројевној полуправој

 1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева и разуме декадни бројни систем

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

 1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака

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

 1МА.1.1.3. множи и дели без остатка (троцифрене бројеве једноцифреним) у оквиру прве хиљаде

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

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

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

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

 1МА.2.1.5. уме да решава једначине

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

 1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вреднист израза са више операција, поштујући приоритет

 1МА.3.1.4. уме да решава сложеније задатке дате у текстуалној форми

 1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначина са једном операцијом

 1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности

 1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе

 1МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме

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

 1МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању једноставних задатака
и уме графички да представи дате податке



 1МА.3.4.1. зна јединице за време и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске
интервале у сложенијим ситуацијама

 1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности

 1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе

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

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

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

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

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

 1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине

 1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим мерним
јединицама

 1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла , квадрата и правоугаоника

 1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломек и препозна његов графички приказ

 1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине

 1МА.2.3.1. уме да препозна разломак када је графички приказан на фигури подељеној на делове

 1МА.2.3.2. уме да израчуна н-ти део неке целине и обрнуто

 1МА.3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак

 1МА.3.3.2. зна да израчуна део неке целине и користи то у задацима

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација са другим
предметима и
активностима

Носиоци
активности

1.

2.

Оријентација у
простору и времену

Мој завичај

Стицање основних
појмова о простору и
времену .

Оспособљавање ученика
за сналажење у простору
и времену.

Упознавање свог
природног окружења.

Упознавање рељефа, вода
и

животних заједница у
завичају.

Развијање еколошке

Вербалне методе
Рад на тексту
Решавање задатака
Демонстрација
Провера знања

Фронтални
Индивидуални
Групни рад
Рад у пару

Матерњи језик

Ликовна култура

Физичко васпитање

Математика

Наставник

Ученици



3.

4.

5.

6.

7.

Људска делатност

Наше наслеђе

Нежива природа

Жива природа

Материјали и
њихова употреба

Кретање

свести.

Разумевање и уважавање
сличности и разлика међу
појединцима и групама.

Коришћење различитих
социјалних вештина,
знања и умења у
окружењу.

Упознавање културног и
историјског наслеђа
завичаја.

Развијање одговорног
односа
према културном и
историјском наслеђу.

Стицање основне научне
писмености о течностима
и ваздуху.

Развијање логичког
мишљења.

Стицање знања о
животним заједницама.

Усвајање
цивилизацијских тековина
и упознавање могућности

њиховог
рационалног
коришћења и
дограђивања.

Стицање основних
појмова о кретању.

Вербалне методе
Демонстрација
Рад на тексту
Решавање задатака
Провера знања

Фронтални
Индивидуални
Групни рад
Рад у пару

Вербалне методе
Демонстрација
Рад на тексту
Решавање задатака
Провера знања

Фронтални
Индивидуални
Групни рад
Рад у пару

Вербалне методе
Демонстрација
Рад на тексту

Матерњи језик

Ликовна култура

Математика

Физичко васпитање

Матерњи језик

Ликовна култура

Математика

Физичко васпитање

Матерњи језик

Наставник

Ученици

Наставник

Ученици



8.
Решавање задатака
Провера знања

Фронтални
Индивидуални
Групни рад
Рад у пару

Ликовна култура

Математика

Физичко васпитање Наставник

Ученици

Оперативни задаци:
-развијање способности запажања основних својстава објеката,појава и процеса у окружењу и уочавање
њихове повезаности;
-развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука;
-развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу-завичају;
-развијање радозналости,интересовања и способности за активно упознавање окружења;
-развијање основних елемената логичког мишљења;
-стицање елементарне научне писмености,њена функционалност,применљивост и развијање процеса
учења;
-способности за сналажење у простору и времену;
-разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама;
-коришћење различитих социјалних вештина,знања и умења у непосредном окружењу;
-развијање одговорног односа према себи,окружењу и културном наслеђу.
1ПД.1.4.2. Зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса,
карактеристични објекти
1ПД.1.4.3. Уме да одреди стране света помоћу Сунца
1ПД.1.4.4. Зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век
1ПД.1.4.5. Уме да прочита тражене информације са часовника и календара
1ПД.2.4.3. Уме да пронађе тражене улице и објекте по плану насеља
1ПД.2.4.4. Уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећа и најважнија
насеља, облике рељефа и површинских вода
1ПД. 3.4.1. Уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и значењу
картографских знакова
1ПД.1.6.1. Зна основне облике рељефа и површинских вода
1ПД.1.2.1. Препознаје и именује природне ресурсе
1ПД.1.2.2. Зна употребну вредност природних ресурса
1ПД.1.2.3. Разликује повољно и неповољно деловање човека по очувању природе
1ПД.1.1.6. Разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима
1ПД.2.2.3. Зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса
1ПД.2.6.1. Препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини
1ПД.1.5.1. Зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови
1ПД.1.5.2. Зна основна правила понашања у породици, школи и насељу
1ПД.1.5.3. Зна које људске делатности постоје и њихову улогу
1ПД.1.6.2. Зна основне типове насеља и њихове карактеристике
1ПД 1.6.4. Зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости



1ПД.2.5.1. Зна које су улоге различитих друштвених група и њихових члахова
1ПД.2.5.2. Зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама
1ПД.3.5.1. Разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима
1ПД.1.6.3. Зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија, главни град,
симболи, становништво
1ПД.1.6.5. Зна основне информације о начину живота људи у прошлости
1ПД.1.6.6. Зна шта су историјски извори и именује их
1ПД.2.6.5. Уочава сличност и разлике између начина живота некад и сад
1ПД.3.6.1. Зна шта је претходило, а шта је уследило након важних историјских догађаја и појава
1ПД.1.1.1. Прави разлику између природе и производа људског рода
1ПД.1.1.2. Зна ко и шта чини живу и неживу природу
1ПД.1.3.1. Зна основна својства воде, ваздуха и земљишта
1ПД.2.1.1. Разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима
1ПД.2.3.1. Зна сложенија својства воде и ваздуха, агрегатно стање и кретање
1ПД.3.1.1. Разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима
1ПД.3.3.1. Разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи
1ПД.1.1.3. Зна заједничке карактеристике живих бића
1ПД.1.1.5. Препознаје и именује делове тела живих бића
1ПД.2.1.2. Зна основне разлике између биљака, животиња и људи
1ПД.2.1.4. Зна улогу основних делова живих бића
1ПД.2.1.5. Разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту
1ПД.2.1.6. Разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници
1ПД.1.3.4. Зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, растворљивост, провидност,
намагнетисаност
1ПД.1.3.5. Зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом
окружењу
1ПД.2.3.3. Разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који то
нису
1ПД.2.3.5. Разликује повратне и неповратне промене материјала
1ПД.1.4.1. Уме да препозна кретање тела у различитим појавама
1ПД.2.4.1. Зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација са другим
предметима и
активностима

Носиоци
активности

1. Атлетика Развијање брзине
кретања.
Развијање такмичарског
духа и концентрације.
Развијање опште
манипулативне
спретности, брзине и
сналажљивости у
накнадно искрслим
ситуацијама.
Јачање мишића ногу,
проширивање кретног
искуства комбинованим
кретањем.
Развијање спретности и
издржљивости.

Развијање мишићне снаге

Вербалне методе
Демонстративна
метода
Самостално вежбање

Фронтални
Индивидуални
Групни рад
Рад у пару

Матерњи језик

Природа и друштво

Музичка култура

Наставник

Ученици



2.

3.

4.

5.

Вежбе на справама
и тлу

Ритмичка
гимнастика и
плесови

Основи тимских
игара

Рукомет
Кошарка
Одбојка

Здравствено
васпитање

руку и раменог појаса и
проширење кретног
искуства новим кретањем.
Развијање координације ,
повећања покретљивости
кичменог стуба и јачање
телесних мишића.
Развијање осећаја за
равнотежу.
Стварање услова за
социјално прилагођавање
ученика, колективан
живот и рад.

Проширивање кретног
искуства новим плесним
корацима и развијање
смисла за ритмичко и
естетско кретно
изражавање.
Подстицање креативног
стваралаштва.
Развијање спретности и
осећаја за просторне и
временске одлике
кретања.

Проширивање кретног
искуства техничким
елементима неких
спортова
( рукомета, кошарке и
одбојке) и развијање
манипулативне
спретности.
Задовољавање основних
дечијих потреба за
кретањем и игром.

Стицање и развијање
свести о потрeби здравља,
чувања здравља и
заштити природе и
човекове средине.
Стварање претпоставки
за правилно држање тела,
јачање здравља и
развијање хигијенских
навика.

Вербалне методе
Демонстративна
метода
Самостално вежбање

Фронтални
Индивидуални
Групни рад
Рад у пару

Вербалне методе
Демонстративна
метода
Самостално вежбање

Фронтални
Индивидуални
Групни рад
Рад у пару

Матерњи језик

Природа и друштво

Музичка култура

Матерњи језик

Природа и друштво

Музичка култура

Наставник

Ученици

Наставник

Ученици



Вербалне методе
Демонстративна
метода
Самостално вежбање

Фронтални
Индивидуални
Групни рад
Рад у пару

Матерњи језик

Природа и друштво

Музичка култура

Наставник

Ученици

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у
повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности
ученика, развијање моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења,
навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци:
 подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
 стицање моторичке способности;
 стицање теоријских знања;
 формирање морално – вољних квалитета личности;
 оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневном животу;
 стицање и развијање свести о потреби здравља, чувању здравља и заштити природе и човекове
околине.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација са другим
предметима и
активностима

Носиоци
активности

1.

2.

Коришћење разних
материјала за
компоновање

Композиција и
покрет у

композицији

Развијање маште и
индивидуалног
изражавања.
Елементарно
компоновање
разноврсних материјала
кроз игру.
Усмеравање ученика ка
креативној доради и
преобликовању
постојећих облика.
Омогућити ученицима
радост стварања и
усхићење при откривању
новог.

Усвајање основних
појмова о покрету и
простору.
Опажање и
представљање покрета у
складу са својим
могућностима.
Развијање смисла за
компоновање.
Развијати смисао за
распоређивање појединих
предмета у задатом

Вербалне методе
Демонстративна
метода
Самосталан рад

Фронтални
Индивидуални
Рад у пару
Групни рад

Матерњи језик

Природа и друштво

Музичка култура

Математика

Наставник

Ученици



3.

4.

5.

6.

Орнаментика

Простор
( повезивање разних
облика у целину )

Одабирање случајно
добијених ликовних
односа по избору

Плакати билборди
рекламе

Ликовне поруке као
могућност

споразумевања

простору.

Усвајање појма
орнаментике.
Примена, компоновање
словних-цифарских
знакова.
Указати на врсту и облик
орнаментике.
Развијање маште и
комбинаторике.

Уочавање и
представљање облика у
простору.
Развијање креативне
способности субјективног
мишљења и ликовног
сензибилитета за простор.
Развијање визуелне
перцепције и аперцепције
маште и комбинаторике
као и моторичких
способности ученика.

Развој маште и уочавање
случајно насталих
ликовних вредности.
Схватање пута од рађања
до реализације идеје код
случајно насталих
ликовних вредности.

Указати на значај плаката
у свакодневном животу.
Подстицати стварање
личних ликовних решења
на плакату.
Развијање смисла за
једноставност и
прегледност.

Уочавају и ликовно
изражавају занимања
људи из њиховог
окружења.
Развијање перцепције и
аперцепције о природи
око нас и потребу
очувања природе.

Вербалне методе
Демонстративна
метода
Самосталан рад

Фронтални
Индивидуални
Групни рад
Рад у пару

Вербалне методе
Демонстративна
метода
Самосталан рад

Фронтални
Индивидуални
Групни рад
Рад у пару

Вербалне методе
Демонстративна
метода
Самосталан рад

Матерњи језик

Природа и друштво

Музичка култура

Математика

Матерњи језик

Природа и друштво

Музичка култура

Математика

Матерњи језик

Природа и друштво

Наставник

Ученици

Наставник

Ученици

Наставник



7.
Фронтални
Индивидуални
Групни рад
Рад у пару

Музичка култура

Математика

Ученици

Оперативни задаци:

 ликовно изражавање ученика у функцији развијања мишљења и визуелног ликовног естетског
сензибилитета за медијуме уз коришћење разних материјала за компоновање,покрет у
композуцији,орнаментику,простор,одабир случајно добијених ликовних односа по личном
избору,плакат и ликовне поруке као могућност споразумевања;

 увођење ученика у различите могућности комуникације;

 стварање услова за развијање свести о потреби чувања човекове природне и културне околине те
активног учествовања у квалитетном естетском и просторном уређењу животне околине.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација са другим
предметима и
активностима

Носиоци
активности

1.

2.

Музика око нас

Играјмо се звуцима

Музичке чаролије

Оспособљавање за лепо и
заједничко певање и
емотивно слушање
музике.
Разликовање звучне боје
инструмената.
Упознавање
традиционалне и
уметничке музике свог и
других народа.

Учење четвртине и
осмине ноте, истих пауза,
упознавање са тактом,
знаком за понављање,
извођење наглашеног и
ненаглашеног тактовног
дела.
Оспособљавање за
изражајну интерпретацију
и проширивање обима
гласа.

Доживљавање
различитих динамичких
ступњева, њихово учење и
ознака, изражајно певање

Вербалне методе
Демонстративна

метода
Самостално певање и

свирање

Фронтални
Индивидуални
Групни рад
Рад у пару

Вербалне методе
Демонстративна

метода

Матерњи језик

Природа и друштво

Ликовна култура

Наставник

Ученици



3.

4.

5.

6.

Играјмо се
тоновима

Музичко благо

Музичка сваштара

песама различитог
садржаја и карактера.

Упознавање са линијским
системом и тоновима.
Упознавање са музичким
инструментима, опажање
и извођење тонова
различите висине .

Развијање смисла за
музичко стваралаштво,
увођење тонских висина у
обиму од С1 – G1.
Значај уметничког дела
домаћих композитора и
народних инструмената.

Упознавање са музичком
традицијом и културом
свог народа, европских
народа, улога музике у
филмовима.

Самостално певање и
свирање

Фронтални
Индивидуални
Рад у пару
Групни рад

Вербалне методе
Демонстративна

метода
Самостално певање и

свирање

Фронтални
Индивидуални
Групни рад
Рад у пару

Матерњи језик

Природа и друштво

Ликовна култура

Матерњи језик

Природа и друштво

Ликовна култура

Наставник

Ученици

Наставник

Ученици

Циљеви и задаци:

 певање песама по слуху;
 слушање вредних дела уметничке и народне музике;
 извођење дечјих, хародних и уметничких игара;
 усвајање основе музичке писмености.



ПРОГРАМ ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

КОРЕЛАЦИЈА НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

1. Упознавање са
Садржајем
предмета и
начином рада

Подстицање групног рада,
договарања и сарадње са
вршњацима и одраслима

Радионица
Сарадња са родитељима Наставник ГВ,

родитељи,
ученици

2. Стереотип и
Дискриминација

Уважавање различитости и
особености; уочавање и

превазилажење стереотипа везаних
за пол, узраст, изглед, понашање,

порекло

Радионица

ШРП подизање мотивације:
сарадња са педагогом,
психологом, ученицима
старијих разреда

Наставник грађ.
васпитања,

ученици, пед.-
псих. служба

3. Пријатељство Пријатељство и моралне дилеме у
вези са тим; развијање појма

пријатељства и моралног расуђивања
(крађа, лаж)

Радионица
ШРП подизање
ефикасности: кори-
шћење извора (филм,
интернет, часописи);
поучни примери
пријатељства из
књижевности.

Наставник грађ.
васпитања,

наставник српског
језика, ученици

4. Правила, права и
обавезе

Разумевање односа појединца и
заједнице; разумевање и усвајање
правила која регулишу живот у
заједници, права, одговорности и

договарања

Радионица
Сарадња са правном
службом,наставником
историје и представницима
локалне заједнице

Наставник грађ.
васпитања,
ученици

5. Конфликт,
Вршњачко насиље

Ненасилно решавање сукоба;
заштита од насиља

Радионица

ШРП подизање мотивације:
коришћење извора (филм,
интернет,часописи);
луткарска радионица
(израда лутака и луткарска
представа)

Наставник грађ.
васпитања,
ученици

6. Моралне дилеме Развијање моралног расуђивања
Радионица

Сарадња са педагогом и
психологом, локалним
представницима закона

Наставник ГВ,
ученици, пед.-
псих. служба

7. Однос према
природи

Развијање еколошке свести; брига о
животињама и биљкама Радионица

Сарадња са наставником
биологије и локалним
организацијама за заштиту
животиња и природе

Наставник грађ.
васпитања,
ученици,
наставник
биологије

8. Евалуација Вредновање програма кроз разговор
и анализу резултата

Тимски рад,
рад у групи

Наставник грађ.
васпитања,
ученици,
родитељи

Оперативни задаци:
 подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима;
 оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствене потребе и потребе других, и да

остварују своје потребе на начин који не угрожава друге,
 развијање свести о потреби уважавања различитости; уочавање и превазилажење стереотипа

везаних за пол, узраст, изглед, понашање;
 оспособљавање ученика за ненасилно решавање сукоба;
 развијање пријатељства;
 оспособљавање ученика да разумеју неопходност правила која регулишу живот у заједници;
 оспособљавање ученикиа да упознају и уважавају дечија права;
 развијање и неговање еколошке свести;
 неговање основних људских вредности.



ВЕРОНАУКА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Програм Се налази у прилогу Школског програма

ВЕРОНАУКА – КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК
Циљ наставе католичког вјеронаука је да дијете упозна Бога Оца, његову љубав,
да се, родитељ и овај дивни свијет схвати као Божији дар, а затим да упозна Исуса Христа, онога кога
нам је Отац послао као знак своје највеће љубави. Полазимо од слике оца који воли, који је брижан, који
пуно зна, који "све може", да бисмо указали на Небескога оца, који нас још више воли, који је још
брижнији, који заиста све зна и који уистину све може. Он се брине о нама. Од њега је овај велики свијет,
који је добар и ми смо његови. За те наставне јединице мисао водиља вјеронаука: радост. Он нам је
послао као највећи доказ своје љубави Сина, који нам је постао брат. Љубимо његову мајку и кроз ову
годину упознајемо живот Господина Исуса. Строго следимо литургијску црквену годину (Дошашће,
Божић, Коризма, Ускрс, Духови), а имамо на уму конкретан хришћански
живот. Зато говоримо о Духу Светом, о Исусовој присутности међу нама, о молитви и светој
миси. Циљ нам је да ученику побудимо радост и да га наведемо на то да радосно
узвраћа Очеву љубав.

Оперативни задаци
Ученици треба да:
-разумију и прихвате став да смо дјеца Божја и да нас Отац небески воли;
-разумију и прихвате став да нас Бог тако љуби да је Исус Крист постао наш брат;
-разумију и прихвате потребе и жеље да бисмо били Исусова браћа морамо се међусобно вољети и тако
слиједити његову науку;
-разумију узајамну љубав која захтјева да се научимо одрицати и чинити добро другима;
-развију осјећаје да су молитве и богослужје начини сусретања с оним што смо учили о Богу и да
изграде потребу за тим;
-спознају да њихови другови су припадници других цркава,вјера, да има оних који не вјерују, и да науче
да је важно поштивати и вољети све своје другове као браћу.

Начин остваривања програма
Наставни садржај слиједи литургијску -црквену годину. Кроз припрему и славље великих црквених
благдана упознаје се и њихов садржај и њихова порука. Тако се на најлакши и дјеци приступачан начин
преноси садржај и живот једне кршћанске заједнице чији члан постаје ученик.Дакле, мисао водиља
наставе вјеронаука првог разреда основне школе су оне верске истине које се кроз једну литургијску
годину славе и догађају.Вјерска настава је заједничко дјело катехете (вјероучитеља) и катехизаната
(вјероученика). Полазиште је конкретна стварност. Из доживљених искустава прелази се на истине, из
којих се потом враћа на свакодневну њихову примјену. Овакав начин сазнања има властити ред:
упознавање (обрада нових садржаја), понављање и провјеравање, сређивање (систематизација). То је
макроструктура оваквог начина сазнања. Међутим, и ови дијелови имају своју структуру. Тако, на
примјер: начин сазнања поседује слиједеће ступњеве: постављање циља, мотивирање, обрада нових
наставних садржаја, учење, индуктивни и дедуктивни закључци, тачни и нетачни докази, формулисање
запамћених чињеница... Или садржај примјене има ове дијелове: проблем, постављање циља, рјешавање
проблема, задатака, упознавање прилика и увјежбавање. Код сазнавања треба имати
пред очима физиономију групе и појединца, но у оквиру часа на којем се обрађују нови наставни
садржаји, врши се примјена, понављање и врједновање обрађеног градива.
Имајући на уму горе истакнуто, час вјеронаука би требало изгледати овако: кратко понављање садржаја
са претходног часа и посебно освјетљавање онога што ће послужити као темељ за актуелни час. Након
постављања циља, (шта? и како?), прелази се на обраду нових наставних садржаја (нпр. први разред,
први час), где се објашњава ученику, шта то значи да "смо дарови Небескога Оца", истичући када се
то и како догодило. Закључци се могу истаћи на табли. После овога се већ познати садржаји продубљују,
уче, тј. разговара се о крштењу(шта/ како? и зашто?). Овако усвојено градиво, у складу са васпитним
циљем, мора наћи своју примјену у животу ученика. Разговара се зашто и како треба захвалити Богу за



родитеље, браћу и пријатеље. Оваква сазнања и дјечје искуство ослањају се на његов доживљај и текст
Светог Писма.
Вјерска поука је заједничко дјело катехете (вјероучитеља) и катехизаната (вјероученика). Полазиште је
конкретна стварност. Из доживљених искустава 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 о
ваквог 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, рјешавање проблема,
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 горе истакнуто, поједини сат вјеронаука
би требао изгледати овако: кратко понављање садржаја претходног сата, и посебно освјетља
вање онога што ће послужити као темељ за актуални сат. Након постављања циља (што? и како?),
прелази се на обраду нових наставних садржаја (нпр. други разред, први сат), гдје се заправо објашњава
ученику што то значи да "смо дјеца Божја", истичући што то значи за нас и за људе око нас. 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 текст Светог писма.
Прозивку и домаћу задаћу обавимо у прикладно време.

ВЕРОНАУКА – РЕФОРМАТСКО ХРИШЋАНСКА ЦРКВА
Циљ наставе верског васпитања је да пренесе деци радосну вест Божје речи и Божје истине као и
развијање позитивних ставова према припадницима других верских исповести, њиховој традицији и
култури.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
-стекну представу о Богу на основу библијског текста;
-препознају Божје дело у свему што је створено;
-препознају Божју бригу и љубав према сваком створењу, човеку;
-схвате да постоје вредности које су доступне не само преко интелекта, него и преко веровања;
-схвате да је Библија најважнија књига за све хришћане и да је најважнији извор одговора за сва животна
питања;
-препознају истину крозверу у Бога: живеће под Његовом вечном заштитом;
-препознају љубав Божју према њима лично у лику Исуса Христа.
Начин остваривања програма
Верска настава је заједничко дјело катехете (вјероучитеља) и катехизаната (вјероученика). Полазиште је
конкретна стварност. Из доживљених искустава прелази се на истине, из којих се потом враћа на
свакодневну њихову примену. Овакав начин сазнања има властити ред: упознавање (обрада нових
садржаја), понављање и провјеравање, сређивање (систематизација). То је макроструктура оваквог
начина сазнања. Међутим, и ови дијелови имају своју структуру. Тако, на примјер: начин сазнања
поседује следеће ступњеве: постављање циља, мотивисање, обрада нових наставних садржаја, учење,
индуктивни и дедуктивни закључци, тачни и нетачни докази, формулисање запамћених чињеница... Или
садржај примене има ове делове: проблем, постављање циља, решавање проблема, задатака, упознавање
прилика и увежбавање. Код сазнавања треба имати пред очима физиономију групе и појединца, но у
оквиру часа на којем се обрађују нови наставни садржаји, врши се примена, понављање и вредновање
обрађеног градива. Имајући на уму горе истакнуто, час вјеронаука би требало изгледати овако:
кратко понављање садржаја са претходног часа и посебно осветљавање онога што ће послужити као
темељ за актуелни час. Након постављања циља, (шта? и како?), прелази се на обраду нових наставних
садржаја, (нпр. први разред, први час), где се објашњава ученику, шта то значи да "смо дарови



Небескога Оца", истичући када се то и како догодило. Закључци се могу истаћи на табли. После овога се
већ познати садржаји продубљују, уче, тј. разговара се о крштењу (шта/ како? и зашто?)
. Овако усвојено градиво, у складу са васпитним циљем, мора наћи своју примену у животу ученика.
Разговара се зашто и како треба захвалити Богу за родитеље, браћу и пријатеље. Оваква сазнања и дечје
искуство се ослањају на његов доживљај и текст Светог Писма.

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
ПРЕДМЕТ: ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА

РАЗРЕД: 3.
Редни
број

наставне
теме

Наставна тема Број
часова
по теми

Број часова за
обраду вежбање

1. Алгоритамски начин мишљења 16 3 13
2. ИКТ 16 5 11
3. Безбедност 4 2 2

УКУПНО: 36 10 26

Редн
и

број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

КОРЕЛАЦИЈА НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

1. Правимо,
конструишемо

Развијање
моторичких
способности уз
коришћење
материјала,прибора
и алата,уређаја и
рачунара.

Демонстративна,
вербална
метода,опажање,
понављање,
посматрање
Фронтални,
индивидуални,рад
у пару,групни рад

Ликовна култура,математика,природа и друштво
ШРП Подизање мотивације код ученика:
-употреба различитих врста материјала
-склапање модела од датих елемената
-израда играчака
Подизање ефикасности учења:
-рад у пару и групи
Прилагођавање материјала ученицима који раде по
ИОП-у

Учитељ,
ученици,
професор
ликовне
културе

2. Играмо игрице Развијање умењаи
вештина за
коришћење
материјала,прибора
и алата и рачунара у
игри и свакодневном
животу.

Демонстративна,
вербална
метода,опажање,
понављање,
посматрање
Фронтални,
индивидуални,рад
у пару,групни рад

Матерњи језик, природа и друштво, музичка к.
ШРППодизање мотивације код ученика:
-рад на рачунару, примена стручнелитературе
-израда топ листе, музички квиз
Подизање ефикасности учења:
-рад у пару и групи
Прилагођавање материјала ученицима који раде по
ИОП-у

Учитељ,
ученици,

3. Компјутерски
буквар

Упознавање и
употреба образовних
програма.

Демонстративна,
вербална
метода,опажање,
понављање,
посматрање
Фронтални,
индивидуални,рад
у пару,групни рад

Матерњи језик,природа и друштво,
математика,
ликовна култура
ШРП Подизање мотивације код ученика:
-рад на рачунару
-примена стручне
литературе
-израда топ листе
-пројекција цртаног филма
-музички квиз
Подизање ефикасности учења:
-рад у пару и групи
Прилагођавање материјала ученицима који раде по
ИОП-у

Учитељ,
ученици,
професор
информатике

4. Играмо се и
цртамо

Упознавање
једноставног
програма за цртање
и одговарајућих
алата.

Демонстративна,
вербална
метода,опажање,
понављање,
посматрање
Фронтални,
индивидуални,рад
у пару,групни рад

Ликовна к.,природа и друштво,математика
ШРП Подизање мотивације код ученика:
-рад на рачунару
-израда плаката, позивнице,честитке,
рекламе,билборда
-рад на штампачу
Подизање ефикасности учења:
-рад у пару и групи

Учитељ,
ученици,
професор
ликовне
културе



Прилагођавање материјала ученицима који раде по
ИОП-у

5. Пиши-бриши Развијање
конструкторских
вештина.

Демонстративна,
вербална
метода,опажање,
понављање,
посматрање
Текстуална метода
Фронтални,
индивидуални,рад
у пару,групни рад

Матерњи језик,
ликовна култура,природа и друштво
ШРП Подизање мотивације код ученика:
-рад на рачунару
-унос текста
-уметање слика
-украсни текст
-рад на штампачу
Подизање ефикасности учења:
-рад у пару и групи
Прилагођавање материјала ученицима који раде по
ИОП-у

Учитељ,
ученици,
професор
матерњег
језика

6. Рачунамо-рад
са рачунаром

Развијање
способности
решавања
једноставних
задатака уз помоћ
компјутера.

Демонстративна,
вербална
метода,опажање,
понављање,
посматрање
Фронтални,
индивидуални,рад
у пару,групни рад

Математика,
ликовна култура,
природа и друштво
ШРП
Подизање мотивације код ученика:
-рад на рачунару
-израда задатака
-рачунамо кроз игру
-занимљива математика
-математичке укрштенице
-магични квадрати
-таблица множења
-рад на штампачу
-рад са скенером
Подизање ефикасности учења:
-рад у пару и групи
Прилагођавање материјала ученицима који раде по
ИОП-у

Учитељ,
ученици,
професор
математике

7. Креирамо-
стварамо

Развијање
креативности,логичк
ог мишљења и
способности
комбиновања.

Демонстративна,
вербална
метода,опажање,
понављање,
посматрање
Фронтални,
индивидуални,рад
у пару,групни рад

Ликовна култура,
матерњи језик,
математика,природа
и друштво
ШРП
Подизање мотивације код ученика:
-рад на рачунару
-руковање дигиталним фотоапаратом
-рад на штампачу
-рад са скенером
-креативна радионица
Подизање ефикасности учења:
-рад у пару и групи
Прилагођавање материјала ученицима који раде по
ИОП-у

Учитељ,
ученици,
стручни
сарадници

Циљеви и задаци:
 развијање моторичких способности уз коришћење материјала,прибора,алата,уређаја и рачунара;
 развијање креативности,логичког мишљења и способности комбиновања;
 развијање конструкторних вештина;
 упознавање и употреба образовних програма;
 упознавање једноставног програма за цртање и одговарајуће ,,алате”;
 развијање учења и вештина за коришћење материјала,прибора,алата и рачунара у игри и

свакодневном животу;
 развијање способности решавања једноставних задатака уз помоћ рачунара.



НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација са другим
предметима и
активностима

Носиоци
активности

1.

2.

3.

4.

5.

Népünk múltjából

Jeles napok,
hiedelmek, babonák

Régi foglalkozások

Játékok, táncok

Kézművesség

-a nemzeti öntudat
megőrzése
-hagyományaink,
népszokásaink ápolása
-vallási ünnepek és a
hozzájuk kötődő szokások
felelevenítése
-a vallási tartalmak
megismerése
-őseink tisztelete

-a hiedelem és a babona
szó fogalmának
megismerése

-az időjósló napok és a
hozzájuk kötődő
hiedelmek megismerése,
illetve felelevenítése
-az állatokhoz fűződő
babonák megismerése,
felelevenítése
-az ünnepek fontossága
családjainkban, a szeretet
ápolása, az ünnepi hangulat
felidézése

-régi mesterségek,
foglalkozások
megismertetése

-magyar népi játékok, dalok
és táncok elsajátítása

-régi, ma ritkán használt
kézművességek
felelevenítése
-a tanulók érzelmi
világának gazdagítása
-a csapatmunka kialakítása,
fontosságának
hangsúlyozása

Beszélgetés, bemutatás,
szóbeli közlés, festés,

rajz, szobrászat

Frontális, egyéni,
munka párban,
csoportmunka

Beszélgetés, bemutatás,
szóbeli közlés, festés,

rajz, szobrászat

Frontális, egyéni,
munka párban,
csoportmunka

Beszélgetés, bemutatás,
szóbeli közlés, festés,

rajz, szobrászat

Frontális, egyéni,

Magyar nyelv,
zenekultúra,

környezetismeret,
képzőművészet

Magyar nyelv,
zenekultúra,

környezetismeret,
képzőművészet

Tanító, tanulók

Tanító, tanulók



munka párban,
csoportmunka

Magyar nyelv,
zenekultúra,

környezetismeret,
képzőművészet

Tanító, tanulók

IV РАЗРЕД

ПРОГРАМОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Редн
и
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активности

1.

КЊИЖЕВНОСТ
а)ЛИРИКА
б)ЕПИКА
в)ДРАМА
г)НАУЧНО
ПОПУЛАРНИ И
ИНФОРМАТИВН
И ТЕКСТ

ОСНОВНИ НИВО:
1СЈ.1.2.1. влада основном
техником читања ћириличког
и латиничког текста
1СЈ.1.2.2. одговара на
једноставна питања у вези са
текстом, проналазећи
информације експлицитно

исказане у једној
реченици, пасусу, или у
једноставној табели (ко, шта,
где, када, колико и сл.)
1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је
тражена информација, која
може да буде исказана на
различите начине

(синонимија,
парафраза), садржана у тексту
1СЈ.1.2.4. познаје и користи
основне делове текста и
књиге (наслов, пасус, име
аутора; садржај, речник)
1СЈ.1.2.5. одређује основну
тему текста
1СЈ.1.2.6. разуме дословно
значење текста
1СЈ.1.2.7. разликује
књижевноуметнички од
информативног текста
1СЈ.1.2.8. процењује садржај
текста на основу задатог
критеријума: да ли му се

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима
музичка култура
математика

учитељ,
ученик



допада, да ли му је
занимљив; да ли

постоји сличност између
ликова и ситуација из текста
и особа и ситуација

које су му познате;
издваја речи које су му
непознате
1СЈ.1.5.1. препознаје
књижевне родове на основу
формалних одлика поезије,
прозе и драме
1СЈ.1.5.2. препознаје
књижевне врсте (бајку и
басну)
1СЈ.1.5.3. одређује главни
догађај и ликове (који су
носиоци радње) у
књижевноуметничком тексту
1СЈ.1.5.4. одређује време и
место дешавања радње у
књижевноуметничком тексту
СРЕДЊИ НИВО:
1СЈ.2.2.1. чита текст
природно, поштујући
интонацију реченице/стиха;
уме да одреди на ком месту у
тексту

је пауза, место
логичког акцента; који део
текста треба прочитати брже,
а који спорије
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне
закључке у вези са текстом,
анализирајући и
обједињујући информације

исказане у
различитим деловима текста
(у различитим реченицама,
пасусима, пољима табеле)
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од
небитних информација;
одређује след догађаја у
тексту
1СЈ.2.2.4. успоставља везу
између информација
исказаних у линеарном и
нелинеарном тексту (нпр.

проналази
део/детаљ који је приказан на
илустрацији, у табели, или на
дијаграму)
1СЈ.2.2.5. одређује основни
смисао текста и његову
намену
1СЈ.2.2.6. препознаје
фигуративно значење у
тексту
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне
закључке на основу текста
(предвиђа даљи ток радње,



објашњава расплет,
уочава међусобну

повезаност догађаја, на
основу поступака
јунака/актера закључује о
њиховим

особинама,
осећањима, намерама и сл.)
1СЈ.2.2.8. износи свој став о
садржају текста и образлаже
зашто му се допада/не допада,
због чега му је

занимљив/незанимљив; да ли
се слаже/не слаже са
поступцима ликова
1СЈ.2.2.9. издваја делове
текста који су му нејасни
1СЈ.2.2.10.вреднује
примереност илустрација које
прате текст;наводи разлоге за
избор одређене илустрације
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од
епске песме
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне
форме (кратке народне
умотворине - пословице,
загонетке, брзалице)
1СЈ.2.5.3. препознаје риму,
стих и строфу у лирској
песми
1СЈ.2.5.4. одређује
карактеристичне особине,
осећања, изглед и поступке
ликова; и односе међу
ликовима у

књижевноуметничком тексту
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу
догађајима (нпр. одређује
редослед догађаја у
књижевноуметничком тексту)
1СЈ.2.5.6. разликује
приповедање од описивања и
дијалога
1СЈ.2.5.7. разуме
фигуративну употребу језика
у књижевноуметничком текст

НАПРЕДНИ НИВО:
1СЈ.3.2.1. изводи сложеније
закључке на основу текста,
обједињујући информације из
различитих делова

дужег текста
1СЈ.3.2.2. повезује и
обједињује информације
исказане различитим
симболичким системима
(нпр. текст,

табела, графички



приказ)
1СЈ.3.2.3. разликује различитa
гледишта заступљена у
информативном тексту (нпр.
мишљење аутора текста

вс. мишљења
учесника у догађају)
1СЈ.3.2.4. изводи сложеније
закључке на основу текста и
издваја делове текста који их
поткрепљују;

резимира наративни
текст
1СЈ.3.2.5. представља текст у
одговарајућој нелинеарној
форми (уноси податке из
текста у дату табелу или

дијаграм)
1СЈ.3.2.6. процењује сврху
информативног текста у
односу на предвиђену намену
(нпр. који од два текста

боље описује дату
слику, да ли је упутство за
(познату) игру потпуно и сл.)
1СЈ.3.2.7. објашњава и
вреднује догађаје и поступке
ликова у тексту (нпр.
објашњава зашто је лик
поступио

на одређен начин,
или вреднује крај приче у
односу на своја предвиђања
током читања текста,
1СЈ.3.5.1. тумачи особине,
понашање и поступке ликова
позивајући се на текст
1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-
последичне везе међу
догађајима у тексту
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у
књижевноуметничком тексту,
аргументује их позивајући се
на текст

2. ЈЕЗИК
а)ГРАМАТИКА
б)ПРАВОПИС

ОСНОВНИ НИВО:
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте
речи (именице, заменице,
придеве, бројеве и глаголе)
1СЈ.1.4.2. препознаје
граматичке категорије
променљивих речи (род и
број заједничких именица) и

глаголско време
(презент, перфекат и футур)
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте
реченица по комуникативној
функцији (обавештајне,
упитне, узвичне,

заповедне) и по
потврдности/одричности

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима
музичка култура
математика

учитељ,
ученик



(потврдне и одричне)
1СЈ.1.4.4. препознаје
антонимију
1СЈ.1.4.5. познаје значења
речи и фразеологизама који
се употребљавају у
свакодневној комуникацији (у
кући,школи и слично)
СРЕДЊИ НИВО:
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи
(именице, заменице, придеве,
бројеве и глаголе)
1СЈ.2.4.2. препознаје
подврсте речи (властите и
заједничке именице; описне,
присвојне и градивне
придеве;

личне заменице;
основне и редне бројеве)
1СЈ.2.4.3. препознаје лице,
род и број личних заменица у
номинативу
1СЈ.2.4.4. препознаје
граматичке категорије
глагола (лице, број и род) и
уме да пребаци глаголе из
једног

глаголског времена
у друго
1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат
и глаголски предикат
1СЈ.2.4.6. одређује врсте
реченица по комуникативној
функцији (обавештајне,
упитне, узвичне, заповедне) и

по
потврдности/одричности
(потврдне и одричне)
1СЈ.2.4.7. саставља реченице
различите по комуникативној
функцији и облику
1СЈ.2.4.8. препознаје
синонимију
1СЈ.2.4.9. познаје значења
речи и фразеологизама који
се јављају у школским
текстовима (у уџбеницима,

књигама из лектире
и сл.) и правилно их
употребљава
НАПРЕДНИ НИВО:
1СЈ.3.4.1. именује врсте и
подврсте речи (властите и
заједничке именице; описне,
присвојне и градивне

придеве; личне
заменице; основне и редне
бројеве; глаголе)
1СЈ.3.4.2. уме да промени
облик променљивих речи
према задатом критеријуму:



заједничких именица
према броју, а

глагола, придева и заменица
према роду и броју
1СЈ.3.4.3. препознаје прави
објекат (у акузативу) и
прилошке одредбе за време,
место и начин
1СЈ.3.4.4. одређује значења
непознатих речи и
фразеологизама на основу
ситуације и текста/контекста
у

којем су
употребљени
1СЈ.3.4.5. употребљава речи у
основном и
пренесеном/фигуративном
значењу

3.

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА
а)УСМЕНО
ИЗРАЖАВАЊЕ
б)ПИСМЕНО
ИЗРАЖАВАЊЕ

ОСНОВНИ НИВО:
1СЈ.0.1.1. познаје основна
начела вођења разговора: уме
да започне разговор,
учествује у њему

и оконча га;
пажљиво слуша своје
саговорнике
1СЈ.0.1.2. користи форме
учтивог обраћања
1СЈ.0.1.3. казује текст
природно, поштујући
интонацију реченице/стиха,
без тзв. „певушења“ или

„скандирања“
1СЈ.1.3.1. пише писаним
словима ћирилице
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу
великим словом, завршава је
одговарајућим
интерпункцијским знаком
1СЈ.1.3.4. употребљава
велико слово приликом
писања личних имена, назива
места (једночланих),

назива школе
1СЈ.1.3.5. пише кратким
потпуним реченицама
једноставне структуре
1СЈ.1.3.6. издваја наслов,
углавном се држи теме
1СЈ.1.3.7. препричава кратак
једноставан текст (до 400
речи)
1СЈ.1.3.8. користи скроман
фонд речи (у односу на
узраст); правилно их
употребљава
1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку
(о томе куда иде, зашто
касни, и сл.)

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима
музичка култура
математика

учитељ,
ученик



1СЈ.1.3.10. пише честитку (за
Нову годину, рођендан),
позивницу (за рођенданску
прославу, забаву),

разгледницу (са
летовања, зимовања,
екскурзије)

СРЕДЊИ НИВО:
1СЈ.0.1.4. уме да преприча
изабрани наративни или
краћи информативни текст на
основу претходне

израде плана
текста и издвајања значајних
делова или занимљивих
детаља
1СЈ.0.1.5. уме самостално
(својим речима) да описује и
да прича на задату тему: држи
се теме, јасно

структурира
казивање (уводни, средишњи
и завршни део казивања),
добро распоређујући

основну
информацију и додатне
информације
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив
начин да почне и заврши
своје причање
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба
писма (ћирилицу и латиницу)
1СЈ.2.3.2. употребљава
велико слово приликом
писања имена држава и места
и њихових становника;

користи наводнике
при навођењу туђих речи;
правилно пише присвојне
придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/

-чки/-шки);
правилно пише гласове ћ, ч,
ђ, џ; правилно пише
сугласник ј у интервокалској

позицији; правилно
пише речцу ли и речцу не;
употребљава запету при
набрајању
1СЈ.2.3.3. пише јасним и
потпуним реченицама; варира
језички израз (ред речи у
реченици, типове

реченица, дужину
реченице...)
1СЈ.2.3.4. држи се теме;
излагање организује око
основне идеје текста коју
поткрепљује одговарајућим

детаљима
1СЈ.2.3.5. језички израз
прилагођава комуникативној



ситуацији
(формалној/неформалној)
1СЈ.2.3.6. саставља кратак
наративни текст
1СЈ.2.3.7. саставља кратак
дескриптивни текст
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи
примерен узрасту;
употребљава синониме (нпр.
да избегне понављање)
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст
(критички чита написано,
поправља текст и исправља
грешке)
1СЈ.2.3.10. уме да попуни
једноставан образац са
основним подацима о себи
(име, презиме, име родитеља,

година рођења,
адреса, телефон; школа,
разред, одељење)
1СЈ.2.3.11. пише писмо
(приватно) и уме да га
адресира

НАПРЕДНИ НИВО:
1СЈ.0.1.7. уме у кратким
цртама да образложи неку
своју идеју
1СЈ.0.1.8. уме да одбрани
своју тврдњу или став
1СЈ.3.3.1. пише јасним,
потпуним, добро
обликованим реченицама;
користи разноврсне
синтаксичке

конструкције,
укључујући и сложене
1СЈ.3.3.2. јасно структурира
текст (уводни, средишњи и
завршни део текста); добро
распоређује основну

информацију и
додатне информације унутар
текста и пасуса
1СЈ.3.3.3. прилагођава
језичко-стилски израз типу
текста
1СЈ.3.3.4. саставља кратак
експозиторни текст
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд
речи (у односу на узраст)
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе



Оперативни задаци
 проширивање знања о простој реченици и њеним деловима;
 савладавање основних појмова о променљивим и непроменљивим

речима;
 оспособљавање за изражајно читање и казивање;
 поступно оспособљавање ученика за самостално тумачење основне

предметности књижевног текста и сценских дела (осећања, фабула, радња, ликови,
поруке, стилогеност сценског израза);

 навикавање на сажето и јасно усмено и писмено изражавање према
захтевима програма;

 савладавање основа методологије израде писмених састава.

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
Ред.
Бр.

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

КОРЕЛАЦИЈА
НОСИОЦИ

АКТИВНОСТИ
1. Nyelvtan és

helyesírás
-Az eddigi ismeretek szinten tartása
- A szófajok nyelvhasználati szerepének
tudatosítása
-A helyes mondatszerkesztés
kommunikációs funkciója
-A nyelvtani elemzési képességek
kialakítása, a nyelvhelyességi ismeretek
bővítése
-A helyesírási ismeretek készségszintű
alkalmazása

módszer:
beszélgetés,
magyarázat, feladatok
megoldása

munkaforma:
frontális
individuális
munka párban
csoportmunka

-szerb mint környezetnyelv
-játéktól a számítógépig
-munka a számítógépen
(gyakorlás)
-plakátkészítés
-kommunikációs játékok
-a tanultak összehasonlítása

tanító
tanulók
magyarszakos
tanár

2, Olvasás és
szövegértés

-Az előző osztályban szerzett irodalmi
ismeretek megszilárdítása, magasabb
szintre emelése
-Szöveghű és folyamatos néma és hangos
olvasás
-A szöveg értelmi és érzelmi tartalmának
visszaadása olvasáskor
-Szövegelemző műveletek
végzése:időrend, ok-okozati
összefüggések felismerése, a lényeg
kiemelése, dramatizálás

módszer:
beszélgetés, olvasás,
szövegértelmezés,
feladatok megoldása,
dramatizálás

munkaforma:
frontális
individuális
munka párban
csoportmunka

-képzőművészeti kultúra
-zenekultúra
-játéktól a számítógépig
-testnevelés
-illusztrálás
-éneklés
-szavalóverseny
-dramatizálás
-zenehallgatás
-játék
-kereszrejtvény

tanító
tanulók
magyarszakos és
informatika tanár

3, Kommunikáció -Helyes és kifejező beszéd alkalmazása
-Az olvasmányok tartalmának
elmondása tématartással, tömörítéssel,
bővítéssel
-A fogalmazás elemi lépéseinek
megszilárdítása, szinonímák alkalmazása
-Az elbeszélés, leírás, levél műfaji
jellemzőinek és nyelvi eszközeinek
alkalmazása az írásbeli szövegalkotás
során
-Párbeszéd alkalmazása elbeszélő
fogalmazásokban
-A leíró fogalmazás felépítésének
ismerete, hasonlatok alkalmazása
-A fogalmazás tagolásának alkalmazása

módszer:
beszélgetés,
magyarázat,
írásgyakorlatok,
tartalommondás,
felelés a kérdésekre

munkaforma:
frontális
individuális
munka párban
csoportmunka

-játéktól a számítógépig
-képzőművészeti kultúra
-természet és társadalom
-illusztrálás
-számítógépen való munka
- pannókészítés
- képrejtvény

tanító
tanulók
magyarszakos és
informatika tanár



Célok és feladatok:
 a köznyelvi kifejezés fejlesztése, a környezet nyelvéből származó hibák következetes és folyamatos

kiküszöbölése, valamint a kommunikácós szabályok betartása;
 a helyes és kifejező beszéd alkalmazása beszélgetésben, felolvasáskor és a memoriterekben;
 az olvasmányok tartalmának elmondása tématartással, tömörítéssel, bővítéssel;
 az elbeszélés, a leírás és a levél műfaji jellemzőinek és nyelvi eszközeinek megismerése és alkalmazása

az írásbeli szövegalkotás során;
 a fogalmazás hármas tagoltságának biztonságos alkalmazása; az egyenes gondolatmenet követése, a

lényeges dolgok, tulajdonságok közlése az olvasóval;
 a szófajok nyelvhasznélati szerpének tudatosítása;
 a nyelvtani anyaghoz kapcsolódó elemzési képességek kialakítása, a nyelvhelyességi ismeretek bővítése;
 a népmese és a népmonda sajátosságainak ismerete, a népköltészeti és műköltészeti alkotások alapvető

különbségeinek a felismerése, az elbeszélés és a gyermekregény ismerete:
 szövegelemző tevékenységek folytatása, magasabb szintre juttatása
 a kreativitás fejleszése;
 az ismertterjesztő szövegek feldolgozásával az önálló tanulás képességének fejlesztése.
 1MNY.1.4.1. a tanuló felismeri a következő szófajokat: főnév (tulajdonnév, köznév), melléknév, személyes

névmás, számnév, ige

 1MNY.1.4.2. képes a főnevek egyes és többes számának megkülönböztetésére, ismeri az igeidőket,
felismeri az ige személyét és számát

 1MNY.1.4.3. a besszélő szándéka szerint képes a következő mondatfajták felismerésére: kijelentő, kérdő,
felkiáltó, felszólító, óhajtó. Logikai minőségük szerint elkülönítí az állító és tagadó mondatokat

 1MNY.1.4.4. ismeri az ábécét és a betűrendbe szedés szabályát

 1MNY.1.4.5. tud szótagolni, és alkalmazza az elválasztás szabályait

 1MNY.1.4.6. tudja alkalmazni a mondatkezdő nagybetűt és a mondatvégi írásjeleket (pont, kérdőjel,
felkiáltójel), valamint a felsorolásnál a vesszőt

 1MNY.1.4.7. képes a következő tulajdonnevek helyes írásmodjára: személynév, állatnév, településnév, az
iskola neve

 1MNY.1.4.8. felismeri az ellentétes jelentésű szavakat

 1MNY.1.4.9. alapvető szemantikai ismeretekkel, az életkorának megfelelő aktív és passzív szókincsel
rendelkezik

 1MNY.2.4.1. meghatározza a szófajokat ( főnév, melléknév, számnév, ige, felismeri a határozott névelőket)

 1MNY.2.4.2. felismeri a következő alkategóriákat: köznév, tulajdonnév, személyes névmás, a tő-, sorszám-
és törtszámnevek

 1MNY.2.4.3. felismeri az ige személyét, számát és idejét, a cselekvést és történést jelentő igéket, az
igemódokat, a helyes igeragozást

 1MNY.2.4.4. felismeri az alanyt és az igei állítmányt

 1MNY.2.4.5. a beszélő szándéka és a logikai minőség szerint meghatározza és alkalmazza a mondatfajtákat

 1MNY.2.4.6. beszédszituációkban alkalmazza a beszélő szándéka szerint alkotott mondatokat

 1MNY.2.4.7. képes a nagybetű használatára a következő esetekben: ország- és helységnevek, folyók, tavak
és tengerek nevei, valamint az ezek –i melléknévképzős alakjainak helyesírása. Alkalmazza a vesszőt és az
idézőjeleket. Különbséget tesz az ly és a j használata között. Helyesen írja és használja az –e kérdőszót

 1MNY.2.4.8. felismeri és alkalmazza a szóelemző írásmoddal kapcsolatos helyesírási szabályokat a
szavakban: hangváltozások (látszik, mosdik, kézzel, lábbal, merüljön, takarítson), igeidők, időjelek, módjelek

 1MNY.2.4.9. tudja a fokozott melléknevek és a tulajdonnévből képzett melléknevek helyesírását

 1MNY.2.4.10. felismeri a rokon értelmű szavakat

 1MNY.2.4.11. ismeri az állandó szókapcsolatok jelentését és helyesen alkalmazza őket



 1MNY.3.4.1. jártasság szintjén képes a szavak csoportosítására a tanult szófajok és szófaji alkategóriák
szerint: tulajdonnév, köznév, melléknév, személyesnévmás, számnév, ige, igekötő, névelő, névutó

 1MNY.3.4.2. képes az igéről és igekötőről tanult ismeretek használatára (személy, szám, idő, mód, ragozás)

 1MNY.3.4.3. képes a főnévvel kapcsolatos ismeretek alkalmazására (ragos főnevek, pl. kit? mit? kivel?
mivel? hol? hová? honnan? kije? mije? kérdésekre válaszoló főnévi alakok)

 1MNY.3.4.4. képes a tárgy és a határozók (hely-, idő-, módhatározó), a jelző, valamint a halmozott
mondatrészek felismerésére

 1MNY.3.4.5. alkalmazza a szótani ismeretekhez kötődő helyesírási szabályokat ( az igekötős igék és a
névszó ragozott alakjainak helyesírása, az egy és kételemű tulajdonnévből képzett melléknevek helyesírása, a
tőszámnevek, a sorszámnevek és törtszámnevek helyesírása betűkkel, a számok toldalékolása betűkkel, a keltezés
helyes írásmódja)

 1MNY.3.4.6. alkalmazza a mondattanhoz kapcsolódó helyesírási tudnivalókat: a megszólítás írásmódját, a
halmozott mondatrászek helyesírását, az írásjelek helyes használatát a mondatban

 1MNY.1.2.1. elsajátította az olvasástechnika legfőbb alapelveit

 1MNY.1.2.2. képes a szöveggel kapcsolatos rövidebb kérdések megválaszolására, felismeri a mondatokben,
a bekezdésekben és az egyszerű táblázatokban explicit módon kifejezett információkat

 1MNY.1.2.4. ismeri és felismeri a szöveg és a könyv részeit, szerkezeti egységeit (cím, a szöveg
bekezdései, szerző, tartalom, szómagyarázat)

 1MNY.1.2.5. meghatározza a szöveg alaptémáját

 1MNY.1.2.6. megérti a szöveg „szószerinti” jelentését

 1MNY.1.2.7. különbséget tesz a szépirodalmi és az informatív szöveg között
 1MNY.1.2.8. a következő szempontok szerint közelítí meg a szöveget: összpontosít az ismeretlen szavakra

és kifejezésekre, fogékony a fikció és a valóság viszonyára, kifejti a szövegről alkotott véleményét, hozzáállását

 1MNY.1.5.2. felismeri a mese és az állatmese jegyeit

 1MNY.1.5.3. meghatározza a szépirodalmi szöveg cselekményét és hőseit

 1MNY.1.5.4. képes a tér és az idő meghatározására a szépirodalmi szövegben

 1MNY.2.2.1. eleget tesz a hangos olvasás követelményeinek (hangsúly, szünet, tempó)

 1MNY.2.2.2. képes egyszerű következtetések levonására, valamint a mondatok, bekezdések, táblázatok
információinak elemzésére és összefoglalására

 1MNY.2.2.3. elkülöníti a fontos és kevésbé fontos információkat, betartja a cselekmény időrendi sorrendjét,
összpontosít a kohézióra

 1MNY.2.2.5. meghatározza a szöveg lényegét

 1MNY.2.2.6. felismeri a szöveg átvitt értelmét

 1MNY.2.2.8. önálló véleményt formál az olvasott szövegről és a hősök magatartásformájáról, megindokolja
hogy miért tetszik/nem tetszik neki a szöveg, egyetért/ nem ért egyet a szereplő cselekedetével

 1MNY.2.5.1. megkülönbözteti a prózát és a verset

 1MNY.2.5.2. meghatározza a következő népi – kisepikai műfajokat: mondóka, közmondás, szólás, találós
kérdés, szöveges népi gyermekjáték

 1MNY.2.5.3. felismeri a verssort, a versszakot és a rímet

 1MNY.2.5.6. különbséget tesz a leíró és elbeszélő közlésmód között, felismeri a párbeszédet

 1MNY.3.2.3. a különböző szövegek nézőpontjainak felismerése (a szerző és a szereplő nézőpontjának
megkülönböztetése)

 1MNY.3.2.5. a szöveg alapján képes vázlatok, táblázatok készítésére

 1MNY.3.2.6. felismeri a tájékoztató szövegek célját és funkcióját

 1MNY.3.5.1. képes a szereplők tetteinek és magatartásformáinak értelmezésére az adott szövegre
hivatkozva

 1MNY.3.5.2. felismeri a szövegen belüli ok – okozati összefüggéseket, előzményeket és következményeket



 1MNY.0.1.1. ismeri a beszédszituációkat, az azokban való részvételt, a beszédaktus megkezdését és
befejezését, figyelmesen hallgatja beszédpartnerét

 1MNY.0.1.2. ismeri az udvarias megszólítás formáit

 1MNY.0.1.3. képes az értelmes, természetes szövegmondásra

 1MNY.0.1.4. tudatos terv alapján képes az olvasmámyok, a narratív és az informatív szövegek
elmondására, valamint a fontosabb szöveghelyek és érdekes részletek felismerésére

 1MNY.0.1.5. képes a megfelelő szövegalkotásra (ügyel a szövegszerkesztésre, a szerkezeti egységekre), az
alap-, valamint a járuklékos információk elkülönítésére

 1MNY.0.1.7. önálló ötleteit képes tömören kifejezni és értelmezni

 1MNY.1.3.1. nehézség nélkül használja az írott betűket

 1MNY.1.3.3. képes rövid szöveget alkotni

 1MNY.1.3.4. felismeri a címet, tartja magát a megadott témához

 1MNY.1.3.5. képes a rövid, tömör szöveg elmondására

 1MNY.1.3.6. korának megfelelő szókinccsel rendelkezik, és ezt helyesen alkalmazza

 1MNY.1.3.7. rövid üzenetek írására képes

 1MNY.1.3.8. képes üdvözletek (születésnap, karácsony, húsvét) , meghívók (évforduló, buli), képeslapok
(nyaralás, telelés, kirándulás) megírására

 1MNY.2.3.1. szabatos és teljes mondatokat formál, ügyel a szórendre, a különböző mondatfajták helyes
használatára

 1MNY.2.3.2. képes egy adott téma kifejtésére, ügyel a logikus szövegszerkesztésre és a részletek kellő
kidolgozására

 1MNY.2.3.4. képes rövid, narratív szövegek megalkotására

 1MNY.2.3.5. képes rövid, leíró szövegek megalkotására

 1MNY.2.3.6. korának megfelelő szókinccsel rendelkezik, kerüli az ismétlést, használja a rokon értelmű
szavakat

 1MNY.2.3.7. képes saját szövegeinek javítására (kijavítja a nyelvi és helyesírási hibákat, kritikus
szemléletmóddal közelít írásához)

 1MNY.2.3.8. képes egyszerű személyi űrlapok kitöltésére (vezetéknév, utónév, szülők neve, születési év,
születési hely, lakcím, telefon, az iskola neve, címe, osztály, tagozat)

 1MNY.2.3.9. magánlevél megfogalmazására és címzésére képes

 1MNY.3.3.1. képes szabatos, teljes, jól formált mondatok alkotására, különféle szintaktikai szerkezetek
használatára, beleértve a kevésbé bonyolult összetett mondatok alkalmazását is

 1MNY.3.3.2. képes önálló szövegek precíz tagolására (bevezeés, tárgyalás, befejezés), az új bekezdések
alkalmazása

 1MNY.3.3.4. képes egy rövid beszámoló megalkotására

 1MNY.3.3.5. képes korosztályának megfelelő gazdag szókincs használatára

 1MNY.3.3.6. képes a bekezdések tudatos elkülönítésére



СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ
РЕД.
БР.

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

КОРЕЛАЦИЈА
НОСИОЦИ

АКТИВНОСТИ
1. ГРАМАТИКА - Усвајање језичке структуре :

Проста и сложена реченица
Врста речи у тексту
Одређивање рода и броја именских
речи
Препознавање усвојених падежних
облика
Глаголски облици
Садашње, прошло и будуће време,
заповедни начин
Слагање атрибута с именицом
субјекта и предиката

методе :
разговор,

понављање, рад на
задацима, вежбање,

провера

облици :
фронтални

индивидуални
рад у групама

рад у пару

-Мађарски језик
-Од играчке до
рачунара
-плакат
-укрштеница
-ребус
-рад на рачунару
-повезивање
знања

учитељ
ученик
наставник
српског језика

2. ПРАВОПИС - Писање гласова и гласовних
скупова карактеристичних за српски
језик
- Писање негираних глагола
- Преношење дела речи у нови ред
- Велико слово у писању имена
планина и вода
- Састављање и растављање писане
речи
- Скраћеница за меру, скраћеница
типа: уч.,стр., год., итд.
- Указивање на принципе
фонолошког правописа усвојене
језичке грађе

методе :
разговор,

понављање, рад на
задацима, вежбање,

провера,
демонстрација

Облици :
фронтални

индивидуални
рад у групама

рад у пару

- Мађарски језик
-Од играчке до
рачунара
-плакат
- рад на рачунару
(вежбање)

учитељ
ученик
наставник
српског језика

3 ГОВОРНЕ
ВЕЖБЕ

- Савлађивање правилног изговора
- Препричавање обрађених текстова
на основу плана, увођење ученика у
састављање плана
- Спонтани разговор у складу са
обрађеном темон
- Кратко обавештење, извештавање
- Драматизација
- Усвајање, комуникативних
функција
- Причање личних доживљаја
идогађања из околине

разговор,
одговарање на

питања, реферисање,
драматизација

фронтални
индивидуални
рад у групама

рад у пару

-драматизација
-комуникативне
игре
-такмичење
-игре

учитељ
ученик
наставник
српског језика

4. ПИСМЕНЕ
ВЕЖБЕ

- Усвајање другог писма
- Одговори на питања и постављање
питања у вези са задатим реченицама
- Препричавање кратког обрађеног
текста по задатом плану

разговор,
одговарање на
питања, прављење
плана, вежбање,
препричавање
фронтални
индивидуални
рад у групама
рад у пару

-Природа и
друштво
-Од играчке до
рачунара
-Ликовна
култура
-илустрације
-рад на рачунару
(препричавање),
-израда паноа

учитељ
ученик
наставник
српског језика

5. ЧИТАЊЕ - Увежбања читања првог писма и
усвајање читања другог писма
- Неговање технике гласног читања
текста
- Увођење ученика у информативно
читање или читања у себи, као и
увођење у служење речником

методе:
разговор, читање рад

на задацима

облици :
фронтални

индивидуални
рад у групама

рад у пару

-Природа и
друштво
-Ликовна
култура
-Музичка к.
-илустрације
-рецитовање
-певање
-слушање музике
-слушање ЦД-а

учитељ
ученик
наставник
српског језика



ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Циљ наставе енглеског језика у четвртом разреду је оспособљавање ученикa да на енглеском језику
комуницирају у усменом и писменом облику, на основном нивоу, о темама из њиховог непосредног
окружења, као и подстицање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика
и олакшавање разумевања других и различитих култура и традиција. Стимулише критичко и креативно
мишљење, радозналост и истраживачки дух и омогућава одговарајући социјални и интелектуални развој
ученика.

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. INTRODUCTORY
UNIT

(УВОДНА ТЕМА)

Ученици:
- могу да се представе,
користе формалне и
неформалне поздраве, дају
и реагују на упутсва, питају
за и дају број телефона и
адресу; могу да опишу
слику, учионицу и кажу шта
или ко се њој налази; знају
да спелују речи; умеју да
користе бројеве до 1000 у
различитим контекстима;
знају да кажу колико нечега
има или нема;
-разумеју детаље дијалога
који слушају и детаље
краћих дијалога које читају;
- могу да повезују учење и
знање енглеског језика са
наставним садржајима из
различитих предмета и
наставно - научних
области – Математика
(основне рачунске
операције); интеркулту-
рални аспекти (имена,
презимена и надимци у ВБ).

Методе рада:
KM - слушање и
понављање/заокруживање,
писање,читање, одговарање
на питања симулације.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Музичка култура:
слушање музике

Грађанско
васпитање

наставник,
ученик

2. UNIT 2 – FRIENDS
AND FAMILY
(ПРИЈАТЕЉИ И
ПОРОДИЦА)

Ученици:
- могу да комуницирају
државама, главним
градовима и државним
обележјима; знају да питају
и кажу одакле су;умеју да
представе чланове своје
породице у направе
породично стабло; знају да
питају кажу чије је нешто;
именују дане у недељи и
знају да их употребе у
различитим контекстима;
-разумеју детаље дијалога
који слушају и детаље
краћих дијалога и стрипа
које читају;
- могу да напишу текст о
својој породици;
- могу да повезују учење и
знање енглеског језика са
наставним садржајима из
различитих предмета и
наставно - научних
области – Географијa
/Познавање друштва
(континенти, државе и
градови); инеркултурални

Методе рада:
KM - слушање и
понављање/заокруживање,
писање,читање, одговарање
на питања симулације.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Грађанско
васпитање,
ликовна, музичка
и драмска
уметност, српски
језик.

наставник,
ученик



аспекти (важније улице у
Лондону).

3. ОБНАВЉАЊЕ
ГРАДИВА И ТЕСТ
1

Ученци:
- умеју да планирају
понављање градива;
- могу да препознају које су
им јаке и слабе стране;
- умеју да систематизују и
класификују градиво;
- примењују стечена знања
и вештине;
- користе време понављања
и резултате теста као
показатељ шта треба да
појачају и додатно
увежбавају.

Методе рада:
KM - слушање и
показивање/понављање/заокр
уживање, играње улога,
симулације, певање и
показивање песмица, ТПР,
глума, пантомима, играње
улога.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање,
природа и
друштво, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик

4. UNIT 3 – MY
WORLD(МОЈ
СВЕТ)

Ученици:
- могу да препознају,
именују и разговарају о
предметима које користе за
забаву и разоноду; знају да
питају и кажу шта неко има
/ нема; умеју да опишу свет
око себе и кућне љубимце
користећи описне придеве;
умеју да разговарају о
предметима у школи и
распореду часова;
- разумеју суштину и
детаље дескриптивног
текста о школи, дијалога и
стрипа које читају;
-разумеју детаље дијалога
које слушају;
-могу да напишу краћи
текст / направе постер или
веб страницу о својој
школи;
- могу да повезују учење и
знање енглеског језика са
наставним садржајима из
различитих предмета и
наставно-научних области –
Биологија (сличности и
разлике између животиња и
људи); интеркулту-рални
аспекти (школе у Енглеској
и Велсу).

Методе рада:
KM - слушање и
понављање/заокруживање,
писање,читање, одговарање
на питања симулације.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

Математика:
шта ко ради

наставник,
ученик

5. UNIT 4 – TIME
(ВРЕМЕ)

Ученици:
- могу да питају и кажу
колико има сати, када
нешто почиње или се
завршава; знају да питају и
кажу шта свакодневно раде
/ не раде; могу да опишу
типичан дан из личног
живота; разговарају о
активностима којима се
баве у слободно време;
- разумеју суштину и
детаље краћег текста о
свакодневним
активностима, дијалога и
стрипа које читају;
-разумеју детаље дијалога
које слушају;
-могу да напишу дужи текст
о свом хобију и
активностима у слободно
време;

Методе рада:
KM - слушање и
понављање/заокруживање,
писање,читање, одговарање
на питања симулације.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање,
природа и
друштво, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик



- могу да повезују учење и
знање енглеског језика са
наставним садржајима из
различитих предмета и
наставно-научних области –
Музичка култура (музички
инструменти);
интеркултурални аспекти
(спортови у ВБ).

6. ОБНАВЉАЊЕ
ГРАДИВА И ТЕСТ
2

Ученци:
- умеју да планирају
понављање градива;
- могу да препознају које су
им јаке и слабе стране;
- умеју да систематизују и
класификују градиво;
- примењују стечена знања
и вештине у непознатом
контексту;
- користе време понављања
и резултате теста као
показатељ шта треба да
појачају и додатно
увежбавају.

Методе рада:
KM - слушање и
понављање/заокруживање,
писање,читање, одговарање
на питања симулације.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање,
природа и
друштво, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик

7. UNIT 5 – PLACES
(МЕСТА)

Ученици:
- могу да именују
просторије у кући / стану и
намештај; могу да опишу
свој дом и кажу где се шта
налази; препознају и
именују важнија места /
институције у граду;
разумеју правила иге;
питају и кажу шта могу ( не
могу да (у)раде;
- разумеју суштину и
детаље краћег
дескриптивног текста о
распореду просторија у
кући / стану, дијалога и
стрипа које читају;
-разумеју детаље дијалога
које слушају;
-могу да напишу дужи текст
о месту у ком живе;
- могу да повезују учење и
знање енглеског језика са
наставним садржајима из
различитих предмета и
наставно-научних области –
Историја / Познавање
друштва (мањи и већи
градови); интеркултурални
аспекти (типичан градић у
Енглеској).

Методе рада:
KM - слушање и
понављање/заокруживање,
писање,читање, одговарање
на питања симулације.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање,
природа и
друштво, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик

8. UNIT 6 – PEOPLE
(ЉУДИ)

Ученици:
- могу да описују изглед
људи; питају и кажу шта
неко тренутно ради / не
ради и како је обучен; знају
да траже одређени комад
одеће у продавници и
питају колико нешто кошта;
могу паралелно да
комуницирају о
свакодневним и тренутним
радњама;
- разумеју суштину и
детаље фото приче,
дијалога и стрипа које

Методе рада:
KM - слушање и
понављање/заокруживање,
писање,читање, одговарање
на питања симулације.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање,
природа и
друштво, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик



Циљ
Циљ наставе енглеског језика у четвртом разреду је оспособљавање ученикa да на енглеском језику
комуницирају у усменом и писменом облику, на основном нивоу, о темама из њиховог непосредног
окружења, као и подстицање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика
и олакшавање разумевања других и различитих култура и традиција. Стимулише критичко и креативно
мишљење, радозналост и истраживачки дух и омогућава одговарајући социјални и интелектуални развој
ученика.

читају; разумеју суштину и
детаље традиционалне бајке
и могу да је одглуме;
-разумеју детаље дијалога
које слушају;
-могу писмено да опишу
људе;
- могу да повезују учење и
знање енглеског језика са
наставним садржајима из
различитих предмета и
наставно-научних области –
Ликовна култура
(сликарство); интеркул-
турални аспекти
(мултикултуралност у ВБ).

9. ОБНАВЉАЊЕ
ГРАДИВА И ТЕСТ
3

Ученци:
- умеју да планирају
понављање градива;
- могу да препознају које су
им јаке и слабе стране;
- умеју да систематизују и
класификују градиво;
- примењују стечена знања
и вештине у непознатом
контексту;
- користе време понављања
и резултате теста као
показатељ шта треба да
појачају и додатно
увежбавају.

Методе рада:
KM - слушање и
понављање/заокруживање,
писање,читање, одговарање
на питања симулације.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање,
природа и
друштво, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик

10. WORK BOOK
EXTRA LESSON –
Simple past (РАДНА
СВЕСКА,
ДОДАТНА
ЛЕКЦИЈА, Просто
прошло време)

Ученици:
- разликују прошлост и
садашњост;
- могу да комуницирају о
посети зоолошком врту;
умеју да опишу догађаје из
прошлости и размењују
искуства; могу да разумеју
краћи текст / мејл о посети
Лондону;

Методе рада:
KM - слушање и
понављање/заокруживање,
писање,читање, одговарање
на питања симулације.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Грађанско
васпитање,
природа и
друштво, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

наставник,
ученик



МАТЕМАТИКА

Редни
број

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација са другим
предметима и
активностима

Носиоци
активности

1.

2.

3.

4.

СКУП ПРИРОДНИХ
БРОЈЕВА

ГЕОМЕТРИЈА

РАЗЛОМЦИ

-Објаснити ученицима да
схвате читање,
записивање и
упоређивање природних
бројева
-Вршење четири основне
рачунске операције у
скупу природних бројева
-Решавање једначина и
неједначина
-Решавање текстуалних
задатака састављањем
израза

-Оспособити ученике да
именују геометријске
објекте у равни

-Израчунавање
површине квадрата и
правоугаоника

-Обим троугла, квадрата
и правоугаоника

-Израчунавање
запремине коцке и
квадрата

-Графичко приказивање,
цртање круга,
правоугаоника, квадрата
и троугла

-Функционално
коришћење прибора

-Читање и писање
разломака

-Израчунавање
половине, четвртине,
десетине неке целине

-Примена разломака у
задацима

Разговор, писани
радови, илустративна

демонстративна
метода

Фронтални,
индивидуални, групни

рад, рад у пару

Разговор, писани
радови, илустративна

демонстративна
метода

Фронтални,
индивидуални, групни

рад, рад у пару

Мађарски језик, природа
и друштво, ликовна

култура

Мађарски језик, природа
и друштво, ликовна

култура

Учитељ,
ученици,
наставник
математике

Учитељ,
ученици,
наставник
математике

Учитељ,
ученици,
наставник
математике



МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

-Упознавање метарског
система мера за
површину

-Претварање јединица у
мање и веће јединице

-Примена мера и мерења
за решавање практичних
задатака

Разговор, писани
радови, илустративна

демонстративна
метода

Фронтални,
индивидуални, групни

рад, рад у пару

Разговор, писани
радови, илустративна

демонстративна
метода

Фронтални,
индивидуални, групни

рад, рад у пару

Мађарски језик, природа
и друштво, ликовна

култура

Мађарски језик, природа
и друштво, ликовна

култура

Учитељ,
ученици,
наставник
математике

Циљеви и задаци:
-да усвоје основна елементарна знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и
друштву;
-да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из
животне праксе за успешно настављање математичког образовања и самообразовања, развијање
менталних способности:
-да ученици стичу знња неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа;
-да стичу математичку културу;
-да развију способност посматрања, опажања и логичког апстрактног мишљења;
-да развију радне навике, етичке, естетске навике;
-да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама;
-да савладају основне опереције и законе тих операција; да упознају најважније равне и просторне
геометријске фигуре;
-да оспособи ученике за прецизност у мерењу , цртању и геометријским конструкцијама.
1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на
датој бројевној полуправој

1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева и разуме декадни бројни систем
1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датум броју
1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака



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

1МА.1.1.3. множи и дели без остатка (троцифрене бројеве једноцифреним) у оквиру прве хиљаде
1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом
1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквирупрве хиљаде
1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза
1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције
1МА.2.1.5. уме да решава једначине
1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени
1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет
1МА.3.1.4. уме да решава сложеније задатке дате у текстуалној форми
1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначина са једном операцијом
1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности
1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе
1МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме
1МА.2.4.2. зна јединице за време и уме да претвара веће у мање и пореди временске интервале у

једноставним ситуацијама

1МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању једноставних
задатака и уме графички да представи дате податке

1МА.3.4.1. зна јединице за време и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске
интервале у сложенијим ситуацијама

1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности
1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе
1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник,

тачка, дуж, права, полуправа, угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни
(паралелност, нормалност, припадност)

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе
1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата

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

мерна јединица
1МА. 2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни
1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине
1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим

мерним јединицама
1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника
1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак и препозна његов графички приказ
1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине
1МА.2.3.1. уме да препозна разломак када је графички приказан на фигури подељеној на делове
1МА.2.3.2. уме да израчуна н-ти део неке целине и обрнуто
1МА.3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак
1МА.3.3.2. зна да израчуна део неке целине и користи то у задацима
1МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и њихове односе
1МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим

мерним јединицама
1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и уме да израчуна њихову површину када су подаци

дати у истим мерним јединицама
1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање
1МА.3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника
1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и површину сложених фигура у равни када су подаци дати у

истим мерним јединицама



1МА.3.2.5. уме да израчуна запремину коцке и квадра када су подаци дати у истим мерним
јединицама

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

1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца различитих апоена и рачуна са новцем у сложеним
ситуацијама

1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање
1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Редни
број

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација са другим
предметима и
активностима

Носиоци
активности

1.

2.

ЖИВА И НЕЖИВА
ПРИРОДА

ЕКОЛОГИЈА

-Упознавање флоре и фауне
наше земље
-Разумевање и схватање
прилаго-ђавања као основног
услова опстанка
-Увиђање веза између живе и
неживе природе
-Развијање навике здравог
живљења
-Сагледавање значаја и
могућности производње здраве
хране при узгоју животиња и
гајењу биљака

-Увиђање потребе рационалне
потрошње
-Сагледавање граница
природних ресурса и
последице њихове
неконтролисане потрошње
-Увиђање неопходности
штедње, рециклаже и
могућности ревитализације
обновљивих ресурса
-Увиђање неопходне штедње
енергије у свакодневном
животу и раду
-Сагледавање недовољно
искоришћених еколошких
извора у свом окружењу
(слама, кукурузовина, ветар,
вода, сунце)
-Увиђање значаја заштите
животне средине

-Изучавање појава, процеса и
својстава материјала

Демонстративна,
дијалошка решавање
проблем ситуација,
кооперативне методе

Фронтални,
индивидуални, рад у
пару, групни рад

Демонстративна,
дијалошка решавање
проблем ситуација,
кооперативне методе

Фронтални,
индивидуални, рад у
пару, групни рад

Мађарски језик,
ликовно васпитање
физичко васпитање

Мађарски језик,
ликовно васпитање
физичко васпитање

Учитељ,
ученици,
наставник
биологије

Учитељ,
ученици,
наставник
биологије,
еколози



3.

4.

МАТЕРИЈАЛИ

КРЕТАЊЕ И
ОРИЈЕНТАЦИЈА У
ПРОСТОРУ И
ВРЕМЕНУ

ДРУШТВО

-Елементарно разумевање
односа, препознавање у
непосредном окружењу и
примена у свакодневном
животу

-Сналажење у времену и
простору (шта се десило пре,
шта у току догађаја, а шта
после)

-Стицање комплетне визије
времена у коме се радња
дешава и тако увиђање узрочно
- последичне везе праћених
збивањима из протеклих
времена

-Праћење хронологије и
кретања кроз време

-Схватање Србије као
домовине без обзира на
разноврсну мултиетичку
мултинационалну структуру
-Уочавање узајамних права и
обавеза државе и грађана и
умети их препознати у
правилима која регулишу
односе у држави и обезбеђују
једнака права свих њених
грађана
-Оспособљавање за
свакодневну примену
конвенцијом декларисаних

Демонстративна,
дијалошка решавање
проблем ситуација,
кооперативне методе

Фронтални,
индивидуални, рад у
пару, групни рад

Демонстративна,
дијалошка решавање
проблем ситуација,
кооперативне методе

Фронтални,
индивидуални, рад у
пару, групни рад

Демонстративна,
дијалошка решавање
проблем ситуација,
кооперативне методе

Фронтални,
индивидуални, рад у
пару, групни рад

Мађарски језик,
ликовно васпитање
физичко васпитање

Мађарски језик,
ликовно васпитање
физичко васпитање

Учитељ,
ученици,
наставник

хемије и физике

Учитељ,
ученици,
наставник
географије и
историје



5.

6.
ДРЖАВА СРБИЈА И
ЊЕНА ПРОШЛОСТ

права
-Уважавање различитости,
толеранције,хуманости,
солидарности, емпатије
-Схватање човека као
друштвено биће, од кога зависе
односи у свету

-Сагледавање начина живота
људи у средњем веку на
територији Србије

-Упознавање значајних
догађаја из националне
прошлости

-Одређивање хронологије

Демонстративна,
дијалошка решавање
проблем ситуација,
кооперативне методе

Фронтални,
индивидуални, рад у
пару, групни рад

Мађарски језик,
ликовно васпитање
физичко васпитање

Мађарски језик,
ликовно васпитање
физичко васпитање

Учитељ,
ученици,
наставник
историје,
социолог

Учитељ,
ученици,
наставник
историје,
историчар

Циљеви и задаци:
-упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот
у њему;
-развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука;
-развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу – завичају и домовини;
-развијање способности запжања основних својстава материјала, објеката, појава и процеса у окружењу
и уочавање њихове повезаности;
-оспособљавање за сналажење у простору и времену;
-разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама;
-развијање одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном насељу;
-очување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину .



1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса,
карактеристични објекти

1ПД.1.4.3. уме да одреди стране света помоћу Сунца
1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век
1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара
1ПД.2.4.3. уме да пронађе тражене улице и објекте по плану насеља
1ПД.2.4.4. уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећа и

најважнија насеља, облике рељефа и површинских вода
1ПД.3.4.1. уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и значењу

картографских знакова
1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода
1ПД.1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе
1ПД.1.2.2. зна употребну вредност природних ресурса
1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очувању природе
1ПД.1.1.6. разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима
1ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса
1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини
1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови
1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и насељу
1ПД.1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу
1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике
1ПД.1.6.4. зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости
1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова
1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама
1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима
1ПД.1.6.3. зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија, главни град,

симболи, становништво
1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости
1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их
1ПД.2.6.5. уочава сличност и разлике између начина живота некад и сад
1ПД.3.6.1. зна шта јр претходило, а шта је уследило након важних историјских догађаја и појава
1ПД.1.1.1. прави разлику између природе и производа људског рода
1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу
1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта
1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима
1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха, агрегатно стање и кретање
1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима
1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи
1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића
1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића
1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи
1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића
1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту
1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници
1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину

исхране, кретања и размножавања
1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића
1ПД.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића
1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе
1ПД. 2.2.2. разуме еколошку оправданост употребе обновљивих ресурса и рационалног

коришћења необновљивих ресурса
1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала



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

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

1ПД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују њихову употребу и
препознаје примере у свом окружењу

1ПД.2.3.6. разликује промене материјала при којима настају други материјали од оних промена
при којима не настају други материјали

1ПД.3.3.2. примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом окружењу
1ПД.2.4.2. зна да се светлост креће праволинијски
1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена
1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите
1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског здравља
1ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности
1ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују
1ПД.2.6.2. зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији
1ПД.2.6.3. разуме повезаност природно – географских фактора – рељефа, воде, климе – и

делатности људи
1ПД.2.6.4. зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји, појаве и личности
1ПД.2.6.6. препознаје основна културна и друштвена обележја различитих историјских периода
1ПД.2.6.7. препознаје на основу карактеристичних историјских извора о ком историјском периоду

или личности је реч



ЛИКОВНА КУЛТУРА

Редни
број

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација са другим
предметима и
активностима

Носиоци
активности

1.

2.

3.

МОЈА МАШТА МОЖЕ
СВАШТА
-колаж, фротаж, деколаж и
асамблаж

ОБЛИКУЈЕМ
-везивање облика у
тродимензионалном
простору и у равни

СЛИКАМ
-сликарски материјали и
технике

-Увођење ученика у
нова искуства
преузимањем
различитих облика
којима се стварају нови
облици по личном
нахођењу

-Везивање облика у
тродимензи-оналном
простору и у равни

-Упознавање
карактеристике
акварел, темпере и
гваш технике

Дијалошка,
демонстративна,
хеуристичка,
практичан рад,

кооперативна метода

Фронтални
индивидуални, рад у
пару, групни рад

Дијалошка,
демонстративна,
хеуристичка,
практичан рад,

кооперативна метода

Фронтални
индивидуални, рад у
пару, групни рад

Дијалошка,
демонстративна,
хеуристичка,
практичан рад,

Мађарски језик,
природа и друштво,
математика, музичка

култура

Мађарски језик,
природа и друштво,
математика, музичка

култура

Учитељ,
ученик,
професор
ликовне
културе

Учитељ,
ученик,
професор
ликовне

културе, вајар



4.

5.

СВЕТ БОЈА
-основне и изведене боје

ЛИНИЈА, ПОВРШИНА,
ВОЛУМЕН, БОЈА,
ПРОСТОР

-Разликовање
основних и изведених
боја
-Мешањем основних
ђоћи до изведених боја

-Повезивање
ученикових искустава о
линијама, површинама
и волумену у
одређеном простору

кооперативна метода

Фронтални
индивидуални, рад у
пару, групни рад

Дијалошка,
демонстративна,
хеуристичка,
практичан рад,

кооперативна метода

Фронтални
индивидуални, рад у
пару, групни рад

Дијалошка,
демонстративна,
хеуристичка,
практичан рад,

кооперативна метода

Фронтални
индивидуални, рад у
пару, групни рад

Мађарски језик,
природа и друштво,
математика, музичка

култура

Мађарски језик,
природа и друштво,
математика, музичка

култура

Мађарски језик,
природа и друштво,
математика, музичка

култура

Учитељ,
ученик,
професор
ликовне

културе, сликар

Учитељ,
ученик,
професор
ликовне

културе, сликар

Учитељ,
ученик,
професор
ликовне

културе, сликар



6.

АМБИЈЕНТ
-сценски простор

-Кроз игру доћи до
сазнања о искуствима
цивилизације
-Повезивање садржаја
са другим областима
(са књижевношћу,
музичком културом,
позориштем)

Дијалошка,
демонстративна,
хеуристичка,
практичан рад,

кооперативна метода

Фронтални
индивидуални, рад у
пару, групни рад Мађарски језик,

природа и друштво,
математика, музичка

култура

Учитељ,
ученик,
професор
ликовне
културе,
глумац,

сценограф

Циљеви и задаци:
-су да ликовна култура подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са
демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета;
-да ученици разликују и повезују дводимензионалне и тродимензионалне облике;
-да граде искуства и критеријуме према захтевима програма, ликовних уметности и ликовних појава
у животу;
-да усвоје знања о боји, ликовним техникама и креативно практично раде са односима боја;
-ускладе ликовни рад са другим медијима;
-препознају ликовне технике.



МУЗИЧКА КУЛТУРА

Редни
број

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација са
другим предметима
и активностима

Носиоци
активности

1.

2.

3.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

-певање

-свирање

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

-Певање песама
различитог садржаја и
расположења

Свирање пратње на
дечијим
инструментима

-Уочавање вредности
и улоге музике у
свакодневном животу

-Смишљање музичких
питања и одговора,
састављање мелодија
од понуђених
двотактних мотива

Разговор,
демонстративна,
самостално

музицирање, певање
по слуху и по нотама

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у

пару

Разговор,
демонстративна,
самостално

музицирање, певање
по слуху и по нотама

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у

пару

Мађарски језик,
ликовна култура,
природа и друштво

Мађарски језик,
ликовна култура,
природа и друштво

Учитељ,
ученици,
наставник
музичке
културе

Учитељ,
ученици,
наставник
музичке
културе



Разговор,
демонстративна,
самостално

музицирање, певање
по слуху и по нотама

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у

пару

Мађарски језик,
ликовна култура,
природа и друштво

Учитељ,
ученици,
наставник
музичке
културе

Циљеви и задаци:
-развијњје осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције;
-неговање способности извођења музике;
-стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавања за разумевање музичких
порука;
-подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима;
-упознавање традиционалне и уметничке музике свог и других народа;
-развијање критичког мишљења;
-упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Редни
број

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација са
другим

предметима и
активностима

Носиоци
активности

1.

2.

АТЛЕТИКА

Техника трчања

Скок удаљ

Скок увис

Бацање кугле

ВЕЖБЕ НА
СПРАВАМА И ТЛУ

- Овладати техником
ходања и трчања;

- Развијање брзине кретања
и брзине кретне реакције на
задати знак (старт) и
васпитавање свесне
дисциплине

Разговор,
демонстративна,

самостално вежбање

Фронтални,
индивидуални,

групни, рад у пару

Свет око нас,
музичка култура

Учитељ,
ученици,
наставници
физичког
васпитања



3.

4.

Вежбе на тлу

Прескок

Греда

Двовисински разбој

Паралелни разбој

Вратило

РИТМИЧКА
ГИМНАСТИКА И
НАРОДНИ
ПЛЕСОВИ

ОСНОВИ
СПОРТСКИХ ИГАРА

-Јаћање мишића руку,
раменог појаса и трбуха,
истезање кичменог стуба

-развијање осећаја за
равнотежу и координацију

-Развијање осећаја за
просторне и временске
одлике кретних акција,
развијање кретне
самоиницијативности и
способности ритмичког и
естетског кретног
изражавања

-Оспособљавање ученика
за тимско деловање, поделу
улога и сарађивање

-Развијање спретности
брзине кретања, реакције и
предузимљивости

Разговор,
демонстративна,

самостално вежбање

Фронтални,
индивидуални,

групни, рад у пару

Разговор,
демонстративна,

самостално вежбање

Фронтални,
индивидуални,

групни, рад у пару

Разговор,
демонстративна,

самостално вежбање

Фронтални,

Свет око нас,
музичка култура

Свет око нас,
музичка култура

Учитељ,
ученици,
наставници
физичког
васпитања

Учитељ,
ученици,
наставници
физичког
васпитања



5.

6.

ЕЛЕМЕНТАРНЕ И
ШТАФЕТНЕ ИГРЕ

ЗДРАВСТВЕНО
ВАСПИТАЊЕ

-Развијање спретности,
брзине, сарадничких односа
и такмичарског колективног
духа

-Проверавање физичког
развоја, експлозивне снаге
мишића руку и
савитљивости кичменог
стуба

индивидуални,
групни, рад у пару

Разговор,
демонстративна,

самостално вежбање

Фронтални,
индивидуални,

групни, рад у пару

Свет око нас,
музичка култура

Свет око нас,
музичка култура

Учитељ,
ученици,
наставници
физичког
васпитања

Учитељ,
ученици,
наставници
физичког
васпитања



ПРОГРАМИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Ред.
бр. НАСТАВНА ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Подстицање групног
рада, договарања и
сарадње са
вршњацима и
одраслима

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

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

Музичка култура

учитељ,
ученик

2. Подстицање развоја
самосвести,
самопоштовања и
уважавања других

- подстицање самосвести,
самопоштовања и
уважавања других;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

Музичка култура

учитељ,
ученик

3. Оспособљавање
ученика да
препознају и
разумеју сопствена
осећања и потребе, и
њихову међусобну
повезаност и да
штите и остварују
своје потребе на
начин који не
угрожава друге

- оспособљавање ученика да
препознају и разумеју
сопствена осећања и
потребе и њихову
међусобну повезаност, да
штите и остварују своје
потребе на начин који не
угрожава друге;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

Музичка култура

учитељ,
ученик

4. Развијање
комуникативне
способности,
невербалне и
вербалне
комуникације,
вештина ненасилне
комуникације

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

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

Музичка култура

учитељ,
ученик

5. Оспособљавање
ученика за примену
вештина ненасилне

- оспособљавање ученика за
примену вештина
ненасилне комуникације у

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-

Српски језик

Свет око нас

учитељ,
ученик



комуникације у
решавању сукоба и
вршњачком
посредовању

решавању сукоба и
вршњачком посредовању;

демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура

Физичко
васпитање

Музичка култура

6. Оспособљавање
ученика да упознају
непосредно
друштвено окружење
и сопствено место у
њему, и да активно
доприносе развоју
школе по мери
детета

- развијање креативног
изражавања;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

Музичка култура

учитељ,
ученик

7. Оспособљавање
ученика да упознају
и уважавају дечја
права и да буду
способни да активно
учествују у њиховом
остваривању

- оспособљавање ученика да
упознају непосредно
друштвено окружење и
сопствено место у њему и
да активно доприносе
развоју школе по мери
детета;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

учитељ,
ученик

8. Развијање и
неговање основних
људских вредности

- оспособљавање ученика да
упознају и уважавају дечја
права и да буду способни да
активно учествују у
њиховом остваривању;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

учитељ,
ученик

9. Евалуација - развијање и неговање
основних људских
вредности.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Физичко
васпитање

учитељ,
ученик



ВЕРОНАУКА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Програм се налази у прилогу Школског програма

ВЕРОНАУКА – КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК
Циљ наставе католичког вјеронаука је да дијете упозна Бога Оца, његову љубав,
да се, родитељ и овај дивни свијет схвати као Божији дар, а затим да упозна Исуса Христа, онога кога
нам је Отац послао као знак своје највеће љубави. Полазимо од слике оца који воли, који је брижан, који
пуно зна, који "све може", да бисмо указали на Небескога оца, који нас још више воли, који је још
брижнији, који заиста све зна и који уистину све може. Он се брине о нама. Од њега је овај велики свијет,
који је добар и ми смо његови. За те наставне јединице мисао водиља вјеронаука: радост. Он нам је
послао као највећи доказ своје љубави Сина, који нам је постао брат. Љубимо његову мајку и кроз ову
годину упознајемо живот Господина Исуса. Строго следимо литургијску црквену годину (Дошашће,
Божић, Коризма, Ускрс, Духови), а имамо на уму конкретан хришћански
живот. Зато говоримо о Духу Светом, о Исусовој присутности међу нама, о молитви и светој
миси. Циљ нам је да ученику побудимо радост и да га наведемо на то да радосно
узвраћа Очеву љубав.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
-разумију и прихвате став да смо дјеца Божја и да нас Отац небески воли;
-разумију и прихвате став да нас Бог тако љуби да је Исус Крист постао наш брат;
-разумију и прихвате потребе и жеље да бисмо били Исусова браћа морамо се међусобно вољети и тако
слиједити његову науку;
-разумију узајамну љубав која захтјева да се научимо одрицати и чинити добро другима;
-развију осјећаје да су молитве и богослужје начини сусретања с оним што смо учили о Богу и да
изграде потребу за тим;
-спознају да њихови другови су припадници других цркава,вјера, да има оних који не вјерују, и да науче
да је важно поштивати и вољети све своје другове као браћу.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни садржај слиједи литургијску -црквену годину. Кроз припрему и славље великих црквених
благдана упознаје се и њихов садржај и њихова порука. Тако се на најлакши и дјеци приступачан начин
преноси садржај и живот једне кршћанске заједнице чији члан постаје ученик.Дакле, мисао водиља
наставе вјеронаука првог разреда основне школе су оне верске истине које се кроз једну литургијску
годину славе и догађају.Вјерска настава је заједничко дјело катехете (вјероучитеља) и катехизаната
(вјероученика). Полазиште је конкретна стварност. Из доживљених искустава прелази се на истине, из
којих се потом враћа на свакодневну њихову примјену. Овакав начин сазнања има властити ред:
упознавање (обрада нових садржаја), понављање и провјеравање, сређивање (систематизација). То је
макроструктура оваквог начина сазнања. Међутим, и ови дијелови имају своју структуру. Тако, на
примјер: начин сазнања поседује слиједеће ступњеве: постављање циља, мотивирање, обрада нових
наставних садржаја, учење, индуктивни и дедуктивни закључци, тачни и нетачни докази, формулисање
запамћених чињеница... Или садржај примјене има ове дијелове: проблем, постављање циља, рјешавање
проблема, задатака, упознавање прилика и увјежбавање. Код сазнавања треба имати
пред очима физиономију групе и појединца, но у оквиру часа на којем се обрађују нови наставни
садржаји, врши се примјена, понављање и врједновање обрађеног градива.
Имајући на уму горе истакнуто, час вјеронаука би требало изгледати овако: кратко понављање садржаја
са претходног часа и посебно освјетљавање онога што ће послужити као темељ за актуелни час. Након
постављања циља, (шта? и како?), прелази се на обраду нових наставних садржаја (нпр. први разред,
први час), где се објашњава ученику, шта то значи да "смо дарови Небескога Оца", истичући када се
то и како догодило. Закључци се могу истаћи на табли. После овога се већ познати садржаји продубљују,
уче, тј. разговара се о крштењу(шта/ како? и зашто?). Овако усвојено градиво, у складу са васпитним
циљем, мора наћи своју примјену у животу ученика. Разговара се зашто и како треба захвалити Богу за
родитеље, браћу и пријатеље. Оваква сазнања и дјечје искуство ослањају се на његов доживљај и текст
Светог Писма.



Вјерска поука је заједничко дјело катехете (вјероучитеља) и катехизаната (вјероученика). Полазиште је
конкретна стварност. Из доживљених искустава 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 о
ваквог 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, рјешавање проблема,
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 горе истакнуто, поједини сат вјеронаука
би требао изгледати овако: кратко понављање садржаја претходног сата, и посебно освјетља
вање онога што ће послужити као темељ за актуални сат. Након постављања циља (што? и како?),
прелази се на обраду нових наставних садржаја (нпр. други разред, први сат), гдје се заправо објашњава
ученику што то значи да "смо дјеца Божја", истичући што то значи за нас и за људе око нас. 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 текст Светог писма.
Прозивку и домаћу задаћу обавимо у прикладно време.

ВЕРОНАУКА – РЕФОРМАТСКО ХРИШЋАНСКА ЦРКВА
Циљ наставе верског васпитања је да пренесе деци радосну вест Божје речи и Божје истине као и
развијање позитивних ставова према припадницима других верских исповести, њиховој традицији и
култури.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
-стекну представу о Богу на основу библијског текста;
-препознају Божје дело у свему што је створено;
-препознају Божју бригу и љубав према сваком створењу, човеку;
-схвате да постоје вредности које су доступне не само преко интелекта, него и преко веровања;
-схвате да је Библија најважнија књига за све хришћане и да је најважнији извор одговора за сва животна
питања;
-препознају истину крозверу у Бога: живеће под Његовом вечном заштитом;
-препознају љубав Божју према њима лично у лику Исуса Христа.
Начин остваривања програма
Верска настава је заједничко дјело катехете (вјероучитеља) и катехизаната (вјероученика). Полазиште је
конкретна стварност. Из доживљених искустава прелази се на истине, из којих се потом враћа на
свакодневну њихову примену. Овакав начин сазнања има властити ред: упознавање (обрада нових
садржаја), понављање и провјеравање, сређивање (систематизација). То је макроструктура оваквог
начина сазнања. Међутим, и ови дијелови имају своју структуру. Тако, на примјер: начин сазнања
поседује следеће ступњеве: постављање циља, мотивисање, обрада нових наставних садржаја, учење,
индуктивни и дедуктивни закључци, тачни и нетачни докази, формулисање запамћених чињеница... Или
садржај примене има ове делове: проблем, постављање циља, решавање проблема, задатака, упознавање
прилика и увежбавање. Код сазнавања треба имати пред очима физиономију групе и појединца, но у
оквиру часа на којем се обрађују нови наставни садржаји, врши се примена, понављање и вредновање
обрађеног градива. Имајући на уму горе истакнуто, час вјеронаука би требало изгледати овако:
кратко понављање садржаја са претходног часа и посебно осветљавање онога што ће послужити као
темељ за актуелни час. Након постављања циља, (шта? и како?), прелази се на обраду нових наставних
садржаја, (нпр. први разред, први час), где се објашњава ученику, шта то значи да "смо дарови
Небескога Оца", истичући када се то и како догодило. Закључци се могу истаћи на табли. После овога се
већ познати садржаји продубљују, уче, тј. разговара се о крштењу (шта/ како? и зашто?). Овако усвојено
градиво, у складу са васпитним циљем, мора наћи своју примену у животу ученика. Разговара се зашто и



како треба захвалити Богу за родитеље, браћу и пријатеље. Оваква сазнања и дечје искуство се ослањају
на његов доживљај и текст Светог Писма.

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
ПРЕДМЕТ: ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА

РАЗРЕД: 4.
Редни
број

наставне
теме

Наставна тема Број
часова
по теми

Број часова за
обраду вежбање систематизацију

1. Алгоритамски начин мишљења 16 4 11 1
2. ИКТ 16 4 10 2
3. Безбедност 4 2 2 -

УКУПНО: 36 10 23 3



Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација са другим
предметима и
активностима

Носиоци
активности

1.

2.

3.

ЦРТАМО И
ПИШЕМО

ПРАВИМО
ОДЕЉЕНСКЕ
НОВИНЕ

ИГРАМО СЕ И
СНИМАМО

-Цртање и писање текста
-Цртање сложенијих
цртежа комбинованих са
текстом
-Комбиновање
појединих алата за
цртање и писање у
решавању конкретних
проблема
-Покретање програма
-Чување цртежа и
штампање

-Припремање материјала
за новине
-Уређивање текстова и
цртежа

-Руковање web –
камером (прикључивање
камере на рачунар,
покретање програма за
снимање, меморисање и
уређивање снимака)

Разговор, усмено
излагање, рад на

задацима

Фронтални,
индивидуални, рад у
пару, групни рад

Разговор, усмено
излагање, рад на

задацима

Фронтални,
индивидуални, рад у
пару, групни рад

Разговор, усмено
излагање, рад на

задацима

Мађарски језик, ликовна
култура, математика

Мађарски језик, ликовна
култура, математика

Учитељ,
ученици,
наставник

информатике

Учитељ,
ученици,
наставник

информатике



4. КРЕИРАМО И
СТВАРАМО

-Креирање одељенског
CD-a
-Руковање електронском
поштом
-Креирање писма,
постера, позивница,
честитки, албума,
календара... користећи
једноставан програм и
лако обрадив материјал

Фронтални,
индивидуални, рад у
пару, групни рад

Разговор, усмено
излагање, рад на

задацима

Фронтални,
индивидуални, рад у
пару, групни рад

Мађарски језик, ликовна
култура, математика

Мађарски језик, ликовна
култура, математика

Учитељ,
ученици,
наставник

информатике

Учитељ,
ученици,
наставник

информатике



НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

Редни
број

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација са другим
предметима и
активностима

Носиоци
активности

1.

2.

3.

4.

5.

NÉPÜNK MÚLTJÁBÓL

JELES NAPOK,
HIEDELMEK, BABONÁK

RÉGI FOGLALKOZÁSOK

JÁTÉKOK, TÁNCOK

KÉZMŰVESSÉG

-a nemzeti öntudat
megőrzése
-hagyományaink,
népszokásaink ápolása
-vallási ünnepek és a
hozzájuk kötődő szokások
felelevenítése
-a vallási tartalmak
megismerése
-őseink tisztelete

-a hiedelem és a babona
szó fogalmának
megismerése

-az időjósló napok és a
hozzájuk kötődő
hiedelmek megismerése,
illetve felelevenítése
-az állatokhoz fűződő
babonák megismerése,
felelevenítése
-az ünnepek fontossága
családjainkban, a szeretet
ápolása, az ünnepi
hangulat felidézése

-régi mesterségek,
foglalkozások
megismertetése

-magyar népi játékok,
dalok és táncok elsajátítása

-régi, ma ritkán használt
kézművességek
felelevenítése
-a tanulók érzelmi
világának gazdagítása
-a csapatmunka
kialakítása, fontosságának
hangsúlyozása

Beszélgetés,
bemutatás, szóbeli
közlés, festés, rajz,

szobrászat

Frontális, egyéni,
munka párban,
csoportmunka

Beszélgetés,
bemutatás, szóbeli
közlés, festés, rajz,

szobrászat

Frontális, egyéni,
munka párban,
csoportmunka

Beszélgetés,
bemutatás, szóbeli
közlés, festés, rajz,

szobrászat

Magyar nyelv,
zenekultúra,

környezetismeret,
képzőművészet

Magyar nyelv,
zenekultúra,

környezetismeret,
képzőművészet

Tanító, tanulók

Tanító, tanulók



Frontális, egyéni,
munka párban,
csoportmunka

Magyar nyelv,
zenekultúra,

környezetismeret,
képzőművészet

Tanító, tanulók

V РАЗРЕД

ПРОГРАМОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

КОРЕЛАЦИЈА

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА

АКТИВНО
СТИ

УЧЕНИКА
АКТИВНОСТИ
НАСТАВНИКА

АКТИВНОС
ТИ,МЕТОДЕ
,ОБЛИЦИ

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

/ОЦЕЊИВАЊА
УЧЕНИКА

Припрема за
читање и писање

Ученик зна да
правилно изговара
гласове; ученик
правилно интонира
реченицу; ученик
изражава мисли идеје
и осећања

Ликовна култура
Музичка култура

Слуша
Посматра
Прича
Практично
комуницира
Манипулиш
е сликама
Ређа
слагалице
од слова и
слика

Препознаје
напредовање
ученика
Подстиче
ученике и
помаже им у
остваривању
бољих резултата

Фронтални,
индивидуални
, рад у пару,
групни
Илустративно
демонстратив
на метода,
метода
писаних
радова,
дијалошка
метода

Усмена провера
Check- листе



Учење читања и
писања

Ученик идентификује
гласове, речи и
реченице; Ученик
пише штампаним и
писаним словима;
Ученик је савладао
технике читања

Ликовна култура
Музичка култура
Свет око нас

Именује и
чита слова
Прави речи
од слова
Прави од
речи
реченице
Чита
текстове
Активно
учествује у
причању

Помаже
ученицима
приликом
писања слова
Подстиче
ученике
Исправља
грешке,
награђује

Фронтални,
индивидуални
, рад у пару,
грпни
Илустраи-вно
демонстратив
на метода,
метода
писаних
радова,
дијалошка
метода,
метода
писаних
радова,
метода рада
на тексту

Писмена провера

Отворени
разговори

Ученичка
самопроцена

Језик

Ученик правилно
изговара гласове;
ученик читко пише
писаним словима по
диктату; Ученик
поштује велико
слово, тачку, упитник
и узвичник

Математика
Ликовна култура
Музичка култура
Свет око нас

Препознаје
слова, речи,
реченице
Пише
велико
слово на
почетку
реченице, у
писању
личних
имена,
градова…
Правилно се
потписује
Користи
тачку на
крају
реченице
Зна
функцију
упитника
иузвичника

Помаже
ученицима да
разликују глас,
реч и реченицу
Мотивише
ученике
Награђује
ученике за
постигнути
успех
Сугерише, ако за
то има потребе

Фронтални,
индивидуални
, рад у пару,
грпни
Илустра-ивно
демонстратив
на метода,
метода
писаних
радова,
дијалошка
метода,
метода

Писмена провера

Отворени
разговори

Ученичка
самопроцена

Језичка култура
изражавања

Ученик препричава
догађаје и доживљаје;
Ученик слободно и
подстицајно описује
предмете и појаве;
Ученик пише по
диктату;

Ликовна култура
Музичка култура
Свет око нас

Учествује у
причању
Слободно
препричава
Рецитује
Реализује
једноставниј
е говорне
улоге
Решава
ребусе
Пише по
диктату

Подстиче
ученике на боље
изражавање
Богати ученички
фонд речи
Слуша ученике,
диктара

Фронтални,
индивидуални
, рад у пару,
грпни
Илустраивно
демонстратив
на метода,
метода
писаних
радова,
дијалошка
метода,
метода

Писмена провера

Отворени
разговори

Ученичка
самопроцена

Усмена провера
Check- листе

Књижевност

Ученик разликује
позитивне и
негативне јунаке;
Ученик разликује
стварно од
нестварног; Ученик
издваја главне актере,
време и место радње;
Ученик изражава
сопствени утисак о
прочитаном;

Ликовна култура
Музичка култура
Свет око нас

Чита
текстове
Увежбава
логичко
читање
Препознаје
књижевна
дела
Доживљава
и разуме
прочиано

Чита ученицима
текст
Тумачи
непознате речи
Подстиче
ученике на
читање и
анализу текста

Фронтални,
индивидуални
, рад у пару,
грпни
Илустраивно
демонстратив
на метода,
метода
писаних
радова,
дијалошка
метода,
метода

Писмена провера

Отворени
разговори

Ученичка
самопроцена

Усмена провера
Check- листе



Оперативни задаци:
- проверавање и систематизовање знања стечених у претходним разредима;
- овладавање простом реченицом и њеним деловима;
- увођење ученика у појам променљивости и непроменљивости врста речи;
- стицање основних знања о именицама и функцијама падежа;
- стицање основних знања о глаголима (видовима и функцијама);
- савладавање елемената изражајног читања и касизања, одређених програмом;
- увођење ученика у структуру и анализу епског дела (с тежиштем на књижевном лику);
- увођење ученика у уочавање и тумачење главних мотива и песничких слика у лирској песми;
- оспособљавање ученика за самостални, планско и економично препричавање, причање, описивање,

извештавање, те за обједињавање разних облика казивања (према захтевима програма).

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ

Ред.
Бр. НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)

Начин оствар.
програма

Корелација са др.
предметима и
активнос.

Носиоци
активности

1. Обрада текстова Продуктивно овладавање
продуктивног језика

фронтални,
индивидуални,
дијалошка м.

израда плаката
учествовање на
приредбама
израда зидних

новина

израда стрипа –
решавање
конфликата
дебата

наставник
ликовне к.

директор

ученици

шк.психолог

2. Обрада граматике Упознавање елементарних
законитости српског језика

фронтални,
индивидуални,
дијалошка и
монолошка м.

3. Говорне вежбе Разумевање саговорника и
усмено излагање о темама из
свакодневног живота

фронтални,
индивидуални,
дијалошка м.
монолошка

4. Припрема за школски писмени
задатак

владавање језиком у оквиру
предвиђене језичке грађе

фронтални,
дијалошка м.
индивидуални

5. Писмене вежбе, школски
писмени задаци

Савладавање два српска писма и
основе правописа

индивидуални,
дијалошка и
монолошка м.

6. Тематско понављање и
утврђивање градива

Провера знања о елементарним
законитостима српског језика

индивидуални,
монолошка м.

Оперативни задаци:
- усвајање предвиђених језичких структура и око 250 (400) нових речи и израза;
- разумевање, на слух, повезану, сложенију садржину са више лексичких јединица од одних које

ученици користе продуктивно;
- даље оспособљавање за разговор о предвиђеним темама, као и за монолошко излагање са новим

захтевима у складу са предвиђеном повећаном језичком грађом;
- кориговање грешака, и граматичких и у домену изговора, које се јављају под утицајем матерњег

језика ученика;
- даље оспособљавање за самостално, информативно читање лакших текстова различитог жанра

(литерарних, научно-популарних, публицистичких – листова за децу) и упознавање елемената
културе народа који говоре српским језиком;

- оспособљавање за анализу текста;
- даље оспособљавање 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.;

- стицање знања из језика и о језику путем наставе граматике, што ће допринети бржем развијању
језичке компетенције;

- оспособљавање за коришћење језичких приручника и двојезичних речника.



МАТЕМАТИКА

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

Начин остваривања

К
ор
ел
ац
и
ја

Н
оси

оц
и

ак
ти
вн
ости

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво
Облик рада
Фронтални и
индивидуални,

Методе рада и
наставна средства

Дијалошка,
илустративно-

демонстртативна,
уджбеник, збирка
задатака, табла

К
орелација

са
ф
изиком

и
ликовном

културом

Н
А
С
Т
А
В
Н
И
К
,У
Ч
Е
Н
И
К

СКУПОВИ / / /

ОСНОВНИ
ГЕОМЕТРИЈС
КИ ОБЈЕКТИ

Ученик:

1) влада појмовима
дуж, полуправа,
права, раван и
(уочава њихове
моделе у реалним
ситуацијама и уме
да их нацрта
користећи прибор;
разликује
паралелне и
нормалне праве)
МА.1.3.1.

2) влада
појмовима: круг,
кружна линија
(издваја њихове
основне елементе,
уочава њихове
моделе у реалним
ситуацијама и уме
да их нацрта
користећи прибор)
МА. 1.3.3.

3) користи
одговарајуће
јединице за
мерење дужине
МА.1.4.1.

/

Ученик уме да:

1) закључује
користећи особине
паралелних и
нормалних правих
МА. 3.3.1.

ДЕЉИВОСТ
БРОЈЕВА

Ученик уме да:

1) дели са
остатком
једноцифреним
бројем и зна када
је један број дељив
другим
МА. 1.1.5.

Ученик уме да:

1) примени основна
правила дељивости
са 2, 3, 5, 9 и
декадним јединицама
МА. 2.1.3.

Ученик уме да:

1) оперише са појмом
дељивости у
проблемским
ситуацијама
МА. 3.1.1.

УГАО

Ученик:

1) влада појмом
угао (уочава
његове моделе у
реалним
ситуацијама и уме
да га нацрта
користећи прибор;
разликује неке
врсте )
МА.1.3.1.

Ученик уме да:

1) одреди
суплементне углове,
упоредне и унакрсне
углове; рачуна са
њима ако су
изражени у целим
степенима
МА. 2.3.1.

Ученик уме да:

1) рачуна са угловима
укључујући и
претварање угаоних
мера; закључује
користећи особине
паралелних и
нормалних правих,
укључујући углове на
трансверзали
МА. 3.3.1.

РАЗЛОМЦИ Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да:



1) прочита и
запише различите
врсте разломака
МА.1.1.1.

2) преведе
децимални запис
броја у разломак и
обрнуто
МА. 1.1.2.

3) упореди по
величини разломке
у истом запису,
помажући се
сликом кад је то
потребно
МА. 1.1.3.

4) изврши једну
основну рачунску
операцију са
разломцима у
истом запису,
помажући се
сликом кад је то
потребно (у
случају сабирања и
одузимања само са
истим
имениоцима;
рачуна, на пример
1/5 од n, где је n
дати природан број
МА. 1.1.4.

5) одреди задати
проценат неке
величине
МА. 1.5.4.

6) заокругљује
децималне бројеве
МА. 1.4.4.

1) упореди по
величини разломке
записане у
различитим
облицима
МА. 2.1.1.

2) одреди
реципрочну вредност
разломка; израчуна
вредност
једноставнијег израза
са више рачунских
операција различитог
приоритета,
укључујући
ослобађање од
заграда, са
разломцима у истом
запису
МА. 2.1.2.

3) користи разломке
и бројевне изразе с
разломцима у
једноставним
реалним ситуацијама
МА. 2.1.4.

4) користи једначине
с разломцима у
једноставнијим
текстуалним
задацима
МА. 2.2.5.

1) одреди вредност
сложенијег израза с
разломцима
МА. 3.1.1.

2) користи разломке и
изразе с разломцима у
реалним ситуацијама
МА. 1.5.4.

3) користи једначине и
неједначине с
разломцима
решавајући и
сложеније текстуалне
задатке
МА. 3.2.5.

ОСНА
СИМЕТРИЈА

/

Ученик уме да:

1) уочи
осносиметричне
фигуре и да одреди
осу симетрије
МА. 3.1.1.

/

ПОЛУГОДИШ
ЊА И

ГОДИШЊА
СИСТЕМАТИЗ
АЦИЈА(ПОЛУ
ГОДИШЊИ И
ГОДИШЊИ
ТЕСТОВИ)

/ / /

ПИСМЕНИ
ЗАДАЦИ

/ / /



Оперативни задаци:

- формирање и графичко приказивање скупова и њихових подскупова;
- извођење скуповних операција и правилна употреба одговарајућих ознака;
- схватање смисла речи “и”, “или”, “не”, “сваки”, “неки”;
- схватање познатих геометријских фигура (права, дуж, полуправа, раван, кружница, круг, угао и др.)

и као скупова тачака, уз њихово адекватније описивање, примењујући пир томе скуповне операције и
ознаке;

- упознавање углова уз трансверзалу паралелних правих, углова са паралелним крацима и њихових
својстава, као и умење цртања праве паралелне датог правој;

- упознавање дељивости природних бројева и основних правила дељивости;
- умење одређивања најмањег заједничког садржалаца и највећег заједничког делилаца;
- схватање појма разломка, умење записивања на разне начине и вршење прелаза с једног начина на

други;
- умење упоређивања разломака и илустровање на бројевној правој;
- стицање довољне увежбаности у извођењу основних рачунских операција с разломцима (у оба

записа);
- могућност читања, састављања и израчунавања мање сложених бројевних израза;
- умење решавања једноставнијих једначина и неједначина у вези са разломцима;
- увиђање математичког садржаја у текстуалним задацима и могућност изражавања математичким

језиком;
- упознавање осне симетрије и њених својстава, као и умење извођења констукције симетрале дужи,

симетрале угла и нормале на дату праву кроз дату тачку.

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК

Ред.
Бр. НАСТАВНА

ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА Корелација Носиоци

активности

1. irodalmi
ismeretek

-a magyar nep multjanak irodalmi alkotasokon keresztul.
-a vajdasagban elo nepek es nemzeti kissebsegek irodalmi
alkotasainak szokasainak es h
-agyomanyainak megismerese estisztelese.
-a media:nyomtatott sajto,tv,radio,vilagsajto.
-az edig megszervezett helyesirasi ismeretek elmelyitese es
uj nyelvtani ism.elsajatitasa.
-a kor technikai fejlodesenek nyelvi teruletei a vilaghalon-
megfigyeles.
-onallo beszamolo velemeny kialakulasa az elolvasott
irodalmi muvekrol.
-sajat nezopont megvedesenek kepessege.
-irodalom elmeleti ismereteik bovitese.
-a fogalmazasai ismeretek bovitese.
-a fogalmazasai ismeretk gyakoorlasa,szovegszerkeztes.

Frontális,
munka

Egyéni
munka

pármunka

csoportmunka.

Történelem

Filmművészet

Építészet

Festészet

Zeneművészet
Informatika

A tanár

A diákok

2. nyelvtani
ismeretek

3. hazi
olvasmanyok

4. irasbeli
dolgozatok

Az oktató-nevelő munka részfeladatai:
- Rendszerezzük az előző osztályokban tanult tananyagot
- A tanterv követelményeinek megfelelően tovább fejlesztjük a kifejező szövegolvasást és versmodást
- A tanulók sajátítsák el az egyszerű mondatra vonatkozó alapvető tudnivalókat
- Syereyyenek ismereteket ay össyetett mondatról
- Ismerjék meg tanulóink a syóképyést és a syóalkotás módjait, hogy gaydagítsák syókincsüket
- Sajátítsák el az nálló, tervszerű, syabatos mesélést, elbeszélést, leírást, jellemábrázolást, valamint (a tanterv követelményeinek

megfelelően) a különböző kifejezésmódokat
- Sajátítsák el az elbeszélő irodalmi művek szerkezeti felépítésének jellgzetességeit és a mű elemzését (elsősorban a

jellemábrázolást)
- Készítsük fel őket az irodalmi művek fő motívumainak megértésére, a költői képek felismerésére és értelmezésére
- Tegyük fontossá a tanulók számára az ismeretforrások mindennapi igénybevételét.



ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

КОРЕЛАЦИЈА НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

1. INTRODUCTION Како се траже и дају лични податци;
Опишу простор у коме се наалзе, саопште
шта имају/немају;
Правилна употреба Present Simple-a и
Present Continuous-a;
Примена стечених знања и вештина;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару,
разговор,
дијалог

Грађанско вапитање, српски језик,
музичка к.;
ШРП:Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације, рад у пару,
групни рад, издвајање битних речи);
Примена ИОП-а: прилагођавање
материјала ученицима који раде по
ИОП-у;

Наставник,
ученици

2. UNIT 1 – MY LIFE Да комуницирају о свакодневним
активностима, као и о кућним пословима-
Present Simple;
Правилна упореба прилошких одредби за
време (учесталост);
Разумети важност обављања кућних
послова, као и њихово учествовање у
истим;
Научити редне бројеве, како се пишу и
читају датуми;
Развити говорну културу приликом
обележавања важних догођаја у животу;
Да науче да пажњиво слушају саговорнике;
Научети ученике како да мере време;
Разити љубав према математици;
Примена стечених знања и вештина

Фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару,
разговор,
дијалог

Грађанско вапитање, српски језик,
музичко, историја, математика;
ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације ученика(квиз,
асоцијације, рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а (прилагођавање
материјала ученицима који раде по
ИОП-у);

Наставник,
ученици

3. REVISION + TEST
1

Примена стечених знања и вештина; Фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару,
разговор,
дијалог

ШРП:Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације, рад у пару,
групни рад, издвајање битних речи);
Примена ИОП-а: прилагођавање
материјала ученицима који раде по
ИОП-у;

Наставник,
ученици

4. UNIT 2 -
ANIMALS

Причају о радњама које се догађају о
садашњости користећи правилно Present
Continuous;
Развити љубав према животињама;
Развити навику да брину о својим/туђим
стварима;
Успашно комуницирају у садашњости
користећи Present Simple и Present
Continuous;
Да прате и разумеју причу на енглеском
језику;
Науче да правилно користе личне заменице
у функцији субјекта и објекта;
Савладају must- за извршавање обавеза;
Комуникација о кичмањацима и њихово
разврставање;
Примена стечених знања и вештина.

Фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару,
разговор,
дијалог

Српски језик, биологија, грађанско
вапитање;
ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације ученика(квиз,
асоцијације, рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а (прилагођавање
материјала ученицима који раде по
ИОП-у);

Наставник,
ученици

5. THE FIRST
WRITTEN TEST
(PRVI PISMENI
ZADATAK)

Правилно и самостално одговорити на
питања у вези са текстом, препричати
задати текст или написати састав на задату
тему;
Примена стечених знања и вештина;
Ученик самостално или уз помоћ
наставника уочава начињене грешке;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару,
разговор,
дијалог

ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације ученика(квиз,
асоцијације, рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а (прилагођавање
материјала ученицима који раде по
ИОП-у);

Наставник,
ученици

6. UNIT 3 -
HOLIDAYS

Правилна употреба глагола то be- бити у
Past Simple-у;
Разумети потребу за дружем са вршњацима
широм света;
Науче разлику између правилних и
неправилних глагола, као и да савладају
њихову употребу у Past Simple-у;
Да умеју да се снађу ако им се деси нешто
непредвиђено;
Умеју да испричају/напишу догађај из
прошлости;
Разумеју важност бриге о кућним
љубимцима;
Како упоредити садашњост и прошлост и
како их разликовати;
Примена стечених знања и вештина;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару,
разговор,
дијалог

Српски језик, географија, грађанско
вапитање;
ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације ученика(квиз,
асоцијације, рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а (прилагођавање
материјала ученицима који раде по
ИОП-у);

Наставник,
ученици

7. TALKING ABOUT
EXPERIENCES
AND THINGS

Ученици комуницирају о својим
искуствима користећи Present Perfect;
Реагују на насиље;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад,

Српски језик, грађанско вапитање;
ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације ученика(квиз,

Наставник,
ученици



THAT HAVE JUST
HAPPENED

Развијају машту;
Примена стечених знања и вештина;

рад у пару,
разговор,
дијалог

асоцијације, рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а (прилагођавање
материјала ученицима који раде по
ИОП-у);

8. UNIT 4 - FOOD Науче како се наручује јело и пиће у
ресторану;
Научити их лепим манирима;
Науче које су именице бројиве а које
небројиве;
Правилна употреба чланова у енглеском
језику;
Да схвате да различите културе имају
сличне приче;
Правилна употреба:
-some/any, How many/much?, a few/a little;
Схвате важност уредности;
Успешно комуницирају о количини;
Сарађују и помажу једни другима;
Да прате рецепт за припремање хране;
Развити интерес за спремање хране, као и за
разне врсте хране широм света;
Примена стечених знања и вештина;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару,
разговор,
дијалог;

Српски језик, биологија,
историја,географија, грађанско
вапитање;
ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације ученика(квиз,
асоцијације, рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а (прилагођавање
материјала ученицима који раде по
ИОП-у);

Наставник,
ученици

9. REVISION + TEST
2

Примена стечених знања и вештина; Фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару,
разговор,
дијалог;

ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације ученика(квиз,
асоцијације, рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а (прилагођавање
материјала ученицима који раде по
ИОП-у);

Наставник,
ученици

10. UNIT 5 – MY
COUNTRY

Препознати и именовати основне
географске појмове;
Развију интерес за географију и историју;
Да науче да комуницирају о географским
карактеристикама неке земље;
Да описују и упоређују временске прилике;
Да науче компарацију придева (компаратив
и суперлатив);
Развити интерес за камповање;
Да упоређују људе/ствари користећи
структуру as ... aѕ;
Уочавају сличности између језика;
Примена стечених знања и вештина;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару,
разговор,
дијалог;

Српски језик, географија, историја,
грађанско васпитање;
ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације ученика(квиз,
асоцијације, рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а (прилагођавање
материјала ученицима који раде по
ИОП-у);

Наставник,
ученици

11. THE SECOND
WRITTEN TEST
(DRUGI PISMENI

ZADATAK)

Правилно и самостално одговорити на
питања у вези са текстом, препричати
задати текст или написати састав на задату
тему;
Примена стечених знања и вештина;
Ученик самостално или уз помоћ
наставника уочава начињене грешке;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару,
разговор,
дијалог;

ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације ученика(квиз,
асоцијације, рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а (прилагођавање
материјала ученицима који раде по
ИОП-у);

Наставник,
ученици

12. ENTERTAINMEN
T

Уочити разлику између придева и прилога;
Развију интересовање за филмску уметност
и читање авантуристичких прича;
Да комуницирају о обавезама користећи
глагол have to / don’t have to;
Да науче језичке структуре којима се дају и
прихватају предлозиWhy don’t we..., Let’s...,
How about..., Shall we ... / That’s a good idea.
/ OK. / Fine. / Where / When shall we ...;
Да развију навику пристојне комуникације;
Примена стечених знања и вештина

Фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару,
разговор,
дијалог;

Српски језик, грађанско васпитање;

ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације ученика(квиз,
асоцијације, рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а (прилагођавање
материјала ученицима који раде по
ИОП-у);

Наставник,
ученици

Оперативни задаци:
- разумевање говора (препознавање страног језика међу другим; препознавање изјавне, заповедне и

упитне интонације; порепознавање гласова; разумевање израза из упутстава за рад; разумевање
краћих дијалога и монолога; разумевање једноставних песница и бројалица);

- усмено изражавање (правилно изговарање гласова; правилно репродуковање основних
интонацијских схема; коришћење устањених израза учтивости; постављање питања и императивних
исказа; дијалог, вођење разговора; представљање себе или другога; интерпретација краће песме);

- разумевање писаног текста (савладавање технике читања; упознавање осн.правила графије и
ортографије; разумевање упутстава; разумевање крате писане поруке; разумевање садржаја
непознатог текста);



- писано изражавање (упознавање основних правила графије, ортографије и интерпункције;
писањекратких реченица; кратко одговарање на једноставна питања; писање речи и кратких
реченица; писање кратких порука; издвајање и писање кључних речи);

- елементи цивилизације (упознавање начина понашања својствено култури; упознавање назива
земаља, становника, језика, изгледа земаља, симбола, градова, производа, имена, познатих личности,
живота младих, оброка, празника).

БИОЛОГИЈА

Ред.
Бр. НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)
НАЧИН

ОСТВАРИВАЊА.
Корелација

Носиоци
активн.

1. Увод Да схвате појам биологије као науке за напредак
човечанства и одрживог развоја;

Упознају основну и јединствену грађу живих
организама,разноврсност живог света;

Да упознају царство биљака и најзначајније
групе;

Да упознају основне елементе заштите и степен
угрожености биљака;

Да упознају царство гљива и њихове основне
карактеристике.

монолошка,
дијалошка,
демонстр.

фронтални,
рад у пар.
рад у грап.,
индивид.

географија,
историја,
ликовна
култура
израда
плаката,
зидних
новина,

организовање
квиза знања,

псих.
радионице

настаници
биологије.

пед.-псих.
служба

ученици

помоћно
особље

2. Особине живих бића и
разноврсност живог света

3. Царство биљака-грађа и
животни процеси биљака

4. Разноврсност биљака значај
и заштита

5. Царство гљива

Оперативни задаци:
- схватање појма биологије као науке значајне за напредак људског друштва и заштите природе;
- оспособљеност за руковање једноставним лаб.прибором, лупом или микроскопом, као и умење

израде једноставних примремених препарата;
- упознавање и усвајање знања да се објасни основна спољашња и унутрашња грађа вегетативних

биљних органа;
- умење објашњавања грађе цвета, плода и семена и схватање појаве ових органа као резултата

прилагођавања животној средини;
- схватање процеса опрашивања и оплођења и начин опрашивања и расејавања биљака;
- схватање да су биљке жива бића и да су груписане према сродности;
- упознавање осн.одлика микроорганизама и њиховог значаја и улоге у природи;
- упознавање гљива и њихових осн.карактеристика;
- упознавање природног система биљака и најзначајнијих група талофита и кормофита;
- учење распознавања најтипичнијих јестивих, лековитих и отровних биљака;
- упознавање метода гајења биљака у кући и башти;
- упознавање основних елемената заштите флоре и степена угрожености биљака делатностима човека

у природи;
- развијање интересовања за проширивање знања у одговарајућим институцијама (ботаничка башта,

природњачки музеј, библиотеке).



ИСТОРИЈА

Рeдни
број НАСТАВНА

ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активн.

1. Увод у
прошлост.
Штa je
прошлост?

Разумевањe појма прошлости. упознавањe
начина и значаја проучавања прошлости.
Усвајања знања о основној подели људског
друштва на периоде и рачунању времена.
Разумеваење основних временских
одредница(деценија , век и миленијум)

Монолошка,
дијалошка,
текстулана и
деомонстра-

тивна,

Фронтални,
групни и

индивидуални,
рад у паровима

Географија,
српски језик и
књижевност,
ликовна к.,
музичка к.,
веронаука,
грађанско
васпитање.

Израда
реферата, паноа
експеримент,
израда мапа,

анализа текста и
историјских
извора.

наставници
историје,

ученици,

предметни
наставници,

вероучитељ

2. Праисторија Усвајање знања о основним историјским
појмовима везаним за праисторију, о
карактеристикама развоја зудског друштва
у праисторији.

3. Стари Исток Усвајање знања о основама најстаријих
дражава, развоју људског друштва u старом
веку. Оспособљавање ученика за
коришћење историјских карата.
Упознавање са географским појмом
Блиског истока.

4. Стара Грчка Стицање знања о најважнијим догађајима и
личностима Старе Грчке , појму полиса,
структури друштва и државном уређењу.
Усвајање знања o развоју културе,
науке,филозофије и уметности грчког
друштва као jедног од темеља савремене
цивилизације.

5. Хеленизам Разумевање појма Хеленизам. Стицање
знања о временском оквиру хеленизма,
хеленистичкој култури и личности
Александра Великог.

6. Стари Рим Усвајање знања о уређењу римске државе,
развоју и структури друштва,војничком
устројству и римском праву.
Оспособљеност за коришћење ист. карте и
одређивање географског положаја царства .
Стицање знања о настанку хришћанства
као религије,личности оснивача и њеној
првобитној форми.

Оперативни задаци:

- разумевање појма прошлости;
- упознавање начина и значаја проучавања прошлости;
- разумевање основних одлика праисторије и старог века;
- примењивање временских одредница (деценија, век, миленијум);
- оспособљавање за коришћење историјске карте;
- стицање знања о личностима које су обележиле епоху старог века;
- упознавање основних одлика античке културе.



ГЕОГРАФИЈА

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. 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;
- разликује одговорно од
неодговорног понашања
човека према природним
ресурсима и опстанку
живота на Земљи

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура,
Историја,Биологиј
а,Свет око нас

Наставник,
ученик

2. Васиона -разликује појмове васиона,
галаксија, Млечни пут,
Сунчев систем, Земља;
- 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;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Математика:
предмети у
простору и односи
међу њима.Свет
око нас

наставник,
ученик

3. Планета Земља
1.Облик Земље и
структура њене
површине

2.Земљина кретања

-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;

-разликује и објасни
Земљина кретања и њихове
последице;
- повеже смер ротације са
сменом дана и ноћи
-разликује и објасни
Земљина кретања и њихове
последице;
- повеже смер ротације са
сменом дана и ноћи;
- повеже нагнутост
Земљине осе
са различитом
осветљеношћу површине

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура,
Информатика

Математика:
предмети у
простору и односи
међу
њима,Историја,
Биологија,Физика,
Техничко
образовање

наставник,
ученик



3.Унутрашња грађа
и рељеф Земље

-4.Ваздушни омотач
Земље

5.Водени омотач
Земље

Земље;
- повеже револуцију Земље
са сменом годишњих доба
на северној и јужној
полулопти и појавом
топлотних појасева;

- разликује деловање
унутрашњих сила
(сила Земљине теже,
унутрашња топлота Земље);
- разликује основне омотаче
унутрашње грађе Земље;
- помоћу карте и цртежа
опише начине и последице
кретања литосферних плоче
(вулканизам, земљотреси,
набирање и раседање);
- 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;

- опише структуру
атмосфере;
- наведе временске промене
које се дешавај у
тропосфери (ветрови,
падавине, облаци,
загревање ваздуха...);
- разликује појам времена
од појма климе
- опише структуру
атмосфере;
- наведе временске промене
које се дешавај у
тропосфери (ветрови,
падавине, облаци,
загревање ваздуха...);
- разликује појам времена
од појма климе;
- наведе климатске
елементе и чиниоце и
основне типове климе;
- графички представи и чита
климатске елементе
(климадијаграм)користећи
ИКТ;
- користи
дневнеметеоролошке
извештаје из медија и
планира своје активности у
складу са њима;
- наводи примере утицаја
човека назагађење
атмосфере и предвиђа
последице таквог



6.Биљни и
животињски свет на
Земљи

понашања;
-наводи примере о утицају
атмосферских непогода на
човека
(екстремне температуре и
падавине, град, гром, олуја);

- 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);
- 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;
- наводи 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;

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



Оперативни задаци:

- Стицање најосновнијих знања о васиони и васионским телима, њиховим својствима, облику и
величини Земље, њеном положају у васиони и у Сунчевом систему;

- Стицање основних знања о Земљиним кретањима и њиховим узроцима и последицама;
- Стицање основних знања и вештина из картографије, оспособљавање за коришћење географске карте

и оријентације у простору;
- Упознавање појава и процеса у Земљиним сферама (литосфера, атмосфера, хидросфера и биосфера),

као и њихове међусобне условљености;
- Разумевање потребе очувања, унапређења и заштите Земљиних сфера и комплесне географске

средине у којој егзистира и човек;
- Развијање способности за активно стицање и примену знања из географије кроз самостално учење и

истраживање.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ред.
бр. НАСТАВНА

ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. ЛИНИЈА
 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

 црта разноврсним прибором и
материјалом изражавајући замисли,
машту, утиске и памћење опаженог

 разматра, у групи, како је учио/-ла о
изражајним својствима линија и где
се та знања примењују

искаже своје мишљење о томе како је
развој цивилизације утицао на развој
уметности

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Математика
Историја

наставник
ученик

2. ОБЛИК  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 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

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Математика
ТО
Биологија

наставник,
ученик



Оперативни задаци:
- поступно оспособљавање за ликовно изражавање упознавањем слободног ритмичког компоновања,

линије, облика орнамента, луминообјеката и колажа, визуелног споразумевања и пројектовањем
употребних предмета;

- даље развијање код ученика способности обликовања конструисања и комбинаторике;
- поступно развијање психолошких способности за визуелно меморисање и предочавање;
- проширивање сазнања и искуства ученика у коришћењу средстава и материјала ликовног

изражавања и обликовања;
- упознавање основа архитектуре урбанизма, дизајна и визуелних комуникација;
- омогућавање ученицима да се лакше укључују у рад и утицање на развијање њиховог активног

односа према актурелним питањима заштите и унапређења човекова природне и културне средине.ж

облицима и где та знања примењује
искаже своје мишљење о томе зашто је
уметничко наслеђе важно

3. РИТАМ  опише ритам који уочава у природи,
окружењу и уметничким делима

 пореди утисак који на њега/њу
остављају различите врсте ритма

 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

 разматра, у групи, како је учио/-ла о
визуелном ритму и где та знања
може применити

 направи, самостално,
импровизовани прибор од
одабраног материјала

искаже своје мишљење о томе зашто
људи стварају уметност

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Музичка култура
наставник,
ученик

4.

В
И
ЗУ

Е
Л
Н
О

С
П
О
Р
А
ЗУ

М
Е
В
А
Њ
Е

 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

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Историја наставник,
ученик



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1.
ЖИВОТНО И
РАДНО
ОКРУЖЕЊЕ

- Описује 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
окружењу

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство,
математика,
биологија,
географија и
ликовна култура

Наставник и
ученици



2. САОБРАЋАЈ

- процени како би изгледао
живот људи без саобраћаја
- класификује врсте саобраћаја
и саобраћајних средстава
према намени
- наводи професије у подручју
рада саобраћаја
- 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
- аргументује наопходност
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
понашање пешака и возача
бицикла.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство,
математика,
биологија,
географија и
ликовна култура

Наставник и
ученици



3.
ТЕХНИЧКА И
ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

- Самостално црта једноставан
предмет скицом и техничким
цртежом
- 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 приступање онлајн
ресурсима
- прузима одговорност за рад
- представи идеје и планове
које предузима користећи
савремену информационо-
комуникациону технологију и
софтвер

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство,
математика,
биологија,
географија и
ликовна култура

Наставник и
ученици

4. РЕСУРСИ И
ПРОИЗВОДЊА

- Повезује својства природних
материјала са њиховом
применом
- објасни технологије 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 и стега)
-направи план израде
једноставног производа и план
управљања отпадом
- самостално израђује
једноставан модел

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство,
математика,
биологија,
географија и
ликовна култура

Наставник и
ученици

-самостално проналази
информације потребне за
израду предмета или модела
користећи ИКТ и Интернет
сервисе
- одабира материјале и алате за
израду модела
- мери и обележава модел
- ручно израђује једноставан
предмет користећи папир,
дрво, текстил или кожу уз
одговарајућу технику,



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 посупа
предузимљиво и иницијативно.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)
САДРЖАЈИ

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

ЧОВЕК И МУЗИКА

– наведе начине и 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 сл.);

Човек у праисторији

Улога музике у првобитном друштву;

Човек и ритуал: улога музике у ритуалу
(музичко-антрополошка 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 Србији и светске баштине.

Човек Антике

Божанска природа музике:

– митолошка свест античког човека;

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:

МОНОЛОШКА,
ДИЈАЛОШКА,
СЛУШАЊЕ АУДИО –
ПРИМЕРА

ПРАКТИЧНИ РАД

ОБЛИК РАДА:

ФРОНТАЛНИ

ГРУПНИ РАД

МУЗИЧКИ
ИНСТРУМЕНТИ

– 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;

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:

МОНОЛОШКА,
ДИЈАЛОШКА,
СЛУШАЊЕ АУДИО –
ПРИМЕРА

ПРАКТИЧНИ РАД

ОБЛИК РАДА:

ФРОНТАЛНИ

ГРУПНИ РАД

5.
КОНСТРУКТОРС
КО
МОДЕЛОВАЊЕ

поступке и алате
- користи програм за обраду
текста за креирање документа
реализованог решења
- самостално представља
пројектну ид еју, поступак
израде и решење
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
пара или мање групе у складу
са улогом и показује
поштовање према
сарадницима
- пружи помоћ у раду другим
ученицима
- процењује остварен резултат
и развија предлог унапређења

Методе рада:
Практичан и истраживачки
рад

Облици рада:
групни,
индивидуални,
у пару

Информатика и
рачунарство,
математика,
биологија,
географија и
ликовна култура

Наставник и
ученици



СЛУШАЊА
МУЗИКЕ

– изражава се покретима 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 инструменте;

– илуструје примере коришћења 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;

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;

Слушање народних и уметничких дела
инспирисаних фолклором народа и
народности, различитог садржаја, облика
и расположења, као и музичких прича;

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:

МОНОЛОШКА,
ДИЈАЛОШКА,
СЛУШАЊЕ АУДИО –
ПРИМЕРА

ПРАКТИЧНИ РАД

ОБЛИК РАДА:

ФРОНТАЛНИ

ГРУПНИ РАД

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Певање

– пева и свира
самостално 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 извођењу музике
(коришћење матрица,
караоке програма, аудио
снимака...);

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;

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:

МОНОЛОШКА,
ДИЈАЛОШКА,
СЛУШАЊЕ АУДИО –
ПРИМЕРА

ПРАКТИЧНИ РАД

ОБЛИК РАДА:

ФРОНТАЛНИ

ГРУПНИ РАД

Свирање

Свирање песама и лакших
инструменталних дела по слуху на
инструментима Орфовог
инструментарија и/или на другим
инструментима;

Свирање дечјих, народних и 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;

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:

МОНОЛОШКА,
ДИЈАЛОШКА,
СЛУШАЊЕ АУДИО –
ПРИМЕРА

ПРАКТИЧНИ РАД

ОБЛИК РАДА:

ФРОНТАЛНИ

ГРУПНИ РАД

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 за песме ритмичким и
звучним 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

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:

МОНОЛОШКА,
ДИЈАЛОШКА,
СЛУШАЊЕ АУДИО –
ПРИМЕРА

ПРАКТИЧНИ РАД

ОБЛИК РАДА:

ФРОНТАЛНИ

ГРУПНИ РАД



инструментима;

Израда једноставних музичких
инструмената;

Реконструкција музичких догађаја у
стилу старих цивилизација.

Циљ наставе и 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 народа.
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Српски језик и књижевност
Матерњи језик
Историја
Страни језици
Математика
Биологија
Географија
Ликовна култура
Физичко и здравствено васпитање
Информатика и рачунарство
Верска настава
Грађанско васпитање
УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Природа саме музике, па и предмета музичка култура указује на стално прожимање и садејство свих
области и тема које су предвиђене наставним програмом. Све области се прожимају и ниједна се не
може изучавати изоловано и без садејства са другим областима.
Настава је усмерена на остваривање исхода и даје предност искуственом учењу у оквиру којег ученици
развијају лични однос према музици а постепена рационализација искуства временом постаје теоријски
оквир. Искуствено учење у оквиру овог предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко
изражавање ученика и музичко стваралаштво у оквиру којих ученик користи теоријска знања као
средства за партиципацију у музици. У том смислу основни методски приступ је од звука ка теорији.
Исходи по холистичком принципу обухватају различите сфере феномена музике и заједно рефлектују
музичко биће у нама, те као такви јесу остварљиви за сваког ученика. Најважнији покретач наставе
треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању максималног учешћа у музичком
доживљају као и развијању потенцијала за музичко изражавање.
Да би постигао очекиване исходе васпитно-образовног процеса, наставник остварује наставу и учење
користећи глас и покрет, музичке инструменте, елементе информационих технологија као и развијених
модела мултимедијалне наставе. Корелација између предмета може бити полазиште за бројне пројектне
предлоге у којим ученици могу бити учесници као истраживачи, креатори и извођачи. Код ученика
треба развијати вештине приступања и коришћења информација (интернет, књиге...), сараднички рад у
групама, као и комуникацијске вештине у циљу преношења и размене искустава и знања. Рад у групама
и радионицама је користан у комбинацији са осталим начинима рада, поготово када постоји изазов
значајнијег (нпр. емотивног) експонирања ученика, као вид премошћавања стидљивости или
анксиозности.
И. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању
наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује овај дати програм потребама конкретног
одељења имајући у виду: састав одељења и карактеристике ученика; уџбенике и друге наставне
материјале које ће користити; техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже;
ресурсе, могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и



садржаја наставник најпре креира свој годишњи–глобални план рада из кога ће касније развијати своје
оперативне планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу
операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. Сада наставник за сваку област има
дефинисане исходе. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања
припреме за час, дефинише пирамиду исхода на три нивоа: оне које би сви ученици требало да достигну,
оне које би већина ученика требало да достигне и оне које би требало само неки ученици да достигну.
На овај начин постиже се индиректна веза са стандардима на три нивоа постигнућа ученика. При
планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити,
али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. У фази планирања
наставе и учења веома је важно имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он не одређује
садржаје предмета. Зато је потребно садржајима датим у уџбенику приступити селективно и у односу на
предвиђене исходе које треба достићи. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је да
ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања. II. ОСТВАРИВАЊЕ
НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Настава музичке културе остварује се кроз следеће области:
● Човек и музика,
● Музички инструменти,
● Слушање музике,
● Извођење музике,
● Музичко стваралаштво.
ЧОВЕК И МУЗИКА
Знање о музици кроз различите епохе има за циљ разумевање улоге музике у друштву, упознавање
музичких изражајних средстава, инструмената, жанрова и облика. У начину реализације ових садржаја
увек треба кренути од музичког дела, слушања или извођења. Час треба да буде оријентисан на улогу и
природу музике, однос човека у датом периоду према њој и њеној намени, као и промишљању да ли је
музика (и ако јесте, на које начине) била уметност какву је данас познајемо или и нешто друго.
Информације које се тичу контекста (на пример историјске, антрополошке, културолошке природе)
треба да буду одабране и пренесене у служби разумевања света музике у датом духу времена.
Хронолошки аспект Музичке културе за пети разред доприноси корелацији знања и треба имати на уму
да одређени предмети покривају информисаност о немузичким аспектима праисторије и антике на
детаљнији и специфичнији начин.
МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
Музички инструменти су незаобилазни елемент свих области Музичке културе. Како су, поред људског
тела и гласа, једно од најстаријих средства изражавања човека, информације о првим музичким
инструментима треба да проистекну непосредно из историјског контекста и свакодневног живота. У том
смислу треба посебно обратити пажњу на везу између избора инструмената и догађаја, односно прилике
када се и на који начин музика изводила некада и сада.
Инструменти Орфовог инструментаријума могу бити полазна тачка за класификацију инструмената у
зависности од начина стварања звука (удараљке, дувачки и жичани). Посебан фокус је на
инструментима из групе удараљки, као најједноставнијим и присутним од самог почетка музичког
изражавања. Информације треба да буду сведене и усмерене на настанак, првобитан облик и развој, као
и основне карактеристике, изражајне могућности и примену ритмичких и мелодијских удараљки.
У настави треба максимално тежити да се до знања о инструментима дође из непосредног искуства
свирања, слушања и анализе, а не фактографским набрајањем података. У томе, као и у примени знања
из ове области, могу помоћи и доступне ИКТ апликације.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
Слушање музике је активан психички процес који подразумева емоционални доживљај и мисаону
активност. Ученик треба да има јасно формулисана упутства на шта да усмери пажњу приликом
слушања како би могао да прати музички ток (попут извођачког састава, темпа, начина на који је
мелодија извајана, специфичних ритмичких карактеристика и сл.). Постепено, ови елементи музичког



тока постају „константа” у процесу ученичке а/перцепције па наставник може да проширује опажајни
капацитет код ученика усмеравајући њихову пажњу пре слушања на релевантне специфичности
музичког дела. У контексту праисторије и антике, посебно треба обратити пажњу на везу између
природе музичког тока и намене слушаног дела – описати специфичност одређених елемената музичког
дела и звучни и карактерни ефекат који је њима постигнут, потом повезати са контекстом настанка дела
и намене.
Композиције које се слушају својим трајањем и садржајем треба да одговарају могућностима перцепције
ученика. Вокална, инструментална и вокално-инструментална дела треба да буду заступљена
равноправно. Код слушања песама посебно треба обратити пажњу на везу музике и текста, а код
инструменталних дела на извођачки састав и изражајне могућности инструмената. Елементи музичке
писмености су у служби горе наведеног. Ученичка знања из различитих области треба повезати и
ставити у функцију разумевања дела које су ученици слушали, подстичући креативност и критичко
мишљење.
Препоручене композиције за слушање
Химне
Државна химна
Химна Светом Сави
Химна школе
Народне песме и игре
Ј. Јовичић – Војвођанска свита
С. Стевић – Бела вило (избор)
Коледарска песма
Играј, играј Лазаро – Лазаричка
Крстоноше крста носе – Крстоношке
Орач оре равно поње – Краљичка
Додолска песма
Човек и музика
Песме примитивних племена – Wорлдмусиц
Афрички бубњеви
Пагандрумминг:хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=63w_8КХрЕЗQ
Вануату Wомен’с Wатер Мусиц хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=вУУВЕвффзСИ
Ритуална игра северноамеричких Индијанаца
Композиције старог века: Бyзантине Хyмнс Гоод Фридаy
Звуци реконструисаних старогрчких инструмената – лира, аулос
Грчка музика, Епитаф деи Сеикилос (ЕпитапхедеиСеикилиос) АтриуммусицаедеМадрид
Кинеска музика, ЗхенгQу (Планине и воде)
Кинеска мелодија заснована на пентатоници
НамМyохоРенгеКyо – ТхеЛотусСутра, хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=р364х19дXио
Композиције инспирисане музиком старих епоха
Жан Филип Рамо, ЛесИндесГалантес: ЛесСаувагес (балет опера)
Дворжак, Симфонија из Новог света 3. став
А. Хачатурјан, Игра сабљама из балета „Гајана”
Бела Барток, Алегро Барбаро
Игор Стравински, Посвећење пролећа
Рихард Штраус, опера Салома: Данце оф тхе севен веилс
хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=бЛ2фГдфГ3X0
Оливије Месијан, композиције инспирисане звуцима птица



Клод Дебиси, Дансес сацрее ет профане хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=ф51ЛББЛзС8М
Домаћи композитори
С. Мокрањац – ИИ руковет
С. Мокрањац – В руковет
П. Коњовић – Велика чочечка игра из опере „Коштана”
М. Тајчевић – Балканске игре (избор)
С. Христић – игра „Грлица”, „Биљана платно белеше” из балета „Охридска легенда”
Љубица Марић, Бранково коло
Љубица Марић, Праг сна
Вера Миланковић, Сењачка рапсодија хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=бф1рвфмлНПо
Вера Миланковић ЕинеклеинеПопмусиц, Трио
Бора Дугић – Чаробна фрула (избор)
Бора Дугић, Игра скакаваца, Месечина
Страни композитори
А. Вивалди – „Годишња доба” (Пролеће, Лето, Јесен, Зима)
Жан Филип Рамо, Хипполyте анд Арицие: А ла Цхассе
Јозеф Хајдн, „Коњаник”, Гудачки квартет, г-мол, оп.74, бр. 3, ИИИ став
Лудвиг ван Бетовен, Шеста симфонија
Л. В. Бетовен – Менует из ИИ става Сонатине у Г-дуру оп. 49
В. А. Моцарт – Мала ноћна музика И и ИИИ став
МозАртквартет Еине клеине Wорлд мусиц
Јоханес Брамс, Симфонија бр. 3, трећи став
Рихард Вагнер, Танхојзер: Први чин, друга сцена „У Венерином брду”
Е. Григ – Буђење пролећа
Едвард Григ, Пер Гинт, свита бр. 1
А. Дворжак – Хумореска,
Б. Сметана – Влтава
М. Мусоргски – Слике са изложбе (избор)
Арам Хачатуријан, „Адађо” из Спартакуса
К. Орф – 4 кратка комада за ксилофон
Лирој Андерсон Писаћа машина
Хауард Шор, Господар прстенова (Исенгард; УрукХаи)
Видео примери за композиције
П.И.Чајковски – Игра малих лабудова из балета Лабудово језеро
хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=оиМОинQУ5АY
хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=МДy_XрWфxХY
Паган друмминг: хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=63w_8КХрЕЗQ
Вануату Wомен’с Wатер Мусиц хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=вУУВЕвффзСИ
Нам Мyохо Ренге Кyо – Тхе Лотус Сутра, хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=р364х19дXио
Рихард Штраус, опера Салома: Данце оф тхе севен веилс
хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=бЛ2фГдфГ3X0
Клод Дебиси, Дансес сацрее ет профане хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=ф51ЛББЛзС8М
Вера Миланковић, Сењачка рапсодија, хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=бф1рвфмлНПо
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ



Сваки аспект извођења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. Научна
истраживања указују да читање с листа једноставног ритмичког записа активира највећи број
когнитивних радњи, развија дугорочно памћење, осетљивост за друге учеснике у музичком догађају (тзв.
тимски рад, толеранција) и фине моторичке радње. Квалитетно музичко изражавање има значајан утицај
на психу ученика, а самим тим и на капацитет и могућност свих видова изражавања. Уједно је важно да
се кроз извођење музике, а у оквиру индивидуалних могућности ученика, подстиче и развијање личног
стила изражавања.
С обзиром на то да ће певање и свирање произилазити и из историјског контекста, важно је имати на
уму да начин извођења треба прилагодити у односу на дати контекст. Посебну пажњу треба усмерити на
спонтане покрете као одговор на музику (плес) и покрете који имају одговарајуће значење у музичком
чину (обред).
Кроз примену на одговарајућим примерима музичких вежби и композиција, обрадити елементе музичке
писмености. То су разлике између дура и мола, а-мол лествица (природна и хармонска), појам
предзнака – повисилица и разрешилица, прости и сложени тактови, шеснаестина ноте у групи и
предтакт.
Певање
Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког дела. Ученике не треба потцењивати у смислу
поједностављеног литерарног и музичког садржаја. Што је музичко дело квалитетније, то је већи
потенцијал природне позваности ученика да учествује у музичком догађају.
Пре почетка певања потребно је спровести кратке вежбе за правилно дисање и распевавање. Посебно
треба обратити пажњу на правилну дикцију. Рад на песми почиње фрагментима. У току рада треба
указати на грешке, исправити их колико је то могуће, па тек на крају извести композицију у целини.
Наставник треба да узме у обзир гласовне могућности ученика преодабира песама за певање.
Уколико је у питању извођење песама најстарије музичке фолклорне традиције, треба неговати
нетемперовани начин певања и дозволити природним бојама гласа да дођу до изражаја. То се може
подстакнути пратњом која укључује природни инструмент (нетемперовани инструмент, као и људски
глас). Такође, одређене песме ће карактерисати специфичан стил извођења (нпр. грлено певање).
Свирање
Приликом инструменталног музицирања користити ритмичке и мелодијске инструменте (Орфов
инструментаријум, као и друге доступне инструменте). Пошто су ученици описмењени, свирање на
мелодијским инструментима биће олакшано јер се могу користити нотни примери појединих песама које
су најпре солмизационо обрађене. Примењујући принцип активног учешћа ученика на часу, свирањем се,
поред осталог, развијају моторичке вештине, координација и опажајне способности.
Препоручене композиције за певање и свирање
Химне
Државна химна
Химна Светом Сави
Химна школе
Народне песме и игре
Густа ми магла паднала (по слуху)
Ајде, Јано (по слуху)
Банатско коло
Повела је Јела
Девојачко коло
Ти једина
У ливади под јасеном
Пред Сенкином кућом
Ми смо деца весела
Коларићу, панићу



Овим шором, јагодо
Девојчица платно бели овако
Шетња
Дечје песме
Бајоне, Срећна Нова свој деци света
К. Орф, Динг, донг
Д. Деспић, Шума на киши
М. Милојевић, На ливади
Песма из Русије, Нека увек буде сунце
Песма из Финске, Пролеће у шуми
Песма из Белгије, Нек свуд љубав сја
Песма из Италије, Сад зиме више нема
Р. Роџерс, Солмизација
К. Бабић, Веверица
Стеван Шром, Јагње моје
М. М. Протић, Циц
Свирање на Орфовим инструментима
Вишњичица род родила
Дивна, Дивна
Дед` поиграј, медо
Миодраг Илић Бели, Све је пошло наопачке
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
Дечије музичко стваралаштво представља виши степен активирања музичких способности које се стичу
у свим музичким активностима, а резултат су креативног односа према музици. Оно подстиче музичку
фантазију, обликује стваралачко мишљење, продубљује интересовања и доприноси трајнијем усвајању и
памћењу музичких репродуктивних и стваралачких активности и знања.
Стваралаштво може бити заступљено кроз:
– музичка питања и одговоре,
– компоновање мелодије на задати текст,
– састављање ритмичке вежбе или мелодије од понуђених мотива,
– импровизација игре/покрета на одређену музику,
– илустрацију доживљаја музике,
– израду музичких инструмената (функционалних или нефункционалних),
– музичко-истраживачки рад,
– осмишљавање музичких догађаја, програма и пројеката,
– осмишљавање музичких квизова,
– осмишљавање музичких дидактичких игара, игара са певањем, игара уз инструменталну пратњу или
музичких драматизација,
– креативну употребу мултимедија: ИКТ, аудио снимци, сликовни материјал, мобилни телефони...
Уколико има могућности, могу се осмислити и реализовати тематски пројекти на нивоу одељења или
разреда (племенска музика, музика на двору, у храму, пригодна музика...).
ИИИ. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Настава музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних који имају музичке
предиспозиције. Како је предмет музичка култура синтеза вештина и знања, полазна тачка у процесу
оцењивања треба да буду индивидуалне музичке способности и ниво претходног знања сваког ученика.
Битни фактори за праћење музичког развоја и оцењивање сваког ученика су ниво његових постигнућа у



односу на дефинисане исходе као и рад, степен ангажованости, кооперативност, интересовање, став,
умешност и креативност. Тако се у настави музичке културе за исте васпитно-образовне задатке могу
добити различите оцене, као и за различите резултате исте оцене, због тога што се конкретни резултати
упоређују са индивидуалним ученичким могућностима.
Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и активно учествује у свим видовима
музичких активности. Главни критеријум за процес праћења и процењивања је начин ученичке
партиципације у музичком догађају, односно да ли је у стању да прати музичко дело при слушању и
како односно, да ли и како изводи и ствара музику користећи постојеће знање.У зависности од области и
теме, постигнућа ученика се могу оценити усменом провером, краћим писаним проверама (до 15 минута)
и проценом практичног рада и уметничког и стваралачког ангажовања. Поред ових традиционалних
начина оцењивања, треба користити и друге начине оцењивања као што су:
1. допринос ученика за време групног рада,
2. израда креативних задатака на одређену тему,
3. рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе),
4. специфичне вештине.
У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку мотивацију и
ставове у односу на извођење и стваралаштво, способност концентрације, квалитета перцепције и начин
размишљања приликом слушања, као и примену тероетског знања у музицирању.
Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз процес
вредновања виђен и подржан, као и да има оријентацију где се налази у процесу развоја у оквиру музике
и музичког изражавања. Важно је укључити самог ученика у овај процес у смислу дијалога и узајамног
разумевања у вези са тим шта ученик осећа као препреке (вољне и невољне) у свом развоју, као и на које
начине се, из ученикове перспективе, оне могу пребродити.
Када је у питању вредновање области Музичко стваралаштво, оно треба вредновати у смислу
стваралачког ангажовања ученика, а не према квалитету насталог дела, јер су и најскромније музичке
импровизације, креативно размишљање и стварање, педагошки оправдане.

Узимајући у обзир циљ предмета неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и
резултата учења одвија највише у учениковом живом контакту са музиком, тј. извођењу и стваралаштву,
а такође и слушању музике. Теоретско знање треба да има своју примену и функцију у ученичком
изражавању кроз музику и у контакту са музиком. Како процес учења у оквиру сваког часа треба да
обухвати све области, посматрање ученика у живом контакту са музиком је истовремено показатељ
квалитета процеса учења, као и идеална сцена за вредновање остварености исхода. Сумативно
вредновање треба да буде осмишљено кроз задатке и активности које захтевају креативну примену
знања. Диктате не треба практиковати, ни задавати.
Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да
наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и
себе и сопствени рад. Све што се покаже добрим и корисним наставник ће користити и даље у својој
наставној пракси, а све што се покаже као недовољно ефикасним и ефективним требало би унапредити.
СКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
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 недељни фонд часова наставника музичке
културе. 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.
Васпитни циљ обухвата развијање осећања припадности колективу – тимски рад, развијање толеранције,
дисциплине, поштовања различитости и правила понашања, развијање одговорности, стицање
самопоуздања, савладавање 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 дечијих композитора и композиције са фестивала дечијег
стваралаштва. У току школске године потребно је са хором извести најмање десет двогласних и
трогласних композиција, а цаппелла или уз инструменталну пратњу. При избору песама наставник треба
да пође од узраста ученика, процене гласовних могућности, и примереног литералног садржаја.
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 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 обратити пажњу на динамику и агогику.
Обрађене композиције изводити на редовним школским активностима (Дан школе, Свечана прослава
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, Дона нобис пацем
– Луиђи Керубини, На часу певања
– Волфганг Амадеус Моцарт, Ноћ је мирна
– Ј. Г. Ферари, Кукавица
– Јозеф Хајдн, Мир је свуда
– Војислав Илић, Сине мусица
Песме домаћих аутора:
– Константин Бабић, Балада о два акрепа
– Исидор Бајић, Српски звуци
– 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, Химна Вуку
– 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:
– Аутор непознат, Ла Виолетта



– Палестрина, Бенедицтус
– Орландо ди Ласо, Ехо
– Лука Маренцио, Ад уна фресца рива
– Ђовани да Нола, Цхи ла гаглиарда
– Палестрина, Вигилате
– Карл Марија фон Вебер, Јека
– Волфганг Амадеус Моцарт, Успаванка
– Беџих 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 (И–ИИ; ИИ–ИИИ; И–ИИИ);
6. заједничко свирање целог оркестра, 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 самостално 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.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Ред.
број НАСТАВНЕ ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активности

1. ОСТАЛЕ
АКТИВНОСТИ

Упознавање са
значајем
физичког и
здравственог
васпитања

Подстицање
хармоничног
развоја и
правилног
држања тела

Облик рада:
Фронтални
Групни
У пару
Индивидуални
Комбиновани

Метод рада:
Вербални
Демонстративни
Практични
Метод разговора
Усмено излагање

Биологија
Географија
Музичка култура
Ликовна култура
Информатика
Математика
Српски језик

Наставник
физичког
васпитања

2. АТЛЕТИКА

Развијање
здравствене
културе, чувања
здравља и
заштити природе
и човекове
околине.

Усвајање
одређеног фонда
моторичког
знања и умећа,
свестрани развој
и усавршавање.

3. ГИМНАСТИКА

Формирање
морално -
вољних
квалитета
личности,
стицање и
развијање свести
о потреби
здравља,.

Развијање
физичких
способности,
усвајање
моторичких
знања, умења,
навика и
тоеријско
образовање

4. СПОРТСКЕ ИГРЕ
РУКОМЕТ

Задовољење
примарних
мотива ученика,
посебно потребе
за кретањем,
игром и
такмичењем

Развијање
потребе за
стваралаштвом у
смеру спортско-
техничких и
тактичких
достигнућа и
доживљавању
личног успеха

5.
МЕРЕЊЕ
МОТОРИЧКИХ
СПОСОБНОСТИ

Стимулисати
телесни развитак
повећањем снаге
мишића и даљим
развојем
способности

Утицати на
потребу за
кретањем и
развијањем
координације
гипкости и снаге.



Циљеви и задаци
Циљ наставе и учења ФЗВ је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и
знања из области физичке и 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.

Оперативн 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

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. ИКТ
Наведе примену
информатике и рачунарства
у савременом животу
Именује основне врсте и
компоненте ИКТ уређаја
прилагоди радно окружење
кроз основна подешавања
Разликује основне типове
датотека
Креира текстуални
документ
Креира дигиталну слику и
примени основне акције
едитовања и форматирања
... примењује алатке за
снимање и репродукцију
аудио и видео записа
... правилно користи ИКТ
уређаје
... креира мултимедијалну
презентацију и примени
основне акције едитовања и

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Музичка култура:
слушање музике,
обрада звука
Српски језик:
обрада текста

Наставник,
ученик



форматирања

2. Дигитална писменост спроводи поступке за
заштиту личних података и
приватности на интернету
... разуме значај ауторских
права
... реагује исправно када
дође у потенцијално
небезбедну ситуацију у
коришћењу ИКТ уређаја
... рационално управља
временом које проводи у
раду са технологијом и на
интернету
... препознаје ризик
зависности од технологије и
доводи га у везу са својим
здрављем
... доводи у везу значај
правилног одлагања
дигиталног отпада и
заштиту животне средине
... приступа интернету,
самостално претражује,
проналази информације у
дигиталном окружењу и
преузима их на свој уређај
... информацијама на
интернету приступи
критички
... разликује безбедно од
небезбедног, као и пожељно
од непожељног понашања
на интернету
... реагује исправно када
дође у контакт са
непримереним садржајем
или са непознатим особама
путем интернета

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Биологија:
Екологија,
Здравље

наставник,
ученик

3. Рачунарство ... наведе редослед корака у
решавању једноставног
логичког проблема
... сврсисходно примењује
програмске структуре и
блокове наредби
... објасни сценарио и
алгоритам пројекта
... креира једноставан
рачунарски програм у
визуелном окружењу

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Математика:
Решавање разних
проблемских и
логичких задатака

наставник,
ученик



Циљ:
Оспособљавање ученика за:

‒ управљање информацијама,
‒ безбедну комуникацију у дигиталном окружењу,
‒ производњу дигиталних садржаја,
‒ креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се

развојем дигиталних технологија брзо мења.

... користи математичке
операторе за израчунавања
... 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”
... анализира и дискутује
програм, проналази и
отклања грешке у програму
... креира једноставан
рачунарски програм у
визуелном окружењу

4. Пројектна настава
... сарађује с 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 алатке у складу са
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

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Могућност корелације
са свим школским
предметима у
зависности од
одабране теме за
изреду пројекта

учитељ,
ученик



ПРОГРАМИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Редни
број НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)

Начин
остваривања
програма

Корелација Носиоци
програма

1. Упознавање основнох
елемената програма

Подстицање и оспособљавање за
активно учешће у школском животу
развијањем вештина за унапређивање
услова школског живота кроз праксу;
Упознавање школских правила и
процедура;
Разумевање функционисања органа
управљања школе и стручних тала;
Упознавање права и одговорности свих
актера на нивоу школе;
Развијање комуникацијских вештина
неопходних за развијање сарадничког
ponaшaња, аргументовање ставова и
изражавање мишљења;
Обучавање техникама групног рада;
Развијање способности критичког
просуживања и мишљења;
Развијање способности одговорног
одлучивања и делања.

Активна и
интерактивна

метода,

решавање
задатака са
освртом на
ситуације из
свакодневног

живота,
дискусија,

аргументовање,
дебата, анализа

случаја,
поређење,
покретање
иницијативе

рад у групи, у
паровима

историја

коришћење
разл. извора
(књиге,
штампа,

телевизија,
Интернет...)

сарадња са
Ђачким

парламентом

израда паноа

наставник
историје

наставник
информатике

пед.-псих.
служба

наставник
грађ.

васпитања

2. Сагледавање услова
школског живота

3. Избор проблема на коме
ће се радити

4. Сакупљање података о
проблему на коме ће се
радити

5. Активизам и
партиципација- план
акције

6. Јавна презентација плана
акције

7. Осврт на научено-
евалуација

Оперативни задаци:
- подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за унапређивање услова школског

живота кроз праксу;
- упознавање школских правила и процедура;
- разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела;
- упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе;
- развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, агрументовање ставоваи изражавање

мишљења;
- обучавање техникама групног рада;
- развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања.

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ УЧЕЊА КЉУЧНИ

ПОЈМОВИ

I – УВОД 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.

Резултат се огледа у томе да ли ће ученик:
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.
бити мотивисан да похађа часове
Православног катихизиса.

План и програм
Циљ
Исход- Резултат
Корелација

II - РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА
СТАРОГ СВЕТА

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.

Резултат се огледа у томе да ли ће ученик:
моћи да именује неке политеистичке
религије; моћи да наведе неке од
карактеристика политеистичких религија и
културе старог века

Историја
Стари век
Цивилизација
Религија
Политеизам



III - ОТКРИВЕЊЕ - СВЕТ
БИБЛИЈЕ

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

Резултат се огледа у томе да ли ће ученик:
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;

Откровење
Монотеизам
Свето предање
Библија

IV - СТВАРАЊЕ СВЕТА И
ЧОВЕКА

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.

Резултат се огледа у томе да ли ће ученик:
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

Свето писмо -
Библија
Тора
Петокњижје
Постање
Стварање
Адам
Ноје
Потоп
Грех
Барка - брод -
Црква

V -СТАРОЗАВЕТНА
ИСТОРИЈА СПАСЕЊА

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.

Резултат се огледа у томе да ли ће ученик:
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.

Мисир - Египат
Фараон
Јевреји
Јудаизам
Песах - Пасха
Мојсије
Црвено море
Синај

VI - ЗАКОН БОЖИЈИ 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;

Резултат се огледа у томе да ли ће ученик:
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;

Закон
Тора
Мојсије
Савез
Правила

VII - 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

Резултат се огледа у томе да ли ће ученик:
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

,,Обећана земља"
,,Изабрани народ
Божји"
Давид
Псалми
Месија



сликовитост моћи да уочи да су старозаветни пророци
најављивали долазак Месије

Задаци:
- развијање способности уочавања да су грех и зло у свету последица погрешног изражавања човекове слободе;
- развијање способности уочавања да Бог поштује човекову слободу, али да не одустаје да свет доведе у вечно

постојање;
- изграђивање свести 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;
- развијање способности спознавања да Бог није одуставо од првобитног циља због кога је створио свет, а то је

да се свет сједини с Њим посредством човека и да тако живи вечно;
- развијање способности уочавања сличности у структури старозаветне и новозаветне цркве.

ВЕРСКА НАСТАВА – КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК

Ред.
Бр. НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)
НАЧИН

ОСТВАРИВАЊА
Корелација Носиоци

активности

1. Увод Упознавање са новим садржајима
фронтални,
групни,

индивидуални

закључивање,
доказивање,
решавање
проблема,
вредновање,
разговор

историја
коришћење
Библије и
свакодневна
примена
искустава

учествовање
у прослави
школске
славе
Св.Саве
присуство
Литургији
посета
цркве

наставник
историје

одељенске
старешине

свештеник

директор

2. Бог је проговорио у
повјести-праоци

Упознавање Библије, али као књиге Божије
објаве

3. Краљеви изабраног
народа

тражење идеала у Библији и привикавање на
живот и привикавање на живот са другима
и другачијима

4. Порочка служба у
заједници

Упознавање са основама порочке службе у
заједници

5. Жене у старом завјету и
мудросна књижевност

Учење о положају жена у историји кроз
стари завјет

6. Свете књиге других
вјерских заједница

Упознавање са светих књигама других
вјерских заједница

Задаци:
- тражење идеала у Библији;
- привикавање на живот с другима и другачијима;
- развијање свијести да и њега – ученика, Бог радо има као јединственога и с њиме план.

ВЕРСКА НАСТАВА – РЕФОРМАТСКА ХРИШЋАНСКА ЦРКВА

Ред.
Бр. НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)
НАЧИН

ОСТВАРИВАЊА
Корелација Носиоци

активности

1. Увод у хришћанство Упознавање са новим садржајима
Дијалошка м.

Илустративна
метода

Фронтални облик

Индивидуални рад

Рад на тексту

историја
коришћење
Библије и
свакодневна
примена
искустава

учествовање
у прослави
школске
славе
Св.Саве
присуство
Литургији
посета цркве

В
Е
Р
О
У
Ч
И
Т
Е
Љ

2. Први сабор хришћанства Дар и љубав од Бога у прошлости и у
садашњости

3. Апостоли Петар, Јанош и
Павле

Како живе ученици Исуса Христа

4. Живот старих хришћана Примери за данашње хришћане
5. Протеривање старих хришћана Како да сви прихвате хришћанство
6. Цар Константин Упознавање са асхетизмом
8. Краљ Иштван Прихватање хришћанства код Мађара
9. Пад цркве Због чега се одричемо Бога
10. Погрешно учење Крсташки ратови и подела цркве
11. Власт Папе Препознавање истине
12. Реформација I и II Упознавање реформације
13. Лутер М. и Калвин Ј. Упознавање учења
14. Ширење реформације и

протеривање неверника
Где и како се раширила реформација

15. Противреформација
16. Хугеноти Учење о Хугенотима



Задаци:
- мисао водиља верске наставе јесте изградња комплетне и одговорне особе у односу према себи,

према вјерским вреднотама, према другим људима и коначно да се осећа позваним да те вредноте не
само спознаје и говори него и потврђује животом.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Задаци на нивоу језичких вештина:
- Разумевање говора (разумевање усмене поруке на нивоу глобалних разумевања, на нивоу селективних

разумевања и разумевања имплицитног садржаја);
- Усмено изражавање (оспособљеност да савременим језиком искаже једноставну усмену поруку, да буде у

стању да учествује у једноставном разговору, да једноставно и јасно исприча лични доживљај, садржај
разговора или наративног текста);

- Разумевање писаног текста (читање и разумевање једноставних порука, знакова, писане информације и
садржаја једноставних неформалних писама, разумевање једноставних текстова везаних за свакодневне
ситуације);

- Писано изражавање (оспособљеност за писање личних података, честитке, разгледнице, једноставне поруке,
краћег неформалног писма, описивање доживљаја и места у којем живи, нечега о себи и својим
интересовањима, кратак резиме и изношење личног става);

- Развијање социо-културне компетенције (сазнања о осн.чињеницама везаних за историју, географију, културу
и уметност земаља чији језик се уче, стицање увида у сличности и ралике у погледу навика, обичаја,
менталитета и институција наше и земље чији се језик учи).

РУСКИ ЈЕЗИК

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ (ИСХОДИ)
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА Корелација са предметима

Поздрављање
- поздрави и отпоздрави,
примењујући најједноставнија
језичка средства;

Облик рада:
Фронтални
Групни
У пару
Индивидуални
Комбиновани

Метод рада:
Вербални
Демонстративни
Практични
Метод разговора
Усмено излагање

Биологија
Географија
Музичка култура
Ликовна култура
Српски језик
Историја

Представљање себе и других;
давање основних информација о

себи; давање и и тражење
основних информација о другима

- представи себе и другог;
- разуме јасно постављена
једноставна питања личне природе
и одговара на њих;

Разумевање и давање једноставних
упутстава и налога

- разуме упутства и налоге и реагује
на њих;

Исказивање правила понашања

- разуме једноставна и пажљиво
исказана правила понашања
(сугестије, препоруке, забране) и
реагује на њих, уз визуелну
подршку (знакови, симболи и
слично) и без ње;

Позив и реаговање на позив за
учешће у заједничкој активности

- разуме позив и реагује на њега;
- упути позив на заједничку
активност;

Исказивање молбе, захтева и - разуме кратке и једноставне молбе



захвалности и захтеве и реагује на њих;
- упути кратке и једноставне молбе
и захтеве;
- искаже и прихвати захвалност на
једноставан начин;

Честитање
- разуме једноставно исказане
честитке и одговара на њих;
- упути једноставне честитке;

Описивање живих бића, предмета,
места и појава

- разуме једноставан опис живих
бића, предмета, места и појава;
- опише жива бића, предмете и
места и појаве једноставним
језичким средствима;

Описивање уобичајених и
тренутних активности, планова и

способности

- разуме једноставне исказе о
уобичајеним и тренутним
активностима и способностима и
реагује на њих;
- опише и планира уобичајене и
тренутнe активности кратким
једноставним језичким средствима;
- опише шта уме/не уме да (у)ради;

Исказивање потреба, осета и
осећања

- разуме свакодневне исказе у вези с
непосредним потребама, осетима и
осећањима и реагује на њих;
- изрази основне потребе, осете и
осећања кратким и једноставним
језичким средствима;

Исказивање просторних односа и
величина

- разуме једноставна обавештења о
простору и оријентацији у простору
и реагује на њих;
- тражи и пружи кратка и
једноставна обавештења о
оријентацији у простору;
- опише непосредни простор у којем
се креће;

Исказивање времена
(хронолошког и метеоролошког)

- разуме једноставна обавештења о
хронолошком/метеоролошком
времену и реагује на њих;
- тражи и даје кратка и једноставна
обавештења о
хронолошком/метеоролошком
времену;

Изражавање
припадања/неприпадања и
поседовања/непоседовања

- разуме једноставне исказе којима
се изражава
припадање/неприпадање,
поседовање/непоседовање и реагује
на њих;
- тражи и да једноставне исказе
којима се изражава
припадање/неприпадање,
поседовање/непоседовање;

Изражавање допадања/недопадања

- разуме једноставне исказе за
изражавање допадања/недопадања,
слагања/неслагања и реагује на
њих;
- тражи мишљење и изражава
допадање/недопадање једноставним
језичким средствима;

Изражавање количине и бројева

- разуме једноставне изразе који се
односе на количину (број особа,
животиња и предмета количина
приликом куповине и сл.) и реагује
на њих;
- тражи и пружи основне
информације у вези са количинама



и бројевима;
- изрази присуство и одсуство
некога или нечега;

Оперативни задаци:
- Разумевање говора (препознавање изјавне, заповедне и упитне као и интонације које исказују

емотивна стања; разумевање дијалоге и монологе; разумевање песама);
- Усмено изражавање (усавршавање изговора гласова; правилно репродуковање осн.интонацијских

схема и оних која исказују емотивна стања; коришћење устаљених израза учтивности; постављање
питања; давање императивних исказа у комуникацији; дијалог; монолог; саопштавање садржаја
дијалога или опис слике, лица, предмета, животиње; честитање празника; интерпретација кратких
скечева, песмица, рецитација);

- Разумевање писаног текста (даље савладавање технике читања; осн.правила графије и ортографије;
разумевање упутстава за рад; разумевање садржаја телеграма/ел.поште и кратког писма);

- Писано изражавање (упознавање осн.правила и каракт.изузетака; писање једноставних реченица;
одговарање на питања; писање реченица).

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Име и презиме своје
и чланова уже
породице,
како се поздрављамо,
рећи где станујеш и
рећи шта волиш

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова нрмачког језика као
и мелодију и интонацију
реченице која је условљена
комуникативним цилјем

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Музичка култура:
слушање музике

наставник
ученик

2. Научити да се каже
број телефона,
бројеви до 20,
представити трећу
особу и себе,
причати о школском
прибору

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова немачког језика као
и мелодију и интонацију
реченице која је условљена
комуникативним цилјем

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Математика:
предмети у
простору и односи
међу њима

наставник
ученик

3. Причати о
животињама,
направити интервју и
извештавати,
описати животиње

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.
Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова немачког језика као
и мелодију и интонацију
реченице која је условљена
комуникативним цилјем

Овлада предвићеним

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
Илустровање

Биологија,:
животиње у
простору и односи
међу њима

наставник,
ученик



Оперативни задаци:
- Разумевање говора (препознавање изјавне, заповедне и упитне као и интонације које исказују

емотивна стања; разумевање дијалоге и монологе; разумевање песама);
- Усмено изражавање (усавршавање изговора гласова; правилно репродуковање осн.интонацијских

схема и оних која исказују емотивна стања; коришћење устаљених израза учтивности; постављање
питања; давање императивних исказа у комуникацији; дијалог; монолог; саопштавање садржаја
дијалога или опис слике, лица, предмета, животиње; честитање празника; интерпретација кратких
скечева, песмица, рецитација);

- Разумевање писаног текста (даље савладавање технике читања; осн.правила графије и ортографије;
разумевање упутстава за рад; разумевање садржаја телеграма/ел.поште и кратког писма);

- Писано изражавање (упознавање осн.правила и каракт.изузетака; писање једноставних реченица;
одговарање на питања; писање реченица).

језичким средствима

4. Назначити дане у
недељи, доба дана и
време.
Описати један дан,
разумети један текст
о једном дану у
школи, орджати
презентацију

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова мађарског језика
као и мелодију и
интонацију реченице која је
условљена комуникативним
цилјем

Овлада предвићеним
језичким средствима

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

Матерњи језик,:
шта ко ради

наствник,
ученик

5. Разговарати о
слободном времену и
о хобијима,
договорити се са
пријатељима.
Навести шта знам и
шта незнам, питати
за дозволу, разумети
једну статистику

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова мађарског језика
као и мелодију и
интонацију реченице која је
условљена комуникативним
цилјем

Овлада предвићеним
језичким средствима

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

Физичка култура,
шта ко ради

наствник,
ученик

6. Описати једну
слику,причати о
породци, разумети
текст о породицама,
причати о
занимањима

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.
Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова немачког језика као
и мелодију и интонацију
реченице која је условљена
комуникативним цилјем

Влада предвићеним
језичким средствима

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

Музичко, слушање
и певање песме

наставник,
ученик

7. Нешто изабрати и
купии, изјаснити се о
жељама, разговарати
о ценама.
Разговарати шта
сматрамо добрим а
шта не.

Усваја комуникативне
функције предвиђене
програмом .

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

наставнк ,
ученик



ИЗАБРАНИ СПОРТ

Циљеви и задаци:
Циљ физичког васпитања (изабраног спорта) је да својим разноврсним и систематским
моторичким активностима, повезаним са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе
интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању,
усавршавањуи примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у
свакодневним и специфичним условима живота и рада, задовољење индивидуалне потребе
ученика, његове радозналости и жеље за достигнућима у изабраном спорту.

Оперативни задаци:
- Задовољење примарних мотива ученика, посебно потребе за кретањем, игром и
такмичењем;
- Подстицање потребе ученика за личном афирмацијом, групном идентификацијом као
доприносом за бржу социјализацију детета;
- Развијање потребе за стваралаштвом у смеру спортско-техничких и тактичких
достигнућа и доживљавању личног, учинка у изабраној спортској грани;
- Примена стечених знања у систему школских спортских такмичења;
- Развој и усавршавање моторичких способности;
- Формирање морално-вољних квалитета личности.
- Откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање
да се баве спортом.

Посебни оперативни задаци:
- Развој основних моторичких способности, првенствено брзине, координације и
прецизности у оквиру изабране спортске гране;
- Стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом изабране
спортске гране;
- Примена стечених спортско техничких и тактичких знања и умења изабраног спорта у
сложеним условима (кроз игру и такмичења);

Ред.
број НАСТАВНЕ ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активности

1.
СПОРТСКЕ ИГРЕ
ОДБОЈКА

Задовољење
примарних мотива
ученика, посебно
потребе за
кретањем, игром и
такмичењем

Развијање
потребе за
стваралаштвом у
смеру спортско-
техничких и
тактичких
достигнућа и
доживљавању
личног успеха

Облик рада:
Фронтални
Групни
У пару
Индивидуални
Комбиновани

Метод рада:
Вербални
Демонстративни
Практични
Метод разговора
Усмено излагање

Биологија
Географија
Музичка
култура
Ликовна
култура
Информатика
Математика
Српски језик

Наставник
физичког
васпитања

2.
СПОРТСКЕ ИГРЕ
КОШАРКА

Задовољење
примарних мотива
ученика, посебно
потребе за
кретањем, игром и
такмичењем

Развијање
потребе за
стваралаштвом у
смеру спортско-
техничких и
тактичких
достигнућа и
доживљавању
личног успеха

3.
СПОРТСКЕ ИГРЕ
ФУДБАЛ

Задовољење
примарних мотива
ученика, посебно
потребе за
кретањем, игром и
такмичењем

Развијање
потребе за
стваралаштвом у
смеру спортско-
техничких и
тактичких
достигнућа и
доживљавању
личног успеха



- Усвајање етичких вредности: поштовање парнера-противника, правила такмичења и фер
игре.
- Обавезна реализација такмичења на одељенском и разредном нивоу;
- Задовољење социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећивањем и др;
- Стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за бављење
изабраним спортом;
- Подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Име и презиме
чланови уче
породице,пријатељи,
суседи,свакодневне
активности у
кући,обавазе чланова
породице,сусрет са
родбином и
пријатељима,
одлазак у госте,дочек
гостију

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова мађарског језика
као и мелодију и
интонацију реченице која је
условљена комуникативним
цилјем

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Музичка култура:
слушање музике

учитељ,
ученик

2. Школска зграда,
просторије у школи
(зчионица), школски
прибор, активности и
ситуације на часу

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова мађарског језика
као и мелодију и
интонацију реченице која је
условљена комуникативним
цилјем

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Математика:
предмети у
простору и односи
међу њима

учитељ,
ученик

3. Кућа/стан, делови
куће/стана,
двориште,просторије
, делови намештаја,
кућни апарати

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова мађарског језика
као и мелодију и
интонацију реченице која је
условљена комуникативним
цилјем

Овлада предвићеним
језичким средствима

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
Илустровање

Математика:
предмети у
простору и односи
међу њима

учитељ,
ученик

4. Основне намирнице,
глад оброци, умор,
одмор,основни
предмети и
обућа,здравље,болест
и

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова мађарског језика
као и мелодију и
интонацију реченице која је
условљена комуникативним

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

Математика:
шта ко ради

учитељ,
ученик



цилјем

Овлада предвићеним
језичким средствима

5. Билјни и
животињски свет,
домаће животиње

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова мађарског језика
као и мелодију и
интонацију реченице која је
условљена комуникативним
цилјем

Овлада предвићеним
језичким средствима

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

учитељ,
ученик

6. Нова
година,божић ,рођен
дан

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова мађарског језика
као и мелодију и
интонацију реченице која је
условљена комуникативним
цилјем

Овлада предвићеним
језичким средствима

Усвоји око 250 основних
речи и израза и почне да их
користе у свакодневној
комуникацији

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

Математика:
шта ко ради

учитељ,
ученик

7. Продавница,пијаца,
амбуланта , пошта

Усвоји око 250 основних
речи и израза и почне да их
користе у свакодневној
комуникацији

Усвоји комуникативне
функције предвиђене
програмом и користи их у
свакодневној комуникацији

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

Математика:
шта ко ради

учитељ,
ученик

8. Дани у
недељи,сат,време,
бројање до 20,боје

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова мађарског језика
као и мелодију и
интонацију реченице која је
условљена комуникативним
цилјем

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

учитељ,
ученик



ПРОГРАМОБАВЕЗНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

ХОР И ОРКЕСТАР

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

Начин
остваривањ
а програма

Корелација Носиоци

Х
О
Р

Вокално извођење Вокална техника, техника дисања,
држања тела

Припрема за
сценски
наступ

Демонстрати
вна,
практичан
рад,
индивидуала
н, групни, у
пару

Музичка
кул.

Квиз знања,

Приредбе
(Дан школе,
Св.Сава,
Нова
година...)

Наставник

КоординаториХорске композиције Упознавање са хорским композиц,
теоријско и историјско објашњење

Извођење одабраних
композиција

Карактерно и изражајно извођење,
једноглас, вишегласје

О
Р
К
Е
С
Т
А
Р

Инструментално извођење Употреба инструмената, извођење
вишегласја и аранжмана

Инструменталне
композиције

Тумачење нотног текста, начина
извођења аранжмана

Извођење одабраних
композиција

Карактерно и изражајно извођење
оркестарског аранжмана, третман
инструмената у оркестру

Циљ и задаци
Општи циљ наставе изборног предмета хор и оркестар је развијање интересовања за музичку уметност и
упознавање музичке традиције и културе свога и других народа.
Остали циљеви и задаци су:
да код ученика развија музичке способности и жељу за активним музицирањем/певањем и суделовањем
у школским ансамблима;
да подстиче креативне способности ученика и смисао за колективно музицирање;
да развија навике слушања музике, подстиче доживљај и оспособљеност за разумевање музичких порука;
да подстиче стваралачко ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање
и стварање музике);

Ред.
број НАСТАВНЕ ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активности

1. АТЛЕТИКА

Развијање
здравствене
културе, чувања
здравља и
заштити природе
и човекове
околине.

Усвајање
одређеног фонда
моторичког
знања и умећа,
свестрани развој
и усавршавање.

Облик рада:
Фронтални
Групни
У пару
Индивидуални
Комбиновани

Метод рада:
Вербални
Демонстративни
Практични
Метод разговора
Усмено излагање

Биологија
Географија
Музичка култура
Ликовна култура
Информатика
Математика
Српски језик

Наставник
физичког
васпитања

2.

СПОРТСКЕ ИГРЕ:
РУКОМЕТ
КОШАРКА
ОДБОЈКА
ФУДБАЛ

Задовољење
примарних
мотива ученика,
посебно потребе
за кретањем,
игром и
такмичењем

Развијање
потребе за
стваралаштвом у
смеру спортско-
техничких и
тактичких
достигнућа и
доживљавању
личног успеха

3.
МЕРЕЊЕ
МОТОРИЧКИХ
СПОСОБНОСТИ

Стимулисати
телесни развитак
повећањем снаге
мишића и даљим
развојем
способности

Утицати на
потребу за
кретањем и
развијањем
координације
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да развија критичко мишљење.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
а) Певање песама (учење по слуху и учење песме са нотног текста) различитог садржаја и расположења
традиционалне и уметничке музике, које су примерене гласовним могућностима и узрасту ученика.
Пожељно је повезивање садржаја песама са садржајима осталих наставних предмета уколико је могуће
(ученици и школа, годишња доба, празници и обичаји, завичај и домовина, природа и околина,
животиње...).
б) Свирање
- Свирање песама и лакших инструменталних дела по слуху и нотног текста на инструментима Орфовог
инструментарија.
- На основу искуства у извођењу музике, препознати и свирати делове песама.
в) Основе музичке писмености
Кроз обраду песама информативно стећи појам це-дур и а-мол лествице, разлике између дура и мола,
појам предзнака - повисилица, појам узмах и предтакт, такт 6/8, шеснаестина ноте у групи.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
Слушање вокално-инсрументалних и кратких инструменталних композиција, домаћих и страних
композитора, уметничких дела инспирисаних фолклором народа и народности, различитог садржаја,
облика и расположења, као и музичких прича.
У слушаним примерима препознати различите тонске боје (гласове и инструменте), различит темпо,
динамичке разлике, различита расположења на основу изражајних елемената, као и композицију коју су
слушали, а на основу карактеристичног одломка.
Оспособљавати ученике да уоче вредности и улогу музике у свакодневном животу.
СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ
Ритмичким и звучним ефектима креирање пратње за песме, стихова, користећи при том различите
изворе звука.
Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици.
Смишљање музичких питања и одговора, ритмичка допуњалка, мелодијска допуњалка са потписаним
текстом, састављање мелодије од понуђених двотактних мотива.
Импровизација мелодије на задани текст.
Импровизација дијалога на инструментима Орфовог инструментарија.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
У програму изборног предмета истакнуто место има слушање музичких дела и активно музицирање
(певање и свирање). Основе музичке писмености и музичко-теоретски појмови у оваквом приступу
планирани су у функцији бољег разумевања музике и музичког дела.
Основни принцип у остваривању циљева и задатака треба да буде активно учешће ученика на часу. При
томе треба обухватити сва подручја предвиђена за тај разред и комбиновати разне методе у настави. Час
посвећен само једном подручју и извођен само једном методом не може бити ни користан ни занимљив
за ученике, што води ка осиромашивању садржаја и смисла предмета.
Настава изборног предмета остварује се кроз:
певање, свирање и основе музичке писмености;
слушање музике;
дечје музичко стваралаштво.
Групним и појединачним певањем или свирањем развија се способност ученика да активно учествују у
музичком животу своје средине.
Полазна опредељења при конципирању програма изборног предмета
Слушање музике
Стицање искуства у слушном разликовању звучних боја (људски гласови, музички инструменти).
Навикавање ученика на пажљиво слушање музике.
Подстицање изражавања ученика о слушаном делу.
Упознавање музичког дела уметничког и народног стваралаштва.
Певање песама по слуху и са нотног текста, увођење у основе музичке писмености
Народне песме и игре; обичајне песме.



Дечје песме.
Утврђивање музичког речника у вези са јачином (п, мп, ф, мф), брзином (адагио, анданте, модерато,
аллегро) и постепеним динамичким прелазима из тишег у јаче и обрнуто (цресцендо, децресцендо).
Савлађивање тонских висина.
Усвајање музичког писма и појмова: шеснаестина нота у групи, такт 6/8, а-мол лествица (природна и
хармонска), појам предзнака - повисилица, узмах и предтакт.
Свирање и певање песама у функцији овладавања музичке писмености.
Извођење песама на мелодијским инструментима.
Понављање задатог мелодијског мотива (вежба памћења, развијање моторике).
Свирање
Оспособљавање ученика да се сналазе у једноставном нотном запису.
Стварање код ученика навике праћења и похађања концертних приредби.
Подстицање код ученика жеље да се активније баве музиком.
Музичко стваралаштво
Стално подстицање ученика на што изражајније певање и свирање научених песама.
Слободно импровизовање на инструментима Орфовог инструментарија.
Импровизовање дечје мелодије на властити или од стране наставника предложен стих.
Осмишљавање покрета уз музику.
Слободно музичко изражавање.
Препоручени садржаји изборног наставног предмета ученицима треба да пруже знања и информације
како би разумели, пратили, разликовали, доживљавали и што боље процењивали музичке вредности.
За успешну реализацију циљева и задатака изборног предмета потребно је створити одговарајуће услове.
Усвајање знања ученика зависи од добре организације часа, који мора бити добро планиран, осмишљен
и занимљив. Ученик треба да буде активан учесник на часу, а час изборног предмета треба да буде
доживљај за ученике. Разним облицима рада, техникама и очигледним средствима ученицима се преносе
знања и комбинују разне методе у настави.
Изборни предмет треба увек повезивати са музичким животом друштвене средине и учествовати на
такмичењима и музичким приредбама.
ЗАХТЕВИ ПРОГРАМА ПО АКТИВНОСТИМА
Извођење музике
При избору песама наставник треба да пође од психофизичког развоја ученика, од њему блиских
садржаја и доступних мелодијско-ритмичких целина, ширећи тиме њихов интерес и богатити их новим
садржајима. Потребно је, такође, да оцени гласовне могућности разреда пре одабира песама за певање.
Наставник је слободан у избору предложених песама, али мора водити рачуна да у његовом раду буду
заступљене народне, пригодне, песме савремених дечјих композитора као и композиције са фестивала
дечјег стваралаштва.
Свирање
У петом разреду користити ритмичке и мелодијске инструменте. Пошто су сада ученици описмењени,
свирање на мелодијским инструментима биће олакшано јер можемо користити нотне примере појединих
песама које су солмизационо обрађене.
Потребно је развијати дечје предиспозиције за музичко обликовање и омогућити им да доживе радост
свирања, чиме се богати личност у осетљивом периоду емоционалног сазревања.
Путем властитих стваралачких покушаја дати детету да завири у "радионицу композитора" како би боље
схватило вредност уметничког напора у стварању музичких дела.
Слушање музике
Композиције које се слушају морају својим трајањем, садржајем и музичким изразом да одговарају
могућностима перцепције ученика. Код слушања дечјих песама потребно је да ученици уочавају и
објашњавају текст, инструменталну пратњу и начин како је музика дочарала текст.
После слушаног дела потребно је са ученицима кроз разговор рашчланити и објаснити улогу извођача и
инструменталне пратње у приказивању литерарног текста.
У избору инструменталних композиција треба бити обазрив и слушати оне у којима ће бити пуно израза,
карактеристичних расположења и изразитог ритма, било да су програмског карактера или не.
Музичко стваралаштво



Дечје музичко стваралаштво представља виши степен активирања музичких способности, које се стичу
у свим музичким активностима, а као резултат креативног односа према музици. Оно има велику
васпитну и образовну вредност: подстиче музичку фантазију, обликује стваралачко мишљење,
продубљује интересовања и доприноси трајнијем усвајању и памћењу музичких репродуктивних и
стваралачких активности и знања.
Стваралаштво може бити заступљено кроз:
компоновање мелодије на задани текст;
састављање мелодије од понуђених двотактних мотива.
Ове активности треба вредновати у смислу стваралачког ангажовања ученика, а не према квалитету
насталог дела јер и најскромније музичке импровизације су педагошки оправдане.
Праћење и вредновање ученика
Да би се остварио процес праћења напредовања и степена постигнућа ученика у настави изборног
предмета, неопходно је да наставник претходно упозна и идентификује музичке способности сваког
ученика.
Праћење ученика у настави мора се спроводити организовано. Оно треба да обухвати посебан развој
сваког ученика, његов рад, залагање, интересовање, став, умешност, креативност и слично. Наставник
треба да прати развој личности у целини и објективно одређује степен на којем је ученик савладао
програмске захтеве.
Смисао праћења наставе изборног предмета треба сагледати тако да се сваком ученику омогући развој у
оквиру васпитно-образовног рада.
Певање у разредном хору има образовни и васпитни циљ. Образовни циљ обухвата развијање слуха и
ритма, ширење гласовних могућности и учвршћивање интонације. Васпитни циљ обухвата развијање
осећања припадности колективу, развијање естетских осећања, упознавање нових речи, односа у
природи и међу људима.
Разредни хор обухвата сва одељења истог разреда у школи.
Могу се основати:
групе певача вокалних солиста;
групе солиста инструменталиста, са којима се увежбавају соло песме, мали комади, дуети, терцети,
квартети и мали камерни инструментални састави;
група љубитеља слушања музике - који ће слушати разна музичка извођења у школи или ван ње
(концерте, радио и телевизијске емисије, музичке филмове и сл.);
група младих композитора, са којима се ради на развијању музичке креативности;
група младих етномузиколога, који ће прикупљати мало познате, или готово заборављене, песме
средине у којој живе.
Врсте активности које је могуће основати у школи, у односу на способности и интересовања ученика,
одређене су интересовањем ученика.
Настава оркестра се одвија у групи до четири ученика, односно од пет до девет ученика када се ради о
блок флаутама, тамбурама, мандолинама или Орфовом инструментаријуму. Зависно од могућности и
интересовања ученика, у изборној настави формирају се мали музички састави, као и хор и оркестар у
већим саставима.
Да би се реализовао програм изборног предмета, користе се одговарајући уџбеници, приручници и
збирке за поједине инструменте, као и дела (у оригиналном облику или прилагођена саставима ученика)
домаћих и страних композитора из разних епоха, доступна извођачким могућностима ученика.
Ученици приказују своја индивидуална и групна достигнућа из изборног наставног предмета на
школским и другим приредбама и такмичењима.

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ
Циљ и задаци:



Циљ васпитно-образовног рада овог изборног предмета јесте да додатно подстиче развој и практичних и
теоријских знања ученика која су важна за њихово слободно, спонтано и креативно комбиновање
ликовних елемената у области: цртања, сликања, вајања, графике, примењених уметности и визуелних
комуникација, а у циљу развоја њиховог креативног мишљења.
Ова изборна настава такође:
омогућава и подстиче развој учениковог спонтаног и креативног мишљења у областима ликовне културе;
омогућава и подстиче ученике на савладавање технолошких поступака ликовног рада у оквиру
одређених средстава и медијума;
мотивише ученике на упознавање основних елемената и закономерности ликовног језика;
развија способности и веће осетљивости ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената: линија,
облика, боја;
ствара услове да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и
средства и да креативним изражавањем боље упознају њихова визуелна и ликовна својства;
развија способности ученика за визуелно памћење, за повезивање опажених информација као основе
увођења у креативно визуелно мишљење;
развија већу осетљивост за ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави, а примењују у раду и
животу;
развија моторичке способности ученика и навике за лепо писање;
континуирано подстиче и прати интересовања за посећивањем музеја, изложби и јача потребе код
ученика за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;
ствара услове да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене
појаве;
омогући разумевање позитивног емоциналног става према вредностима израженим у делима различитих
подручја уметности;
развија способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене
уметности.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ЦРТАЊЕ (12)
Врсте и својства линије (2)
Стварање различитих вредности линија.
Цртање, цртачки материјали, меке оловке, креде, перо, трска, разни цртачки материјали.
Линија као средство за стварање различитих квалитета површина (2)
Перцепција, стварање различитих вредности квалитета површина.
Цртање, цртачки материјали, меке оловке, креде, перо, трска, разни цртачки материјали.
Естетско процењивање (1)
Односи величина (2)
Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика.
Цртање, цртачки материјали, меке оловке, креде, перо, трска, разни цртачки материјали.
Лепо писање са калиграфијом (2)
Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика.
Цртање, цртачки материјали, обичне оловке са ознаком "Б" пљоснато заоштрене оловке, метално перо,
туш и перо и пенкало, разни цртачки материјали.
Компоновање више ритмичких целина у простору (2)
Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика.
Цртање, сликање и вајање.
Естетско процењивање (1)
СЛИКАЊЕ (12)
Својства сликарских материјала и подлога (2)
Перцепција.
Сликање и цртање разним сликарским и цртачким материјалима.
Ритмичко компоновање боја и облика (2)
Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика.
Сликање, цртање и вајање, одговарајућа средства и материјали.



Коришћење разних материјала за компоновање (2)
Перцепција.
Сликање, цртање и колаж; одговарајућа средства и материјали.
Визуелно споразумевање (2)
Перцепција линија, боја и облика.
Сликање, цртање и вајање; одговарајућа средства и материјали.
Временски и просторни низови (цртани филм, стрип) (2+1)
Аперцепција, перцепција - асоцијације у низу покретне слике; боје, мрље, цртежи, облици.
Сликање, цртање и вајање; одговарајућа средства и материјали.
Сликање, естетско процењивање (1)
ВАЈАЊЕ (12)
Вајање, врсте вајарског материјала (4)
Перцепција и аперцепција, стварање различитих вредности форме (конвексно, конкавно; отворено,
затворено) и чврсти материјали.
Вајање, глина, гипс и остала одговарајућа средства и чврсти материјали.
Везивање тродимензионалних облика у простору (2)
Перцепција и аперцепција.
Вајање, глина, керамичка глина и остала одговарајућа средства и материјали.
Слободно компоновање (2)
Перцепција и аперцепција.
Вајање, глина, керамичка глина, гипс и остала одговарајућа средства и материјали.
Обликовање употребних премета (ситна пластика, накит) (2+1)
Аперцепција, перцепција.
Вајање, глина, керамичка глина, пластелин, гипс и остала одговарајућа средства и материјали.
Вајање, естетска анализа (1).
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Основни разлог за увођење наставног предмета цртање, сликање и вајање је недовољан фонд часова на
којима даровити и заинтересовани ученици могу да у целости изразе своје креативне потенцијале и тако
у потпуности искористе планиране садржаје програма ликовне културе.
Изборна настава одмереним задацима систематично развија различите психичке и ликовне способности
ученика, а нарочито оне способности које подстичу њихово индивидуално и креативно изражавање.
Она додатно мотивише ликовне педагоге на усавршавање и примену савремених метода учења
(ослањајући се и на савремена искуства дечије психологије) ради подстицања спонтаног и слободног
изражавања ученика.
Због тога ова настава омогућава препознавање и развој даровитости ученика и њихових индивидуалних
способности и омогућава постепено увођење ученика у област професионалне оријентације ка широком
пољу ликовних делатности.
С обзиром да постоје иницијативе за већом подршком даровите деце овим предметом, остварена је
могућност да се на време подстиче препознавање ове деце у чему би учествовали родитељи и васпитачи
(педагози, психолози) у складу са индивидуалним способностима и њиховом дидактичко-методичком
третману.
Изванредна постигнућа или могућности за велика постигнућа углавном се користе под називом
даровитост (општи потенцијал) и талентованост (манифестована даровитост), под којима се подразумева
бистрина, изузетност, супериорност, бриљантност, способност лаког и брзог учења. У редовним
васпитно-образовним институцијама наставник има равноправан дидактичко-методички однос према
заинтересованим и талентованим ученицима, ослањајући се на савремена искуства психологије која
инсистира на развоју индивидуалних способности, што се односи и на образовање даровите деце.
Концепција овог изборног предмета посебан нагласак ставља на подршку даровитој деци која имају
могућност да продубе знања у оним садржајима који се не могу реализовати у редовно-часовном
систему. Стога је за израду овог програма стручна комисија ослонце тражила пре свега у програму
обавезног предмета ликовна култура, како би се наставила корелација и продубила започета реализација
садржаја. У реализацији ове наставе треба у складу са могућностима школе и креативностима
наставника, инсистирати на већој афирмацији примењених уметности и визуелних комуникација.



Наставници су дужни да прате даровито дете и да га подржавају у раду инсистирајући на формирању
збирке радова (мапе) и у сарадњи са родитељима у време наставе воде дневник и прате развој детета.
Очувањем тежње даровитих ученика ка креативном изражавању заједно са овладавањем материјалима
(развој техничке спретности и сензибилитета) доприноси се даљем ликовном образовању.
Смисао планирања садржаја програма изборног предмета цртање, сликање и вајање је да се утврде
задаци на сваком часу који би најпотпуније развијали све ликовне способности ученика, нарочито
способности које подстичу стварање, као и оне које омогућују стварање. Стога, градиво треба планирати
тако да се постигне:
виши ниво опажања;
оспособљеност примања;
одговарајући ниво разумевања;
способност поступања;
Остваривање садржаја:
Садржаје програма ликовне културе треба остварити:
1. примањем (учењем), тако што ће ученицима бити омогућено да стичу знања из области ликовне
културе, савладавају технолошке поступке ликовног рада у оквиру одређених средстава и медијума и да
упознају законитости и елементе ликовног језика;
2. давањем (стварањем) путем подстицања ученика да се изражавају у оквиру ликовних активности и
остварују резултате (увек на вишем нивоу култивисања и јачања ликовне осетљивости).
За наставу ликовне културе, на основу садржаја и методичких облика усмерености васпитно-образовног
процеса у правцу богаћења дечијег естетског искуства, одређени циљеви и задаци произашли су из
ликовне уметности теорије стваралаштва и развојне психологије.
Овако конципираним програмом цртања, сликања и вајања наглашена је усмереност васпитно-
образовног процеса у свим његовим временским сегментима-поједини часови, циклуси часова,
проблемски кругови оперативних задатака и целине програма узрасних захтева - ка јачању ликовних
способности ученика, затим ка богаћењу ликовног језика, а такође ка формирању позитивних навика и
богаћењу властите сфере естетског искуства.
Претпоставка креативности ученика у домену ликовних активности подразумева да мотивациони
садржаји буду разноврсни, примерени узрасту и интересовањима ученика. Методске поступке и облике
рада наставник конципира усаглашавајући васпитно-образовне задатке (ликовне проблеме) са
побуђеним интересовањем ученика да ове задатке прихвати на нивоу самоиницијативе, односно
формираној властитој израженој потреби. У том смислу улога наставника наглашена је у фази избора и
дидактичке припреме мотивационог садржаја, док избор теме зависи од суштине ликовног задатка,
односно конкретног садржаја којим се ученик мотивише у правцу одређеног ликовног проблема.
Проблемски захтеви овог програма имају карактер наставног садржаја, а теме су у служби реализације
предвиђених задатака. У процесу припремања за рад темама треба посветити посебну пажњу како не би
овладале садржајима (што је до сада показала наставна пракса). Као и у многим другим приступима и у
овом случају се очекује креативан однос наставника приликом избора тема, зависно од ликовног
проблема. Теме треба проналазити у повезивању са другим областима и то помоћу разговора са
ученицима.
У структури садржаја наставног рада које се односе на практичне ликовне активности ученика
подразумева се ослањање на шири избор ликовних средстава и медијума, односно савремених ликовно-
поетских садржаја и искустава. У том смислу, ликовна осетљивост ученика остваривала би се и као
припремљеност за активно учествовање у стварању естетских вредности које захтева наше време и као
способност вредновања и критичког односа савременог тренутка. Овакав приступ доприноси
непосредности доживљаја ликовног чина и поспешивању имагинативних и креативних могућности
ученика те је од три елемента у структури програма, креативност, која у ствари значи способност да се
нађу нова решења за један проблем или нови начини уметничког израза.
Структуру програма чине:
1.наставни садржаји који се односе на савладавање ликовног језика и упознавања садржаја ликовне
културе, познавање дела ликовних уметности и елемената ликовне писмености;



2.креативност - способност да се нађу нова решења за један проблем или нови начини уметничког израза
и остварење производа новог за индивидуу (не нужно новог и за друге), за коју је претпоставка за
подстицање, мотивациони садржаји практичних ликовних активности ученика који обухватају:
домен ученичких доживљаја;
домен корелације са другим васпитно-образовним подручјима.
3.ликовни медијуми и средства - коришћење ликовних дисциплина и употреба одређених материјала у
обликовању, проширени медијуми.
У структури садржаја наставног рада које се односе на практичне ликовне активности ученика
подразумева се ослањање на шири избор савремених ликовних средстава и медијума, односно
савремених ликовно-поетских садржаја и искустава. У том смислу, ликовна осетљивост ученика
остваривала би се и као припремљеност за активно учествовање у стварању естетских вредности које
захтева наше време и као способност вредновања и критичког односа савременог тренутка. Овакав
приступ доприноси непосредности доживљаја ликовног чина и поспешивању имагинативних и
креативних могућности ученика, као и методички квалитет у погледу опредељења комисије за измену и
допуну програма ликовне културе у основној школи смањењем оптерећености ученика наглашавањем
савремених медијума у ликовној и визуелној уметности у складу са савременим кретањима уметности.
Цртање: коришћење свих врста линија како би се постепено обогаћивало линеарно графичко
изражавање и богатство појединостима на основу опсервирања или претходним вежбама рада по
природи. Неопходно је анализирати перспективе, птичје, жабље, линеарне и инсистирање на
прецизносима и детаљу са нагласком на односе величина, пропорције.
Сликање: обогаћивање скале појединих боја и њиховог композиционог односа и увођење у бојене
вредности процесом рада по природи и илустровању. Сликарске технике и подлоге.
Графика: обогаћивање линеарног израза графичких површина, са постепеним свеснијим композиционим
решењима. Обрада простора, врсте графичких техника, линорез, дрворез итд.
Вајање: тродимензионално обликовање, основни тродимензионални облици. Волумен и простор, општа
оријентација у вајарским областима. Конвексно, конкавно, отворено и затворено, напрегнута и затегнута
форма, продор, расцеп, тврда и мека форма. Функција пластике у архитектури, екстеријеру и ентеријеру,
примењено вајарство, ситна пластика. Декоративна скулптура, орнамент. Вајарски материјали, чврсти
материјали. Алати и процес рада при изради вајарског рада. Облици и умножавање вајарских радова.
Садржаји и идеје у вајарским делима у историји уметности.
У реализацији ове наставе треба у складу са могућностима школе и креативностима наставника,
инсистирати на већој афирмацији примењених уметности и визуелних комуникација. У овој настави
садржаји наставног рада се односе на практичне ликовне активности ученика која подразумева се
ослањање на шири избор савремених ликовних средстава и медијума, односно савремених ликовно-
поетских садржаја и искустава из области примењених уметности. У том смислу, ликовна осетљивост
ученика остваривала би се и као припремљеност за активно учествовање у стварању естетских
вредности које захтева наше време и као способност вредновања и критичког односа према савременом
тренутку. Стога се препоручују садржаји из области примењене графике и керамике.
Примењена графика: Основи примењене графике. Коришћење репродуктивне графике у индустрији.
Графика у једној боји - нацрт за етикету. Графика у две боје - нацрт за плакат. Графика у више боја -
нацрт за насловну страну књиге (скица у колажу).
Графика и графички слог (коришћење графике летрасет-слова). Графика-скица за поштанску марку.
Графика и амбалажа (кутије-нацрт и финални рад).
Плакат-извођење високом штампом. Плакат - нацрт - скица колажом.
Керамика: Увод у керамику. Историја керамике, керамички производи, технологија керамике. Стицање
првог искуства у раду са глином. Мешање, гњечење, додавање и одузимање масе глине. Пластичне
форме. Конкавне и конвексне форме, пуни и празни простори у разним функцијама (опека са
шупљинама и слично).

СВАКОДНЕВНИЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
Циљ и задаци



Циљ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање ученика да,
кроз упознавање с начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и
развију свест о континуитету и укорењености. Ученици би требало да се упознају са специфичностима
динамике културних промена и да науче како да сагледају себе у контексту "другог", да би сопствени
идентитет што потпуније интегрисали у шири контекст разуђене и сложене садашњости.
Задаци предмета су да ученици, кроз наставу усмерену ка упознавању с различитим елементима
свакодневног живота, као што су односи у породици, исхрана, образовање, дечје игре, забава, станишта,
одевање итд, уоче њихову условљеност историјским процесима и догађајима. Концепција наставе овог
изборног предмета нагласак ставља на упознавање с основним елементима свакодневног живота у
прошлости Србије, Југоисточне Европе, Средоземља и Европе у целини, с намером да се уоче њихови
заједнички именитељи и упознају различитости које постоје у датом историјском контексту, као и у
односу на савремено доба у којем ученик живи. Подстицањем радозналости, креативности и
истраживачког духа у проучавању овог предмета, ученици треба да се оспособе да формирају јаснију
слику о прошлим временима, да овладају елементарним процедурама прикупљања историјске грађе, као
и да развију критички однос према њој.
Пети разред
Оперативни задаци:
разумевање појма свакодневни живот;
разумевање појма прошлост;
разумевање значаја проучавања свакодневног живота у прошлости;
усвајање и продубљивање знања о разликама између свакодневног живота данас и у прошлости;
идентификовање актуелних дечјих игара (врсте и њихова функција);
упознавање с дечјим играма у прошлости (врсте и њихова функција);
идентификовање сличности и разлика између игара некад и сад;
разумевање значаја игре у развоју појединца и друштва;
упознавање са свакодневним животом људи у праисторији;
упознавање са свакодневним животом народа Старог истока;
упознавање са свакодневним животом старих Грка;
упознавање са свакодневним животом старих Римљана;
подстицање ученика на самостални истраживачки рад;
развијање способности повезивања знања из различитих области;
подстицање креативности.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД
Прошлост (појам прошлости).
Време (хронологија, оријентација у времену).
Значај проучавања прошлости.
Појам свакодневног живота (односи у породици, исхрана, становање, одевање, школовање, лечење,
производња, забава, разлика између политичке историје и историје свакодневног живота...).
Значај проучавања свакодневног живота у прошлости (прошлост не припада само владарима,
војсковођама и државницима, већ и обичним људима, којима се можемо приближити једино
истраживањем њихове свакодневице).
ИГРЕ У ПРОШЛОСТИ
Појам и феномен игре (место и улога игре у развоју појединца и друштва).
Играчке (врсте и значај).
Дечје игре у садашњости (карактеристике и функције).
Дечје игре у прошлости (врсте и функција - од нашег времена до праисторије).
Традиционалне игре у Србији (Жмурке, Скакање у џаковима, Труле кобиле, Јањине, Ћушкање, Клис или
Пинцике, Потезање конопца, Бацање камена с рамена, Рвање, Ходање на штулама, Дери-гаће, Сардине,
Мотање, Тутумиш, Штапоња, Шуге, Радибаба, Цар говедар, Јелечкиње, барјачкиње, Дајем ти талир,
Елем, белем, цедило, Стари чика, Газда и пчеле, Пошто, секо, млеко, Коларићу, панићу, Ринге, ринге,
раја...).
Играчке у прошлости (врсте и функција - од нашег времена до праисторије).



Дечје игре и игре одраслих (сличности и разлике).
Олимпијске игре у античкој Грчкој (основ спортских игара савременог доба).
СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРАИСТОРИЈИ И СТАРОМ ВЕКУ
Свакодневни живот људи у праисторији
Свакодневни живот праисторијских заједница (археолошки локалитети, утицај појаве риболова,
земљорадње, сточарства и коришћења метала на промене у свакодневном животу).
Начин исхране и одевања у праисторији (врсте хране, њена припрема и чување, одевни материјали,
алатке...).
Становање у праисторији (насеља и стамбени објекти: пећине, земунице, надземни објекти, сојенице...).
Употребни предмети и накит (оруђе, оружје, посуђе, намештај, огњишта, пећи, начин обраде, умеће
израде...).
Изуми (ватра, једро, точак, удица, лук и стрела...).
Веровања (загробни живот, култ предака и плодности и култни предмети: жртвеници, ритони,
зооморфне и антропоморфне фигурине...).
Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (Оци - ледени човек, Пазирик - човек с тетоважама,
Костјенки - куће од кљова мамута, Сунгир - покојник прекривен перлама, мегалити, Стоунхенџ,
архитектура на Лепенском виру, фигурине из Винче, организација насеља у Чатал Хијуку...).
Свакодневни живот народа Старог истока
Начин исхране у старом Египту и Месопотамији (сакупљање и припремање намирница, лов и риболов,
јеловник, земљорадња, виноградарство, пића).
Одевање у старом Египту и Месопотамији (материјали, сировине и начини обраде, накит, бојење,
шминка и лична хигијена).
Становање у старом Египту и Месопотамији (грађевински материјали, начин градње, оруђа за рад,
изглед објеката и организација простора).
Породични односи у старом Египту и Месопотамији (положај мушкарца, жене и детета).
Образовање у старом Египту и Месопотамији (писмо, техника писања, школе...).
Обавезе становништва (порез, присилни рад - изградња путева, канала за наводњавање, насипа,
утврђења, храмова, пирамида...).
Друштвени живот у старом Египту и Месопотамији (игре на табли - сенет, плес уз музику, музички
инструменти - флаута, харфа, удараљке, фрула, систрум...).
Употребни предмети у старом Египту и Месопотамији (оруђе, оружје ратника, посуђе, кућни инвентар,
печати, новац, техника и умеће израде).
Лечење (болести и лековите биљке).
Путовања и трговина код народа Старог истока.
Изуми у старом Египту и Месопотамији (сунчани и водени часовник, стакло, систем за наводњавање,
шадуф...).
Веровања у старом Египту и Месопотамији (загробни живот, балсамовање, хороскопи, астрологија,
ритуални обреди и предмети).
Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (Тутанкамонова гробница и њен инвентар, бродови
поред пирамида, краљевска гробница у Уру, библиотека у Ниниви...).
Свакодневни живот старих Грка
Начин исхране старих Грка (експлоатација природних ресурса, узгајање биљака и животиња,
припремање и чување хране, јеловник...).
Одевање код старих Грка (материјали - лан и овчија вуна, начин обраде и бојење, накит, парфеми...).
Становање у старој Грчкој (материјали од којих се градило, зидови од ћерпича, кровови покривени
глиненим цреповима, прозори с дрвеним капцима...).
Породични односи у старој Грчкој (положај мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, однос према
старијима...).
Образовање у старој Грчкој (школовање дечака - улога граматиста, китариста, софиста, педотриба,
значај физичке културе и музике, абакус, спартанско васпитање...).
Друштвени живот у старој Грчкој (игра котабос, трке двоколица, гозбе, хетере, позоришта...).
Употребни предмети у старој Грчкој (оруђе, посуђе, оружје ратника, новац, занати...).
Путовања и трговина.



Медицина и наука у старој Грчкој (болести и лечење, Хипократ са Коса...).
Веровања старих Грка (пророчишта, загробни живот, подземни свет...).
Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (атински Акропољ, Делфи, Ефес, Микена...).
Свакодневни живот старих Римљана
Начин исхране у старом Риму (експлоатација природних ресурса, узгајање биљака и животиња,
припремање и чување хране, јеловник...).
Одевање у старом Риму (материјали, тога, пурпурна боја - боја царевог одела, козметика, фризуре, лична
хигијена, латрине…).
Становање у старом Риму (грађевински материјал, начин градње, изглед објеката и организација
простора, инсуле, аквадукти, купатила…).
Породични односи у старом Риму (положај мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, адопција -
усвајање као прилика за социјалну афирмацију, слављење рођендана оца породице у част његовог духа
заштитника - генија).
Образовање у старом Риму (школовање дечака - улога "дојкиње", "педагога" и "граматичара", значај
беседништва...).
Друштвени живот у старом Риму (забава, гозбе, позориште, колске трке, борбе гладијатора, плес, музика,
музички инструменти...).
Употребни предмети и накит (оруђе, оружје, новац, прстење, наруквице, огрлице...).
Римска војска (легије и опрема легионара).
Путовања и трговина (изградња путева, поморска трговина...).
Веровања и ритуални обреди у старом Риму (свештеници и свештенице, приношење жртве боговима,
као и кућним божанствима - ларима и пенатима, ношење хране на гробље, апотеоза...).
Лечење у старом Риму (медицински инструменти и лековито биље - жалфија, рузмарин, слачица, морач,
бели лук...).
Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (Сирмијум, Сингидунум, Наисус, Виминацијум -
војни логор, Гамзиград - царска палата, Трајанов мост, римски Форум, Колосеум, Картагина, Помпеји...).
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм за пети разред је концепцијски тако постављен да представља смисаону целину која
истовремено отвара могућности за даљи развој и надоградњу садржаја у програмима овог предмета за
шести, седми и осми разред. Састоји се из три тематске целине.
Прва целина се може одредити као базична, јер сви програми за овај предмет од петог до осмог разреда
њоме започињу. Садржаји у оквиру ове теме намењени су прецизнијем одређивању битних појмова као
што су прошлост, хронологија, свакодневни живот, као и објашњавању значаја проучавања
свакодневног живота људи у прошлости.
Друга је фокусирана на само један садржај свакодневног живота. У петом разреду то је игра, која се
обрађује полазећи од садашњости која је ученицима позната, ка све даљој прошлости.
Трећа тематска целина се бави различитим аспектима свакодневног живота у одређеном временском
периоду, у петом разреду то су праисторија и стари век, чиме се обезбеђује веза са проучавањем
историјских догађаја у оквиру обавезног предмета историја и утире пут хронолошком развоју предмета.
Поделом на поменуте тематске целине, ученицима је омогућено да се у било ком разреду опредељују за
овај изборни предмет по први пут, а да пропуштени програм(и) не представљају озбиљнију препреку.
Они ученици који изаберу да током читавог другог циклуса похађају овај предмет овладаће најважнијим
појмовима и појавама свакодневног живота људи у распону од праисторије до савременог доба, а са
садржајима четири теме (по једна за сваки разред) биће детаљније упознати.
Иако је цео програм окренут прошлости, неопходно је да се током рада са ученицима врши стална
компарација са савременим добом чиме се потенцира схватање континуитета у развоју људи и друштва.
Такође, садржаји се обрађују и кроз димензију локално - глобално, где ученици имају прилику да свој
завичај боље проуче у односу на задату епоху.
У садржају програма дате су основне тематске целине, а наставник има слободу да креира коначну
верзију програма за сваку групу са којом ради, уважавајући интересовања ученика и циљеве и задатке
предмета. Почетни часови, кад се ученици међусобно боље упознају јер најчешће припадају различитим
одељењима, погодан су тренутак да се са њима разговара о избору садржаја. Наставникова је обавеза да
створи такву атмосферу (наводећи историјске чињенице које побуђују ученичку радозналост) у којој је



кроз форму питања (како су у прошлости људи поправљали зубе, како су знали колико је сати...?)
наведено што више потенцијалних тема, а наставникова је одговорност да их уобличи и претвори у
конкретне тематске садржаје, који ће бити обрађивани на часовима.
Тако добијени материјал основ је за даљи рад наставника, планирање активности и припрему за час.
Пожељно је да наставник постигне да планиране активности имају дефинисану структуру, коју одликују
флексибилност и адаптибилност. У припремној фази наставник треба да прикупи довољан број
информација о садржајима на којима ће радити са ученицима, али ће коначни обим информација бити
одређен ученичким потребама и могућностима да их припреме и приме. Наставник је тај који не
дозвољава да доминира претерана фактографија, а да се постигне функционалност знања и повезаност
чињеница у смисаоне целине. Он на различите начине подстиче осамостаљивање ученика у прикупљању
и сређивању историјских података, усмерава их на различите изворе информација и подучава их како да
се према њима критички односе. На тај начин се негује истраживачки дух, љубав према науци и
подстиче мишљење засновано на провереним чињеницама и аргументима.
Основни приступ у раду је интердисциплинарност и савлађивање нових и непознатих чињеница уз
помоћ блиских и познатих. У оквиру овог предмета постоје велике могућности за интеграцију школског
и ваншколског знања ученика, за излазак из оквира школских уџбеника и учионице, укључивање
родитеља и суграђана који поседују знања, колекције, књиге, филмове и друго што може да помогне у
реализацији програма.
Наставник свакој наставној јединици приступа као посебном образовном и дидактичком проблему за
који заједно са ученицима проналази одговарајућа решења. Увек треба тежити комбиновању различитих
метода рада, који могу бити, на пример, кратка предавања, гледање филмова, читање књига, дискусије,
анализе слика, посете локалитетима или прављење употребних предмета из прошлости. Посебно је
прикладно организовати ученике у тимове где се централни задатак решава тако што свако има свој
појединачни радни задатак и улогу у тиму.
У извођењу наставе, активност ученика је најважнија, без обзира на изабране методе рада. Наставникова
је улога да организује наставу, пружи помоћ ученицима у раду (од давања информација до упућивања на
изворе информација) и да подстиче и одржава ученичка интересовања за предмет. У току свих
активности требало би подстицати сталну размену информација, како између ученика и наставника, тако
и између самих ученика.
Наставу би требало обогатити различитим наставним средствима као што су илустрације (слике,
дијапозитиви, шеме, графикони), документарни и играни видео и дигитални материјали, археолошки
материјал или копије налаза, посете културно-историјским споменицима, компјутерске игрице које се
заснивају на реконструкцији друштва из прошлости и др.
Домаћи задаци имају своје оправдано место у реализацији овог програма. Уколико се добро поставе,
неће додатно оптеретити ученике, нити код њих изазвати одбојност. Разлог за увођење домаћих задатака
не произилази из малог фонда часова и обимног градива, већ из самог циља предмета. Домаћи задаци ће
у великој мери допринети да се ученици осамостале у истраживачким активностима и прикупљању
података, посебно када се ускладе с интересовањима ученика (не треба сви ученици да имају исти
домаћи задатак). Многе домаће задатке ученици могу радити у пару или мањој групи, уз помоћ
породице, за време распуста, што су недовољно искоришћени модалитети у раду с ученицима.
Као и код других изборних предмета где оцена не утиче на школски успех, оцењивање добија нешто
другачију димензију. За овај предмет класично писмено и усмено испитивање знања није погодно. Свака
активност је прилика да се ученик оцени. Наставник прати целокупни рад ученика и награђују све
његове аспекте. Поред стеченог знања о свакодневном животу људи у прошлости, наставник треба да
награди и учешће и посвећеност активностима независно од постигнућа. Оцена је одраз индивидуалног
напредовања детета и подстицај за његов даљи развој.
Како је садржај предмета повезан са свим областима живота (исхрана, одевање, образовање, лечење,
производња, забава...), ученици имају прилику да обрађивањем програма овог предмета добију бројне
информације значајне за њихов будући професионални развој. Наставник треба да има у виду и овај
аспект предмета и уколико препозна код неког ученика посебно интересовање за одређене садржаје,
треба да му укаже којом професијом би се могао бавити, односно у којој средњој школи се стичу знања
и звања за одређену област.



Да би се задаци наставе што потпуније остварили, требало би да постоји корелација с другим обавезним
и изборним наставним предметима као што су историја, географија, српски језик, ликовна и музичка
култура, цртање, сликање и вајање, шах, верска настава и грађанско васпитање. Ученици који су у првом
циклусу основног образовања и васпитања обрадили програме изборног предмета народна традиција
могу бити драгоцени помагачи наставнику јер по начину рада, а делимично и по садржају, постоји
сродност између ова два предмета.
На крају школске године, као могућност да се систематизује и рекапитулира усвојено знање, може се
организовати изложба/приредба којом би ученици показали стечено знање, као и материјале и предмете
које су прикупили изучавајући овај изборни предмет. Овакве изложбе/приредбе захтевају од наставника
да планира часове на крају школске године за њихову припрему.
Посебни захтеви
ИГРЕ У ПРОШЛОСТИ
Кроз обраду тематске целине Игре у прошлости, ученици ће се упознати са кратком историјом дечје
игре и најзначајнијим факторима који су пресудно утицали на њен развој. На основу тога, ученици би
требало да разумеју зашто је игра одувек била централна активност дечјег живота и како се мењала са
променама у друштвима и епохама остварујући увек исту важну функцију, везану за психофизички и
социјални развој детета и припрему за свет одраслих. Анализом појединих традиционалних игара
ученици би требало да уоче њихову повезаност са друштвено-економским и културним системом из
кога потичу.
Положај деце оба пола у друштву кроз различите епохе, појам детињства и његово трајање, као и ниво
привредног развоја у непосредној су вези с трансформацијом дечјих игара и играчака. То су садржаји од
којих треба поћи у проучавању игара у прошлости. Довољно је да их ученици анализирају на нивоу три
генерације (сопствене, родитељске и генерације баба и деда) и да схвате како је детињство у прошлости
краће трајало и да су се деца у свет рада укључивала на ранијем узрасту, обављајући често врло тешке
послове. С друге стране, ученици би, кроз обраду теме Игре у прошлости, требало да схвате да је дечја
игра, у суштини, и у прошлости била слична данашњој и да је имала исте функције.
Традиционалне дечје игре посредством симболичког система увек су имале улогу посредника између
детета и стварности која га окружује. Прва искуства о предметима дете стиче кроз игру (сазнајна
функција), одређујући њихове карактеристике, разлике и сличности и како се могу употребљавати. У
игри дете развија различите способности као што су опажање, одржавање пажње, схватање просторних
односа и узрочно-последичних веза. Развој дечијих способности и социјалних односа у игри се
међусобно преплићу и утичу једни на друге. Социјални контакти побуђују дете да усавршава своје
способности, а усавршене способности омогућавају боље учешће у социјалним односима и укључивање
у друштво одраслих. Кроз игру, дете истовремено ослобађа и развија своја осећања, учи да поштује
правила, уздржава се од задовољења сопствених и поштује туђе потребе. У физичком развоју деце игра
има посебно место и зато су у свакој епохи бројне игре које подстичу физичку активност деце,
истовремено омогућавајући међусобно поређење (ко је јачи, бржи, спретнији...), што је неопходни
елемент одрастања и одређивања места унутар групе којој дете припада. Кроз игру, дете јача
самопоуздање, потврђује се, успоставља пријатељства, а у каснијој фази игра је моћно средство
удварања. Игре од детета често захтевају имагинацију и драматизацију. Улога маште врло је важна у
неким играма, а неке друге игре од детета захтевају одређене стваралачке способности (певање, цртање,
обликовање итд.).
Дечју игру би требало повезати са светом рада, јер се кроз њу испољавају интересовања која су од
значаја за каснији избор занимања. Често се може чути да је за дете игра рад. Она почиње неформално
на млађем узрасту (дете се спонтано игра, без временског ограничења, правила и независно од играчака)
и одрастањем све више постаје формална (постоје правила, пратећа опрема, временска димензија,
дефинисан број учесника) чиме добија својства која постоје у свету рада.
У анализи појединих игара ученици треба да препознају њихову функцију у развоју деце (сазнајна,
едукативна, васпитна, експресивна...). Било би добро пронаћи сродне игре прошлости и садашњости, и
то не само по садржају и неопходној опреми, већ и по функцији коју имају у психофизичком и
социјалном развоју ученика. Ученици би, такође, требало да знају да игра, у промењеној форми, али са
сличним функцијама, траје током целог људског живота и да се могу направити паралеле између игара
деце и одраслих.



Игре се могу на различите начине класификовати (нпр. игре-вежбања, симболичке игре и игре са
правилима или подела традиционалних игара на три основне групе: такмичарске, такмичарско-драмске
и имитативно-драмске). Уколико су ученици заинтересовани, посебна пажња би се могла посветити вези
између дечјих такмичарских игара и спорта и његовог развоја током прошлости. Ако групу чине
претежно ученице, могуће је да њихова интересовања буду више окренута имитативним и драмским
играма где се пресликавају породични односи и догађаји из свакодневног живота. Уколико ученици
покажу интересовање за анализу такмичарских друштвених игара (као што су карте, шах и друге игре на
табли које имају правила нпр. монопол, ризико...) пажњу треба усмерити ка њиховим карактеристикама,
значењу и функцијама, као и историјском пореклу.
Дечја игра и играчке су тесно повезани. Ученици би требало да схвате да свака епоха и њене
карактеристике битно утичу на то каквим играчкама ће се деца играти, као и од ког су материјала
направљене и каквог су квалитета. За неке играчке би се могло рећи да су универзалне јер су се мало
мењале током времена и срећемо их у различитим епохама и културама. Такве су нпр. лутке и лопта.
Неке играчке су у потпуности намењене дечјој игри (кликери, слагалице...), док су друге умањене копије
употребних предмета одраслих (пегле, шиваћа машина, пиштољи...). Музичке играчке су увек биле
омиљене јер деца воле да се игра одвија уз обиље звукова. Неке играчке су стриктно везане за одређене
игре, а друге се могу употребљавати на различите начине (нпр. дрвена коцка). Ученици треба да схвате
зашто се обичан конопац кроз векове одржао у дечјој игри, насупрот играчкама високе технологије, које
врло кратко задржавају пажњу детета савременог доба.
Нове технологије 20. века битно су промениле изглед и квалитет играчака, као и масовност њихове
производње и доступност деци. Са децом се може расправљати о компјутеру као игри/играчки, о
сличностима и разликама са традиционалним играма и о његовим предностима и недостацима.
Тематска целина Игре у прошлости требало би да почне анализом игара и играчака садашњости која је
ученицима позната. Када ученици овладају основним разумевањем њихових карактеристика и функција,
прелазило би се на игре ближе и даље прошлости, локално и глобално. Ученици могу симулирати неке
игре из прошлости или направити играчку којом су се некада деца играла.
СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРАИСТОРИЈИ И СТАРОМ ВЕКУ
Наставни садржаји препоручени у овој теми дају могућност ученицима да стекну јаснију слику о
праисторији и старом веку. Највећи део прошлости припада обичним људима, који су нам по много
чему веома блиски. Тај "обичан" и углавном "безимени" свет појединаца и локалних заједница чини
заправо историју света коју класична историја, политички и догађајно усмерена, представља кроз
историју држава и делатност водећих личности и организација у њима. Упознавањем са свакодневицом
у праисторији и старом веку ученицима ће се указати бројне сличности и разлике с данашњим временом.
Уочавајући те сличности и разлике, они ће моћи да сагледају непосредно окружење и друштво у коме
живе, као и себе саме. На тај начин, доћи ће до проширивања стечених знања, а у исто време процес
формирања свести о самом себи и околном свету биће употпуњен сазнањем о развоју и усавршавању
културних одлика различитих заједница, које најчешће одговарају променама њихових друштвено-
економских система. Тиме би требало да се код ученика подстакне развој вештине посматрања,
употребе компаративности и критичког сагледавања његовог сопственог окружења и садашњице. Иако
се ученици први пут сусрећу са систематским изучавањем предложених тема, у раду се могу користити
њихова знања о друштвеним појавама и одређеним догађајима, која су стекли у првом циклусу основног
образовања и васпитања. Мали фонд часова и узрасне карактеристике ученика захтевају од наставника
рационалност при избору битних чињеница и дефиниција појмова и социолошких категорија.
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СРПСКИ ЈЕЗИК
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.

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1.
Разиграни дани

септембар - октобар

Ученик ће усмено и писмено
сумирати и образложити своје
мишљење о карактеристикама
ликова у књижевним
текстовима. Изнеће своје
ставе о темама из
свакодневног живота, које су у
вези са анализираним
текстовима.
Разликује речи према настанку
и препознаје гласовне промене
које су у њима извршене.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

наставник,
ученик

2. И још даље иза
краја- до бескраја!

новембар- децембар

Препознаје извршене гласовне
промене у речима.
Разликује дуге и кратке, као и
место акцента.
Тумачи дескриптивне песме и
описује динамичке и статичке
појаве у природи.
Правилно примењује
правописна правила за писање
имена васионских тела.
Писмено сумира и образложе
своје мишљење на одређену
тему. Ученик ће усмено и
писмено сумирати и
образложити своје мишљење о
карактеристикама ликова у
књижевним текстовима.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Биологија и
физика: кретање у
природи

наставник,
ученик

3.
Код куће је најбоље

јануар - фебруар

Ученик зна да напише писмо
пријатељу и извештај са неког
догађаја.
Усмено и писмено сумира и
образлаже своје мишљење о
карактеристикама ликова у
књижевним текстовима.
Разврстава и у реченици
разликује придевске заменице.
Прави разлику између
глаголског вида и рода.
Препознаје глаголске облике.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

наставник,
ученик

4.
Прва љубав

март

Свој доживљај љубави пореди
да доживљајима књижевних
ликова. Анализира њихове, као
и своје поступке, и писменим
путем их образлаже.
Уочава разлику у интонацији
узвичних реченица.
Разликује глаголске облике.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,

наставник,
ученик



Оперативни задаци:
- увођење ученика у грађење речи;
- упознавање гласовних алтернација, њихово уочавање у грађењу и промени речи;
- утврђивање знања о значењу и функцији придевских заменица;
- проширивање з нања о сложеној реченици;
- оспособљавање за уочавање и тумачење узрочно-последичних веза у уметничком тексту, за

исказивање властитих судова и закључака приликом анализе текста и у разним говорним
ситуацијама;

- развијање способности за уочавање и тумачење емоција, мотива и песничких слика у лирском тексту;
- постепено упознавање струкутре основних облика усменог и писменог изражавања – према

захтевима програма.

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ

Redni
broj

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

Начин оств.прог. Корелација Носиоци
активности

1. Школа Разумевање на слух новог
текста у оквиру усвојене
лексике

фронтални,
индивидуални,
дијалошка и

израда плаката наставник
ликовне к.

2. Свакодневни живот
3. Друштво и природа

тандем

5.
На пољу
божура

април

Разликује глаголске облике.
Повезује знање из историје
приликом анализе епских
песама о Косовском боју.
Усмено и писмено сумира и
образлаже своје мишљење о
карактеристикама ликова у
књижевним текстовима.
Препознаје и анализира
родољубиву ауторску песму.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Историја:
средњовековна
Србија и Косовска
битка

наставник,
ученик

6.
На вилином
игралишту

мај

Разликује глаголске облике.
Пореди историјкси и
књижевни лик Марка
Краљевића.
Усмено и писмено сумира и
образлаже своје мишљење о
карактеристикама ликова у
књижевним текстовима.
Зна шта је реченица и прави
разлику између комуникативне
и предикатске реченице.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Историја:
Марко
Мрњавчевић

наставник,
ученик

7.
Наслеђе

јун

Усмено и писмено
сумира и образлаже
своја родољубива
осећања и повезује
их са протумачен
им књижевним
текстовима.
Зна карактеристике
драмског текста.
Влада градивом 6.
разреда према захте
вима различитих
нивоа знања и у
складу са својим
могућностима.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Историја: време
аустроугарске
управе у Босни

наставник,
ученик



монолошка м. учествовање на
приредбама

израда зидних
новина

психолошке
радионице

израда стрипа –
решавање
конфликата

дебата

мини квиз

мини тест

језичке игре

директор

ученици

шк.психолог

наставник
мађарског ј.

4. Актуелне теме
5. Комуникативне функције кориговање грешака које чине

на свим нивоима српског
језика

индивидуални,
дијалошка и
монолошка м.

6. Именовање предмета и бића оспособљавање за самостално
читање дужих текстова

фронтални,
индивидуални,
дијалошка и
монолошка м.
рад у паров.

7. Исказивање радње

8. Исказивање особина предмета
и бића

оспособљавање за анализу
текста

фронтални,
индивидуални,
дијалошка м.
групни рад

9. Исказивање објекта

10. Исказивање просторних односа оспособљавање за писмено
изражавање у оквиру
обрађених тема уз даље
савладавање основних
правописних правила

фронтални,
индивидуални,
дијалошка и
монолошка м.
рад у паров.

11. Исказивање молбе, заповести
12. Исказивање временских односа

13. Исказивање начина услова
радње

osposobљavaњe za koriшћeњe
jeziчkih priruоспособљавање за
коришћење језичких
приручника и двојезичних
речникачnika i dvojeziчnih
reчnika

фронтални,
индивидуални, рад у

паров.14. Исказивање узајамне
заједничке радње

Оперативни задаци:
- усвајање нових језичких струкутра и око 250/400 нових речи и израза ради даљег развијања говорних

способности;
- разумевање на слух нови текст у оквиру усвојене лексике;
- кориговање грешака које чине на свим нивоима српског језика;
- оспособљавање за самостално читање у себи дужих текстова, у односу на претходни разред,

различитог жанра са упознавањем елемената културе које текстови садрже;
- оспособљавање за анализу текстова;
- оспособљавање за писмено изражавање у оквиру обрађених тема уз даље савладавање основних

правописних правила; писање писма, краћих извештаја и др.;
- усвајање, наставом граматике, нових знања о српском језику која ће продуктивно примењивати;
- оспособљавање за коришћење језичких приручника и двојезичних речника.

МАТЕМАТИКА



НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
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Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво Облик рада
Фронтални и
индивидуални,

Методе рада и
наставна средства

Дијалошка,
илустративно-

демонстртативна,
уджбеник, збирка
задатака, табла
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ЦЕЛИ БРОЈЕВИ

Ученик уме да:

1) прочита и запише
целе бројеве
МА.1.1.1.

2) упореди по
величини целе
бројеве помажући се
бројевном правом
када је то потребно
МА. 1.1.3.

3) изврши основне
рачунске операције
са целим бројевима
МА.1.1.4.

4) користи целе
бројеве и
једноставније изразе
са њима помажући се
визуелним
представама
МА. 1.1.6.

Ученик уме да:

1) одреди супротан
број и апсолутну
вредност броја;
израчуна вредност
једноставнијег израза
са више рачунских
операција различитог
приоритета,
укључујући
ослобађање од
заграда, са целим
бројевима
МА.2.1.2.

2) користи целе
бројеве и бројевне
изразе са целим
бројевима у
једноставним реалним
ситуацијама МА.
2.1.4.

Ученик уме да:

1) одреди вредност
сложенијег бројевног
израза са целим
бројевима
МА.3.1.1.

2) користи целе
бројеве и бројевне
изразе са целим
бројевима у реалним
ситуацијама МА.
3.1.3.

ТРОУГАО

Ученик:

1) влада појмом
троугао (уочава
његове моделе у
реалним ситуацијама
и уме да га нацрта
користећи прибор;
ученик разликује
основне врсте
троуглова, зна
основне елементе
троугла и уме да
израчуна његов обим
на основу елемената
који непосредно
фигуришу у датом
задатку)
МА.1.3.2.

2) интуитивно схвата
појам подударних
троуглова (кретањем
до поклапања)
МА.1.3.6.

Ученик уме да:

1) одреди однос
углова и страница у
троуглу, збир углова у
троуглу
МА.2.3.2.

2) користи
подударност троулова
и повезује је са
карактеристи-
чним својствима
троугла (једнакост
страница и углова)
МА.2.3.6.

Ученик уме да:

1) користи основна
својства троугла,
рачуна обим троугла на
основу елемената који
нису обавезно
непосредно дати у
формулацији задатка;
уме да конструише
троугао
МА.3.3.2.

2) примени
подударност троуглова
повезујући тако разна
својства геометријских
објеката
МА.3.3.6.

РАЦИОНАЛНИ
БРОЈЕВИ

Ученик уме да:

1) прочита и запише
рационалне бројеве у
различитим
облицима
МА.1.1.1.

Ученик уме да:

1) упореди по
величини рационалне
бројеве записане у
различитим облицима
МА. 2.1.1.

Ученик уме да:

1) одреди вредност
сложенијег израза с
рационалним бројевима
МА. 3.1.1.



2) преведе
децимални запис
рационалног броја у
запис облика
разломка и обрнуто
МА.1.1.2.

3) упореди по
величини рационалне
бројеве у истом
запису помажући се
сликом када је то
потребно
МА.1.1.3.

4) изврши једну
основну рачунску
операцију са
рационалним
бројевима у истом
запису, помажући се
сликом кад је то
потребно (у случају
сабирања и
одузимања само са
истим имениоцима;
рачуна, на пример
1/5 од n, где је n дати
природан број
МА. 1.1.4.

5) одреди задати
проценат неке
величине
МА. 1.5.4.

6) заокругљује
децималне бројеве
МА. 1.4.4.

2) одреди супротан
број, реципрочну
вредност и апсолутну
вредност рационалног
броја; израчуна
вредност
једноставнијег израза
са више рачунских
операција различитог
приоритета,
укључујући
ослобађање од
заграда, са
рационалним
бројевима у истом
запису
МА. 2.1.2.

3) користи рационалне
бројеве и бројевне
изразе с рационалним
бројевима у
једноставним реалним
ситуацијама
МА. 2.1.4.

4) користи једначине с
рационалним
бројевима у
једноставнијим
текстуалним задацима
МА. 2.2.5.

5) примени процентни
рачун у једноставним
реалним ситуацијама
(на пример, промена
цене неког производа
за дати проценат)
МА. 2.5.4.

2) користи рационалне
бројеве и изразе с
рационалним бројевима
у реалним ситуацијама
МА. 1.5.4.

3) користи једначине и
неједначине с
рационалним бројевима
решавајући и сложеније
текстуалне задатке
МА. 3.2.5.

4) примени процентни
рачун у сложенијим
ситуацијама
МА. 3.5.4.

ЧЕТВОРОУГАО

Ученик:

1) влада појмом
четвороугао, квадрат
и правоугаоник
(уочава њихове
моделе у реалним
ситуацијама и уме да
их нацрта користећи
прибор; ученик уме
да израчуна обим
квадрата и
правоугаоникана
основу елемената
који непосредно
фигуришу у датом
задатку)
МА.1.3.2.

2) интуитивно схвата
појам подударних
четвороуглова
(кретањем до
поклапања)
МА.1.3.6.

Ученик уме да:

1) одреди збир углова
у четвороуглу
МА.2.3.2.

2) користи
подударност и везује
је са карактеристи-
чним својствима
фигура (на пример
паралелност и
једнакост страница
паралелограма)
МА.2.3.6.

Ученик уме да:

1) користи основна
својства четвороугла,
паралелограма и
трапеза, рачуна њихове
обиме на основу
елемената који нису
обавезно непосредно
дати у формулацији
задатка; уме да
конструише
четвороуглове
МА.3.3.2.



ПОВРШИНА
ЧЕТВОРОУГЛА
И ТРОУГЛА

М
а
ј

Ученик:

1) користи одговарајуће јединице за мерење
површине
МА.1.4.1.

2) уме да израчуна површину троугла, квадрата
и правоугаоника на основу елемената који
непосредно фигуришу у датом задатку)
МА.1.3.2.
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Ученик уме да:

1) рачуна
површине
троугла,
четвороугла,
паралелограма и
трапеза на основу
елемената који
нису обавезно
непосредно дати у
формулацији
задатка
МА.3.3.2.

ПОЛУГОДИШЊ
А И ГОДИШЊА
СИСТЕМАТИЗА
ЦИЈА(ПОЛУГОД

ИШЊИ И
ГОДИШЊИ
ТЕСТОВИ)
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м
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р
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Оперативни задаци
Ученике треба оспособити да:
- схвате потребу увођења негативних бројева, структуру скупова целих и рационалних бројева, те
појмове супротног броја, реципрочног броја и апсолутне вредности броја;
- усвоје основне рачунске операције у скуповима Z и Љ и довољно увежбају извођење тих
операција, уз коришћење њихових својстава;
- могу да читају, састављају разне једноставније изразе са рационалним бројевима и израчунају
њихову вредност;
- упознају и умеју да решавају једноставније једначине и неједначине у скупу рационалних
бројева;
- разумеју процентни начин изражавања и могу да га примењују у практичним задацима;
- познају класификацију троуглова и четвороуглова и знају њихова основна својства;
- схвате релацију подударности и њена својства и умеју да је примењују у извођењу основних
конструкција троугла и четвороугла;
- схвате једнакост површи геометријских фигура и правила о израчунавању површина троуглова,
паралелограма и других четвороуглова;
- примењују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла у разним практичним
задацима;
- усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање исказа; правилно
коришћење речи "ако... тада" и "ако и само ако"; увиђају потребу за доказивањем и умеју да
изводе неке једноставније доказе).

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
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Redni
broj

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

Начин
оств.прог.

Корелација Носиоци
активности

1. Irodalmi ismeretek - a szepirodalmi szovegek elemzesekor ismerjek fel az
ok es okozat kozotti osszefuggest es ertelmezzek azt;
- kepesseguk fejlesztese, hogy a lirai szovegekben
eszrevegyek es ertelmezzek a bennuk kifejezett
erzelmeket, motivumokat es koltoi kepeket;
- megismertetni a szobeli es irasbeli kifejezesmodok
szerkezeti felepiteset;
- az elozo osztalyban tanult nyelvtani anyag ismetlese es
uj nyelvtani ismeretek elsajatitasa;
- az esemenyek es a helyzetek, az erzelmek, az
osszetuzesek, a tettek, a szereplok jellembeli
tulajdonsagaik ertelmezese az epikai muvekben;
a szereplok jellemzese;
- onallo velemenyalkotas es kovetkezteteslevonas;
a fogalmazasi tudnivalok alkalmazasa;
- kulso es belso megjelenites a termeszet dinamikus es
statikus jelensegeinek a leirasa.

Frontális,
munka

Egyéni
munka

pármunka

csoportmunka
.

Történelem

Filmművészet

Építészet

Festészet

Zeneművésze
t
Informatika

A tanár

A diákok

2. Nyelvtani ismeretek

3. Hazi olvasmanyok

4. Irasbeli dolgozatok

Az oktató-nevelő munka részfeladatai:
- mélyítsük az összetett modatra vonatkozó ismereteket
- tanlják meg a tanlók a szófajokra, a szóképzésre, a szavak alakjára és jelentésére vonatkozó alapismeretekt
- tanulják meg a tanterv szerint előírt anyagot a beszédhangk változásaira, a szófajokra és helyesírásukra

vonatkozóan
- ismerkedjenek meg a szóbeli és írásbeli kifejezésmódok szerkezeti felépítésével
- ismerjék fel a tanulók az ok és okozat közötti összefüggést és értelmezzék azt a szépirodalmi szövegek

elemzésekor. Alakítsuk ki náluk az önálló véleményezést és következtetést
- fejlesszük képességüket, hogy a lírai szövegben kifejezett érzelmeket, motívumokat és költői képeket

észrevegyék és értelemezzék.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК



Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

КОРЕЛАЦИЈА НОСИОЦИ
АКТИВНОСТ
И

1. INTRODUCTIO
N

Комуникација у свакодневном
животу у Present Simle-у, као и у
Preset Continuous-у:
Примена стечених знања и
вештина;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

Српски језик, грађанско
васпитање
ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи)
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по ИОП-
у)

Наставник,
ученици

2. UNIT 1 – MY
LIFE

Хроношко описивање догађаја из
прошлости –Past Simple;
Именовање чланова уже и шире
породице;
Самостална комуникација о
члановима породице и родбинским
односима;
Изражавање очекивања у вези са
неким/нечим (be supposed to do
something);
Представљање себе и позивање
других на заједничке активности;
Разговор о стварима које нам се
допадају/не допадају;
Разговор о разликама и
сличностима између породица у
Великој Британији и код нас;
Развијати љубав према породици и
пореклу код ученика;
Примена стечених знања и
вештина

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

Српски језик, биологија,
музичко,грађанско васпитање

ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи)
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по ИОП-
у)

Наставник,
ученици

3. REVISION +
TEST 1

Правилна употреба Past Simle-a,
Past Continuous-a;
Правилна употреба вокабулара из
претходне две наставне јединице;
Примена стечених знања и
вештина;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи)
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по ИОП-
у)

Наставник,
ученици

4. UNIT 2 – THE
FUTURE

Разговор о будућности –Will To
Future vs Going to Future;
Правилна употреба Will To Future
(користи се за доношење одлука у
тренутку говора и за предвиђање) и
Going to Future ( наше намере у
будућности, давање предлога);
Упознавање и употреба вокабулара
који је у вези са свемиром и
оганизацијом прослава;
Комуникација у којој ученици
требају да пруже помоћ;
Реално изразити и сагледати своје
жеље и могућности у будућности;
Примена стечених знања и
вештина

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

Српски језик, географија,
историја,музичко, грађанско
васпитање

ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи)
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по ИОП-
у)

Наставник,
ученици

5. THE FIRST
WRITTEN TEST
(ПРВИ
ПИСМЕНИ
ЗАДАТАК)

Правилно и самостално одговорити
на питања у вези са текстом,
препричати задати текст или
написати састав на задату тему;
Примена стечених знања и
вештина;
Ученик самостално или уз помоћ
наставника уочава начињене
грешке;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи)
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по ИОП-
у)

Наставник,
ученици



6. UNIT 3 – TIMES
AND PLACES

Ученици требају да науче како
правилно да сложе глаголче и
именице у реченицу;
Уочабање различитих временских
зона;
Развијање навике да користе
елктронску пошту као средство
комуникације;
Употеба Past Continuos Tensa-a
( радња у прошлости која је
прекинута неком другом радњом),
као и разлике у употреби између
Past Tensa-a и Past Continuos Tensa-
a (описивање радње из прошлости);
Вокабулар у вези са временским
непогодама;
На основу датих детаља, ученик
развија способност постављања
хипотеза;
Развити логично размишљање, као
и способност закључивања и
повезивање детаља;
Изразити своја интересовања на
фин и културан начин, као и
одсуство истих;
Примена стечених знања и
вештина

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

Српски језик, географија,
историја, музичко, грађанско
васпитање

ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи)
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по ИОП-
у)

Наставник,
ученици

7. UNIT 4 -
LONDON

Правилна употреба: неодређеног
члана – а/аn и одређеног члана –
the;
Развити жељу за упознавањем
нових градова и држава;
Разговор о знаменитостима
Лондона;
Да питају где се нешто налази и да
дају упуства како стићи до нечега;
Размењују традиционалне приче и
да разумеју поуке истих;
Правилна употреба неодређених
заменица и присвојних придева;
Употреба израза које користе
тинејџери у Великој Британији;
Комуникација о унапред
договореним радњама;
Разговор о догађајима који су
обележили историју неке земље;
Примена стечених знања и
вештина

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

Српски језик, географија,
историја, музичко, грађанско
васпитање

ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи)
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по ИОП-
у)

Наставник,
ученици

8. REVISION +
TEST 2

Правилна примена знања стечених
у току наставних јединица – TIMES
AND PLACES/ LONDON;
Примена стечених знања и
вештина;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи)
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по ИОП-
у)

Наставник,
ученици

9. UNIT 5 –
EXPERIENCES

Размена прича о искуствима
користећи The Present Perfect Tense
(up to now –за глаголе који су се
догодили непосредно пре тренутка
говора ), употреба ever/never;
Комуникација о еколошким
проблемима;
Развијање свести о потреби
заштите животне средине;
Употреба израза које користе
тинејџери у Великој Британији;
Опишу радњу које се управо
догодила користећи израз go and do

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

Српски језик, географија,
историја, музичко, грађанско
васпитање

ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи)
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по ИОП-
у)

Наставник,
ученици



something;
Комуникација о основним
појмовима у музици;
Примена стечених знања и
вештина

10. THE SECOND
WRITTEN TEST
(ДРУГИ
ПИСМЕНИ
ЗАДАТАК)

Правилно и самостално одговорити
на питања у вези са текстом,
препричати задати текст или
написати састав на задату тему;
Примена стечених знања и
вештина;
Ученик самостално или уз помоћ
наставника уочава начињене
грешке

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи)
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по ИОП-
у)

Наставник,
ученици

11. UNIT 6 -
PROBLEMS

Давање савета – користећи should /
shouldn’t;
Комуникација о здравственим
проблемима, као и брига о
сопственом здрављу;
Развија се осећај одговорности
кроз поштовање обавеза и забрана;
Правилна употреба must-за обавезе
и mustn’t- за забране;
Разумевање прочитаног текста
упркос непознатим речима у
истом;
Развијати љубав према читању;
Научити да препричају текст са из
различитих углова- прво лице ја;
Употреба израза које користе
тинејџери у Великој Британији;
Како да у свакодневном говору
одбију нечији предлог;
Уоче како неспоразуми утичу на
нечије планове;
Научити делова ока;
Примена стечених знања и
вештина

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

Српски језик, музичко,
биологија, грађанско
васпитање

ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи)
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по ИОП-
у)

Наставник,
ученици

Циљ
Циљ наставе енглеског језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се

остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног
језика. Стога, циљ наставе страног језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика,
његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивних односа према другим
језицима и културама, као и према сопственом језику и наслеђу, уз уважавање различитости и
навикавање на отвореност у комуникацији. 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.

Оперативни задаци:
- разумевање говора (препознавање изјавне, заповедне и упитне интонације и она која исказују

емотивна стања; разумевање дијалога и монолога; разумевање песама);
- усмено изражавање (усавршавање изговора гласова; правилно репродуковање основних

интонацијских схема и оних које изражавају емотивна стања; коришћење устаљених израза
учтивости; постављање питања и императивних исказа; дијалог, вођење разговора; представљање
себе или другога; описивање ситуације, садржаја дијалога, предмет, животињу; честитање празника;
интерпретација краће песме);

- разумевање писаног текста (даље савладавање технике читања; даље савладавање осн.правила
графије и ортографије; разумевање упутстава; разумевање телеграма, кратке поште; разумевање
садржаја непознатог текста);



- писмено изражавање (даље упознавање правила графије, ортографије; писање сложенијих реченица;
одговарање на питања; писање реченица; писање телеграма и краће поште; издвајање битних
елемената из обрађеног текста);

БИОЛОГИЈА

Ред.
Бр.

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активности

1. Увод Упознавање ученика са основним појмовима о
природном систему животиња и еволутивним
развојем главних животињских група монолошка,

дијалошка,
демонстр.

фронтални,
рад у пар.
рад у грап.,
индивид.

географија,
историја,
ликовна
култура
израда
плаката,
зидних
новина,

организовање
квиза знања,

псих.
радионице

настаници
биологије.

пед.-псих.
служба

ученици

помоћно
особље

2. Бескичмењаци упознавање ученика са основном грађом, начином
живота, разпрострањењем и значајем праживотиња,
сунђера, дупљара, пљоснатих, ваљкастих и чл.црва,
мекушаца, зглавкара бодљокожаца; са обољењима
која изазивају паразити и начинима како да се
заштите

3. Хордати упознавање ученика са основном грађом, начином
живота, распрострањењем и прилагођености
различитим условима живота риба, водоземаца,
гмизаваца, птица и сисара.Упознавање основних
врста птица и сисара који се гаје као домаће
животиње

4. Увод у органску
еволуцију

кроз ову тему ученица ће се упознати са основама
теорије органске еволуције као и са историјским
развитком земље и живота на њој

Оперативни задаци
Ученици треба да:
- упознају основне појмове о природном систему животиња и еволутивном развоју главних
животињских група;
- науче основну грађу и начин живота, распрострањеност и значај праживотиња, сунђера,
дупљара, пљоснатих црва, ваљкастих црва, чланковитих црва, мекушаца, зглавкара и
бодљокожаца;
- упознају обољења која изазивају паразити, циклус њиховог развића, начин преношења болести и
заштиту од њих;
- схвате улогу инсеката у природи;
- науче основну грађу, начин живота, распрострањеност и прилагођеност различитим условима
живота: риба, водоземаца, гмизаваца, птица и сисара;
- схвате значај бриге о потомству сисара и птица;
- упознају основне врсте птица и сисара које се гаје као домаће животиње;
- упознају основне елементе заштите фауне и степен угрожености животиња делатностима човека
у природи;
- схвате елементарне основе теорије органске еволуције и разумеју историјски развитак Земље и
живота на њој;
- развију интересовање и навику за проширивање знања у одговарајућим институцијама
(зоолошки врт, Природњачки музеј, библиотеке).

ФИЗИКА

Ред. НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА Корелација Носиоци



бр. (ИСХОДИ) са другим
предметима

активности

1. Увод у физику
Схватити како физика
истражује природу.

Методе рада:
вербално-
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
рад у паровима.

Свет око нас,
математика,
биологија

наставник,
ученик

2. Кретање Усвојити основне представе
о механичком кретању.
Упознати величине које
карактеришу равномерно
праволинијско кретање.

Методе рада:
вербално-дијалошка,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
рад у паровима

Математика:
Свет око нас

наставник,
ученик

3. Сила На основу појава узајамног
деловања тела схватити
силу као меру узајамног
деловања тела, која се мери
динамометром.

Методе рада:
вербално-дијалошка,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
рад у паровима

Свет око нас.

Математика

наставник,
ученик

4. Мерње
Овлада мерењем дужине,
времена и запремине.
Упознавање са мерилима и
инструментима за мерење
одговарајућих физичких
величина.
Упознати разлику измеђз
временског тренутка и
временског интервала.

Методе рада:
вербално-дијалошка,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
рад у паровима

Математика,
Техника и
технологија

наставник,
ученик

5. Маса и густина
Добијање представу о маси
као карактеристици
физичког тела при
узајамном деловању тела,
да зна да се маса мери
вагом и да је она основна
физичка величина.
Да зна разлику између масе
и тежине тела.
Умети помоћу формула
израчунати бројне
вредности густина.

Методе рада:
вербално-дијалошка,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
рад у паровима.

Математика, наставник,
ученик

6. Притисак
Одређивати притисак
чврстих тела мерењем и
израчунавањем. Зна шта је
хидростатички притисак, од

Методе рада:
вербално-дијалошка,
илустративно-
демонстративна.

Математика, наставник,
ученик



Оперативни задаци
Ученик треба да:
- кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који манифестују појаве из
различитих области физике, схвати како физика истражује природу и да је материјални свет
погодан за истраживање и постављање бројних питања
- уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких величина: метарска
трака, лењир са милиметарском поделом, хронометар, мензура, вага, динамометар
- сам упозна појам грешке и значај релативне грешке, а да зна шта је апсолутна грешка и како
настаје грешка при очитавању скала мерних инструмената
- користи јединице SI система за одговарајуће физичке величине: m, s, kg, N, m/s, Pa...
- усвоји основне представе о механичком кретању и зна величине које карактеришу равномерно
праволинијско кретање и средњу брзину као карактеристику променљивог праволинијског кретања
- на основу појава узајамног деловања тела схвати силу као меру узајамног деловања тела која се
одређује интензитетом, правцем и смером
- усвоји појам масе и тежине и прави разлику између њих
- уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем њене масе и запремине
- усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег притиска кроз течности и гасове и разуме
Паскалов закон.

ИСТОРИЈА
Редни
број НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)
НАЧИН

ОСТВАРИВАЊА
Корелација Носиоци

активности

1. Европа и средоземље у
раном средњем веку

Разумевање основних појмова средњег века:
кмет, феуд, вазални односи, монархија и
основних одлика овог историјског
периода.Усвајање знања о историјским
личностима, владајућим религијама,
догажајима и процесима:Атила Хунски,
хришћанство,узроци, ток и последице Велике
сеобе народа.

Монолошка,
дијалошка,
текстулана и

деомонстра-тивна,

Фронтални,
групни и

индивидуални,
рад у паровима

Географија,
српски језик и
књижевност,
ликовна к.,
музичка к.,
веронаука,
грађанско
васпитање.

Израда
реферата,
паноа

експеримент,
израда мапа,
анализа текста
и историјских

извора.

наставници
историје,

ученици,

предметни
наставници,

вероучитељ

2. Срби и њихови суседи
у раном средњем веку

Усвојити основна знања о старим
Словенима,њиховим особинама, старој вери и
првим државним творевинама. Схватити
временске и територијалне оквире стварања
првих српских држава и значај покрштавања
Јужних Словена.

3. Европа у позном
средњем веку

Разумети како су настале прве феудалне
државе и градови, њихове особености и
појмове: трампа,робно-новчана привреда,
еснаф, калфа, шегрт и одлике средњовековне
културе.

4. Српски народ и његови
суседи у позном
средњем веку

Усвојити основна знања о династији Немањић
и њеним представницима, стварању независне
српске цркве, уређењу државе, подели
друштва,српској средњовековној култури и
задужбинама српских владара.

5. Српске земље у доба
османлијских освајања

Упознати ученике са основним
карактеристикама турског царстава, узроцима
и последицама битака на Марици, Косову и
пада српске средњовековне државе и српских
земаља под турску власт. Стећи знање о
важним историјским личностима као што
су:браћа Мрњавчевић, краљевић Марко, кнез
Лазар, Вук Бранковић, деспот Стефан
Лазаревић...

чега зависи и како да
израчуна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
рад у паровима



Оперативни задаци:
- разумевање појма "средњи век" и основних одлика тог историјског периода;
- разумевање основних одлика феудалног друштва;
- стицање знања о личностима које су обележиле средњи век у општој и националној историји;
- стицање знања о улози религије у средњем веку;
- упознавање културних достигнућа средњег века;
- упознавање културних достигнућа Срба у средњем веку;
- коришћење историјских карата за период средњег века.

ГЕОГРАФИЈА

Ре
д.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Увод Наставник ,
ученик

2. Планета Земља:
Хидросфера и
Атмосфера

- знаће предмет проучавања,
циљ и задатке географије као
науке и наставног предмета;
- знаће однос копнених и
водених површина на Земљи;
- моћи ће да опише облике
разуђености обала и да
препозна на географској карти
најразуђеније обале
континената и регија;
- моћи ће да наведе и опише
својства морске воде и њена
кретања;
- знаће облике појављивања
копнених вода, њихова својства,
распрострањеност и значај за
живот људи и њихове
делатности;
- разликоваће речну мрежу,
речни систем, речни слив;
- умеће на географској карти да
препозна и именује највеће реке
и језера на свету;
- моћи ће да објасни појам
биосфере;
- знаће који фактори
условљавају распрострањеност
биљног и животињског света на
Земљи;
- моћи ће да опише међусобну
повезаност и зависност биљног
и животињског света, рељефа,
климе, вода и човека;
- моћи ће да схвати узроке и
последице негативног деловања
људи на биљни и животињски
свет на земљи;

Методе рада:
Вербално-текстуалне:
усмено излагање,
разговор, дијалошка
метода, текст
метода;Илистративно-
демонстративне:
непосредно посматрање,
експеримент, рад са
картом, рад са
илустрацијама, Интернет;
Лабораторијско-
експерименталне

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура,
Српски језик
Математика,Физик
а,Свет око
нас,Природа и
друштво,Хемија,Б
иологија

наставник,
ученик

3. Становништво и
насеља на Земљи

- знаће појам екумене и њене
границе;
- разумеће да је распоред
становништва условљен
природним и друштвеним
факторима;
- знаће да објасни појмове
везане за природно и механичко
кретање становништва;
- моћи ће да наведе разлоге

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура,
Српски језик,
Историја
Математика:

наставник,
ученик



великих миграција
становништва кроз историју и
најчешће миграционе правце;
- знаће да наведе основне
структуре становништва и да
објасни неке од њих;
- разумеће узроке и последице
урбанизације и повезивање
насеља у урбане системе
(конурбације и мегалополисе);

4. Географска средина и
људске делатности - разликоваће природну и

географску средину и моћи ће
да их опише;
- знаће појам регије и моћи ће
да их уочи и именује на карти
света, Европе и Србије;
- разликоваће привредне
делатности и привредне гране;
- знаће врсте енергетских
извора и њихову
распрострањеност;
- разликоваће обновљиве и
необновљиве природне ресурсе
и њихов значај за развој
привреде одређених делова
света;
- моћи ће на конкретним
примерима из свог непосредног
окружења да објасни утицај
природних и друштвених
фактора на развој привреде;
- разумеће важност природних
ресурса као узрока и последица
промена у друштву у одређеном
временском периоду;
- знаће позитивне и негативне
последице човековог деловања
на животну средину;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
Српски језик
Математика,
Хемија,Биологија

наставник,
ученик

5. РЕГИОНАЛНА
ГЕОГРАФИЈА
ЕВРОПЕ:

-ЈУЖНА ЕВРОПА,
-СРЕДЊА ЕВРОПА,
-ЗАПАДНА ЕВРОПА,
-СЕВЕРНА ЕВРОПА,
-ИСТОЧНА ЕВРОПА

- знаће порекло назива Европе,
величину Европе и њено
распростирање;
- умеће на географској карти
света да одреди положај овог
континента;
- моћи ће на географској карти
Европе да уочи облике
разуђености њених обала и
именује их;
- уочаваће на географској карти
Европе најкрупније облике
рељефа и именоваће их;
- разликоваће климатске типове
и наводити примере утицаја
појединих типова климе на
живот и рад људи;
- знаће географски распоред
биљних и животињских врста
европског континента, њихову
хоризонталну и вертикалну
распрострањеност и значај;
- препознаће на карти велике
европске реке, пловне системе и
језера и моћи ће да објасни
њихов значај;
- умеће на географској карти да
покаже просторни распоред
становништва Европе;

Методе рада:
Вербално-текстуалне:
усмено излагање,
разговор, дијалошка
метода, текст метода;
Илистративно-
демонстративне:
непосредно посматрање,
експеримент, рад са
картом, рад са
илустрацијама, Интернет;
Лабораторијско-
експерименталне: израда
модела (нпр. вулкана),
израда рељефа,
премеравања;

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна
култура,Т.О,
Српски
језик,Историја,Био
логија,Физика,Хем
ија,Информатика,
Физичка култура

Наставници
предметне наставе,
ученик



- моћи ће да објасни природно и
механичко кретање
становништва Европе;
- знаће велике групе народа у
Европи и моћи ће да разврста
народе Европе по тим групама;
- моћи ће да опише међусобну
повезаност и односе држава и
регија Европе;
- разумеће значај политичког и
економског повезивања у
Европску Унију;
- умеће на географској карти
Европе да одреди и објасни
географски положај Јужне
Европе;
- препознаваће основне облике
рељефа, именовати
хидрографске објекте, навести
климатске типове и знати
биљни и животињски свет
Јужне Европе;
- моћи ће да наведе најважнија
природна богатства Јужне
Европе;
- знаће основне одлике
становништва и типове насеља
Јужне Европе;
- разумеће значај Средоземног
мора за живот људи и њихове
делатности;
- умеће на географској карти
Европе да одреди и објасни
транзитни положај Средње
Европе;
- препознаваће основне облике
рељефа, именовати
хидрографске објекте, навести
климатске типове и знати
биљни и животињски свет
Средње Европе;
- моћи ће да наведе најважнија
природна богатства Средње
Европе;
- знаће основне одлике
становништва и типове насеља
Средње Европе;
- разумеће саобраћајни значај
Дунава за живот људи и њихове
делатности;
- умеће на географској карти
Европе да одреди и објасни
географски положај Западне
Европе;
- препознаваће основне облике
рељефа, именовати
хидрографске објекте, навести
климатске типове и знати
биљни и животињски свет
Западне Европе;
- моћи ће да наведе најважнија
природна богатства Западне
Европе;
- знаће основне одлике
становништва и типове насеља
Западне Европе;
- разумеће значај Атланског
океана и Северног мора за
природу и привреду држава
Западне Европе;



Оперативни задаци:
Ученици треба да:
- упознају структуру и састав атмосфере;
- схвате појам климе, климатских елемената и климатских фактора;
- упознају основне типове климе на Земљи;
- схвате неопходност заштите атмосфере и осталих Земљиних сфера и комплексне географске
средине у којој егзистира и човек;

- умеће на географској карти
Европе да одреди и објасни
географски положај Северне
Европе;
- препознаваће основне облике
рељефа, именовати
хидрографске објекте, навести
климатске типове и знати
биљни и животињски свет
Северне Европе;
- моћи ће да наведе најважнија
природна богатства Северне
Европе;
- знаће основне одлике
становништва и типове насеља
Северне Европе;
- разумеће значај мора за живот
људи и њихове делатности;
- умеће на географској карти
Европе да одреди и објасни
географски положај Источне
Европе;
- препознаваће основне облике
рељефа, именовати
хидрографске објекте, навести
климатске типове и знати
биљни и животињски свет
Источне Европе;
- моћи ће да наведе најважнија
природна богатства Источне
Европе;
- знаће основне одлике
становништва и типове насеља
ИсточнеЕвропе;
- разумеће значај историјских
чинилаца за живот људи и
њихове делатности;
- умеће да користи различите
изворе информација и да
одреди њихов значај у
географским сазнањима;
- умеће самостално, у пару или
у групи да прикупља, обрађује,
анализира и презентује
географске информације;
- познаваће и уважаваће
различитости народа и култура
Европе и значај очувања
културне баштине;
- умеће да повезује географска
знања са знањима из других
наставних предмета;
- биће у стању да организовано
и систематски посматра
географске објекте, појаве и
процесе на географској карти и
у непосредном окружењу;



- стекну основна знања о утицају спољашњих (егзогених) сила у обликовању Земљине површине
(ерозија и акумулација);
- препознају облике рељефа који настају радом спољашњих сила;
- схвате како настаје земљиште, како се мења под утицајем спољашњих сила и човека, да знају
основне типове земљишта и њихов значај;
- упознају основне појмове из географије становништва и насеља, схвате значај и улогу
природних, друштвених и привредних чинилаца и њихово јединство;
- стекну основна знања о привреди, њеној подели и факторима развоја;
- схвате појам природне и географске средине и појам географске регије;
- прошире знања из картографије и оспособе се за коришћење географске карте у стицању нових
знања и за оријентацију у простору;
- упознају најважније природногеографске одлике Европе, њених регија и држава;
- упознају најважније друштвеногеографске одлике Европе, њених регија и држава;
- упознају најважније економскогеографске одлике Европе, њених регија и држава;
- се оспособе за коришћење географске литературе и различитог илустративног материјала ради
лакшег савлађивања наставног градива и оспособљавања за самостални рад.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1.
СЛОБОДНО
РИТМИЧКО
ИЗРАЖАВАЊЕ

БОЈЕНИМ МРЉАМА,
ЛИНИЈАМА

СВЕТЛИНАМА,
ОБЛИЦИМА И

ВОЛУМЕНИМА

Ученици треба да:
- развију ликовно-
естетски сензибилитет
за: спонтани ритам
бојених мрља, линија,
светлина
- покажу интересе и
способности за
самостално откривање
визуелних појава и
законитости света
облика: облик-боја,
простор, композиција;

Демонстрација
Графички
радови
Опажање
Објашњавање
Цртање,
Сликање,
Пројектовање
Игре и развој
маште са
односима боја
и материјала

математика,
биологија,
српски језик,
физичко
васпитање,
музичка култура

наставник
ученик

2. ВИЗУЕЛНО
СПОРАЗУМЕ-ВАЊЕ

 Ученици треба да:
 - развију ликовно-
 естетски
 сензибилитет за:
 визелно
 споразумевање
 - покажу интересе за
 откривање визуелних
 појава
 - посматрају и
 естетски
 доживљавјау дела
ликовних уметности

Разговор
Демонстрација
Графички
радови
Опажање
Објашњавање
Цртање, колаж,
графика
Сликање
Стварање и
декодирање
визуелне
шифре
Подстицање
стваралачког
мишљења и
понашања
Естетска
анализа

биологија,
математика,
српски језик,
техничко и
информатичко
образовање
географија

наставник,
ученик

3. ТЕКСТУРА Ученици треба да:
- развију ликовно-

Разговор
Демонстрација биологија,

наставник,
ученик



Оперативни задаци
Ученици треба да:
- развију ликовно-естетски сензибилитет за: спонтани ритам бојених мрља, линија, светлости,
визуелно споразумевање, текстуру, светлину, боју и свет уобразиље у ликовним делима;
- покажу интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости света
облика: светло-тамно, облик-боја, простор, композиција;
- посматрају и естетски доживљавају дела ликовних уметности;

естетски
сензибилитет за
текстуру
- покажу интересе
и способности за
самостално
откривање
законитости света
облика
текстуалне
вредности,
површина и
облика

Графички
радови
Опажање
Објашњавање
Цртање,
колаж,
графика
Сликање
Вајање
Перцепција
Вежбање,
естетска
анализа

географија,
физичко
васпитање,
техничко и
информатичко
образовање

4. СВЕТЛИНА
Ученици треба да:
- развију ликовно-
естетски
сензибилитет за
светлину
- покажу интересе
и способности за
самостално
откривање
визуелних појава
и законитости
света облика,
светло-тамно
тонске разлике

Разговор
Демонстрација
Графички
радови
Опажање
Објашњавање
Цртање,
колаж,
графика
Сликање
Вајање
Перцепција
Вежбање,
естетска
анализа

физика,
биологија,
географија,
техничко и
информатичко
образовање,
историја,
музичка култура

наставник,
ученик

5. БОЈА Ученици треба да:
- развију ликовно-
естетски
сензибилитет за
боју
- покажу интересе
и способности за
самостално
откривање
визуелних појава
и законитости
света облик-боја,
комплементарне
боје

Разговор
Демонстрација
Графички
радови
Опажање
Објашњавање
Цртање,
колаж,
графика
Сликање
Вајање
Перцепција
Вежбање,
естетска
анализа

српски језик,
музичка култура,
физичко
васпитање,
биологија,
географија

Наставник
ученик

6. СВЕТ УОБРАЗИЉЕ У
ДЕЛИМА ЛИКОВНЕ

УМЕТНОСТИ

Ученици треба да:
- развију ликовно-
естетски
сензибилитет за
свет уобразиље у
ликовним делима
- се оспособе за
стваралачко
преношење
визуелно-
ликовних
искустава у
природно-
друштвено научна
подручја

Разговор
Демонстрација
Графички
радови
Опажање
Објашњавање
Цртање,
колаж,
графика
Сликање
Вајање
Перцепција
Вежбање,
естетска
анализа

српски језик,
музичка култура

Наставник,
ученик



- развијају љубав према ликовном наслеђу;
- се оспособе за стваралачко преношење визуелно-ликовних искустава у природно-друштвено
научна подручја и тако развију интересовање за оплемењивање заштиту природе и смисао за
унапређивање културе живљења.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Оперативни задаци:
- усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације;
- усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког
васпитања;
- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.);
- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл.;
- естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности;

Ред.
број НАСТАВНЕ ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активности

1. ОСТАЛЕ
АКТИВНОСТИ

Упознавање
са значајем
физичког и
здравственог
васпитања

Подстицање
хармоничног
развоја и
правилног
држања тела

Облик рада:
Фронтални
Групни
У пару
Индивидуални
Комбиновани

Метод рада:
Вербални
Демонстративни
Практични
Метод разговора
Усмено излагање

Биологија
Географија
Музичка
култура
Ликовна
култура
Информатика
Математика
Српски језик

Наставник
физичког
васпитања

2. АТЛЕТИКА

Развијање
здравствене
културе,
чувања
здравља и
заштити
природе и
човекове
околине.

Усвајање
одређеног
фонда
моторичког
знања и умећа,
свестрани
развој и
усавршавање.

3. ГИМНАСТИКА

Формирање
морално -
вољних
квалитета
личности,
стицање и
развијање
свести о
потреби
здравља,.

Развијање
физичких
способности,
усвајање
моторичких
знања, умења,
навика и
тоеријско
образовање

4. СПОРТСКЕ ИГРЕ
КОШАРКА

Задовољење
примарних
мотива
ученика,
посебно
потребе за
кретањем,
игром и
такмичењем

Развијање
потребе за
стваралаштвом
у смеру
спортско-
техничких и
тактичких
достигнућа и
доживљавању
личног успеха

5.
МЕРЕЊЕ
МОТОРИЧКИХ
СПОСОБНОСТИ

Стимулисати
телесни
развитак
повећањем
снаге мишића
и даљим
развојем
способности

Утицати на
потребу за
кретањем и
развијањем
координације
гипкости и
снаге.



- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Ред.
бр. НАСТАВНА ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1.
ЖИВОТНО И
РАДНО
ОКРУЖЕЊЕ

- повеже развој
грађевинарства и значај
урбанизма у побољшању
услова живљења

- анализира карактеристике
савремене културе становања

-упознајуврсте грађевинских
објеката и њихове намене
-упознајутехнике грађења
-упознају карактеристике
грађевинског техничког
цртања и основне грађевинске
симболе
-науче да читају и користе
једноставније грађевинске
цртеже – документацијуза
изградњу, адаптацију и
уређењестана, одговарајуће
проспекте

– класификује кућне
инсталације на основу њихове
намене;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство,
математика,
историја,
географија и
ликовна култура

Наставник и
ученици



2. САОБРАЋАЈ

– класификује врсте
саобраћајних објеката према
намени

– повезује неопходност
изградње прописне
инфраструктуре са
безбедношћу учесника у
саобраћају

– повезује коришћење
информационих технологија у
саобраћајним објектима са
управљањем и безбедношћу
путника и робе

– демонстрира правилно и
безбедно понашање и кретање
пешака и возача бицикла на
саобраћајном полигону и/или
уз помоћ рачунарске
симулације

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство,
математика,
историја и ликовна
култура

Наставник и
ученици



3.
ТЕХНИЧКА И
ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

– скицира просторни изглед
грађевинског објекта

– чита и црта грађевински
технички цртеж уважавајући
фазе изградње грађевинског
објекта уз примену
одговарајућих правила и
симбола

– користи рачунарске
апликације за техничко
цртање, 3D приказ
грађевинског објекта и
унутрашње уређење стана
уважавајући потребе
савремене културе становања

– самостално креира
дигиталну презентацију и
представља је

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство,
математика,
биологија,
географија и
ликовна култура

Наставник и
ученици

4. РЕСУРСИ И
ПРОИЗВОДЊА

– класификује грађевинске
материјале према врсти и
својствима и процењује
могућности њихове примене;

– повезује коришћење
грађевинских материјала са
утицајем на животну средину;

– повезује алате и машине са
врстама грађевинских и
пољопривредних радова;

– реализује активност која
указује на важност рециклаже;

– образложи на примеру
коришћење обновљивих
извора енергије и начине
њиховог претварања у корисне
облике енергије;

– правилно и безбедно користи
уређаје за загревање и
климатизацију простора;

– повезује значај извођења
топлотне изолације са
уштедом енергије;

– повезује гране пољопривреде
са одређеном врстом
производње хране;

– описује занимања у области
грађевинарства,
пољопривреде, производње и
прераде хране;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство,
математика,
историја и ликовна
култура

Наставник и
ученици

– изради модел грађевинске
машине или пољопривредне
машине уз примену мера



Оперативни задаци
Ученици треба да:
- упознају врсте грађевинских објеката и њихове намене,
- упознају класичне технике грађења и савремене (монтажне и индустријске системе градње).
- упознају карактеристике грађевинског техничког цртања и основне грађевинске симболе,
- науче да читају и користе једноставније грађевинске цртеже - документацију за изградњу,
адаптацију и уређење стана, одговарајуће проспекте.
- да науче да користе готове једноставне софтверске алате за цртање,
- да науче како се користи CD-ром и штампач.
- упознају основне врсте, карактеристике и примену грађевинских материјала.

5. КОНСТРУКТОРС
КО
МОДЕЛОВАЊЕ

заштите на раду;

– самостално/тимски врши
избор макете/модела
грађевинског објекта и
образлажи избор;

– самостално проналази
информације о условима,
потребама и начину
реализације макете/модела
користећи ИКТ;

– креира планску
документацију (листу
материјала, редослед
операција, процену трошкова)
користећи програм за обраду
текста;

– припрема и организује радно
окружење одређујући
одговарајуће алате, машине и
опрему у складу са захтевима
посла и материјалом који се
обрађује;

– израђује макету/модел
поштујући принципе
економичног искоришћења
материјала и рационалног
одабира алата и машина
примењујући процедуре у
складу са принципима
безбедности на раду;

– учествује у успостављању
критеријума за вредновање,
процењује свој рад и рад
других и предлаже
унапређења постојеће
макете/модела;

– одреди реалну вредност
израђене макете/модела
укључујући и оквирну
процену трошкова.

Методе рада:
Практичан и истраживачки
рад

Облици рада:
групни,
индивидуални,
у пару

Информатика и
рачунарство,
Математика,
историја и ликовна
култура

Наставник и
ученици



- стичу навике за рационално коришћење материјала и енергије.
- стичу и развију културу становања у савременим условима.
- упознају функционисање кућне водоводне и канализационе инсталације,
- стекну представу о функционисању и организацији саобраћаја у саобраћајним објектима.
- стекну знања о намени, примени и битним карактеристикама грађевинских машина.
- упознају основне процесе у пољопривредној производни.
- науче да примењују једноставније техничке цртеже у пројектовању модела или макета према
сопственом избору: грађевинских или саобраћајних објеката; грађевинских или пољопривредних
машина и уређаја; детаља из уређивања стана и др.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Циљ наставе музичке културе је развијање интересовања за музичку уметност као и упознавање
музичке традиције и културе свог и других народа. Такође, ученици треба да упознају музичку
традицију и културу свог и дугих народа. Неопходно је неговање и развијање музикалности и
креативности код ученика, као и неговање смисла за заједничко музицирање у свим облицима васпитно-
образовног рада са ученицима.

РЕД.
БР.

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

Начин
остваривања

Корелација Носиоци

1. Извођење музичких дела
певањем и свирањем

Изражајно свирање и певање
песама и композиција научених
по слуху и нотном тексту

демонстративна,
фронтални,
групни,
индивидуални

Историја,
географија
Приредбе

Ученици

2. Основе музичке писмености проширивање знања музичке
писмености

демонстративна,
фронтални,
групни,
индивидуални

Историја,
Квиз знања

Ученици
Наставник,

3. Упознавање музичких облика глобално упознавање музичких
облика и народних и
стилизованих игара

демонстративна,
фронтални,
групни,
индивидуални

Историја наставник

4. Музичко изражавање и
стварање

импровизовање мелодије на
поетски текст

демонстративна,
дијалошка
фронтални,
групни,
индивидуални

Историја,
ликовна
култура
Квиз знања

наставник
координатор

Задаци наставе музичке културе су:
 Неговање и развијање способности и извођења музике (певање/свирање)
 Развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање

музике
 Подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и

стварање музике)
 Даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности
 Припремање програма за културну и јавну делатност школе
 Упознавање занимања музичке струке



ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. ИКТ -правилно користи ИКТ
уређаје
-креира,уређује и
структуира дигиталне
садржаје који садрже табеле
у програму за рад са
текстом и програму за рад
са мултимедијалним
презентацијама
-креира и обрађује
дигиталну слику
-самостално снима и врши
основну обраду аудио и
видео записа
-уређује мултимедијалну
презентацију која садржи
видео и аудио садржаје
-чува и организује податке
локално и у облаку

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Музичка култура:
слушање музике,
обрада звука
Српски језик:
обрада текста

Наставник,
ученик

2. Дигитална писменост -разликује основне
интернет сервисе
-примењује поступке и
правила за безбедно
понашање и представљање
на мрежи
-приступа
интернету,самостално
претражује,проналази
процењује информације и
преузима их на свој уређај
поштујући ауторска права
-објасни поступак заштите
дигиталног производа
-објасни поступак
прикупљања података
путем онлајн упитника

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Биологија:
Екологија,
Здравље

наставник,
ученик

3. Рачунарство -користи математичке
изразе за израчунавања у
једноставним програмима
-објасни и примени
одговарајућу програмску
структуру
-користи у оквиру програма
нумеричке,текстуалне и
једнодимензионе вредности
-разложи сложени проблем
на једноставније
функционалне целине

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Математика:
Решавање разних
проблемских и
логичких задатака

наставник,
ученик

4. Пројектна настава
... сарађује с 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 алатке у складу са
фазама реализације пројекта
... наведе кораке и опише
поступак решавања
пројектног задатка
... вреднује своју улогу у

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Могућност корелације
са свим школским
предметима у
зависности од
одабране теме за
изреду пројекта

учитељ,
ученик



Циљ
Оспособљавање ученика за:

‒ управљање информацијама,
‒ безбедну комуникацију у дигиталном окружењу,
‒ производњу дигиталних садржаја,
‒ креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се

развојем дигиталних технологија брзо мења.

ПРОГРАМИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

СТРАНИ ЈЕЗИК
Оперативни задаци по вештинама:

- Разумевање говора (препознаје, поред изјавне, заповедне и упитне, и оне интонације које
исказују емотивна стања: одушевљење, разочарење; разуме дијалоге и монолошка излагања до
десет краћих реченица, исказана природним темпом од стране наставника, других ученика и преко
звучног материјала, а који садрже искључиво језичку грађу обрађену током 4. 5. и 6. разреда;
разуме песме везане за обрађену тематику и рефрене актуелних песама примерених учениковом
узрасту и укусу).

- Усмено изражавање (даље усавршава изговор гласова; правилно репродукује основне
интонацијске схеме, као и оне које исказују емотивна стања: одушевљење, и разочарење; користи
спонтано најчешће устаљене изразе учтивости; поставља питања предвиђена програмом за пети и
шести разред, а која се односе на садржај обрађеног дијалога, наративног текста или на једноставну
свакодневну ситуацију; даје императивне исказе у комуникацији на часу и у игри (давање дозволе,
изрицање забране); ступи у дијалог и у оквиру 6 до 8 реплика, постављањем питања и одговарањем
на питања, води разговор у оквирима комуникативних функција и лексике обрађених током петог и
шестог разреда; монолошки, без претходне припреме, у неколико реченица представи себе или
другога, дајући, поред основних података, и обавештења која се тичу склоности и интересовања; у
неколико кратких реченица саопшти садржај дијалога или наративног текста, или опише ситуацију;
спонтано честита рођендан, Нову годину, Божић; интерпретира кратке, тематски прилагођене песме
и рецитације).

- Разумевање писаног текста (даље савладава технике читања у себи и гласног читања на
претходно усмено усвојеној језичкој грађи; даље савладава основна правила графије и ортографије;
разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радним листовима; разуме, глобално и селективно,
садржај телеграма/електронске поруке и кратког неформалног писма; разуме, глобално и
селективно, садржај непознатог текста који се састоји од искључиво познате језичке грађе; разуме
глобално садржај непознатог текста који садржи понеку непознату реч, под условом да нису у
питању кључне речи).

- Писмено изражавање (даље упознаје основна правила и карактеристичне изузетке када је реч
о графији и ортографији у оквиру усмено стечених језичких знања; пише сложеније реченице на
основу датог модела; одговори на питања (ко, шта, где, како, зашто) која се тичу обрађене теме,
ситуације у разреду или њега лично; пише реченице, изоловано или у краћим делинама, на основу
дате слике, визуелног или звучног подстицаја; пише једноставне телеграме/електронске поруке и
кратка неформална писма; издвоји најбитније елементе из обрађеног дијалога или текста и
преформулише садржај уз коришћење савладане језичке грађе).

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



РУСКИ ЈЕЗИК

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ (ИСХОДИ)
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА Корелација са

предметима
Носиоци

активности

Путовање

- пожели добродошлицу,

-упути једноставно питање у вези са
путовањем и одговори на њега;

-саопшти време поласка и доласка;

тражи и даје информацију о
омиљеној одећи и боји;

Облик рада:
Фронтални
Групни
У пару
Индивидуални
Комбиновани

Метод рада:
Вербални
Демонстративни
Практични
Метод разговора
Усмено излагање

Биологија
Географија
Музичка култура
Ликовна култура
Српски језик
Историја
Први страни језик

Наставник и ученик

Школа

-; тражи и пружи кратка и
једноставна обавештења о школи и
разреду у који иде, како учи, који
предмети и оцене постоје у школи;

Празници

-- разуме једноставно исказане
честитке и одговара на њих;
- упути једноставне честитке и
налоге и реагује на њих;

Слободно време

-разуме једноставне исказе којима
се изражавају интересовања у
слободно време и реагује на њих;
- тражи и даје једноставне исказе о
интересовањима у слободно време;

-опише свог идола једноставним
језичким средствима;

Распуст
- опише и планира активности
везане за распуст кратким
једноставним језичким средствима;

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Ред.
бр. НАСТАВНА ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Kojijetvojhobi ? Znaш
ли да пливаш ? Ја
хоћу да играм тенис.
Ја морам да похађам
курс тениса.
Дали је то твој
бицикл ? То је мој
бицикл. Ролери
припадају њему-то
су његови ролери

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова немачког језика као
и мелодију и интонацију
реченице која је условљена
комуникативним цилјем

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,

Физичка култура,
различити
спортови

Музичка култура:
слушање музике

наставник,
ученик



2. Куда идеш на
годишњем одмору?
Ја возим у планине,
на море.Зашто се
возиш на море?
Хоћу да се купам.
Кад идеш на одмор?
У јулу, на лето. Како
је време ? Кишовито
је.

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова немачког језика као
и мелодију и интонацију
реченице која је условљена
комуникативним цилјем

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,

Ликовна култура:
илустровање

Географија

наставник,
ученик

3. Кад ти је рођендан ?
22-ог маја. Кад је она
рођена ? Колико ће
имати година ? Треба
ли да позовем
Матеју? Да, зови га !
За кога су поклони?
За тебе !

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.
Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова мађарског језика
као и мелодију и
интонацију реченице која је
условљена комуникативним
цилјем

Влада предвићеним
језичким средствима

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Музичка култура:
слушање песме

наставник,
ученик

4. Како си? Мене боли
глава. Шта боли
деди? Њему боли
грло. Кашљем.-
Узмите сируп за
кашаљ.
Можете ли ми дати
савет.

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова немачког језика као
и мелодију и интонацију
реченице која је условљена
комуникативним цилјем

Овлада предвићеним
језичким средствима

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Биологија

Мађарски језик:

наставник,
ученик

5. Смем ли јсти
слаткише ? Шта сме
вегетаријанац да
једе ? Зашто не сме
тата да пије кафу ?
Зато што кафа штети
желуцу.

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова немачког језика као
и мелодију и интонацију
реченице која је условљена
комуникативним цилјем

Овлада предвићеним
језичким средствима

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Биологија,
здравље

наставник,
ученик

6. Како је било у
школи? Било је
добро.
Где се налазила
Карин? Она је била у
Београду.

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.
Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова немачког језика као
и мелодију и интонацију
реченице која је условљена
комуникативним цилјем

Овлада предвићеним
језичким средстви

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

наставник,
ученик

7. Где је Стефан? Где
се налази робна
кућа? Налази се иза
цркве. Где се
налазимо? Испред
парка.Хлеб купујем у

Усвоји око 250 основних
речи и израза и почне да их
користе у свакодневној
комуникацији

Усвоји комуникативне

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:

Географија настсвник,
ученик



ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Редни
број НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)
Начин

остваривања
Корелација Носиоци

1. Упознавање основних
елемената орограма

Подстицање и оспособљавање за
активно учешће у животу локалне
заједнице

Активна и
интерактивна

метода,
реш.задатака са
освртом на
ситуације из
свакодневног

живота,
дискусија,

аргументовање,
дебата, анализа

случаја,
поређење,
покретање
иницијативе
рад у групи, у
паровима,

тимска настава,
подела улога

Историја,
српски језик,
географија

коришћење
разл. извора
(књиге,
штампа,

телевизија,
Интернет...)

сарадња са
Ђачким

парламентом

израда паноа

наставник
историје

наставник
информатике

пед.-псих.
служба

наставник
грађ.

васпитања

2. Уочавање проблема у
заједници

Разумевање функционисања нивоа и
органа власти

3. Избор проблема Упознавање мера власти

4. Сакупљање података о
изабраном проблему

Упознавање права и одговорности
грађана на нивоу заједнице

5. Израда студије Развијање комуникацијских вештина
неопходних за сарадничко понашање,
аргументовање ставова и изражавање
мишљења

6. Јавна презентација студије Обучавање за тимски начин рада

7. Осврт на научено Развијање способности критичког
расуђивања и одговорног одлучивања
и деловања

Задаци:
- подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне заједнице;
- разумевање функционисања нивоа и органа власти;
- упознавање мера власти;
- упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице;
- развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање
ставова и изражавање мишљења;
- обучавање за тимски начин рада;
- развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања.

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Програм се налази у прилогу Школског програма.

пекари, функције предвиђене
програмом и користи их у
свакодневној комуникацији

фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем



ВЕРСКА НАСТАВА – КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК

Ред.
Бр. НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)
Начин

остваривања
Корелација Носиоци

активности

1. Увод Упознавање ученика са градивом фронтални,
групни,

индивидуални

закључивање,
доказивање,
решавање
проблема,
вредновање,
разговор

историја
коришћење
Библије и
свакодневна
примена
искустава

учествовање
у прослави
шк. славе
Св.Саве
присуство
Литургији
посета цркве

наставник
историје

одељенске
старешине

свештеник

директор

2. Исус Крист – Цин Божији Упознавање особе Исуса Криста

3. Исус је врховни учитељ вјере

4. Исус помаже људима

5. Исус је за нас умро и ускрснуо

6. Исус и данас међу нама дјелује снагом
својега Духа

Да ученик у себи носи тежњу да
Исуса и наследи

Циљ наставе вјеронаука је упознавање особе Исуса Криста. Истина да је цјелокупни досадашњи
вјеронаук бесмислен ако у сваком годишту не би био у средишту проматрања Исус Крист. Међутим
ученик шестога разреда мора већ носити у себи тежњу покушати Исуса и насљедовати. Стога смо
изабрали оне теме из Исусова живота које надахњују и потичу на насљедовање. Грађа је тако
распоређена да Исуса проматра у разним ситуацијама живота и гледа се какав је став према појединим
датостима заузео Исус. Ослањајући се на његов примјер и ријеч, желимо га у томе и насљедовати. Зато
је мисао водиља: насљедовање.

Дакле, мисао водиља наставе вјеронаука шестог разреда основне школе су оне вјерске истине
које воде ученика по Исусовом животном путу да га насљедује.

ВЕРСКА НАСТАВА – РЕФОРМАТСКА ХРИШЋАНСКА ЦРКВА

Ред.
Бр. НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)
Начин

остваривања
Корелација Носиоци

1. Утеха изградња комплетне и одговорне особе у
односу према себи верским вредностима и
према другим људима као и да се те
вредности потврђују у животу

Дијалошка м.

Илустративна
метода

Фронтални
облик

Индивидуални
рад

Рад на тексту

историја
коришћење
Библије и
свакодневна
примена
искустава

учествовање
у прослави
школске
славе
Св.Саве
присуство
Литургији
посета
цркве

В
Е
Р
О
У
Ч
И
Т
Е
Љ

2. Колико ствари мораш знати да у том
блаженству можешживети

3. Закон Божији
4. Одржавање Божијег закона
5. О откупљењу човека
6. Апостолско веровање
7. Подела Апостолског веровања
8. О Богу Оцу Упознавање са учењима и овладавање

религијским обичајима и радњама9. О Богу Сину
10. О Богу Духу Светоме
11. О сакрементима
12. О крштењу
13. О светој вечери
14. О захвалности
15. Закон Божији
16. О молитви

Задаци наставе верског васпитања Реформатске хришћанске цркве јесу: да мисао водиља верске
наставе јесте изградња комплетне и одговорне особе у односу према себи, према вјерским вреднотама,
према другим људима и коначно да се осећа позваним да те вредноте не само спознаје и говори него и
потврђује животом.



ИЗАБРАНИ СПОРТ

Циљеви и задаци:
Циљ физичког васпитања (изабраног спорта) је да својим разноврсним и систематским
моторичким активностима, повезаним са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе
интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању,
усавршавањуи примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у
свакодневним и специфичним условима живота и рада, задовољење индивидуалне потребе
ученика, његове радозналости и жеље за достигнућима у изабраном спорту.
Оперативни задаци:
- Задовољење примарних мотива ученика, посебно потребе за кретањем, игром и
такмичењем;
- Подстицање потребе ученика за личном афирмацијом, групном идентификацијом као
доприносом за бржу социјализацију детета;
- Развијање потребе за стваралаштвом у смеру спортско-техничких и тактичких
достигнућа и доживљавању личног, учинка у изабраној спортској грани;
- Примена стечених знања у систему школских спортских такмичења;
- Развој и усавршавање моторичких способности;
- Формирање морално-вољних квалитета личности.
- Откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање
да се баве спортом.

Посебни оперативни задаци:
- Развој основних моторичких способности, првенствено брзине, координације и
прецизности у оквиру изабране спортске гране;
- Стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом изабране
спортске гране;
- Примена стечених спортско техничких и тактичких знања и умења изабраног спорта у
сложеним условима (кроз игру и такмичења);
- Усвајање етичких вредности: поштовање парнера-противника, правила такмичења и фер
игре.

Ред.
број

НАСТАВНЕ ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активности

1.
СПОРТСКЕ ИГРЕ
ОДБОЈКА

Задовољење
примарних мотива
ученика, посебно
потребе за
кретањем, игром и
такмичењем

Развијање
потребе за
стваралаштвом у
смеру спортско-
техничких и
тактичких
достигнућа и
доживљавању
личног успеха

Облик рада:
Фронтални
Групни
У пару
Индивидуални
Комбиновани

Метод рада:
Вербални
Демонстративни
Практични
Метод разговора
Усмено излагање

Биологија
Географија
Музичка
култура
Ликовна
култура
Информатика
Математика
Српски језик

Наставник
физичког
васпитања

2.
СПОРТСКЕ ИГРЕ
КОШАРКА

Задовољење
примарних мотива
ученика, посебно
потребе за
кретањем, игром и
такмичењем

Развијање
потребе за
стваралаштвом у
смеру спортско-
техничких и
тактичких
достигнућа и
доживљавању
личног успеха

3.
СПОРТСКЕ ИГРЕ
ФУДБАЛ

Задовољење
примарних мотива
ученика, посебно
потребе за
кретањем, игром и
такмичењем

Развијање
потребе за
стваралаштвом у
смеру спортско-
техничких и
тактичких
достигнућа и
доживљавању
личног успеха



- Обавезна реализација такмичења на одељенском и разредном нивоу;
- Задовољење социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећивањем и др;
- Стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за бављење
изабраним спортом;
- Подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Име и презиме
чланови уче
породице,пријатељи,
суседи,свакодневне
активности у
кући,обавазе чланова
породице,сусрет са
родбином и
пријатељима,
одлазак у госте,дочек
гостију

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова мађарског језика
као и мелодију и
интонацију реченице која је
условљена комуникативним
цилјем

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Музичка култура:
слушање музике

учитељ,
ученик

2. Школска зграда,
просторије у школи
(зчионица), школски
прибор, активности и
ситуације на часу

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова мађарског језика
као и мелодију и
интонацију реченице која је
условљена комуникативним
цилјем

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање

Математика:
предмети у
простору и односи
међу њима

учитељ,
ученик

3. Кућа/стан, делови
куће/стана,
двориште,просторије
, делови намештаја,
кућни апарати

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова мађарског језика
као и мелодију и
интонацију реченице која је
условљена комуникативним
цилјем

Овлада предвићеним
језичким средствима

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
Илустровање

Математика:
предмети у
простору и односи
међу њима

учитељ,
ученик

4. Основне намирнице,
глад оброци, умор,
одмор,основни
предмети и
обућа,здравље,болест
и

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова мађарског језика
као и мелодију и
интонацију реченице која је
условљена комуникативним
цилјем

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

Математика:
шта ко ради

учитељ,
ученик



Овлада предвићеним
језичким средствима

5. Билјни и
животињски свет,
домаће животиње

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова мађарског језика
као и мелодију и
интонацију реченице која је
условљена комуникативним
цилјем

Овлада предвићеним
језичким средствима

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

учитељ,
ученик

6. Нова
година,божић ,рођен
дан

Разуме и адекватно реагује
на кратке вербалне поруке.

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова мађарског језика
као и мелодију и
интонацију реченице која је
условљена комуникативним
цилјем

Овлада предвићеним
језичким средствима

Усвоји око 250 основних
речи и израза и почне да их
користе у свакодневној
комуникацији

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

Математика:
шта ко ради

учитељ,
ученик

7. Продавница,пијаца,
амбуланта , пошта

Усвоји око 250 основних
речи и израза и почне да их
користе у свакодневној
комуникацији

Усвоји комуникативне
функције предвиђене
програмом и користи их у
свакодневној комуникацији

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

Математика:
шта ко ради

учитељ,
ученик

8. Дани у
недељи,сат,време,
бројање до 20,боје

Увежбава правилан
изговор и артикулацију
гласова мађарског језика
као и мелодију и
интонацију реченице која је
условљена комуникативним
цилјем

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустровање,
упознавање са
различитим
материјалима

учитељ,
ученик



ПРОГРАМОБАВЕЗНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

ХОР И ОРКЕСТАР

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

Начин
остваривањ
а програма

Корелација Носиоци

Х
О
Р

Вокално извођење Вокална техника, техника дисања,
држања тела

Припрема за
сценски
наступ

Демонстрати
вна,
практичан
рад,
индивидуала
н, групни, у
пару

Музичка
кул.

Квиз знања,

Приредбе
(Дан школе,
Св.Сава,
Нова
година...)

Наставник

КоординаториХорске композиције Упознавање са хорским композиц,
теоријско и историјско објашњење

Извођење одабраних
композиција

Карактерно и изражајно извођење,
једноглас, вишегласје

О
Р
К
Е
С
Т
А
Р

Инструментално извођење Употреба инструмената, извођење
вишегласја и аранжмана

Инструменталне
композиције

Тумачење нотног текста, начина
извођења аранжмана

Извођење одабраних
композиција

Карактерно и изражајно извођење
оркестарског аранжмана, третман
инструмената у оркестру

Циљ и задаци
Општи циљ наставе изборног предмета хор и оркестар је развијање интересовања за музичку уметност и
упознавање музичке традиције и културе свога и других народа.
Остали циљеви и задаци су:
да код ученика развија музичке способности и жељу за активним музицирањем/певањем и суделовањем
у школским ансамблима;
да подстиче креативне способности ученика и смисао за колективно музицирање;
да развија навике слушања музике, подстиче доживљај и оспособљеност за разумевање музичких порука;
да подстиче стваралачко ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање
и стварање музике);
да развија критичко мишљење.

Ред.
број НАСТАВНЕ ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активности

1. АТЛЕТИКА

Развијање
здравствене
културе, чувања
здравља и
заштити природе
и човекове
околине.

Усвајање
одређеног фонда
моторичког
знања и умећа,
свестрани развој
и усавршавање.

Облик рада:
Фронтални
Групни
У пару
Индивидуални
Комбиновани

Метод рада:
Вербални
Демонстративни
Практични
Метод разговора
Усмено излагање

Биологија
Географија
Музичка култура
Ликовна култура
Информатика
Математика
Српски језик

Наставник
физичког
васпитања

2.

СПОРТСКЕ ИГРЕ:
РУКОМЕТ
КОШАРКА
ОДБОЈКА
ФУДБАЛ

Задовољење
примарних
мотива ученика,
посебно потребе
за кретањем,
игром и
такмичењем

Развијање
потребе за
стваралаштвом у
смеру спортско-
техничких и
тактичких
достигнућа и
доживљавању
личног успеха

3.
МЕРЕЊЕ
МОТОРИЧКИХ
СПОСОБНОСТИ

Стимулисати
телесни развитак
повећањем снаге
мишића и даљим
развојем
способности

Утицати на
потребу за
кретањем и
развијањем
координације
гипкости и снаге.



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
а) Певање песама (учење по слуху и учење песме са нотног текста) различитог садржаја и расположења
традиционалне и уметничке музике, које су примерене гласовним могућностима и узрасту ученика.
Пожељно је повезивање садржаја песама са садржајима осталих наставних предмета уколико је могуће
(ученици и школа, годишња доба, празници и обичаји, завичај и домовина, природа и околина,
животиње...).
б) Свирање
- Свирање песама и лакших инструменталних дела по слуху и нотног текста на инструментима Орфовог
инструментарија.
- На основу искуства у извођењу музике, препознати и свирати делове песама.
в) Основе музичке писмености
Кроз обраду песама информативно стећи појам це-дур и а-мол лествице, разлике између дура и мола,
појам предзнака - повисилица, појам узмах и предтакт, такт 6/8, шеснаестина ноте у групи.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
Слушање вокално-инсрументалних и кратких инструменталних композиција, домаћих и страних
композитора, уметничких дела инспирисаних фолклором народа и народности, различитог садржаја,
облика и расположења, као и музичких прича.
У слушаним примерима препознати различите тонске боје (гласове и инструменте), различит темпо,
динамичке разлике, различита расположења на основу изражајних елемената, као и композицију коју су
слушали, а на основу карактеристичног одломка.
Оспособљавати ученике да уоче вредности и улогу музике у свакодневном животу.
СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ
Ритмичким и звучним ефектима креирање пратње за песме, стихова, користећи при том различите
изворе звука.
Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици.
Смишљање музичких питања и одговора, ритмичка допуњалка, мелодијска допуњалка са потписаним
текстом, састављање мелодије од понуђених двотактних мотива.
Импровизација мелодије на задани текст.
Импровизација дијалога на инструментима Орфовог инструментарија.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
У програму изборног предмета истакнуто место има слушање музичких дела и активно музицирање
(певање и свирање). Основе музичке писмености и музичко-теоретски појмови у оваквом приступу
планирани су у функцији бољег разумевања музике и музичког дела.
Основни принцип у остваривању циљева и задатака треба да буде активно учешће ученика на часу. При
томе треба обухватити сва подручја предвиђена за тај разред и комбиновати разне методе у настави. Час
посвећен само једном подручју и извођен само једном методом не може бити ни користан ни занимљив
за ученике, што води ка осиромашивању садржаја и смисла предмета.
Настава изборног предмета остварује се кроз:
певање, свирање и основе музичке писмености;
слушање музике;
дечје музичко стваралаштво.
Групним и појединачним певањем или свирањем развија се способност ученика да активно учествују у
музичком животу своје средине.
Полазна опредељења при конципирању програма изборног предмета
Слушање музике
Стицање искуства у слушном разликовању звучних боја (људски гласови, музички инструменти).
Навикавање ученика на пажљиво слушање музике.
Подстицање изражавања ученика о слушаном делу.
Упознавање музичког дела уметничког и народног стваралаштва.
Певање песама по слуху и са нотног текста, увођење у основе музичке писмености
Народне песме и игре; обичајне песме.
Дечје песме.



Утврђивање музичког речника у вези са јачином (п, мп, ф, мф), брзином (адагио, анданте, модерато,
аллегро) и постепеним динамичким прелазима из тишег у јаче и обрнуто (цресцендо, децресцендо).
Савлађивање тонских висина.
Усвајање музичког писма и појмова: шеснаестина нота у групи, такт 6/8, а-мол лествица (природна и
хармонска), појам предзнака - повисилица, узмах и предтакт.
Свирање и певање песама у функцији овладавања музичке писмености.
Извођење песама на мелодијским инструментима.
Понављање задатог мелодијског мотива (вежба памћења, развијање моторике).
Свирање
Оспособљавање ученика да се сналазе у једноставном нотном запису.
Стварање код ученика навике праћења и похађања концертних приредби.
Подстицање код ученика жеље да се активније баве музиком.
Музичко стваралаштво
Стално подстицање ученика на што изражајније певање и свирање научених песама.
Слободно импровизовање на инструментима Орфовог инструментарија.
Импровизовање дечје мелодије на властити или од стране наставника предложен стих.
Осмишљавање покрета уз музику.
Слободно музичко изражавање.
Препоручени садржаји изборног наставног предмета ученицима треба да пруже знања и информације
како би разумели, пратили, разликовали, доживљавали и што боље процењивали музичке вредности.
За успешну реализацију циљева и задатака изборног предмета потребно је створити одговарајуће услове.
Усвајање знања ученика зависи од добре организације часа, који мора бити добро планиран, осмишљен
и занимљив. Ученик треба да буде активан учесник на часу, а час изборног предмета треба да буде
доживљај за ученике. Разним облицима рада, техникама и очигледним средствима ученицима се преносе
знања и комбинују разне методе у настави.
Изборни предмет треба увек повезивати са музичким животом друштвене средине и учествовати на
такмичењима и музичким приредбама.
ЗАХТЕВИ ПРОГРАМА ПО АКТИВНОСТИМА
Извођење музике
При избору песама наставник треба да пође од психофизичког развоја ученика, од њему блиских
садржаја и доступних мелодијско-ритмичких целина, ширећи тиме њихов интерес и богатити их новим
садржајима. Потребно је, такође, да оцени гласовне могућности разреда пре одабира песама за певање.
Наставник је слободан у избору предложених песама, али мора водити рачуна да у његовом раду буду
заступљене народне, пригодне, песме савремених дечјих композитора као и композиције са фестивала
дечјег стваралаштва.
Свирање
У петом разреду користити ритмичке и мелодијске инструменте. Пошто су сада ученици описмењени,
свирање на мелодијским инструментима биће олакшано јер можемо користити нотне примере појединих
песама које су солмизационо обрађене.
Потребно је развијати дечје предиспозиције за музичко обликовање и омогућити им да доживе радост
свирања, чиме се богати личност у осетљивом периоду емоционалног сазревања.
Путем властитих стваралачких покушаја дати детету да завири у "радионицу композитора" како би боље
схватило вредност уметничког напора у стварању музичких дела.
Слушање музике
Композиције које се слушају морају својим трајањем, садржајем и музичким изразом да одговарају
могућностима перцепције ученика. Код слушања дечјих песама потребно је да ученици уочавају и
објашњавају текст, инструменталну пратњу и начин како је музика дочарала текст.
После слушаног дела потребно је са ученицима кроз разговор рашчланити и објаснити улогу извођача и
инструменталне пратње у приказивању литерарног текста.
У избору инструменталних композиција треба бити обазрив и слушати оне у којима ће бити пуно израза,
карактеристичних расположења и изразитог ритма, било да су програмског карактера или не.
Музичко стваралаштво



Дечје музичко стваралаштво представља виши степен активирања музичких способности, које се стичу
у свим музичким активностима, а као резултат креативног односа према музици. Оно има велику
васпитну и образовну вредност: подстиче музичку фантазију, обликује стваралачко мишљење,
продубљује интересовања и доприноси трајнијем усвајању и памћењу музичких репродуктивних и
стваралачких активности и знања.
Стваралаштво може бити заступљено кроз:
компоновање мелодије на задани текст;
састављање мелодије од понуђених двотактних мотива.
Ове активности треба вредновати у смислу стваралачког ангажовања ученика, а не према квалитету
насталог дела јер и најскромније музичке импровизације су педагошки оправдане.
Праћење и вредновање ученика
Да би се остварио процес праћења напредовања и степена постигнућа ученика у настави изборног
предмета, неопходно је да наставник претходно упозна и идентификује музичке способности сваког
ученика.
Праћење ученика у настави мора се спроводити организовано. Оно треба да обухвати посебан развој
сваког ученика, његов рад, залагање, интересовање, став, умешност, креативност и слично. Наставник
треба да прати развој личности у целини и објективно одређује степен на којем је ученик савладао
програмске захтеве.
Смисао праћења наставе изборног предмета треба сагледати тако да се сваком ученику омогући развој у
оквиру васпитно-образовног рада.
Певање у разредном хору има образовни и васпитни циљ. Образовни циљ обухвата развијање слуха и
ритма, ширење гласовних могућности и учвршћивање интонације. Васпитни циљ обухвата развијање
осећања припадности колективу, развијање естетских осећања, упознавање нових речи, односа у
природи и међу људима.
Разредни хор обухвата сва одељења истог разреда у школи.
Могу се основати:
групе певача вокалних солиста;
групе солиста инструменталиста, са којима се увежбавају соло песме, мали комади, дуети, терцети,
квартети и мали камерни инструментални састави;
група љубитеља слушања музике - који ће слушати разна музичка извођења у школи или ван ње
(концерте, радио и телевизијске емисије, музичке филмове и сл.);
група младих композитора, са којима се ради на развијању музичке креативности;
група младих етномузиколога, који ће прикупљати мало познате, или готово заборављене, песме
средине у којој живе.
Врсте активности које је могуће основати у школи, у односу на способности и интересовања ученика,
одређене су интересовањем ученика.
Настава оркестра се одвија у групи до четири ученика, односно од пет до девет ученика када се ради о
блок флаутама, тамбурама, мандолинама или Орфовом инструментаријуму. Зависно од могућности и
интересовања ученика, у изборној настави формирају се мали музички састави, као и хор и оркестар у
већим саставима.
Да би се реализовао програм изборног предмета, користе се одговарајући уџбеници, приручници и
збирке за поједине инструменте, као и дела (у оригиналном облику или прилагођена саставима ученика)
домаћих и страних композитора из разних епоха, доступна извођачким могућностима ученика.
Ученици приказују своја индивидуална и групна достигнућа из изборног наставног предмета на
школским и другим приредбама и такмичењима.

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ
Циљ и задаци:
Циљ васпитно-образовног рада овог изборног предмета јесте да додатно подстиче развој и практичних и
теоријских знања ученика која су важна за њихово слободно, спонтано и креативно комбиновање
ликовних елемената у области: цртања, сликања, вајања, графике, примењених уметности и визуелних
комуникација, а у циљу развоја њиховог креативног мишљења.
Ова изборна настава такође:



омогућава и подстиче развој учениковог спонтаног и креативног мишљења у областима ликовне културе;
омогућава и подстиче ученике на савладавање технолошких поступака ликовног рада у оквиру
одређених средстава и медијума;
мотивише ученике на упознавање основних елемената и закономерности ликовног језика;
развија способности и веће осетљивости ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената: линија,
облика, боја;
ствара услове да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и
средства и да креативним изражавањем боље упознају њихова визуелна и ликовна својства;
развија способности ученика за визуелно памћење, за повезивање опажених информација као основе
увођења у креативно визуелно мишљење;
развија већу осетљивост за ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави, а примењују у раду и
животу;
развија моторичке способности ученика и навике за лепо писање;
континуирано подстиче и прати интересовања за посећивањем музеја, изложби и јача потребе код
ученика за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;
ствара услове да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене
појаве;
омогући разумевање позитивног емоциналног става према вредностима израженим у делима различитих
подручја уметности;
развија способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене
уметности.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ЦРТАЊЕ (12)
Врсте и својства линије (2)
Стварање различитих вредности линија.
Цртање, цртачки материјали, меке оловке, креде, перо, трска, разни цртачки материјали.
Линија као средство за стварање различитих квалитета површина (2)
Перцепција, стварање различитих вредности квалитета површина.
Цртање, цртачки материјали, меке оловке, креде, перо, трска, разни цртачки материјали.
Естетско процењивање (1)
Односи величина (2)
Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика.
Цртање, цртачки материјали, меке оловке, креде, перо, трска, разни цртачки материјали.
Лепо писање са калиграфијом (2)
Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика.
Цртање, цртачки материјали, обичне оловке са ознаком "Б" пљоснато заоштрене оловке, метално перо,
туш и перо и пенкало, разни цртачки материјали.
Компоновање више ритмичких целина у простору (2)
Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика.
Цртање, сликање и вајање.
Естетско процењивање (1)
СЛИКАЊЕ (12)
Својства сликарских материјала и подлога (2)
Перцепција.
Сликање и цртање разним сликарским и цртачким материјалима.
Ритмичко компоновање боја и облика (2)
Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика.
Сликање, цртање и вајање, одговарајућа средства и материјали.
Коришћење разних материјала за компоновање (2)
Перцепција.
Сликање, цртање и колаж; одговарајућа средства и материјали.
Визуелно споразумевање (2)
Перцепција линија, боја и облика.



Сликање, цртање и вајање; одговарајућа средства и материјали.
Временски и просторни низови (цртани филм, стрип) (2+1)
Аперцепција, перцепција - асоцијације у низу покретне слике; боје, мрље, цртежи, облици.
Сликање, цртање и вајање; одговарајућа средства и материјали.
Сликање, естетско процењивање (1)
ВАЈАЊЕ (12)
Вајање, врсте вајарског материјала (4)
Перцепција и аперцепција, стварање различитих вредности форме (конвексно, конкавно; отворено,
затворено) и чврсти материјали.
Вајање, глина, гипс и остала одговарајућа средства и чврсти материјали.
Везивање тродимензионалних облика у простору (2)
Перцепција и аперцепција.
Вајање, глина, керамичка глина и остала одговарајућа средства и материјали.
Слободно компоновање (2)
Перцепција и аперцепција.
Вајање, глина, керамичка глина, гипс и остала одговарајућа средства и материјали.
Обликовање употребних премета (ситна пластика, накит) (2+1)
Аперцепција, перцепција.
Вајање, глина, керамичка глина, пластелин, гипс и остала одговарајућа средства и материјали.
Вајање, естетска анализа (1).
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Основни разлог за увођење наставног предмета цртање, сликање и вајање је недовољан фонд часова на
којима даровити и заинтересовани ученици могу да у целости изразе своје креативне потенцијале и тако
у потпуности искористе планиране садржаје програма ликовне културе.
Изборна настава одмереним задацима систематично развија различите психичке и ликовне способности
ученика, а нарочито оне способности које подстичу њихово индивидуално и креативно изражавање.
Она додатно мотивише ликовне педагоге на усавршавање и примену савремених метода учења
(ослањајући се и на савремена искуства дечије психологије) ради подстицања спонтаног и слободног
изражавања ученика.
Због тога ова настава омогућава препознавање и развој даровитости ученика и њихових индивидуалних
способности и омогућава постепено увођење ученика у област професионалне оријентације ка широком
пољу ликовних делатности.
С обзиром да постоје иницијативе за већом подршком даровите деце овим предметом, остварена је
могућност да се на време подстиче препознавање ове деце у чему би учествовали родитељи и васпитачи
(педагози, психолози) у складу са индивидуалним способностима и њиховом дидактичко-методичком
третману.
Изванредна постигнућа или могућности за велика постигнућа углавном се користе под називом
даровитост (општи потенцијал) и талентованост (манифестована даровитост), под којима се подразумева
бистрина, изузетност, супериорност, бриљантност, способност лаког и брзог учења. У редовним
васпитно-образовним институцијама наставник има равноправан дидактичко-методички однос према
заинтересованим и талентованим ученицима, ослањајући се на савремена искуства психологије која
инсистира на развоју индивидуалних способности, што се односи и на образовање даровите деце.
Концепција овог изборног предмета посебан нагласак ставља на подршку даровитој деци која имају
могућност да продубе знања у оним садржајима који се не могу реализовати у редовно-часовном
систему. Стога је за израду овог програма стручна комисија ослонце тражила пре свега у програму
обавезног предмета ликовна култура, како би се наставила корелација и продубила започета реализација
садржаја. У реализацији ове наставе треба у складу са могућностима школе и креативностима
наставника, инсистирати на већој афирмацији примењених уметности и визуелних комуникација.
Наставници су дужни да прате даровито дете и да га подржавају у раду инсистирајући на формирању
збирке радова (мапе) и у сарадњи са родитељима у време наставе воде дневник и прате развој детета.
Очувањем тежње даровитих ученика ка креативном изражавању заједно са овладавањем материјалима
(развој техничке спретности и сензибилитета) доприноси се даљем ликовном образовању.



Смисао планирања садржаја програма изборног предмета цртање, сликање и вајање је да се утврде
задаци на сваком часу који би најпотпуније развијали све ликовне способности ученика, нарочито
способности које подстичу стварање, као и оне које омогућују стварање. Стога, градиво треба планирати
тако да се постигне:
виши ниво опажања;
оспособљеност примања;
одговарајући ниво разумевања;
способност поступања;
Остваривање садржаја:
Садржаје програма ликовне културе треба остварити:
1. примањем (учењем), тако што ће ученицима бити омогућено да стичу знања из области ликовне
културе, савладавају технолошке поступке ликовног рада у оквиру одређених средстава и медијума и да
упознају законитости и елементе ликовног језика;
2. давањем (стварањем) путем подстицања ученика да се изражавају у оквиру ликовних активности и
остварују резултате (увек на вишем нивоу култивисања и јачања ликовне осетљивости).
За наставу ликовне културе, на основу садржаја и методичких облика усмерености васпитно-образовног
процеса у правцу богаћења дечијег естетског искуства, одређени циљеви и задаци произашли су из
ликовне уметности теорије стваралаштва и развојне психологије.
Овако конципираним програмом цртања, сликања и вајања наглашена је усмереност васпитно-
образовног процеса у свим његовим временским сегментима-поједини часови, циклуси часова,
проблемски кругови оперативних задатака и целине програма узрасних захтева - ка јачању ликовних
способности ученика, затим ка богаћењу ликовног језика, а такође ка формирању позитивних навика и
богаћењу властите сфере естетског искуства.
Претпоставка креативности ученика у домену ликовних активности подразумева да мотивациони
садржаји буду разноврсни, примерени узрасту и интересовањима ученика. Методске поступке и облике
рада наставник конципира усаглашавајући васпитно-образовне задатке (ликовне проблеме) са
побуђеним интересовањем ученика да ове задатке прихвати на нивоу самоиницијативе, односно
формираној властитој израженој потреби. У том смислу улога наставника наглашена је у фази избора и
дидактичке припреме мотивационог садржаја, док избор теме зависи од суштине ликовног задатка,
односно конкретног садржаја којим се ученик мотивише у правцу одређеног ликовног проблема.
Проблемски захтеви овог програма имају карактер наставног садржаја, а теме су у служби реализације
предвиђених задатака. У процесу припремања за рад темама треба посветити посебну пажњу како не би
овладале садржајима (што је до сада показала наставна пракса). Као и у многим другим приступима и у
овом случају се очекује креативан однос наставника приликом избора тема, зависно од ликовног
проблема. Теме треба проналазити у повезивању са другим областима и то помоћу разговора са
ученицима.
У структури садржаја наставног рада које се односе на практичне ликовне активности ученика
подразумева се ослањање на шири избор ликовних средстава и медијума, односно савремених ликовно-
поетских садржаја и искустава. У том смислу, ликовна осетљивост ученика остваривала би се и као
припремљеност за активно учествовање у стварању естетских вредности које захтева наше време и као
способност вредновања и критичког односа савременог тренутка. Овакав приступ доприноси
непосредности доживљаја ликовног чина и поспешивању имагинативних и креативних могућности
ученика те је од три елемента у структури програма, креативност, која у ствари значи способност да се
нађу нова решења за један проблем или нови начини уметничког израза.
Структуру програма чине:
1.наставни садржаји који се односе на савладавање ликовног језика и упознавања садржаја ликовне
културе, познавање дела ликовних уметности и елемената ликовне писмености;
2.креативност - способност да се нађу нова решења за један проблем или нови начини уметничког израза
и остварење производа новог за индивидуу (не нужно новог и за друге), за коју је претпоставка за
подстицање, мотивациони садржаји практичних ликовних активности ученика који обухватају:
домен ученичких доживљаја;
домен корелације са другим васпитно-образовним подручјима.



3.ликовни медијуми и средства - коришћење ликовних дисциплина и употреба одређених материјала у
обликовању, проширени медијуми.
У структури садржаја наставног рада које се односе на практичне ликовне активности ученика
подразумева се ослањање на шири избор савремених ликовних средстава и медијума, односно
савремених ликовно-поетских садржаја и искустава. У том смислу, ликовна осетљивост ученика
остваривала би се и као припремљеност за активно учествовање у стварању естетских вредности које
захтева наше време и као способност вредновања и критичког односа савременог тренутка. Овакав
приступ доприноси непосредности доживљаја ликовног чина и поспешивању имагинативних и
креативних могућности ученика, као и методички квалитет у погледу опредељења комисије за измену и
допуну програма ликовне културе у основној школи смањењем оптерећености ученика наглашавањем
савремених медијума у ликовној и визуелној уметности у складу са савременим кретањима уметности.
Цртање: коришћење свих врста линија како би се постепено обогаћивало линеарно графичко
изражавање и богатство појединостима на основу опсервирања или претходним вежбама рада по
природи. Неопходно је анализирати перспективе, птичје, жабље, линеарне и инсистирање на
прецизносима и детаљу са нагласком на односе величина, пропорције.
Сликање: обогаћивање скале појединих боја и њиховог композиционог односа и увођење у бојене
вредности процесом рада по природи и илустровању. Сликарске технике и подлоге.
Графика: обогаћивање линеарног израза графичких површина, са постепеним свеснијим композиционим
решењима. Обрада простора, врсте графичких техника, линорез, дрворез итд.
Вајање: тродимензионално обликовање, основни тродимензионални облици. Волумен и простор, општа
оријентација у вајарским областима. Конвексно, конкавно, отворено и затворено, напрегнута и затегнута
форма, продор, расцеп, тврда и мека форма. Функција пластике у архитектури, екстеријеру и ентеријеру,
примењено вајарство, ситна пластика. Декоративна скулптура, орнамент. Вајарски материјали, чврсти
материјали. Алати и процес рада при изради вајарског рада. Облици и умножавање вајарских радова.
Садржаји и идеје у вајарским делима у историји уметности.
У реализацији ове наставе треба у складу са могућностима школе и креативностима наставника,
инсистирати на већој афирмацији примењених уметности и визуелних комуникација. У овој настави
садржаји наставног рада се односе на практичне ликовне активности ученика која подразумева се
ослањање на шири избор савремених ликовних средстава и медијума, односно савремених ликовно-
поетских садржаја и искустава из области примењених уметности. У том смислу, ликовна осетљивост
ученика остваривала би се и као припремљеност за активно учествовање у стварању естетских
вредности које захтева наше време и као способност вредновања и критичког односа према савременом
тренутку. Стога се препоручују садржаји из области примењене графике и керамике.
Примењена графика: Основи примењене графике. Коришћење репродуктивне графике у индустрији.
Графика у једној боји - нацрт за етикету. Графика у две боје - нацрт за плакат. Графика у више боја -
нацрт за насловну страну књиге (скица у колажу).
Графика и графички слог (коришћење графике летрасет-слова). Графика-скица за поштанску марку.
Графика и амбалажа (кутије-нацрт и финални рад).
Плакат-извођење високом штампом. Плакат - нацрт - скица колажом.
Керамика: Увод у керамику. Историја керамике, керамички производи, технологија керамике. Стицање
првог искуства у раду са глином. Мешање, гњечење, додавање и одузимање масе глине. Пластичне
форме. Конкавне и конвексне форме, пуни и празни простори у разним функцијама (опека са
шупљинама и слично).

СВАКОДНЕВНИЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
Циљ и задаци
Циљ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање ученика да,
кроз упознавање с начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и
развију свест о континуитету и укорењености. Ученици би требало да се упознају са специфичностима
динамике културних промена и да науче како да сагледају себе у контексту "другог", да би сопствени
идентитет што потпуније интегрисали у шири контекст разуђене и сложене садашњости.
Задаци предмета су да ученици, кроз наставу усмерену ка упознавању с различитим елементима
свакодневног живота, као што су односи у породици, исхрана, образовање, дечје игре, забава, станишта,



одевање итд, уоче њихову условљеност историјским процесима и догађајима. Концепција наставе овог
изборног предмета нагласак ставља на упознавање с основним елементима свакодневног живота у
прошлости Србије, Југоисточне Европе, Средоземља и Европе у целини, с намером да се уоче њихови
заједнички именитељи и упознају различитости које постоје у датом историјском контексту, као и у
односу на савремено доба у којем ученик живи. Подстицањем радозналости, креативности и
истраживачког духа у проучавању овог предмета, ученици треба да се оспособе да формирају јаснију
слику о прошлим временима, да овладају елементарним процедурама прикупљања историјске грађе, као
и да развију критички однос према њој.
Пети разред
Оперативни задаци:
разумевање појма свакодневни живот;
разумевање појма прошлост;
разумевање значаја проучавања свакодневног живота у прошлости;
усвајање и продубљивање знања о разликама између свакодневног живота данас и у прошлости;
идентификовање актуелних дечјих игара (врсте и њихова функција);
упознавање с дечјим играма у прошлости (врсте и њихова функција);
идентификовање сличности и разлика између игара некад и сад;
разумевање значаја игре у развоју појединца и друштва;
упознавање са свакодневним животом људи у праисторији;
упознавање са свакодневним животом народа Старог истока;
упознавање са свакодневним животом старих Грка;
упознавање са свакодневним животом старих Римљана;
подстицање ученика на самостални истраживачки рад;
развијање способности повезивања знања из различитих области;
подстицање креативности.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД
Прошлост (појам прошлости).
Време (хронологија, оријентација у времену).
Значај проучавања прошлости.
Појам свакодневног живота (односи у породици, исхрана, становање, одевање, школовање, лечење,
производња, забава, разлика између политичке историје и историје свакодневног живота...).
Значај проучавања свакодневног живота у прошлости (прошлост не припада само владарима,
војсковођама и државницима, већ и обичним људима, којима се можемо приближити једино
истраживањем њихове свакодневице).
ИГРЕ У ПРОШЛОСТИ
Појам и феномен игре (место и улога игре у развоју појединца и друштва).
Играчке (врсте и значај).
Дечје игре у садашњости (карактеристике и функције).
Дечје игре у прошлости (врсте и функција - од нашег времена до праисторије).
Традиционалне игре у Србији (Жмурке, Скакање у џаковима, Труле кобиле, Јањине, Ћушкање, Клис или
Пинцике, Потезање конопца, Бацање камена с рамена, Рвање, Ходање на штулама, Дери-гаће, Сардине,
Мотање, Тутумиш, Штапоња, Шуге, Радибаба, Цар говедар, Јелечкиње, барјачкиње, Дајем ти талир,
Елем, белем, цедило, Стари чика, Газда и пчеле, Пошто, секо, млеко, Коларићу, панићу, Ринге, ринге,
раја...).
Играчке у прошлости (врсте и функција - од нашег времена до праисторије).
Дечје игре и игре одраслих (сличности и разлике).
Олимпијске игре у античкој Грчкој (основ спортских игара савременог доба).
СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРАИСТОРИЈИ И СТАРОМ ВЕКУ
Свакодневни живот људи у праисторији
Свакодневни живот праисторијских заједница (археолошки локалитети, утицај појаве риболова,
земљорадње, сточарства и коришћења метала на промене у свакодневном животу).



Начин исхране и одевања у праисторији (врсте хране, њена припрема и чување, одевни материјали,
алатке...).
Становање у праисторији (насеља и стамбени објекти: пећине, земунице, надземни објекти, сојенице...).
Употребни предмети и накит (оруђе, оружје, посуђе, намештај, огњишта, пећи, начин обраде, умеће
израде...).
Изуми (ватра, једро, точак, удица, лук и стрела...).
Веровања (загробни живот, култ предака и плодности и култни предмети: жртвеници, ритони,
зооморфне и антропоморфне фигурине...).
Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (Оци - ледени човек, Пазирик - човек с тетоважама,
Костјенки - куће од кљова мамута, Сунгир - покојник прекривен перлама, мегалити, Стоунхенџ,
архитектура на Лепенском виру, фигурине из Винче, организација насеља у Чатал Хијуку...).
Свакодневни живот народа Старог истока
Начин исхране у старом Египту и Месопотамији (сакупљање и припремање намирница, лов и риболов,
јеловник, земљорадња, виноградарство, пића).
Одевање у старом Египту и Месопотамији (материјали, сировине и начини обраде, накит, бојење,
шминка и лична хигијена).
Становање у старом Египту и Месопотамији (грађевински материјали, начин градње, оруђа за рад,
изглед објеката и организација простора).
Породични односи у старом Египту и Месопотамији (положај мушкарца, жене и детета).
Образовање у старом Египту и Месопотамији (писмо, техника писања, школе...).
Обавезе становништва (порез, присилни рад - изградња путева, канала за наводњавање, насипа,
утврђења, храмова, пирамида...).
Друштвени живот у старом Египту и Месопотамији (игре на табли - сенет, плес уз музику, музички
инструменти - флаута, харфа, удараљке, фрула, систрум...).
Употребни предмети у старом Египту и Месопотамији (оруђе, оружје ратника, посуђе, кућни инвентар,
печати, новац, техника и умеће израде).
Лечење (болести и лековите биљке).
Путовања и трговина код народа Старог истока.
Изуми у старом Египту и Месопотамији (сунчани и водени часовник, стакло, систем за наводњавање,
шадуф...).
Веровања у старом Египту и Месопотамији (загробни живот, балсамовање, хороскопи, астрологија,
ритуални обреди и предмети).
Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (Тутанкамонова гробница и њен инвентар, бродови
поред пирамида, краљевска гробница у Уру, библиотека у Ниниви...).
Свакодневни живот старих Грка
Начин исхране старих Грка (експлоатација природних ресурса, узгајање биљака и животиња,
припремање и чување хране, јеловник...).
Одевање код старих Грка (материјали - лан и овчија вуна, начин обраде и бојење, накит, парфеми...).
Становање у старој Грчкој (материјали од којих се градило, зидови од ћерпича, кровови покривени
глиненим цреповима, прозори с дрвеним капцима...).
Породични односи у старој Грчкој (положај мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, однос према
старијима...).
Образовање у старој Грчкој (школовање дечака - улога граматиста, китариста, софиста, педотриба,
значај физичке културе и музике, абакус, спартанско васпитање...).
Друштвени живот у старој Грчкој (игра котабос, трке двоколица, гозбе, хетере, позоришта...).
Употребни предмети у старој Грчкој (оруђе, посуђе, оружје ратника, новац, занати...).
Путовања и трговина.
Медицина и наука у старој Грчкој (болести и лечење, Хипократ са Коса...).
Веровања старих Грка (пророчишта, загробни живот, подземни свет...).
Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (атински Акропољ, Делфи, Ефес, Микена...).
Свакодневни живот старих Римљана
Начин исхране у старом Риму (експлоатација природних ресурса, узгајање биљака и животиња,
припремање и чување хране, јеловник...).



Одевање у старом Риму (материјали, тога, пурпурна боја - боја царевог одела, козметика, фризуре, лична
хигијена, латрине…).
Становање у старом Риму (грађевински материјал, начин градње, изглед објеката и организација
простора, инсуле, аквадукти, купатила…).
Породични односи у старом Риму (положај мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, адопција -
усвајање као прилика за социјалну афирмацију, слављење рођендана оца породице у част његовог духа
заштитника - генија).
Образовање у старом Риму (школовање дечака - улога "дојкиње", "педагога" и "граматичара", значај
беседништва...).
Друштвени живот у старом Риму (забава, гозбе, позориште, колске трке, борбе гладијатора, плес, музика,
музички инструменти...).
Употребни предмети и накит (оруђе, оружје, новац, прстење, наруквице, огрлице...).
Римска војска (легије и опрема легионара).
Путовања и трговина (изградња путева, поморска трговина...).
Веровања и ритуални обреди у старом Риму (свештеници и свештенице, приношење жртве боговима,
као и кућним божанствима - ларима и пенатима, ношење хране на гробље, апотеоза...).
Лечење у старом Риму (медицински инструменти и лековито биље - жалфија, рузмарин, слачица, морач,
бели лук...).
Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (Сирмијум, Сингидунум, Наисус, Виминацијум -
војни логор, Гамзиград - царска палата, Трајанов мост, римски Форум, Колосеум, Картагина, Помпеји...).
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм за пети разред је концепцијски тако постављен да представља смисаону целину која
истовремено отвара могућности за даљи развој и надоградњу садржаја у програмима овог предмета за
шести, седми и осми разред. Састоји се из три тематске целине.
Прва целина се може одредити као базична, јер сви програми за овај предмет од петог до осмог разреда
њоме започињу. Садржаји у оквиру ове теме намењени су прецизнијем одређивању битних појмова као
што су прошлост, хронологија, свакодневни живот, као и објашњавању значаја проучавања
свакодневног живота људи у прошлости.
Друга је фокусирана на само један садржај свакодневног живота. У петом разреду то је игра, која се
обрађује полазећи од садашњости која је ученицима позната, ка све даљој прошлости.
Трећа тематска целина се бави различитим аспектима свакодневног живота у одређеном временском
периоду, у петом разреду то су праисторија и стари век, чиме се обезбеђује веза са проучавањем
историјских догађаја у оквиру обавезног предмета историја и утире пут хронолошком развоју предмета.
Поделом на поменуте тематске целине, ученицима је омогућено да се у било ком разреду опредељују за
овај изборни предмет по први пут, а да пропуштени програм(и) не представљају озбиљнију препреку.
Они ученици који изаберу да током читавог другог циклуса похађају овај предмет овладаће најважнијим
појмовима и појавама свакодневног живота људи у распону од праисторије до савременог доба, а са
садржајима четири теме (по једна за сваки разред) биће детаљније упознати.
Иако је цео програм окренут прошлости, неопходно је да се током рада са ученицима врши стална
компарација са савременим добом чиме се потенцира схватање континуитета у развоју људи и друштва.
Такође, садржаји се обрађују и кроз димензију локално - глобално, где ученици имају прилику да свој
завичај боље проуче у односу на задату епоху.
У садржају програма дате су основне тематске целине, а наставник има слободу да креира коначну
верзију програма за сваку групу са којом ради, уважавајући интересовања ученика и циљеве и задатке
предмета. Почетни часови, кад се ученици међусобно боље упознају јер најчешће припадају различитим
одељењима, погодан су тренутак да се са њима разговара о избору садржаја. Наставникова је обавеза да
створи такву атмосферу (наводећи историјске чињенице које побуђују ученичку радозналост) у којој је
кроз форму питања (како су у прошлости људи поправљали зубе, како су знали колико је сати...?)
наведено што више потенцијалних тема, а наставникова је одговорност да их уобличи и претвори у
конкретне тематске садржаје, који ће бити обрађивани на часовима.
Тако добијени материјал основ је за даљи рад наставника, планирање активности и припрему за час.
Пожељно је да наставник постигне да планиране активности имају дефинисану структуру, коју одликују
флексибилност и адаптибилност. У припремној фази наставник треба да прикупи довољан број



информација о садржајима на којима ће радити са ученицима, али ће коначни обим информација бити
одређен ученичким потребама и могућностима да их припреме и приме. Наставник је тај који не
дозвољава да доминира претерана фактографија, а да се постигне функционалност знања и повезаност
чињеница у смисаоне целине. Он на различите начине подстиче осамостаљивање ученика у прикупљању
и сређивању историјских података, усмерава их на различите изворе информација и подучава их како да
се према њима критички односе. На тај начин се негује истраживачки дух, љубав према науци и
подстиче мишљење засновано на провереним чињеницама и аргументима.
Основни приступ у раду је интердисциплинарност и савлађивање нових и непознатих чињеница уз
помоћ блиских и познатих. У оквиру овог предмета постоје велике могућности за интеграцију школског
и ваншколског знања ученика, за излазак из оквира школских уџбеника и учионице, укључивање
родитеља и суграђана који поседују знања, колекције, књиге, филмове и друго што може да помогне у
реализацији програма.
Наставник свакој наставној јединици приступа као посебном образовном и дидактичком проблему за
који заједно са ученицима проналази одговарајућа решења. Увек треба тежити комбиновању различитих
метода рада, који могу бити, на пример, кратка предавања, гледање филмова, читање књига, дискусије,
анализе слика, посете локалитетима или прављење употребних предмета из прошлости. Посебно је
прикладно организовати ученике у тимове где се централни задатак решава тако што свако има свој
појединачни радни задатак и улогу у тиму.
У извођењу наставе, активност ученика је најважнија, без обзира на изабране методе рада. Наставникова
је улога да организује наставу, пружи помоћ ученицима у раду (од давања информација до упућивања на
изворе информација) и да подстиче и одржава ученичка интересовања за предмет. У току свих
активности требало би подстицати сталну размену информација, како између ученика и наставника, тако
и између самих ученика.
Наставу би требало обогатити различитим наставним средствима као што су илустрације (слике,
дијапозитиви, шеме, графикони), документарни и играни видео и дигитални материјали, археолошки
материјал или копије налаза, посете културно-историјским споменицима, компјутерске игрице које се
заснивају на реконструкцији друштва из прошлости и др.
Домаћи задаци имају своје оправдано место у реализацији овог програма. Уколико се добро поставе,
неће додатно оптеретити ученике, нити код њих изазвати одбојност. Разлог за увођење домаћих задатака
не произилази из малог фонда часова и обимног градива, већ из самог циља предмета. Домаћи задаци ће
у великој мери допринети да се ученици осамостале у истраживачким активностима и прикупљању
података, посебно када се ускладе с интересовањима ученика (не треба сви ученици да имају исти
домаћи задатак). Многе домаће задатке ученици могу радити у пару или мањој групи, уз помоћ
породице, за време распуста, што су недовољно искоришћени модалитети у раду с ученицима.
Као и код других изборних предмета где оцена не утиче на школски успех, оцењивање добија нешто
другачију димензију. За овај предмет класично писмено и усмено испитивање знања није погодно. Свака
активност је прилика да се ученик оцени. Наставник прати целокупни рад ученика и награђују све
његове аспекте. Поред стеченог знања о свакодневном животу људи у прошлости, наставник треба да
награди и учешће и посвећеност активностима независно од постигнућа. Оцена је одраз индивидуалног
напредовања детета и подстицај за његов даљи развој.
Како је садржај предмета повезан са свим областима живота (исхрана, одевање, образовање, лечење,
производња, забава...), ученици имају прилику да обрађивањем програма овог предмета добију бројне
информације значајне за њихов будући професионални развој. Наставник треба да има у виду и овај
аспект предмета и уколико препозна код неког ученика посебно интересовање за одређене садржаје,
треба да му укаже којом професијом би се могао бавити, односно у којој средњој школи се стичу знања
и звања за одређену област.
Да би се задаци наставе што потпуније остварили, требало би да постоји корелација с другим обавезним
и изборним наставним предметима као што су историја, географија, српски језик, ликовна и музичка
култура, цртање, сликање и вајање, шах, верска настава и грађанско васпитање. Ученици који су у првом
циклусу основног образовања и васпитања обрадили програме изборног предмета народна традиција
могу бити драгоцени помагачи наставнику јер по начину рада, а делимично и по садржају, постоји
сродност између ова два предмета.



На крају школске године, као могућност да се систематизује и рекапитулира усвојено знање, може се
организовати изложба/приредба којом би ученици показали стечено знање, као и материјале и предмете
које су прикупили изучавајући овај изборни предмет. Овакве изложбе/приредбе захтевају од наставника
да планира часове на крају школске године за њихову припрему.
Посебни захтеви
ИГРЕ У ПРОШЛОСТИ
Кроз обраду тематске целине Игре у прошлости, ученици ће се упознати са кратком историјом дечје
игре и најзначајнијим факторима који су пресудно утицали на њен развој. На основу тога, ученици би
требало да разумеју зашто је игра одувек била централна активност дечјег живота и како се мењала са
променама у друштвима и епохама остварујући увек исту важну функцију, везану за психофизички и
социјални развој детета и припрему за свет одраслих. Анализом појединих традиционалних игара
ученици би требало да уоче њихову повезаност са друштвено-економским и културним системом из
кога потичу.
Положај деце оба пола у друштву кроз различите епохе, појам детињства и његово трајање, као и ниво
привредног развоја у непосредној су вези с трансформацијом дечјих игара и играчака. То су садржаји од
којих треба поћи у проучавању игара у прошлости. Довољно је да их ученици анализирају на нивоу три
генерације (сопствене, родитељске и генерације баба и деда) и да схвате како је детињство у прошлости
краће трајало и да су се деца у свет рада укључивала на ранијем узрасту, обављајући често врло тешке
послове. С друге стране, ученици би, кроз обраду теме Игре у прошлости, требало да схвате да је дечја
игра, у суштини, и у прошлости била слична данашњој и да је имала исте функције.
Традиционалне дечје игре посредством симболичког система увек су имале улогу посредника између
детета и стварности која га окружује. Прва искуства о предметима дете стиче кроз игру (сазнајна
функција), одређујући њихове карактеристике, разлике и сличности и како се могу употребљавати. У
игри дете развија различите способности као што су опажање, одржавање пажње, схватање просторних
односа и узрочно-последичних веза. Развој дечијих способности и социјалних односа у игри се
међусобно преплићу и утичу једни на друге. Социјални контакти побуђују дете да усавршава своје
способности, а усавршене способности омогућавају боље учешће у социјалним односима и укључивање
у друштво одраслих. Кроз игру, дете истовремено ослобађа и развија своја осећања, учи да поштује
правила, уздржава се од задовољења сопствених и поштује туђе потребе. У физичком развоју деце игра
има посебно место и зато су у свакој епохи бројне игре које подстичу физичку активност деце,
истовремено омогућавајући међусобно поређење (ко је јачи, бржи, спретнији...), што је неопходни
елемент одрастања и одређивања места унутар групе којој дете припада. Кроз игру, дете јача
самопоуздање, потврђује се, успоставља пријатељства, а у каснијој фази игра је моћно средство
удварања. Игре од детета често захтевају имагинацију и драматизацију. Улога маште врло је важна у
неким играма, а неке друге игре од детета захтевају одређене стваралачке способности (певање, цртање,
обликовање итд.).
Дечју игру би требало повезати са светом рада, јер се кроз њу испољавају интересовања која су од
значаја за каснији избор занимања. Често се може чути да је за дете игра рад. Она почиње неформално
на млађем узрасту (дете се спонтано игра, без временског ограничења, правила и независно од играчака)
и одрастањем све више постаје формална (постоје правила, пратећа опрема, временска димензија,
дефинисан број учесника) чиме добија својства која постоје у свету рада.
У анализи појединих игара ученици треба да препознају њихову функцију у развоју деце (сазнајна,
едукативна, васпитна, експресивна...). Било би добро пронаћи сродне игре прошлости и садашњости, и
то не само по садржају и неопходној опреми, већ и по функцији коју имају у психофизичком и
социјалном развоју ученика. Ученици би, такође, требало да знају да игра, у промењеној форми, али са
сличним функцијама, траје током целог људског живота и да се могу направити паралеле између игара
деце и одраслих.
Игре се могу на различите начине класификовати (нпр. игре-вежбања, симболичке игре и игре са
правилима или подела традиционалних игара на три основне групе: такмичарске, такмичарско-драмске
и имитативно-драмске). Уколико су ученици заинтересовани, посебна пажња би се могла посветити вези
између дечјих такмичарских игара и спорта и његовог развоја током прошлости. Ако групу чине
претежно ученице, могуће је да њихова интересовања буду више окренута имитативним и драмским
играма где се пресликавају породични односи и догађаји из свакодневног живота. Уколико ученици



покажу интересовање за анализу такмичарских друштвених игара (као што су карте, шах и друге игре на
табли које имају правила нпр. монопол, ризико...) пажњу треба усмерити ка њиховим карактеристикама,
значењу и функцијама, као и историјском пореклу.
Дечја игра и играчке су тесно повезани. Ученици би требало да схвате да свака епоха и њене
карактеристике битно утичу на то каквим играчкама ће се деца играти, као и од ког су материјала
направљене и каквог су квалитета. За неке играчке би се могло рећи да су универзалне јер су се мало
мењале током времена и срећемо их у различитим епохама и културама. Такве су нпр. лутке и лопта.
Неке играчке су у потпуности намењене дечјој игри (кликери, слагалице...), док су друге умањене копије
употребних предмета одраслих (пегле, шиваћа машина, пиштољи...). Музичке играчке су увек биле
омиљене јер деца воле да се игра одвија уз обиље звукова. Неке играчке су стриктно везане за одређене
игре, а друге се могу употребљавати на различите начине (нпр. дрвена коцка). Ученици треба да схвате
зашто се обичан конопац кроз векове одржао у дечјој игри, насупрот играчкама високе технологије, које
врло кратко задржавају пажњу детета савременог доба.
Нове технологије 20. века битно су промениле изглед и квалитет играчака, као и масовност њихове
производње и доступност деци. Са децом се може расправљати о компјутеру као игри/играчки, о
сличностима и разликама са традиционалним играма и о његовим предностима и недостацима.
Тематска целина Игре у прошлости требало би да почне анализом игара и играчака садашњости која је
ученицима позната. Када ученици овладају основним разумевањем њихових карактеристика и функција,
прелазило би се на игре ближе и даље прошлости, локално и глобално. Ученици могу симулирати неке
игре из прошлости или направити играчку којом су се некада деца играла.
СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРАИСТОРИЈИ И СТАРОМ ВЕКУ
Наставни садржаји препоручени у овој теми дају могућност ученицима да стекну јаснију слику о
праисторији и старом веку. Највећи део прошлости припада обичним људима, који су нам по много
чему веома блиски. Тај "обичан" и углавном "безимени" свет појединаца и локалних заједница чини
заправо историју света коју класична историја, политички и догађајно усмерена, представља кроз
историју држава и делатност водећих личности и организација у њима. Упознавањем са свакодневицом
у праисторији и старом веку ученицима ће се указати бројне сличности и разлике с данашњим временом.
Уочавајући те сличности и разлике, они ће моћи да сагледају непосредно окружење и друштво у коме
живе, као и себе саме. На тај начин, доћи ће до проширивања стечених знања, а у исто време процес
формирања свести о самом себи и околном свету биће употпуњен сазнањем о развоју и усавршавању
културних одлика различитих заједница, које најчешће одговарају променама њихових друштвено-
економских система. Тиме би требало да се код ученика подстакне развој вештине посматрања,
употребе компаративности и критичког сагледавања његовог сопственог окружења и садашњице. Иако
се ученици први пут сусрећу са систематским изучавањем предложених тема, у раду се могу користити
њихова знања о друштвеним појавама и одређеним догађајима, која су стекли у првом циклусу основног
образовања и васпитања. Мали фонд часова и узрасне карактеристике ученика захтевају од наставника
рационалност при избору битних чињеница и дефиниција појмова и социолошких категорија.

VII РАЗРЕД



ПРОГРАМОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
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.

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1.
Човек само срцем

добро види

септембар

Ученик зна и разликује
именске речи и њихове
карактеристике.
Пише резиме неког текста
или догађаја.
Свој доживљај љубави
пореди са доживљајима
књижевних ликова.
Анализира њихове, као и
своје поступке, и писменим
путем их образлаже.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

наставник,
ученик

2.
Погоди како се

расте

октобар

Усмено и писмено сумира и
образлаже своје мишљење о
карактеристикама ликова у
књижевним текстовима, о
порукама, као и поукама
дела.
Разликује граматичке
категорије глагола.
Препознаје непроменљиве
врсте речи.
Писмено сумира и
образложе своје мишљење
на одређену тему.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

наставник,
ученик

3.
Све боје света

новембар- децембар

Ученик препознаје и зна
карактеристике књижевно-
научне врсте- дневника.
Дефинише, набраја и
разликује врсте синтагми.
Препознаје текстове
подељене према основној
сврси.
Повезује информације и
идеје изнете у тексту,
проналази и издваја битне
чињенице.
Дефинише, набраја и
разликује реченичне
чланове као и њихове
напоредне односе.
Разликује техничко и
сугестивно описивање.
Препознаје дескриптивни

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

наставник,
ученик



текст и износи свој
доживљај истог.
Писмено сумира и
образложе своје мишљење
на одређену тему.

4.
Светогорски дани и

ноћи

јануар

Зна да напише честитку,
позивницу,
захвалницу и имејл поруку.
Повезује знања из историје,
географије и српског језика
о развоју српског
књижевног језика.
Упоређује лик Светог Саве
у ауторској и народној
књижевности.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Историја и
географија:
прапостојбина
Словена и њихова
сеоба;
Немањићи и
средњовековна
Србија

наставник,
ученик

5.
Бескрај у оку

фебруар

Зна падежни систем,
падежну сининимију
српског језика.
Уочава разлику између
кратких акцената.
Усмено и писмено сумира и
образлаже своје мишљење о
карактеристикама ликова у
књижевним текстовима, о
порукама, као и поукама
дела.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовна култура:
илустрације
средњовековних
задужбина и
фресака.
Историја:
Покосовки јунаци

наставник,
ученик

6.
Гледајући дола на

друмове

март

Повезује знања из историје
и српске књижевности.
Усмено и писмено сумира и
образлаже своје мишљење о
карактеристикама ликова у
књижевним текстовима, о
порукама, идејама,
метафорици,као и поукама
дела.
Дефинише и препознаје
реченичну конгруенцију.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Историја:
Први светски рат,
Солунски фронт и
острво Видо.
Други светски рат.
Хајдуци и ускоци.

наставник,
ученик

7.
Међу својима

април
Разликује појам актива од
пасива, препознаје пасивну
и безличну реченицу.
Усмено и писмено сумира и
образлаже своје мишљење о
карактеристикама ликова у
књижевним текстовима, о
порукама, идејама,
метафорици,као и поукама
дела.
Препознаје драмски текст и
зна његове основне
карактеристике.
Разликује независне
предикатске реченице и
напоредни однос међу
њима.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

наставник,
ученик

8. Ко прича причу,
њен је господар

мај-јун
Усмено и писмено сумира и
образлаже своје мишљење о
карактеристикама ликова у
књижевним текстовима, о

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

наставник,
ученик



Оперативни задаци:
- систематизација и проширивање знања о врстама речи и граматичким категоријама променљивих речи о значењу и

употреби падежа, о врстама глагола
- систематизација и проширивање знања реченичним члановима
- напоредни односи међу реченичним члановима
- појам синтагме и састав именичке синтагме
- појам актива и пасива
- систем независних предикатских реченица
- напоредни односи међу независним предикатским реченицама у оквиру
- комуникативне реченице
- конгруенција
- разликовање кратких акцената и реченични акценат
- основни појмови о старословенском језику
- осамостаљивање за анализу лирских, епских и драмских дела
- усвајање књижевних и функционалних појмова према захтевима програма
- излагање (експозиција), опис и приповедање
- технички и сугестивни опис, техничко и сугестивно приповедање
- рад на некњижевном тексту
- информативно читање и упућивање ученика у читање "с оловком у руци"

(подвлачење, обележавање, записивање).

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ

Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

Начин
оств.прог.

Корелација Носиоци
активности

1 ШКОЛА Развијање мотивисаности за учење и
заинтересованост за предметне

садржаје

фронтални,
индивидуални,
дијалошка м.

израда плаката наставник
ликовне к.

2 ПОРОДИЦА И
ДОМ

Дружење и зближавање са
припадницима већинског народа и

других националности

фронтални,
индивидуални,
дијалошка и
монолошка м.

учествовање на
приредбама

директор

3 БЛИЖЕ И
ШИРЕ
ОКРУЖЕЊЕ

Упознавање елемената културе народа
који говоре тим језиком и

оспособљавање за споразумевање

фронтални,
индивидуални,
дијалошка м.
групни рад

израда зидних
новина

ученици

4 АКТУЕЛНЕ
ТЕМЕ

Изражавање и образлагање свој
мишљења

фронтални,
дијалошка м.
групни рад

психолошке
радионице

шк.психолог

5 СЛОБОДНО
ВРЕМЕ
УЧЕНИКА

Оспособљавање за решавање проблема
и задатака у новим и непознатим

ситуацијама

индивидуални,
дијалошка и
монолошка м.

израда стрипа –
решавање
конфликата

настаник
ликовне к.

порукама, идејама,
метафорици,као и поукама
дела.
Препознаје драмски текст и
зна његове основне
карактеристике.
Препознаје кратке
фолклорне форме.
Чита и разуме нелинеарне
елементе текста.
Примењује правописна
правила у својим писменим
излагањима.
Влада градивом 7.
разреда према захте
вима различитих
нивоа знања и у
складу са својим
могућностима.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем



6 ИЗ ЖИВОТА
МЛАДИХ

Оспособљавање младих да дискутују са
другима

фронтални,
индивидуални,
дијалошка и
монолошка м.

дебата ученици

7 ЈЕЗИЧКА
МАТЕРИЈА

Упознавање ученика са елементарним
законитостима српског језика

фронтални,
индивидуални,
рад у паров.

мини квиз наставник
мађарског ј.

8 ПРАВОПИС Савладавање основе правописа ради
коректног писменог изражавања

усвојених језичких структура и лексике

фронтални,
индивидуални,
дијалошка м.
групни рад

мини тест

9 УВЕЖБАВАЊЕ
ЈЕЗИЧКИХ
МОДЕЛА

Оспособљавање ученика за правилну
комуникацију

фронтални,
индивидуални,
рад у паров.

језичке игре

Оперативни задаци
Ученици треба да:

- стичу језичку и комуникативну компетенцију усвајањем нових знања о српском језику путем наставе
граматике и богаћењем речника од око 250/400/ нових речи и израза

- разумеју на слух нови текст у оквиру тематике
- коригују грешке које се јављају на свим језичким нивоима
- самостално читају текстове различитог жанра са упознавањем културногконтекстатекстова
- оспособе се за коректно писмено изражавање у оквиру језичке и лексичке грађе
- оспособе се за анализу текстова /анализа тежих текстова/
- оспособе се да користе језичке приручнике и речнике.

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК

Ред.
Бр. НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ

(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА Корелација

Носиоци
активности

1 A játék:
 Játék a világban- a

világról
 Belépés az Arénába- a

kommunikáció
 Gladiátorok a

számítógépen
 Fociláz
- Nick Hornby:Csak egy
újabb szombat

-A korábbi műfajelméleti
ismertek megerősítése.
-A szövegértő készség
fejlesztése.
-Ismeretek tömör
megfogalmazása kérdések
alapján.
-Szókincs-bővítés.

Frontális,
individuális és
csoportmunka.

színházműv
észet
képzúművé
szet
történelem

-tanár
-diákok
-színészek-
rendező

2 A kommunikáció és a szöveg - Az önálló véleményalkotás
fejlesztése.

Frontális,
individuális és
csoportmunka.

-tanár
-diákok

3 A mondat fő részei:
 A mondat
 A mondat szerkezete
 Mondatrészek
 Szószerkezetek
 Mondatelemzési

gyakorlatok

-A témák fő céљa, hogy a
diákok új ismerteket
sajátítsanak el a mondattanon
belül és a már meglévő
ismereteiket elmélyítsék és
felelevenítsék.

Frontális,
individuális és
csoportmunka.

népköltésze
t
zeneművés
zet
történelem

-tanár
-diákok

4 Táj, történelem, irodalom:
 Az elbeszélő történet
 Változatok lírára
 Az ünnepélyesség

versnyelve

-A műnemek megismerése.
-tudatosodjon a tanulókban a
novellai szerkezet.
-A líra fogalmának kialakítása.
-A lírai beszélő ill. lírai én.

Frontális,
individuális munka.

-tanár
-diákok



5 A mondat részei:
 tárgy
 határozók
 jelzők

A diákok ismerjék fel, és
hasznáљék helyesen ezeket a
mondatokat.

Egyéni és
csoportmunka.

történelem
filmművész
et
művelődés-
történet
szociológia
szobrászat
képzőművé
szet

-tanár
-diákok

6 Képek és pillanatok:
 Történések sorozata
 A női út
(Kaffka Margit)
 Az emlékezés hangvétele
 Könyvtárhasználat
 Költői hitvallások:
ARS POETICA

-A vallomás és személyesség
jelenségének értelmezése.
-A napló és a memoár közötti
különbség.
- Az irpodalomtörténet
alakulásának jelenségeiről való
tudás bővítése.
-A tanulók sajátítsák el a
könyvtárhasználat helyes
módját.

Frontális és egyéni
munka.

-tanár
-diákok

-könyvtáros
-tanár
-diákok

Operatív feladatok
A tanuló legyen képes:

− a mondatfajták felismerésére;
− az egyszerű mondatok önálló elemzésére (fő mondatrészek és bővítmények felismerése, jelölése, megnevezése);
− az eddig megszerzett helyesírási ismeretek elmélyítésére és új nyelvtani ismeretek alkalmazására;
− az írásjelek helyes használatára mondatvégen és az összetett mondat tagmondatainak határán;
− a szöveg különböző fajtáinak alkalmazására;
 a koordinált, de lényegében önálló irodalmi szövegértelmezésre;
 az elsajátított műfaj- és stilisztikai fogalmak szövegben való felismerésére és jelentéseik feltárására;
 értelmezésének és véleményének szabatos írásbeli és szóbeli kifejezésére;
 az irodalmi műformák és alakzatok, témák, tartalmak tehetségéhez mért egyéni alkalmazására, újraalkotására, megformálására,
kreatív elképzeléseinek kifejtésére;

 az önálló szótár- és lexikonhasználatra, az interneten történő ismeretszerzésre.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

КОРЕЛАЦИЈА НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

1. INTRODUCTIO
N

Да комуницирају о свакодневним
активностима - Present Simple и Present
Continuous;
Развити позитиван однос према раду;
Примена стечених знања и вештина

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

Српски језик, географија,
историја, грађанско
васпитање;
ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по
ИОП-у)

Наставник,
ученици

2. UNIT 1 – PAST
AND PRESENT

Да препознају и именују материјале од
којих су се правиле ствари у
прошлости;
Развити љубав према историји;
Да ефикасно комуницирају о
прошлости користећи фразу - used to;
Да именију одевне предмете и опишу
њихов дизајн;
Да развију навику пристојног
облачења, као и толерантност према
различитим стиловима;
Да дају прецизније описе користећи
фразу too / enough;
Да учтиво комуницирају у
продавници;
Да причају о својим обавезама и
слободном времену;
Примена стечених знања и вештина;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

Српски језик, географија,
историја, грађанско
васпитање;
ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по
ИОП-у);

Наставник,
ученици

3. REVISION + Примена стечених знања и вештина; Фронтални, ШРП:Подршка учењу Наставник,



TEST 1 индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по
ИОП-у);

ученици

4. UNIT 2 – FAME
AND FORTUNE

Требају да науче да комуницирају о
догађају из непосредне прошлости или
о онима за које не знају када су се
тачно десили/ који имају последице у
садашњости/ које су почеле у
прошлости и још увек трају – Present
Perfect;
Да науче да препричају филм, емисију,
причу;
Развити интересовање о филму;
Да ратумеју суштину текста;
Да разговарају о филму као и његовом
позитивном/негативном утицају;
Развити критичко мишљење;
Да науче како да провере неку
информацију користећи структуру
question tags;
Да науче делове рачунара;
Примена стечених знања и вештина;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

Српски језик,
информатика,историја,
грађанско васпитање;
ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по
ИОП-у);

Наставник,
ученици

5. THE FIRST
WRITTEN TEST
(ПРВИ
ПИСМЕНИ
ЗАДАТАК)

Правилно и самостално одговорити на
питања у вези са текстом, препричати
задати текст или написати састав на
задату тему;
Примена стечених знања и вештина;
Ученик самостално или уз помоћ
наставника уочава начињене грешке;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи)
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по
ИОП-у)

Наставник,
ученици

6. UNIT 3 –
HEALTH AND
SAFETY

Да науче да именују делове тела, као и
да комуницирају о здравом животуи
различитим стиловима исхране;
Развити здраве навике и стил живота;
Научити их како да правилно користе
односне реченице;
Да науче да дају савете и препознају
могуће последице користећи глаголе
should / might;
Да науче да изразе слагање/ неслагање
користећи фразу so/neither;
Разију способност комуникације и да
на љубазан начин изразе слагање и
неслагање;
Примена стечених знања и вештина;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

Српски језик, биологија,
грађанско васпитање;
ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по
ИОП-у);

Наставник,
ученици

7. UNIT 4 –
HEROES
+REPORTED
REQUESTS,
COMMANDS &
ADVICE

Да науче да препричају историјски
догађај;
Да прошире знања из историје;
Да науче иза којих речи стоји стоји
герунд, а иза којих инфинитив;
Да науче да препричају догађај
користећи фразе There’s someone
running... I can see / hear some people
playing the guitar;
Да ученици описују људе и ствари
придевима interested – interesting /
bored – boring;
Да успешно наручују храну и пиће у
ресторану;
Да траже услуге користећи Could you
please... Would you mind...;
Да користе неуправни говор;
Примена стечених знања и вештина;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

Српски језик, историја
ликовно, грађанско
васпитање;
ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по
ИОП-у);

Наставник,
ученици

8. REVISION + Примена стечених знања и вештина; Фронтални, ШРП:Подршка учењу Наставник,



TEST 2 индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по
ИОП-у);

ученици

9. UNIT 5 – OUR
ENVIRONMENT

Да комуницирају о екологији,
савладају појмове из екологије, као ида
прошире знања из исте;
Да науче да користе пасив у
различитим временима;
Да комуницирају о заштити угрожених
врста;
Да науче даизражавају забринутост;
Развију осећај за одговорност за своје
поступке;
Да комуницирају о последицама јаких
ветрова;
Примена стечених знања и вештина;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

Српски језик, биологија,
грађанско васпитање;
ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по
ИОП-у);

Наставник,
ученици

10. THE SECOND
WRITTEN
TEST(ДРУГИ
ПИСМЕНИ
ЗАДАТАК)

Правилно и самостално одговорити на
питања у вези са текстом, препричати
задати текст или написати састав на
задату тему;
Примена стечених знања и вештина;
Ученик самостално или уз помоћ
наставника уочава начињене грешке;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи)
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по
ИОП-у)

Наставник,
ученици

11. UNIT 6 –
RELATIONSHIP
S +SECOND
CONDITIONAL

Да разумеју прочитан текст;
Да користе први и други кондиционал;
Да комуницирају о планирању
активности;
Да комуницирају о проблемима
тинејџера, као и о различитом начину
мишљења у различитом периоду
живота;
Примена стечених знања и вештина;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

Српски језик, грађанско
васпитање;
ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по
ИОП-у);

Наставник,
ученици

12. MISCELLANEO
US
(DETERMINERS
, COMPARISON
OF ADVERBS)

Да савладају како се правилно користе
DETERMINERS – much, many, a lot of,
lots of, plenty of, great deal of, few / a
few, little / a little;
Да науче како правилно да користе
прилоге и како да врше компарацију
њима;
Примена стечених знања и вештина;

Фронтални,
индивидуални,
групни рад, рад у
пару, разговор,
дијалог;

Српски језик;
ШРП:Подршка учењу
Подизање мотивације
ученика(квиз, асоцијације,
рад у пару, групни рад,
издвајање битних речи);
Примена ИОП-а
(прилагођавање материјала
ученицима који раде по
ИОП-у);

Наставник,
ученици

Задаци наставе страног језика су:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе страног

језика сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе страног језика буду у пуној мери
реализовани

- 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.
- усвајање основних знања из страног језика која ће ученику омогућити да се у једноставној усменој и

писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља,
- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи,



- оспособљавање ученика да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или
других страних језика на различите начине и у свим околностима које живот створи.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Циљ наставе музичке културе је стицање основне језичке и уметничке писмености и напредовање ка
реализацији одговарајућих стандарда образовних достигнућа. Оспособљавање ученика да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење, и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје. Такође,
ученици треба да упознају музичку културу кроз обраде тема повезаних с музиком различитих епоха,
развијају музикалност и креативност, као и да негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање
у свим облицима васпитно-образовног рада с ученицима.

Ред.
Бр.

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активности

1 Извођење музичких
дела певањем и
свирањем

Тумачење прочитаног текста и
изражајних средстава

Методе рада:вербална,
демонстративна.
Облици рада:фронтални,
групни

Историја Ученици

2 Музички инструменти
и инструментални
састав

Упознавање са основним
функцијама инструмената и
њихова улога у
инструменталним саставима

Методе рада:вербална,
демонстративна.
Облици рада:фронтални,
групни

Историја,
физика (појам
звука, начин
производње и
резоновање
звука)

наставник

3 Музички облици Упознавање са већим музичким
облицима

Методе рада:вербална,
демонстративна.
Облици рада:фронтални,
групни

Историја наставник

4 Из живота
композитора

Повезивање личности са
музичким делима која су

обрађена

Методе рада:вербална,
демонстративна.
Облици рада:фронтални,
групни .

историја наставник и
ученици

Задаци наставе музичке културе су:
• Стварање могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе музичке културе

сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе музичке културе буду у пуној мери
реализовани

• Стицање знања о музици различитих епоха

• Развијање способности и извођења музике (певање/свирање)
• Развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике
• Подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и

стварање музике)
• Даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности

• Стварање одељенских ансамбала



ИСТОРИЈА

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ Начин
остваривања

Корелација Носиоци
активн.

УСПОН ЕВРОПЕ
(ЕВРОПА ОД КРАЈА
XV ДО КРАЈА XVIII
ВЕКА)

Упознавање ученика са
научно техничким и

економским
достигнућима тога
времена,великим

географским открићима и
апсолутистичким

монархијама и владарима

Монолошка,
дијалошка,
текстуална и
деомонстратив

на,

Фронтални,
групни и

индивидуални
рад,
рад у

паровима

географија,
књижевност, ликовна

култура. Израда
реферата, мини квиз,
експеримент, израда
мапа, анализа текста.

наставници
историје,

ученици,

предметни
наставници,

педагошко-
психолошка
служба,

директор,

вероучитељ

СРПСКИ НАРОД ПОД
СТРАНОМ ВЛАШЋУ
ОД XVI ДО XVIII
ВЕКА

Временско сналажење
ученика и правилна

хронолошка расподела
битних догађаја.

Усвојити знање о тешком
и потлаченом положају
српског народа под

турском и хабзбуршком
влашћу, о сеобама,

хајдуцима,ускоцима и
војној крајини

Географија, српски
језик и књижевност,
ликовна култура,
веронаука. Израда
паноа, решавање
укрштенице у групама,
употреба наставних
листића.

ДОБА РЕВОЛУЦИЈА Упознавање ученика са
крахом застарелог
феудалног система
широм Европе. са

појавом капитализма и
прве индустријске
револуције.Усвајање
основних чињеница о

националним и
социјалним револуцијама
новог века(америчка и

француска)

Географија,
књижевност, ликовна

к., грађанско
васпитање. Израда
паноа, квиз, израда
реферата, израда

презентације у Poњer
Pointu, употреба

наставних листића.

НОВОВЕКОВНЕ
СРПСКЕ ДРЖАВЕ
СРБИЈА И ЦРНА
ГОРА

Ученици треба да науче
важне чињенице и

разумеју околности у
којима су српски народ и
његове вође започели
борбу за слободу и
стварање самосталне

државе.Да знају за појам
источног питања,

узроке,повод и последице
Првог и Другог српског
устанка и њихове вође,

да схвате значај
владавине кнеза Милоша
и првих Обреновића за
формирање независне и
међународно признате
српске државе створене
на Берлинском конгресу.
Исто тако да сазнају о
најважнијим догађајима
и личностима о стварању
друге српске државе
Црне Горе за време
династије Петровић-

Његош.

Географија, српски
језик и књижевност,
ликовна култура,

грађанско васпитање,
Употреба неме мапе,

израда
синхронистичких
таблица, израда
родослова,



СРПСКИ НАРОД ПОД
СТРАНОМ ВЛАШЋУ
ОД КРАЈА XVIII
ВЕКА ДО
СЕДАМДЕСЕТИХ
ГОДИНА XIX ВЕКА

Треба да сазнају важне
културно- политичке
тековине и личности те
услове живота и обичаје
српског народа под
турском и хабзбуршком
влашћу у Старој
Србији,Јужној
Угарској,БиХ,Хрватској,
Славонији и Далмацији.

Географија, грађанско
васпитање, веронаука,
квиз, израда реферата,

израда
синхронистичких

таблица.

Оперативни задаци
Ученици треба да:

- усвоје појам нови век и стекну знања о основним одликама тог историјског периода
- стекну знања о историји најзначајнијих европских држава у новом веку
- стекну знања оположају српског народа под турском, хабзбуршком и млетачком влашћу
- стекну знања о настанку и развоју модерних српских држава до међународног признања

независности 1878. године
- упознају културна и научно-технолошка достигнућа Европе и света у новом веку
- упознају културна и научно-технолошка достигнућа Срба у новом веку
- стекну знања о знаменитим личностима новог века
- развијају истраживачку радозналост и критички однос према историјским изворима.
- стекну знања о развоју грађанских слобода и права током новог века

ГЕОГРАФИЈА

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Увод у наставне
садржаје

Иницијални тест тест наставник,
ученик

2. Регионална
Географија Азије

Након обраде регионалне
географије ваневропских
континената ученик ће:

- моћи да дефинише
предмет проучавања,
циљеве и задатке, као и
наставне методе географије
у седмом разреду;
- знати порекло назива
Азија, величину Азије и
њено простирање;
- умети на географској
карти света да одреди
географски положај Азије
као и положај Азије према
другим континентима и
великим воденим
површинама;
- моћи да опише облике
разуђености обала Азије и
да их именује (већа
полуострва, острва, заливе,
мора, мореузе) на
географској карти;

Методе:
Вербално-текстуалне: усмено
излагање, разговор,
дијалошка метода, текст
метода;
Илистративно-
демонстративне: непосредно
посматрање, експеримент,
рад са картом, рад са
илустрацијама, Интернет;
Лабораторијско-
експерименталне: израда
модела, израда рељефа,
премеравања

Облици рада: Фронтални (рад
са целим одељењем);
Групни облик рада;
Рад у паровима;
Индивидуални облик рада

Свет око нас, Природа
и друштво, Географија
петог и шестог
разреда;
Српски језик, Ликовна
култура, Математика,
Историја, Биологија,
Техничко образовање,
Физичко образовање,
Информатика и
рачунарство, Физика,
Хемија

наставник,
ученик



- уочавати на географској
карти Азије најкрупније
облике рељефа и именоваће
их (веначне, громадне и
вулканске планине,
висоравни, низије, пустиње
и др.);
- повезивати кретање
литосферних плоча са
облицима рељефа и
појавама у „ватреном појасу
Пацифика“;
- моћи да препозна
климатске чиниоце који
утичу на климу Азије;
- анализирати климатске
дијаграме, одредити типове
климе и њихов просторни
распоред у Азији;
- препознати изузетан
значај периодичних
ветрова – монсуна, на
живот и привредну
делатност људи који живе у
областима у којима се они
јављају;
- објаснити и упоредити
међузависност климе,
биљног света и типова тла у
Азији;
- моћи да издвоји
специфичне и заштићене
биљне и животињске врсте
за азијски континент;
- препознати на географској
карти веће реке у Азији и
разврстати их према
сливовима;
- разликовати режиме река
према природно-
географским одликама
регија кроз које теку, и
објаснити значај река у
пустињским пределима за
живот и привредну
делатност људи који живе
на њиховим обалама;
- препознати на географској
карти Азије већа језера и
објаснити њихов настанак и
значај;
- умети на географској
карти Азије да покаже
просторни распоред
становништва и да објасни
утицај природних услова на
различиту густину
насељености;
- умети да одреди главне
смерове миграција
становништва Азије кроз
дуге временске периоде;
- описивати биолошку,
националну, верску и
језичку структуру
становништва Азије и
њених регија;
- разумети позитивне и
негативне последице
убрзане урбанизације



одређених регија Азије;
- именовати главна
природна богатства и
енергетске изворе као
предуслове за привредни
развој регија и држава
Азије;
- упоредити специфичности
пољопривредне производње
у појединим регијама Азије
и набројати типичне
пољопривредне културе;
- препознати на тематској
карти подручја богата
рудама и изворима енергије
у регијама Азије;
- проценити важност нафте
и природног гаса за
привреду земаља кеје их
производе;
- објаснити повезаност
морских струја и рибарства
у одређеним регијама Азије;
- знати да именује главне
регионалне целине азијског
континента и њихов
просторни размештај;
- моћи да наведе основне
природно-географске и
друштвено-економске
одлике сваке појединачне
регије азијског континента
као и државе која је
представља;

3. Регионална
географија Африке

- знати порекло назива
Африка, величину Африке
и њено простирање;
- умети на географској
карти света да одреди
географски положај Африке
као и положај Африке
према другим
континентима и великим
воденим површинама;
- именовати на географској
карти појединачне облике
слабе разуђености афричког
континента;
- уочавати на географској
карти Африке најкрупније
облике рељефа и именоваће
их (веначне, громадне и
вулканске планине,
висоравни, низије, котлине,
пустиње и др.);
- именовати симетричност
климатских типова и
чиниоце који их
условљавају;
- знати географски распоред
биљних и животињских
врста афричког континента,
њихову хоризонталну
распрострањеност и значај;
- знати да објасни разлоге
издвајања природних
резервата и националних
паркова на афричком
континенту;

Методе:
Вербално-текстуалне: усмено
излагање, разговор,
дијалошка метода, текст
метода;
Илистративно-
демонстративне: непосредно
посматрање, експеримент,
рад са картом, рад са
илустрацијама, Интернет;
Лабораторијско-
експерименталне: израда
модела, израда рељефа,
премеравања

Облици рада: Фронтални (рад
са целим одељењем);
Групни облик рада;
Рад у паровима;
Индивидуални облик рада

Свет око нас, Природа
и друштво, Географија
петог и шестог
разреда;
Српски језик, Ликовна
култура, Математика,
Историја, Биологија,
Техничко образовање,
Физичко образовање,
Информатика и
рачунарство, Физика,
Хемија

Наставник,
ученик



- моћи да препозна велике
разлике у количини
падавина које примају
поједини делови Африке и
последицама тих разлика;
- препознати на географској
карти Африке веће реке и
језера и разврстати их
према сливовима;
- разликовати режиме
афричких река према
природно-географским
одликама регија кроз које
теку;
- умети да именује и да
објасни нове појмове (вади,
катаракте, оазе,
апартхејд...)као и да их
покаже на географској
карти;
- прикупљати информације
о просторном распореду
становништав Африке и
природним условима који
их одређују;
- анализирати биолошку,
верску, националну и
језичку структуру
становништва Африке;
- умети да објасни
пирамиду старости
афричког континента и
последице прекомерног
пораста становништва;
- именовати природно
богатство и енергетске
изворе афричког
континента као услове за
привредни развој;
- разликовати
пољопривредне културе у
Африци намењене исхрани
локалног становништва и
плантажне производње
намењене извозу;
- препознавати на тематској
карти подручја богата
рудама и енергетским
изворима;
- моћи да објасни
колонијализам и последице
које је колонијализам
оставио на поједине регије
и државе Африке;
- знати да именује главне
регионалне целине
афричког континента и
њихов просторни
размештај;
- моћи да наведе основне
природно-географске и
друштвено-економске
одлике сваке појединачне
регије афричког континента
као и специфичних држава
унутар тих регија;

4. Регионална
географија Северне
Америке

- знати порекло назива
Америка, величину
Америке, њено простирање

Методе:
Вербално-текстуалне: усмено
излагање, разговор,

Свет око нас, Природа
и друштво, Географија
петог и шестог

Наставник,
ученик



и поделу на Северну,
Средњу и Јужну Америку;
- умети на географској
карти света да одреди
положај Северне Америке
према другим
континентима и великим
воденим површинама;
- препознати главне смерове
миграција и правце
насељавања америчког
континента кроз историју,
као и њихов значај ;
- знати основне географске
податке о Северној
Америци и облицима
разуђености њене обале
(полуострва, острва, заливи,
мора, мореузи);
- уочавати на географској
карти Северне Америке
најкрупније облике рељефа
и именовати их (веначне,
громадне и вулканске
планине, висоравни,
низије);
- објаснити основне
климатске типове на
америчком континенту као
и чиниоце који их одређују;
- разликовати
биогеографску зоналност
северноамеричког
континента и специфичне
биљне и животињске врсте
које га насељавају;
- препознати на географској
карти Северне Америке
веће реке и језера и
разврстати их према
сливовима;
- умеће на географској
карти да покаже просторни
распоред становништва
Северне Америке и његове
структуре;
- именовати и показати веће
градове на тлу Северне
Америке;
- препознати на тематској
карти подручја богата
рудама и изворима енергије
на тлу Северне Америке;
- објаснити претпоставке
привредне развијености
САД и Канаде и њихов
привредни и политички
значај у свету;

дијалошка метода, текст
метода;
Илистративно-
демонстративне: непосредно
посматрање, експеримент,
рад са картом, рад са
илустрацијама, Интернет;
Лабораторијско-
експерименталне: израда
модела, израда рељефа,
премеравања

Облици рада: Фронтални (рад
са целим одељењем);
Групни облик рада;
Рад у паровима;
Индивидуални облик рада

разреда;
Српски језик, Ликовна
култура, Математика,
Историја, Биологија,
Техничко образовање,
Физичко образовање,
Информатика и
рачунарство, Физика,
Хемија

5. Регионална
Географија Средње
Америке

- умети на географској
карти света да одреди
положај Средње Америке и
поделу на мање регионалне
целине;
- знати да објасни процес
настанка Средње Америке и
њену припадност „ватреном
појасу Пацифика“;
- описивати хоризонталну и

Методе:
Вербално-текстуалне: усмено
излагање, разговор,
дијалошка метода, текст
метода;
Илистративно-
демонстративне: непосредно
посматрање, експеримент,
рад са картом, рад са
илустрацијама, Интернет;
Лабораторијско-

Свет око нас, Природа
и друштво, Географија
петог и шестог
разреда;
Српски језик, Ликовна
култура, Математика,
Историја, Биологија,
Техничко образовање,
Физичко образовање,
Информатика и
рачунарство, Физика,

наставник,
ученик



вертикалну климатску и
вегетациону зоналност
Средње Америке;
- повезати облике рељефа са
развијеношћу речне мреже
на тлу Средње Америке;
- разумети измешаност
становништва Средње
Америке и њихово порекло;
- објаснити последице
прекомерног пораста
становништва ове регије;
- уз помоћ тематске карте
одредити размештај рудног
и енергетског богатства
Средње Америке као и
степен привредне
развијености;
- објаснити привредну
повезаност Мексика и
осталих земаља Средње
Америке са Сједињеним
Америчким Државама;

експерименталне: израда
модела, израда рељефа,
премеравања

Облици рада: Фронтални (рад
са целим одељењем);
Групни облик рада;
Рад у паровима;
Индивидуални облик рада

Хемија

6. Регионална
Географија Јужне
Америке

- знати основне географске
податке о Јужној Америци и
облицима разуђености њене
обале (полуострва, острва,
заливи, мора, мореузи);
- уочавати на географској
карти Јужне Америке

најкрупније облике рељефа
и именовати их (веначне,
громадне и вулканске
планине, висоравни,

низије);
- објаснити основне

климатске и вегетационе
типове на јужноамеричком
континенту као и чиниоце

који их одређују;
- објаснити специфичну
хидрографију Јужне

Америке и именовати веће
реке, њихове притоке и

језера на географској карти;
- препознати просторни
размештај становништва,

његово порекло и
структуре;

- именовати, уз помоћ
тематске карте, размештај
рудног и енергетског
богатства и одредити

степен искоришћености;
- разликовати природна,
друштвена и привредна
обележја Бразила и

Аргентине;

Методе:
Вербално-текстуалне: усмено
излагање, разговор,
дијалошка метода, текст
метода;
Илистративно-
демонстративне: непосредно
посматрање, експеримент,
рад са картом, рад са
илустрацијама, Интернет;
Лабораторијско-
експерименталне: израда
модела, израда рељефа,
премеравања

Облици рада: Фронтални (рад
са целим одељењем);
Групни облик рада;
Рад у паровима;
Индивидуални облик рада

Свет око нас, Природа
и друштво, Географија
петог и шестог
разреда;
Српски језик, Ликовна
култура, Математика,
Историја, Биологија,
Техничко образовање,
Физичко образовање,
Информатика и
рачунарство, Физика,
Хемија

наставник,
ученик

7. Регионална
географија
Аустралије и
Океаније

- одредити на географској
карти света положај
Аустралије и Океаније
према другим
континентима и океанским
басенима;
- анализирати облике
разуђености обала и
именовати веће рељефне
целине;

Методе:
Вербално-текстуалне: усмено
излагање, разговор,
дијалошка метода, текст
метода;
Илистративно-
демонстративне: непосредно
посматрање, експеримент,
рад са картом, рад са
илустрацијама, Интернет;

Свет око нас, Природа
и друштво, Географија
петог и шестог
разреда;
Српски језик, Ликовна
култура, Математика,
Историја, Биологија,
Техничко образовање,
Физичко образовање,
Информатика и

наставник,
ученик



Оперативни задаци
Ученици треба да:
- стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и

појединих држава
- стекну знања о друштвеногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и

појединих држава
- се оспособе за праћење и разумевање економских и друштвених активности и промена у савременом

свету и њиховом доприносу општем развоју и напретку човечанства
- упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света;
- разумеју проблеме у савременом свету (пренасељеност, неједнак привредни развој, недостатак хране,

воде, енергије, минералних сировина, еколошки проблеми, болести, ратови и друго)
- развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у мултиетничким, мултијезичким и

мултикултуралним срединама у свету;
- упознају различите културе континената, њихових регија и држава и кроз то развијају општу културу
- развијају жељу и стичу потребу за даље образовање и самообразовање са циљем да се што успешније

укључе у даље стручно оспособљавање
- кроз рад у настави географије проширују знања из картографије и оспособе се за самостално

коришћење географске карте у стицању нових знања и у свакодневном животу
- оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и илустративног

материјала у циљу лакшег савладавања наставног градива и оспособљавања за самостални рад.

- објаснити климатске и
хидролошке карактеристике
Аустралије и чиниоце које
их одређују;
- препознавати
специфичности биљног и
животињског света
Аустралије;
- објаснити процесе
откривања и насељавања
Аустралије и Океаније као
и структуру и просторни
размештај становништва;
- уз помоћ тематске карте
именовати главна природна
богатства и гране привреде;

Лабораторијско-
експерименталне: израда
модела, израда рељефа,
премеравања

Облици рада: Фронтални (рад
са целим одељењем);
Групни облик рада;
Рад у паровима;
Индивидуални облик рада

рачунарство, Физика,
Хемија

8. Поларне области - на географској карти
препознати поларна
подручја и упоредити их са
обзиром на географски
положај, климу, биљни и
животињски свет;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Свет око нас, Природа
и друштво, Географија
петог и шестог
разреда;
Српски језик, Ликовна
култура, Математика,
Историја, Биологија,
Техничко образовање,
Физичко образовање,
Информатика и
рачунарство, Физика,
Хемија

наставник,
ученик

9. Свет као целина - набројати најважније
међународне организације
(ЕУ, УН, УНИЦЕФ,
УНЕСКО) и објаснити
појмове глобализација и
мултинационалне
компаније;
- разумети процесе
интеграције и међународне
сарадње;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик,Историја



ФИЗИКА

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Сила и кретање
Разликује изразе физичких
закона од израза за
дефинисање физичких
величина.
Зна да је кретање
релативно.
Уме да примени Њутонове
законе кроз примере. И да
користи формулу Другог
Њутновог закона.

Методе рада:
вербално-
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
рад у паровима.

Физика 6. разред,
математика.

наставник,
ученик

2. Кретање тела под
дејством силе

Стекне појам о гравитацији
и гравитационом пољу и да
разликује силу теже од
тежине тела.
Зна да израчуна тежину
тела.
Да упозна силу трења на
хоризонталној равни.

Методе рада:
вербално-дијалошка,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
рад у паровима

Математика:
наставник,
ученик

3. Равнотежа тела Да разуме статистички
случај равнотеже тела кад је
резултат сила које делују на
тело једнака нули. И да зна
шта је момент силе.

Методе рада:
вербално-дијалошка,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
рад у паровима

Математика
наставник,
ученик

4. Механички рад,
енергија и снага Треба да разуме да је рад

силе једнака промени
енергије.
Зна да укупна енергија у
мецханици састоји од збира
кинетичке и потенцијалне
енергије.

Методе рада:
вербално-дијалошка,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
рад у паровима

Математика,
наставник,
ученик

5. Топлотне појаве
Да прави разлику између
температуре и топлоте.

Методе рада:
вербално-дијалошка,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
рад у паровима.

Математика,
хемија, биологија

наставник,
ученик



Оперативни задаци

Ученик треба да:

- разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу од онихкоје су дефинисане
интензитетом, правцем и смером (време, маса, температура,рад, брзина, убрзање, сила...)

- користи, на нивоу примене, основне законе механике – Њутнове законе

- стекне појам о гравитацији и разликује силу теже од тежине тела (безтежинскостање)

- упозна силу трења

- разуме да је рад силе једнак промени енергијеи на нивоу примене користи

- трансформацију енергије у рад и обрнуто

- на нивоу примене користи законе одржања (масе, енергије)

- прави разлику између температуре и топлоте

- уме да рукује мерним инструментима

- користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине.

БИОЛОГИЈА

РЕД.
БР.

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активности

1 Наука о човеку Развој људске расе монолошка,
дијалошка,
демонстр.

фронтални,
рад у пар.
рад у грап.,
индивид.

географија, историја,
хемија, физика

предавање стручњака
из области медицине,

израда плаката,
зидних новина,

организовање квиза
знања, псих.
радионице

настаници
биологије.

здравств.
служба,

пед.-псих.
служба

2 Порекло и
историјски
развој човека

Стицање осн. знања о властитом пореклу
и положају у природи и развјању свести о
истом, разумевање еволутивног положаја
човека

3 Грађа човечјег
тела

Стицање осн. знања о грађи и функц.
човечјег организма, грађи ћелија и ткива,
повезаности органа и орг. система у
организам као целину.

4 Репродуктивно
здравље

Осн.знања о репрод.здрављу. Развијање
здравс. културе, хиг. навика, схватање
значаја репр. здравља и улогу породице у
развоју.

Оперативни задаци
Ученици треба да:
- науче основне податке о развоју људске врсте, етапе у развоју савременог човека и еволутивни

положај човека данас
- стекну знања о грађи ћелија и ткива и повезаности органа и органских система у организам као

целину
- упознају основну грађу и улогу коже
- упознају облик и грађу костију и мишића
- упознају грађу и функцију нервног система и чула
- упознају грађу и функцију жлезда са унутраш. лучењем и њихову повезаност са нервним системом
- упознају грађу и функцију система органа за варење
- упознају грађу и функцију система органа за дисање
- упознају грађу и функцију система органа за циркулацију
- упознају грађу и функцију система органа за излучивање и њихов значај за промет материја
- упознају грађу и функцију система органа за размножавање, фазе у полном сазревању човека и

биолошку регулацију процеса везаних за пол
- упознају најчешћа обољења и повреде органских система човека
- науче основна правила пружања прве помоћи
- развијају неопходне хигијенске навике
- схвате значај здравствене културе и репродуктивног здравља
- схвате значај и улогу породице у развоју, опстанку, напретку људског друштва као и последице

њеног нарушавања.



ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. АРАБЕСКА
Ученици треба да
- прошире искуства у
ликовном изражавању
и развију ликовно-
естетски
сензибилитет за:
арабеску,

Демонстрација
Графички
радови
Опажање
Објашњавање
Цртање,
Сликање,
Вежбање

математика,
биологија,
српски језик,
физичко
васпитање,
музичка култура

наставник
ученик

2. ПРОПОРЦИЈЕ Ученици треба да:
- прошире искуства
у ликовном
изражавању и
развију
ликовноестетски
сензибилитет за
пропорције,
- упознају основне
елементе ликовне
организације

Демонстрација
Графички
радови
Опажање
Објашњавање
Цртање,
Сликање,
Вежбање

биологија,
математика,
српски језик,
техничко и
информатичко
образовање
географија

наставник,
ученик

3. КOМПO3ИЦИЈА И
ПРОСТОР

Ученици треба да:
- прошире искуства
у ликовном
изражавању и
развију
ликовноестетски
сензибилитет за
композицију и
простор
- упознају основне
елементе ликовне
организације и
припреме се за
самостално и
колективно
преобликовање
одређеног
простора;

Разговор
Демонстрација
Графички
радови
Опажање
Објашњавање
Цртање,
Вајање
Сликање
Вежбање
Естетска
анализа
Перцепција
Аперцепција

биологија,
географија,
физичко
васпитање,
техничко и
информатичко
образовање

наставник,
ученик



Оперативни задаци
Ученици треба да:
- проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-естетски сензибилитет за: арабеску,
пропорције, композицију и простор, обједињавање покрета игре и звука и фотографију

- упознају основне елементе ликовне организације и припреме се засамостално и колективно
преобликовање одређеног простора

- се оспособе да повезују ликовни рад са литерарним и сценским изразом, звуком и покретом
- упознају вредности споменика културе и своју културну баштину.

МАТЕМАТИКА

4. ОБЈЕДИЊАВАЊЕ
ПОКРЕТА, ИГРЕ И

ЗВУКА
Ученици треба да:
- прошире искуства
у ликовном
изражавању и
развију
ликовноестетски
сензибилитет за
обједињавање
покрета игре и
звука;
- се оспособе да
повезују ликовни
рад с литерарним
сценским изразом,
звуком и покретом

Разговор
Демонстрација
Графички
радови
Опажање
Објашњавање
Цртање,
графика
Сликање
Подстицање
стваралачког
мишљења и
понашања

физика,
биологија,
географија,
техничко и
информатичко
образовање,
историја,
музичка култура

наставник,
ученик

5. ФОТОГРАФИЈА Ученици треба да:
- прошире искуства
фотографског језика и
начина фотографског
изражвања;
- начина сликања –
кадар, гро-план, уго
фотографисања,
технологија развијања
филма, идејна страна
фотографије
- кратка историја
фотографије
- практични задаци у
реализацији

Демонстрација
Графички радови
Опажање
Објашњавање
Репродукција
Фотографисање

српски језик,
музичка култура,
физичко
васпитање,
биологија,
географија

Наставник
ученик

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

К
ор
ел
ац
и
ја

Н
оси

оц
и

ак
ти
вн
ости

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво

Облик рада
Фронтални и
индивидуални,

Методе рада и наставна
средства

Дијалошка, илустративно-
демонстртативна,

уджбеник, збирка задатака,
табла

К
О
Р
Е
Л
А
Ц
И
ЈА

С
А
Ф
И
ЗИ

К
О
М

Н
А
С
Т
А
В
Н
И
К
,У

Ч
Е
Н
И
Ц
И

РЕАЛНИ
БРОЈЕВИ

Ученик уме да:

1) израчуна
квадрат датог
броја, зна основне
операције са
квадратима
бројева
МА.1.2.2.

Ученик:

1) зна шта је
квадратни корен
МА.2.2.2.

Ученик:

1) користи
особине
квадратног
корена
МА.3.2.2.

ПИТАГОРИНА
ТЕОРЕМА

Ученик:

1) уме да
израчуна

Ученик уме да:

1) решава задатке
користећи

/



непознату
страницу
правоуглог
троугла
примењујући
Питагорину
теорему
МА.1.3.2.

Питагорину
теорему
МА.2.3.2.

ЦЕЛИ И
РАЦИОНАЛНИ
АЛГЕБАРСКИ

ИЗРАЗИ

Ученик уме да:

1) израчуна
степен датог
броја, зна основне
операције са
степенима
МА.1.2.2.

2) сабира,
одузима и множи
мономе
МА.1.2.3.

Ученик уме да:

1) оперише са
степенима
МА.2.2.2.

2) сабира и одузима
полиноме, уме да
помножи два
бинома и да
квадрира бином
МА.2.2.3.

Ученик уме да:

1) користи
особине степена
МА.3.2.2.

2) зна и
примењује
формуле за
разлику квадрата
и квадрат бинома;
увежбано
трансформише
алгебарске изразе
и своди их на
најједноставнији
облик
МА.3.2.3.

МНОГОУГАО / / /

ЗАВИСНЕ
ВЕЛИЧИНЕ И
ЊИХОВО
ГРАФИЧКО

ПРЕДСТАВЉАЊ
Е

Ученик уме да:

1) изражава
положај објеката
сврставајући их у
врсте и колоне;
одреди положај
тачке у првом
квадранту
координатног
система ако су
дате координате и
обратно
МА.1.5.1.

2) одреди
вредност зависне
величине ако је
зависност дата
табелом или
формулом
МА.1.2.4.

Ученик уме да:

1) влада описом
координатног
система (одређује
координате тачака,
осно или централно
симетричних итд)
МА.2.5.1.

2) уочи зависност
међу величинама,
зна функцију у = ах
и графички
интерпретира њена
својства; везује за та
својства појам
директне
пропорционалности
и одређује
непознати члан
пропорције
МА.2.2.4.

Ученик уме да:

1) одреди
положај
(координате)
тачака које
задовољавају
сложеније услове
МА.3.5.1.

2) разликује
директно и
обрнуто
пропорционалне
величине и то
изражава
одговарајућим
записом
МА.3.2.4.

3) црта график
којим представља
међузависност
величина
МА.3.5.3.

КРУГ

Ученик:

1) уме да
израчуна обим и
површину круга
датог
полупречника
МА.1.3.3.

Ученик уме да:

1) користи формуле
за обим и површину
круга и кружног
прстена
МА.2.3.3.

Ученик уме да:

1) одреди
централни и
периферијски
угао, рачуна
површину исечка,
као и дужину
лука



Оперативни задаци

Ученике треба оспособити да:
- схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена
- умеју да одреде приближну вредност броја
- схватају реалне бројеве као дужинске мере, односно као тачке на бројевној правој одређене дужима
које представљају такву меру

- упознају појам степена и операције са степенима (изложилац степена природан број)
- умеју да изводе основне рачунске операције сполиномима, као и друге идентичне трансформације
ових израза (назначене у програму)

- упознају правоугли координатни систем и његову примену
- добро упознају директну и обрнуту пропорционалност и практичне примене
- знају Питагорину теорему и умеју да је примене код свих изучаванихгеометријских фигура у којима
се може уочити правоугли троугао

- познају најважнија својства многоугла и круга; умеју да конструишу поједине правилне многоуглове
(са 3, 4, 6, 8 и 12 страница) и да цртају друге правилне многоуглове рачунајући централни угао и
преносећи га угломером

- знају најважније обрасце у вези с многоуглом и кругом и да умеју да их примене у одговарајућим
задацима

- схвате појам размере дужи и својства пропорције
- умеју да преведу на математички језик и реше једноставније текстуалне задатке
- користе елементе дедуктивног закључивања (и изводе једноставније доказе у оквиру изучаваних
садржаја).

МА.3.3.3.

СЛИЧНОСТ / /

Ученик уме да:

1) примени
сличност
троуглова,
повезујући тако
разна својства
геометријских
објеката
МА.3.3.6.

ПОЛУГОДИШЊ
А И ГОДИШЊА
СИСТЕМАТИЗА
ЦИЈА(ПОЛУГОД

ИШЊИ И
ГОДИШЊИ
ТЕСТОВИ)

/ / /

ПИСМЕНИ
ЗАДАЦИ / /



ХЕМИЈА

Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

Начин
остваривања

Корелација Носиоци
активности

1 ХЕМИЈА И
ЊЕН ЗНАЧАЈ

Ученик треба да схвати да је хемија
једна од прир.наука која објашњава

појаве у природи. Оспособ. за
коришћење уџбеника и радне свеске.
Овладавање осн.операцијама лабор.

технике

дијалог, самост.
извођење огледа,

извођење
закључака на

основу резултата

групни рад,
подношење

извештаја вођа
група о резулт.

рада

израда паноа
израда модела

атома од
пластелина
израда

једноставнијих
учила

(шпиритусна
лампа) од стране

ученика

физика
(природни
закони,
мерење

физ.величина
– маса,

температура),

математика –
пропорција

код
стехиометријс

ког
израчунавања

биологија
(жива и
нежива
природа)

наставник
брине о

безбедности и
сигурности
ученика на

часу, подршка
у току рада
(похвале и
истицање
добрих

резултата)

2 ОСНОВНИ
ХЕМИЈСКИ
ПОЈМОВИ

Ученик треба да разуме разлику између
супстанција и физ.поља, физ. и хем.
својстава супстанција, физ. и хем.

промене и исте препозна у свакодневном
животу

3 СТРУКТУРА
СУПСТАНЦЕ

Ученик треба да научи да је најмања
честица елемента атом, да је недељив,
али да је сложене грађе и да грађа атома

одређује својство супстанције

педагопко-
психолопка
служба као

стручна помоћ
наставницима
у пружању
подршке

ученицима у
току рада

4 ХОМОГЕНЕ
СМЕШЕ –
РАСТВОРИ

Ученик треба да разуме појам
растворљивости и раствора и да схвати
огромну улогу истих у свакодн. животу,
да научи да израчуна масе учесника у

раствору и припреми раствор
одређ.концентр.

5 ХЕМИЈСКЕ
РЕАКЦИЈЕ И
ИЗРАЧУНАВА
ЊА

ученик треба да схвати да сво знање које
је стекао до сада, примени у писању
хемиј.једначина као реченицу у

свакодневном говору

Ученици
свесном

активнопћу до
што бољих
резултата

Оперативни задаци
Ученик треба да:
разуме шта је предмет изучавања хемије и како се у хемији долази до сазнања (научни метод)
схвати да је хемија једна од природних наука која објашњава појаве и промене у природи
оспособи се за коришћење уџбеника и радне свеске
овлада основним операцијама лабораторијске технике, мерама опрезности, заштите и прве помоћи како

би самостално изводио једноставне експерименте
организује радно место, припрема и одлаже прибор и други материјал за рад.



ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Циљ наставе и учења техничког и информатичког образовања је да ученици развију техничко-
технолошку писменост, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, да се ученици упознају са
техничко-технолошки развијеним окружењем, развију техничко мишљење и техничку културу рада.

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1.
Увод у машинску
технику

- да упозна историју технике
- да упореди данашњу технику
са ранијом техником

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство и
историја

Наставник и
ученици

2.
Техничко цртање у
машинству

- да комуницирају на језику
технике (користе стручну
терминологију и израђују
технички цртеж - основним
прибором и рачунаром

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство,
математика

Наставник и
ученици



3.
Информатичке
технологије

- користе рачунар у
прикупљању информација као
и у њиховој обради и
презентацији

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство Наставник и

ученици

4.
Материјали

-да знају да препознају
одређеневрсте материјала
-да знају шта су легуре
- на основу физичких,
хемијскихи технолошких
својстава одаберу
одговарајући материјал(метал,
легуру),неметали погонски
материјал) за модел или
употребно средство

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство, хемија Наставник и

ученици



5.
Мерење и контрола

-дазнају да се служе мерним
инструментима за мерење
дужине, углова, масе, силе

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство и
физика

Наставник и
ученици

6. Технологија обраде
материјала

-примењују одговарајуће
поступке обраде материјала
кроз алгоритам
- разумеју технолошке процесе
и производе различитих
технологија
- правилно употребљавају
стандардни прибор, алат и
машине при обликовању
елемената за моделе и
употребна средства

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство,
Математика ,
хемија и физика

Наставник и
ученици

7. Машине и
механизми

-да знају шта су машински
елементи
-где се користе
-који су то машински елементи
-шта су механизми
- шта чини машинску
конструкцију

-одређују адекватне везе
између елемената (завртањ,
закивак, ...)

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство,
Математика и
физика

Наставник и
ученици

8. Роботика -да знају шта су роботи, од
чега се састоје и како
функционишу

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство,
Математика и
физика

Наставник и
ученици



Оперативни задаци
Ученици треба да:
- комуницирају на језику технике (користе стручну терминологију и израђују технички цртеж-

основним прибором и рачунаром)
- користе рачунар у прикупљању информација као и у њиховој обради ипрезентацији
- служе мерним инструментима за мерење дужине, углова, масе, силе;
- на основу физичких, хемијских и технолошких својстава одаберу одговарајући материјал (метал,

легуру, неметал и погонски материјал) за модел или употребно средство
- препознају елементе (компоненте) из области машинства и да их компонују у једноставније

функционалне целине (графички и кроз моделе или употребне предмете)
- примењују одговарајуће поступке обраде материјала кроз алгоритам
- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија
- правилно употребљavaстандардни прибор,алат и машине при облик.елемената за моделе и упот.

средства
- одређују адекватне везе између елемената (завртањ, закивак, ...)
- препознају природне ресурсе, њихову ограниченост у коришћењу
- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском претварачу
- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе)
- одаберу једноставнији програм за управљање рачунаром
- примењују мере и средства за личну заштиту при раду
- знају мере заштите и потребе за обнову и унапређивање животног окружења
- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања и знања,правилно одаберу

своју будућу професију.

9. Енергетика

-прилагоде динамичке
конструкције (моделе)
енергетском претварачу
- одаберу оптимални систем
управљања за динамичке
конструкције(моделе)

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални, индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство и
физика

Наставник и
ученици

10. Конструкторско
моделовање
МОДУЛИ

- примењују мере и средства за
личну заштиту при раду- знају
мере заштите и потребе за
обнову и унапређивање
животног окружења

Методе рада:
Практичан рад
Облици рада:
индивидуални,
групни и у пару

физика Наставник и
ученици



ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Оперативни задаци
Општи оперативни задаци су:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физичког

васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физичког васпитања 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 физичког
- васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања
- 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.

Ред.
број НАСТАВНЕ ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активности

1. ОСТАЛЕ
АКТИВНОСТИ

Упознавање са
значајем физичког
и здравственог
васпитања

Подстицање
хармоничног
развоја и
правилног
држања тела

Облик рада:
Фронтални
Групни
У пару
Индивидуални
Комбиновани

Метод рада:
Вербални
Демонстративни
Практични
Метод разговора
Усмено излагање

Биологија
Географија
Музичка култура
Ликовна култура
Информатика
Математика
Српски језик

Наставник
физичког
васпитања

2. АТЛЕТИКА

Развијање
здравствене
културе, чувања
здравља и заштити
природе и
човекове околине.

Усвајање
одређеног
фонда
моторичког
знања и умећа,
свестрани
развој и
усавршавање.

3. ГИМНАСТИКА

Формирање
морално - вољних
квалитета
личности, стицање
и развијање свести
о потреби
здравља,.

Развијање
физичких
способности,
усвајање
моторичких
знања, умења,
навика и
тоеријско
образовање

4. СПОРТСКЕ ИГРЕ
ОДБОЈКА

Задовољење
примарних мотива
ученика, посебно
потребе за
кретањем, игром и
такмичењем

Развијање
потребе за
стваралаштвом
у смеру
спортско-
техничких и
тактичких
достигнућа и
доживљавању
личног успеха

5.
МЕРЕЊЕ
МОТОРИЧКИХ
СПОСОБНОСТИ

Стимулисати
телесни развитак
повећањем снаге
мишића и даљим
развојем
способности

Утицати на
потребу за
кретањем и
развијањем
координације
гипкости и
снаге.



ПРОГРАМИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ Начин
осрвативања

Корелација Носиоци
активности

1 Увод Ученици треба да се подсете претходно
наученог градива и упознају се са са градивом

које их очекује

Активна и
интерактивна

метода,

решавање
задатака са
освртом на
ситуације из
свакодневног

живота,
дискусија,

аргументовање,
дебата, анализа

случаја,
поређење,
покретање
иницијативе

рад у групи, у
паровима

историја

коришћење разл.
извора (књиге,

штампа,
телевизија,
Интернет...)

сарадња са Ђачким
парламентом

израда паноа

наставник
историје

наставник
информатике

пед.-псих.
служба

наставник грађ.
васпитања

2 Грађанин Ученици треба да усвоје појмове политика и
грађанин, науче која су права и одговорности,
улога детета, породице, лок.заједнице, државе.

Развијање свести о себи и другима
3 Држава и

власт
Усвајање појмова држава и власт, упознавање

са нивоима власти. Оспособљавање за
конструктивну комуникацију и ненасилно

решавање конфликата
4 Ђачки

парламент и
иницијатива

Указивање на место и улогу, начин
функционисања Ђачког парламента.
Подстицање ученика на активизам и

партиципацију на нивоу школе и лок.заједнице
5 Завршни део Подсећање на научено градиво израдом

речника кључних појмова, размена искустава о
активностима

Оперативни задаци:
Ученици треба да:

- разумеју значења кључних појмова који се односе на грађанина, државу и власт
- схвате историјски развој грађанских права и слобода
- се упознају са карактеристикама одговорног и активног грађанина
- разумеју место и улогу детета као грађанина у друштву
- разумеју однос између грађанских права појединца и општег добра
- се упознају са начинима развијања грађанске одговорности
- разумеју волонтерски покрет и значај волонтерских акција
- буду подстицани да се ангажују у различитим иницијативама и акцијама;
- разумеју значај иницијативе за постизање промена у друштвеној заједници
- разумеју неопходност постојања власти
- се упознају са концептом ограничене власти
- се упознају са институцијом Ђачког парламента.

ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Оперативни задаци
Ученици треба да:
- запазе да природа не постоји без личности;
- науче да личност у Богу претходи природи у онтолошком смислу;
- уоче да у стварном свету људска природа претходи човеку као личности у онтолошком смислу;
- запазе да се код створених бића, тј. код људи слобода може изразити и као негација, што није
случај у Богу;
- запазе да је слобода Божија онтолошка, тј, да се изражава само као љубав према другој личности;
- запазе разлику између иконографског приказивања Св. Tројице у православној и римокатоличкој
традицији.

Програм се налази у прилогу Школског програма



КАТОЛИЧКИВЈЕРОНАУК

Редни
број

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

Начин
остваривања

Корелација Носиоци
активности

1 УВОД Упознавање ученика са садржајима
програма католичког вјеронаука за седми
разред

фронтални,
групни,

индивидуални

закључивање,
доказивање,
решавање
проблема,
вредновање,
разговор

историја

коришћење
Библије и
свакодневна

примена искустава

учествовање у
прослави школске
славе Св.Саве

присуство
Литургији

посета цркве

наставник
историје

одељенске
старешине

свештеник

директор

2 AПОСТОЛСКО
ВРИЈЕМЕ

Упознавање са ступовима Цркве,
апостолима Петром и Паваом,
Апостолским оцима,
Свједочанством у животу и смрти,
Црквеним оцима,
Свједоцима еванђеоских савјета,
Црквеним научитељима

3 ЕВАНГЕЛИЗАЦИЈА
НАРОДА

Значај културе и поштовања другог,
повезаност друштвеног живота и вере као и
значај вере у свакодневном животу

4 ВЕЛИКЕ РЕФОРМЕ Упознавање ученика са значајем
непрестаног обнављања цркве и активно

учешће у томе
5

ЦРКВА У НОВОМ
ВИЈЕКУ

Указивање на значај вере у новом вијеку и
одолевање искушењима као и на значај

узајамног помагања

6
РЕЕФОРМА II
ВАТИКАНСКОГСАБО
РА

Указивање на значај активног учешћа у
хрипћанству, неговање и поштовање

светаца и обичаја

7
ДИЈАЛОГ СА
КРШЋАНСКИМ
ЦРКВАМА

Православне Цркве – упознавање са оним
што нас повезује

Циљ наставе вјеронаука је упознавање властите Цркве кроз привлачне ликове повијести. И ова
доб је вријеме идеала, али и критичности. Стога је врховни идеал: слобода. Но слобода није напросто
избор између добра и зла, него ослобођење и способност чинити добро. За нас кршћане су свеци ти
ликови који су били заправо слободни до те мјере да су оставили тако дубок траг те се у остварење
слободе можемо на њиховим примјерима потакнути на изградњу. Седми разред, ради својег критичког
менталитета, је прикладан да се о повијести, па и о негативностима слободно разговара. Јединице су
тако изабране да слиједе ритам и теолошке мисли и одгојног циља – слободе.

Дакле,мисао водиљанаставе вјеронаука седмог разреда основне школеје љубав према Цркви
остварена преко конкретних повијесних особа на чијим се примјерима може градити и властити пут и
полако одабирати звање у којем се очекује да ће човјек моћи остварити највише.

Задацинаставевјеронаукауседмом разреду
основнешколејетражењеидеалауБиблијиипривикавањенаживотсдругимаидругачијима,
алиусвијестидаињега –
ученикаБоградоимакаојединственогаисњимепланјерсадапочињефазанесамоодгоја,негоисамоодгоја,
паморанапланБожјиодговорити.



ВЕРСКО ВАСПИТАЊЕ РЕФОРМАТСКЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ
Циљ и задаци
Циљ наставе верског васпитања Реформатске хришћанске цркве јесте вредновање верских и социјалних
датости у хришћанству и људској заједници са нагласком на одговорном стварању бољег света. Младе
водимо оним ставовима и истинама које научава Катехизам католичке цркве.
Задаци наставе верског васпитања Реформатске хришћанске цркве јесу: да мисао водиља верске наставе
јесте изградња комплетне и одговорне особе у односу према себи, према вјерским вреднотама, према
другим људима и коначно да се осећа позваним да те вредноте не само спознаје и говори него и
потврђује животом.

Redni
broj

NASTAVNA
TEMA

CIЉ TEME NAЧIN KORELACIJA NOSIOCI

1.

Az ember
kapcsolata
Istennel

Imádságban beszélget az ember
Istennel, küzel kerülnek
egymáshoz.

Valláskönyv használata,
Bibliai textusok
felolvasása,
Beszélgetések a
feldolgozott témáról.

историја

коришћење
Библије и
свакодневна

примена искустава

учествовање у
прослави школске
славе Св.Саве

присуство
Литургији

посета цркве

V
E
R
O
U
Ч
IT
E
Љ

2.

Isten próbatétele
(betegség)

Isten apróbákkal nevel és edz
bennünket.

Valláskönyv használata,
Bibliai textusok
felolvasása,
Beszélgetések a
feldolgozott témáról.

3.

Egyházközösség
ünk

Az egyházközség, mint közösség. Valláskönyv használata,
Bibliai textusok
felolvasása,
Beszélgetések a
feldolgozott témáról.

4.

Az egyháztag
kötelessége

Megismerje azt a közösséget
ahova tartozik.

Valláskönyv használata,
Bibliai textusok
felolvasása,
Beszélgetések a
feldolgozott témáról.

5.

Jézus
példabeszédei
Isten országáról

Még jobban kívánkozzon az
ember az örökkévalóságba.

Valláskönyv használata,
Bibliai textusok
felolvasása,
Beszélgetések a
feldolgozott témáról.

6.

A
szőlőmunkások

Isten hívását elfogadni. Valláskönyv használata,
Bibliai textusok
felolvasása,
Beszélgetések a
feldolgozott témáról.

7.

A nagy vacsora Isten hívását elfogadni. Valláskönyv használata,
Bibliai textusok
felolvasása,
Beszélgetések a
feldolgozott témáról.

8.

Talentumok Isten megbíz és megajándékoz
képességekkel, amelyeket
hasznosítani kell.

Valláskönyv használata,
Bibliai textusok
felolvasása,
Beszélgetések a
feldolgozott témáról.

9.
Házasság –
temetés

Hogyan viselkedjem az élet
különböző állomásain?

Esküvőn ill. Temetésen
való részvét, viselkedés
megbeszélése.

10.
Református
keresztény
egyház

Megismerni a református ker.
egyházat hazánkban.

Más református gyülekezet
meglátogatása.



СТРАНИ ЈЕЗИК
Задаци наставе страног језика су:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе страног

језика сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе страног језика буду у пуној мери
реализовани

- 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.
- усвајање основних знања из страног језика која ће ученику омогућити да се у једноставној усменој и

писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља,
- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи,
- оспособљавање ученика да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или

других страних језика на различите начине и у свим околностима које живот створи.

РУСКИ ЈЕЗИК

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ (ИСХОДИ)
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА Корелација са предметима Носиоци

активности

Ја, моја породица и моји
пријатељи

-представљање себе и других;

-описивање породице и пријатеља;

Облик рада:
Фронтални
Групни
У пару
Индивидуални
Комбиновани

Метод рада:
Вербални
Демонстративни
Практични
Метод разговора
Усмено излагање

Биологија
Географија
Музичка култура
Ликовна култура
Српски језик
Историја
Први страни језик

Наставник и
ученик

Место где живим

-; тражи и пружи кратка и
једноставна обавештења о родном
месту, реду вожње ;

Моја интересовања

-- тражи и даје једноставне исказе о
интересовањима у слободно време;

-опише шта ради на летњем
распусту;

Свакодневница у школи

-представљање своје школе и
разреда;

Породични празници и
свакодневница

- разуме једноставан опис празника
и свакодневних обавеза у породици;
- опише празник и један радни дан
једноставним језичким средствима;

Живот у граду и селу

- разуме једноставан опис живота у
граду/селу;

-искаже предности и мане живота у
граду/селу;



- тражи и пружи кратка и
једноставна обавештења о
резервацији хотелске собе,
хотелском смештају;

Како живи омладина

- опише инетересовања младих
једноставним језичким средствима;

-опише проблеме младих и да
предлоге за њихово решење
једноставним језичким средствима;

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Ред.
бр. НАСТАВНА ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Дискусија:Како су се
господин и госпођа
Веигел упознали?-
Како си упознао
маму?- путем огласа
смо се упознали.
Где си био 1987?-Био
сам у Шпанији

Разуме и адекватно реагује
на кратак диалог

Увежбава кратак табеларни
приказ
свог живота

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,

Српски језик

Енглески језик

наставник,
ученик

2. Дали си се свађала са
баком?- Раније нисам
смела излазити.
Са 15 година нисам
хтела више ићи у
школу.

Разуме и адекватно реагује
на диалог

Написати, испричати своју
кратку животну причу.
Састав : Мој први дан у
школи

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,

Српски језик наставник,
ученик

3. Шта се десило? Пала
сам са бицикла.
Кад се несрећа
догодила? Прошле
недеље.

Разуме и адекватно
реагује/повезује текст и
слику

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,

Биологија
наставник,
ученик

4. Какав је он? Он је
љубазан.
Шта си у хороскопу?
Ја сам рак и ја сам
осетљив.

Разуме и адекватно реагује
на кратке текстове

Описује свог друга или
другарицу
Влада предвићеним
језичким средствима

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.
Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Биологија

Мађарски језик:

наставник,
ученик



ИЗАБРАНИ СПОРТ

Општи оперативни задаци:
Општи оперативни задацисе не разликују од основних општих задатка физичког васпитања:
- развој и одржавање моторичких способности ученика
- учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта
- стицање теоријских знања у изабраном спорту
- познавање правила такмичења у изабраном спорту
- формирање навика за бављење изабраним спортом

5. Ја ћу више учити.
Шта ћеш радити
после школе?
Направићу славље.
Године 2050 људи ће
дуже живети.
Елена је
оптимистичнија од
Силвије.

Разуме и адекватно реагује
на вербалне диалоге

Пише састав на тему шта ће
радти за време распуста

Влада предвићеним
језичким средствима

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Мађарски језик

наставник,
ученик

6. Имаш ли добар
однос са
родитељима?-Са
оцем се добро
разумемо.
Како се разуме
Марио/Јулија са
родитељима?
Желим да знам, дали
су Петерови
родитељи
толерантни?

Разуме и адекватно реагује
на кратку вербалну
дискусију

Описује своју мајку и свог
оца

Влада предвићеним
језичким средствима

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,

Српски језик

Мађарски језик

наставник,
ученик

Ред.
број НАСТАВНЕ ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активности

1.
СПОРТСКЕ ИГРЕ
ОДБОЈКА

Задовољење
примарних мотива
ученика, посебно
потребе за
кретањем, игром и
такмичењем

Развијање
потребе за
стваралаштвом у
смеру спортско-
техничких и
тактичких
достигнућа и
доживљавању
личног успеха

Облик рада:
Фронтални
Групни
У пару
Индивидуални
Комбиновани

Метод рада:
Вербални
Демонстративни
Практични
Метод разговора
Усмено излагање

Биологија
Географија
Музичка
култура
Ликовна
култура
Информатика
Математика
Српски језик

Наставник
физичког
васпитања

2.
СПОРТСКЕ ИГРЕ
КОШАРКА

Задовољење
примарних мотива
ученика, посебно
потребе за
кретањем, игром и
такмичењем

Развијање
потребе за
стваралаштвом у
смеру спортско-
техничких и
тактичких
достигнућа и
доживљавању
личног успеха

3.
СПОРТСКЕ ИГРЕ
ФУДБАЛ

Задовољење
примарних мотива
ученика, посебно
потребе за
кретањем, игром и
такмичењем

Развијање
потребе за
стваралаштвом у
смеру спортско-
техничких и
тактичких
достигнућа и
доживљавању
личног успеха



- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у
такмичењима
- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање за бављење
спортом.

ХОР И ОРКЕСТАР
НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ Начин

остваривања
програма

Корелација Носиоци

Х
О
Р

Вокално извођење Вокална техника, техника дисања,
држања тела

Припрема за
сценски
наступ

Демонстрати
вна,
практичан
рад,
индивидуала
н, групни, у
пару

Музичка
кул.

Квиз знања,

Приредбе
(Дан школе,
Св.Сава,
Нова
година...)

Наставник

КоординаториХорске композиције Упознавање са хорским композиц,
теоријско и историјско објашњење

Извођење одабраних
композиција

Карактерно и изражајно извођење,
једноглас, вишегласје

О
Р
К
Е
С
Т
А
Р

Инструментално извођење Употреба инструмената, извођење
вишегласја и аранжмана

Инструменталне
композиције

Тумачење нотног текста, начина
извођења аранжмана

Извођење одабраних
композиција

Карактерно и изражајно извођење
оркестарског аранжмана, третман
инструмената у оркестру

Оперативни задаци
Ученици треба да:

- певају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа (народне, уметничке, дечје,
староградске)

- упознају основне појмове из музичке писмености
- упознају музичке дела уз основне информације о делу и композитору
- развијају стваралачке способности.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Интернет -зна појам електронске
комуникације
-познаје правила и начине
заштите на Интернету
-користи друга средства
електронске комуникације
-препознаје важност и
корисност Интернета
-зна да креира, брише, чита
електронску поруку
-користи наредбе Atrach,
Reply, Forword
-користи програм Outlook
Expres
-познаје рад Интернет
форума, инстант порука и
ћаскања на Интернету
-зна предности
електронског учења и
учења на даљину
-процењује тачност и
поузданост информације на
Интернету
- разуме појам ауторских
права

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Техничко и
информатичко

образовање 5, 6, 7.
разред

Информатика и
рачунарство 5,6.
разред

Наставник,
ученик



- схвата начине преузимања
материјала и постављања
својих на Интернет.

2.
Обрада звука

- покреће програм за обраду
звука.

- подешава радно окружење
(укључује и искључује
потребне линије са
алатима).

- зна формате звучних записа
- препознаје предности и
недостатке појединих
формата

- врши конверзију између
различитих формата

- врши снимање и обраду
гласа
-зна да монтира аудио
записод већ постојећих
музичких нумера

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Техничко и
информатичко

образовање 5, 6, 7.
разред

Информатика и
рачунарство 5,
6.разред
музичка култура

наставник,
ученик

3. Обрада видео записа - покреће програм за обраду
видео записа

- подешава радно окружење
- снима видео запис
- рукује дигиталним
фотоапаратом и мобилним
телефоном

- зна да увезе видео запис у
програм

- користи алате за одсецање,
брисање, позиционирање,
копирање, премештање
видео секвенце

- примењује визуелене ефекте
(додаје звук и текст)

- препознаје формате видео
записа које нуди програм

- упоређује квалитет видео
записа у односу на изабрани
формат
-врши конверзију видео
записа у одговарајући
формат

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Техничко и
информатичко

образовање 5, 6,7.
разред

Информатика и
рачунарство 5, 6.
разред

наставник,
ученик

4. Израда презентација
- -покреће програм за
мултимедијалне
презентације

- подешава радно окружење
- зна да дефинише појам
мултимедије и презентације

- дефинише појам слајда
- усклађује однос боја на
слајдовима, количину

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Могућност корелације
са свим школским
предметима у
зависности од
одабране теме за
изреду пројекта

Техничко и
информатичко

образовање 5, 6, 7.
разред

учитељ,
ученик



Оперативни задаци
Ученици треба да се:
- оспособе за примену рачунара у области информација и комуникација;
- упознају са опасностимана Интернету и начинима заштите од њих;
- упознају са основама програма за снимање и обраду звука;
- упознају са основама програма за снимање и обраду видео записа;
- оспособе за израду мултимедијалних презентација;
- оспособе за писање једноставних програма;
- упознају са основама програма за цртање и графички дизајн;
- упознају са образовним софтвером.

текста, слика, анимација,
графикона и других
садржаја

- познаје начине повезивања
слајдова унутар
презентације

- на примерима препознаје
врсте презентације

- користи clip art, wordart
- врши анимацију и поставља
ефекте на објекте и слајдове

- подешава време трајања и
начин приказивања
презентације

- приказује своју
презентацију
процењује успешност
урађене презентације

Информатика и
рачунарство 5,6.

разред
Ликовна култура
Српски језик

5. Изборни модули Зна да покрене програм и
препозна елементе радног
окружења
-зна разлику између
векторске и битмапиране
графике
-самостално користи алате за
цртање, брисање, уметање
текста и графичких
елемената, мења величину
ојекта, корпира, премешта...
-користи алате за примену
специјалних ефеката
-Прилагођава цртеж за
штампу, екрански приказ
-Зна да самосталнио изради
неки рекламни материјал,
страну часопписа, визит
карту

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Техничко и
информатичко

образовање 5, 6, 7.
разред

Информатика и
рачунарство 5,6.

разред
Ликовна култура

Матемтика



VIII РАЗРЕД

ПРОГРАМОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1.
Мислити на неког,
то је већ љубав

септембар- октобар

Свој доживљај љубави
пореди са доживљајима
књижевних ликова.
Анализира њихове, као и
своје поступке, и писменим
путем их образлаже.
Зна правила акцентовања и
примењује их.
Правилно примењује
правописна правила која се
тичу прилагођеног писања
имена из страних језика.
Чита и разуме нелинеарне
елементе текста.
Зна основне податке о
дијалектима, развоју
српског књижевног језика,
разликује народни језик и
књижевни језик.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Историја и
географија: сеоба
Словена, Моравска
кнежевина

наставник,
ученик

2.
Певач прича

новембар

Усмено и писмено сумира и
образлаже своје мишљење о
карактеристикама ликова у
књижевним текстовима, о
порукама, као и поукама
дела.
Писмено сумира и
образложе своје мишљење
на одређену тему.
Зна Вуков рад на реформи
језика, писма и правописа,
као и његову сакупљачку
делатност

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Историја: Први
српски устанак

наставник,
ученик

3.
Дар речи

децембар

.
Разликује речи према
настанку и препознаје
гласовне промене које су у
њима извршене.
Уочава полисемију и
хомонимију речи.
Усмено и писмено сумира и
образлаже своје мишљење о
карактеристикама ликова у
књижевним текстовима, о
порукама, као и поукама
дела.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Историја:
Његошева заслуга
за стварање
модерне Црне
Горе

наставник,
ученик

4.
Србија је велика

тајна
Пише критички приказ
књиге, филма, концерта.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-

Историја:
Немањићи и
средњовековна

наставник,
ученик



јануар-фебруар
Зна основне функције и
значења глаголских
времена.
Упоређује лик Светог Саве
у ауторској и народној
књижевности.
Дефинише, набраја и
разликује синтагму.
Усмено и писмено сумира и
образлаже своје мишљење о
карактеристикама ликова у
књижевним текстовима, о
порукама, као и поукама
дела.
Зна врсте зависних
реченица, као и напоредне
односе међу њима.

демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Србија

5.
Трагом речи

март

Зна који су језици
националних мањина у
Србији.
Усмено и писмено сумира и
образлаже своје мишљење о
карактеристикама ликова у
књижевним текстовима, о
порукама, као и поукама
дела.
Препознаје репортажу као
новинарски жанр.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Географија:
Африка

наставник,
ученик

6.
Ко то тамо игра?

април

Усмено и писмено сумира и
образлаже своје мишљење о
карактеристикама ликова у
књижевним текстовима, о
порукама, идејама,
метафорици,као и поукама
дела.
Препознаје драмско дело и
њене карактеристике.
Набраја и препознаје писане
стилове јавне комуникације.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

наставник,
ученик

7.
Можда спава са

очима изван сваког
света
мај

Препознаје и уочава
карактеристике баладе.
Усмено и писмено сумира и
образлаже своје мишљење о
карактеристикама ликова у
књижевним текстовима, о
порукама, идејама,
метафорици,као и поукама
дела.
Може аргументовано да
води дебату на задате
актуелне теме из
свакодневног живота.
Правилно примењује
правописна правила.
Влада градивом 8.
разреда према захте
вима различитих
нивоа знања и у
складу са својим
могућностима.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

наставник,
ученик



Оперативни задаци:
- даље овладавање знањима из граматике, стилистике, лексикологије, историје књижевног језика,

дијалектологије;
- развијање позитивног односа према дијалектима (свом и другима), као и потребе да се усваја, негује и

развија књижевни језик;
- даље усвајање ортоепске, ортографске, граматичке, лексичке и стилске норме српског језика;
- развијање критичког односа према језику и садржини текстова из свакодневног живота; развијање

осетљивости на манипулацију језиком (нарочито у виду бирократског језика и језика реклама);
- формирање критеријума за самосталан избор, анализу и процену уметничких дела, приступачних

овом узрасту;
- систематизација знања о књижевнотеоријским појмовима;
- овладавање расправом као обликом усменог и писаног изражавања;
- обнављање и систематизовање знања из свих подручја.

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ

Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

Начин
остваривања

Корелација Носиоци
активности

1 ШКОЛА Развијање мотивисаности за учење и
заинтересованост за предметне садржаје

фронтални,
индивидуални,
дијалошка м.

израда плаката наставник
ликовне к.

2 ПОРОДИЦА И
ДОМ

Дружење и зближавање са припадницима
већинског народа и других националности

фронтални,
индивидуални,
дијалошка и
монолошка м.

учествовање на
приредбама

директор

3 БЛИЖЕ ИШИРЕ
ОКРУЖЕЊЕ

Упознавање елемената културе народа који
говоре тим језиком и оспособљавање за

споразумевање

фронтални,
индивидуални,
дијалошка м.
групни рад

израда зидних
новина

ученици

4 АКТУЕЛНЕ
ТЕМЕ

Изражавање и образлагање свој мишљења фронтални,
дијалошка м.
групни рад

психолошке
радионице

шк.психолог

5 СЛОБОДНО
ВРЕМЕ
УЧЕНИКА

Оспособљавање за решавање проблема и
задатака у новим и непознатим ситуацијама

индивидуални,
дијалошка и
монолошка м.

израда стрипа –
решавање
конфликата

настаник
ликовне к.

6 ИЗ ЖИВОТА
МЛАДИХ

Оспособљавање младих да дискутују са
другима

фронтални,
индивидуални,
дијалошка и
монолошка м.

дебата ученици

7 ЈЕЗИЧКА
МАТЕРИЈА

Упознавање ученика са елементарним
законитостима српског језика

фронтални,
индивидуални,
рад у паров.

мини квиз наставник
мађарског ј.

8 ПРАВОПИС Савладавање основе правописа ради
коректног писменог изражавања усвојених

језичких структура и лексике

фронтални,
индивидуални,
дијалошка м.
групни рад

мини тест

9 УВЕЖБАВАЊЕ
ЈЕЗИЧКИХ
МОДЕЛА

Оспособљавање ученика за правилну
комуникацију

фронтални,
индивидуални,
рад у паров.

језичке игре

Оперативни задаци:
- стицање језичке и комуникативне компетенције усвајањем нових знања у српском језику путем

наставе граматике и богаћења речника од око 250/400 нових речи и израза;
- разумевање на слух новог текста у оквиру тематике;
- кориговање грешака које се јављају на свим језичким нивоима;
- самостално читање дужих текстова, у односу на претходни разред, различитог жанра са упознавањем

културног контекста;
- оспособљавање за даљу анализу текста;
- даље оспособљавање за садржајну и естетску анализу текста;
- оспособљавање за коректно писмено изражавање у оквиру језичке и лексичке грађе;
- оспособљавање за коришћење језичких приручника и речника.



МАЂАРСКИ ЈЕЗИК

Ред.
Бр.

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активност

и
1 Irodalom A tömegkommunikáció fogalmának, formáinak,

műfajainak, szerepének és befolyásának felismerésére
Önálló és kreatí szövegértelmezésre
Műfaji és stilisztikai fogalmak felismerésére és feltárására
Az összetett mondat fajtáinak megkülönböztetésére
A szóösszetétel fajtáinak felismerésére
Az új helyesírási ismeretek alkalmazására
Kézikömpek használatára szátárak használatára önálló
ismeretnerzásse való nemllés
Az önálló véleményalkofás fejlosytére
Helyesírás gyakoroltatása
Önálló írásmű alkofása

Frontális,
munka

Egyéni
munka

pármunka

csoportmunka.

Történelem

Filmművész
et

Építészet

Festészet

Zeneművész
et

Informatika

A tanár

A diákok

2 Nyelvtan
3 Házi olvasmány
4 Dolgozatok

Operatív feladatok:
A tanuló legyen képes:
- a tömegkommunikáció fogalmának, formáinak, müfajainak, szerepének és befolyásának felismerésére
- az összetett mondat fajtáinak megkülönböztetésére (ezen belül az alá-és mellérendelések megnevezésére)
- a szóösszetétel fajtáinak felismerésére, valamint a szóképzés formáinak meghatározására
- a magyar nyelv (vázlatos) történeti áttekintésére
- az eddig megszerzett és új helyesírási ismeretek alkalmazására (szóbeli és írásbeli kifejezés során)
- az elsajátított műfaji és stilisztikai fogalmak felismerésére és feltárására
- önálló és kreatí szövegértelmezésre
- korrelatív viszonyrendszerben való gondolkodásra.

МАТЕМАТИКА

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА

К
ор
ел
ац
и
ја

Н
оси

оц
и
и

ак
ти
вн
ости

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво
Облик рада

Фронтални и индивидуални,

Методе рада и наставна
средства

Дијалошка, илустративно-
демонстртативна, уджбеник,

збирка задатака, табла

К
орелација

са
ф
изиком

и
ликовном

културом

Н
А
С
Т
А
В
Н
И
К
,У

Ч
Е
Н
И
Ц
И

СЛИЧНОСТ
ТРОУГЛОВА

/ /

Ученик уме да:

1) примени
сличност
троуглова,
повезујући тако
разна својства
геометријских
објеката
МА.3.3.6.

ТАЧКА, ПРАВА
И РАВАН

Ученик:

1) влада
појмовима дуж,
полуправа,
права, раван и
(уочава њихове
моделе у
реалним
ситуацијама и
уме да их нацрта
користећи
прибор;
разликује

/

Ученик уме да:

1) закључује
користећи особине
паралелних и
нормалних правих
МА. 3.3.1.



паралелне и
нормалне праве)
МА.1.3.1.

ЛИНЕАРНЕ
ЈЕДНАЧИНЕ И
НЕЈЕДНАЧИНЕ
С ЈЕДНОМ

НЕПОЗНАТОМ

Ученик уме да:

1) реши
линеарне
једначине у
којима се
непозната
појављује само у
једном члану
МА.1.2.1.

Ученик уме да:

1) реши линеарне
једначине
МА.2.2.1.

2) користи
линеарне
једначине у
једноставним
текстуалним
задацима
МА.2.2.5.

Ученик уме да:

1) саставља и
решава линеарне
једначине и
неједначине
МА.3.2.1.

2) користи
линеарне
једначине и
неједначине
решавајући и
сложеније
текстуалне задатке
МА.3.2.5.

ПРИЗМА

Ученик:

1) влада
појмовима коцка
и квадар (уочава
њихове моделе у
реалним
ситуацијама, зна
њихове основне
елементе и
рачуна њихову
површину и
запремину
МА.1.3.4.

Ученик уме да:

1) влада појмом
призме, рачуна
њену површину и
запремину када
су неопходни
елементи
непосредно дати
у задатку
МА.2.3.4.

Ученик уме да:

1) израчуна
површину и
запремину призме,
укључујући
случајеве када
неопходни
елементи нису
непосредно дати
МА.3.3.4.

ПИРАМИДА /

Ученик:

1) влада појмом
пирамиде, рачуна
њену површину и
запремину када
су неопходни
елементи
непосредно дати
у задатку
МА.2.3.4.

Ученик уме да:

1) израчуна
површину и
запремину
пирамиде,
укључујући
случајеве када
неопходни
елементи нису
непосредно дати
МА.3.3.4.

ЛИНЕАРНА
ФУНКЦИЈА

Ученик уме да:

1) одреди
вредност
линеарне
функције дате
табелом или
формулом
МА.1.2.4.

/

Ученик:

1) зна линеарну
функцију и
графички
интерпретира њена
својства
МА.3.2.4.

ГРАФИЧКО
ПРЕДСТАВЉА

ЊЕ
СТАТИСТИЧКИ
Х ПОДАТАКА

Ученик уме да:

1) прочита и
разуме податак
са графикона,
дијаграма или из
табеле, и одреди
минимум или
максимум
зависне величине

Ученик уме да:

1) чита
једноставније
дијаграме и
табеле и на
основу њих
обради податке
по једном
критеријуму (нпр.

Ученик уме да:

1) тумачи
дијаграме и табеле
МА.3.5.2.

2) прикупи и
обради податке и
сам састави
дијаграм или



МА.1.5.2.

2) податке из
табеле прикаже
графиконом и
обрнуто
МА.1.5.3.

3) одреди задати
проценат неке
величине
МА.1.5.4.

одреди
аритметичку
средину за дати
скуп података;
пореди вредности
узорка са
средњом
вредношћу)
МА.2.5.2.

2) обради
прикупљене
податке и
представи их
табеларно или
графички;
представља
средњу вредност
медијаном
МА.2.5.3.

3) одреди задати
проценат неке
величине
МА.1.5.4.

табелу; црта
график којим
представља
међузависност
величина
МА.3.5.3.

3) одреди задати
проценат неке
величине
МА.1.5.4.

ВАЉАК

Ученик уме:

1) влада појмом
ваљка (уочава
његове моделе у
реалним
ситуацијама, зна
њихове основне
елементе)
МА.1.3.5.

Ученик уме да:

1) израчуна
површину и
запремину ваљка
када су
неопходни
елементи
непосредно дати
у задатку
МА.2.3.5.

Ученик уме да:

1) израчуна
површину и
запремину ваљка,
укључујући
случајеве када
неопходни
елементи нису
непосредно дати
МА.3.3.5.

СИСТЕМИ
ЛИНЕАРНИХ
ЈЕДНАЧИНА С

ДВЕ
НЕПОЗНАТЕ

/

Ученик уме да:

1) реши системе
линеарних
једначина с две
непознате
МА.2.2.1.

Ученик уме да:

1) саставља и
решава системе
линеарних
једначина с две
непознате
МА.3.2.1.

2) користи
системе једначина
решавајући и
сложеније
текстуалне задатке
МА.3.2.5.

КУПА

Ученик уме:

1) влада појмом
купе (уочава
њене моделе у
реалним
ситуацијама, зна
њене основне
елементе)

Ученик уме да:

1) израчуна
површину и
запремину купе
када су
неопходни
елементи
непосредно дати

Ученик уме да:

1) израчуна
површину и
запремину купе,
укључујући
случајеве када
неопходни
елементи нису



Оперативни задаци:
- умење решавања линеарне једначине (неједначине) и система линеарних једначина с једном и две

непознате на основу еквивалентних трансформација, као и графичко тумачење решења;
- изражавање одговарајућих текстуалних задатака математичким језиком и решавање коришћењем

једначине;
- уочавање функционалне зависности и приказивање различитим начинима, тј. схватање појма

функције и њеног графика;

МА.1.3.5. у задатку
МА.2.3.5.

непосредно дати
МА.3.3.5.

ЛОПТА

Ученик уме:

1) влада појмом
лопте (уочава
њене моделе у
реалним
ситуацијама, зна
њене основне
елементе)
МА.1.3.5.

Ученик уме да:

1) израчуна
површину и
запремину лопте
датог
полупречника
МА.2.3.5.

Ученик уме да:

1) израчуна
површину и
запремину лопте,
укључујући
случајеве када
неопходни
елементи нису
непосредно дати
МА.3.3.5.

ПОЛУГОДИШ
ЊА И

ГОДИШЊА
СИСТЕМАТИЗ
АЦИЈА(ПОЛУГ
ОДИШЊИ И
ГОДИШЊИ
ТЕСТОВИ)

/ / /

ПИСМЕНИ
ЗАДАЦИ

/ / /



- овладавање појмом функције упознавањем/усвајањем линеарне функције и њених својстава тако да
могу да цртају и читају разне графике линеарне функције;

- умење тумачења података представљених различитим дијаграмима и табелама;
- умење састављања табела и цртање одговарајућих графикона-дијаграма разних стања, појава и

процеса; умење израчунавања медијане и њено коришћење;
- схватање међусобних односа тачака, правих и равни у простору;
- учење најбитнијих чињеница о пројекцијама на раван;
- учење елемената и својстава геометријских тела (призма, пирамида, ваљак, купа и лопта); умење

цртања мреже и израчунавања површине и запремине тела;
- примена знања о геометријским телима у пракси, повезивајући садржаје математике и других области;
- примена елемената дедуктивног закључивања.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ НАЧИН
ОСТВАРИВАЊ
А ПРОГРАМА

КОРЕЛАЦИЈА НОСИОЦИ
АКТИВНОС

ТИ
1. INTRODUCTIO

N
Ученици ће моћи:
- да изразе своје допадање
или недопадање, да
комуницирају о спортовима
и другим активностима
којима се баве у слободно
време

фронтални,
индивидуални, у
пару, тимски

грађанско васпитање, матерњи језик,
физичко васпитање
ШРП: - подизање ефикасности и
мотивације ђака путем разговора
- реализација и праћење ИОП-а:
прилагођавање рада посебним потребама
ђака

Наставник,
ђаци

2. UNIT 1 –
PROBLEMS

Ученици ће моћи:
- да говоре о догађајима из
прошлости , да описују
изглед и карактер људи, да
комуницирају о вршњачком
насиљу, да описују проблем
и траже / питају како да га
реше

фронтални,
индивидуални, у
пару, групни

грађанско васпитање, матерњи језик,
физичко васпитање,
историја, веронаука, музичка култура
ШРП: - подизање ефикасности и
мотивације ђака путем квиза
- реализација и праћење ИОП-а:
прилагођавање рада посебним потребама
ђака

Наставник,
ђаци

3. REVISION +
TEST 1

Ученици ће моћи:
- да систематизују и
примене стечена знања и
вештине

индивидуални грађанско васпитање, матерњи језик,
физичко васпитање, историја, веронаука,
музичка култураШРП: - подизање
ефикасности и мотивације ђака путем
давања разноврсних задатака; -
реализација и праћење ИОП-а:
прилагођавање рада посебним потребама
ђака

Наставник,
ђаци



4. UNIT 2 – PLACE
AND TIME

Ученици ће моћи:
- да опишу места и
институције у граду / месту
/ околини где живе, да пишу
и говоре о радњама у
будућности , да
комуницирају о здрављу и
дају савете, да договарају,
отказују сусрете / састанке,
мењају термине и предлажу
нове

индивидуални, у
пару, групни,
фронтални

грађанско васпитање, матерњи језик,
географија, биологија
ШРП: - подизање ефикасности и
мотивације ђака путем презентација
- реализација и праћење ИОП-а:
прилагођавање рада посебним потребама
ђака

Наставник,
ђаци

5. THE FIRST
WRITTEN TEST
(ПРВИ
ПИСМЕНИ
ЗАДАТАК)

Ученици ће моћи:
- да систематизују и
примене стечена знања у
непознатом контексту
- да примене стечена знања
и вештине
- да уоче и самостално или
уз помоћ наставника /
другог ученика исправе
грешке

Индивидуални,
фронтални

грађанско васпитање, матерњи језик,
физичко васпитање,
историја, веронаука, музичка култура
географија, биологија
ШРП: - подизање ефикасности и
мотивације ђака путем давања
разноврсних задатака
- реализација и праћење ИОП-а:
прилагођавање рада посебним потребама
ђака

Наставник,
ђаци

6. UNIT 3 – RISKS Ученици ће моћи:
- да комуницирају о
замишљиним или мало
вероватним ситуацијама, о
(опасним) појавама у
природи , да изведу нову
реч на основу неке друге
(именицу од глагола), да
користе повратне заменице,
да дају савете и упозорења

индивидуални, у
пару, фронтални,
групни

грађанско васпитање, матерњи језик,
географија
ШРП: - подизање ефикасности и
мотивације ђака путем демонстрација
- реализација и праћење ИОП-а:
прилагођавање рада посебним потребама
ђака

Наставник,
ђаци

7. UNIT 4 / CAN I
ASK

Ученици ће моћи:
- да описују занимања, да
изражавају молбе, траже
/прихватају и одбијају
дозволе, да разумеју дужи
књижевни текст, да
комуницирају о добрим и
лошим странама телевизије

индивидуални, у
пару, фронтални,
тимски, групни

грађанско васпитање, матерњи језик,
информатика
ШРП: - подизање ефикасности и
мотивације ђака путем дискусија
- реализација и праћење ИОП-а:
прилагођавање рада посебним потребама
ђака

Наставник,
ђаци

8. REVISION +
TEST 2

Ученици ће моћи:
- да систематизују и
примене стечена знања и
вештине

индивидуални грађанско васпитање, матерњи језик,
географија, биологија, информатика
ШРП: - подизање ефикасности и
мотивације ђака путем давања
разноврсних задатака; - реализација и
праћење ИОП-а: прилагођавање рада
посебним потребама ђака

Наставник,
ђаци

9. UNIT 5 –
BUYING AND
SELLING

Ученици ће моћи:
- да користе пасивне
облике глагола , да описују
хотелске садржаје, да
комуницирају о
путовањима

индивидуални, у
пару, групни,
фронтални

грађанско васпитање, матерњи језик,
географија, историја, биологија, хемија;
ШРП: - подизање ефикасности и
мотивације ђака путем дијалога
- реализација и праћење ИОП-а:
прилагођавање рада посебним потребама
ђака

Наставник,
ђаци

10. THE SECOND
WRITTEN TEST
(ДРУГИ
ПИСМЕНИ
ЗАДАТАК)

Ученици ће моћи:
- да систематизују и
примене стечена знања и
вештине
- да уоче и самостално или
уз помоћ наставника /
другог ученика исправе
грешке

индивидуални,
фронтални

грађанско васпитање, матерњи језик,
географија, историја, биологија,
хемија,информатика, ШРП: - подизање
ефикасности и мотивације ђака путем
давања разноврсних задатака; -
реализација и праћење ИОП-а:
прилагођавање рада посебним потребама
ђака

Наставник,
ђаци

11. UNIT 6 –
PROTEST

Ученици ће моћи:
- да комуницирају о
људским правима, да
користе све облике
индиректног говора, да
читају и разумеју дужи

индивидуални, у
пару, групни,
фронтални

грађанско васпитање, матерњи језик,
историја
ШРП: - подизање ефикасности и
мотивације ђака путем повезивања слике и
реченица
- реализација и праћење ИОП-а:

Наставник,
ђаци



текст без потпуног
познавања непознатих речи

прилагођавање рада посебним потребама
ђака

Оперативни задаци:
Оперативни задаци по језичким вештинама постепено се проширују и усложњавају. Истовремено се
континуирано примењују и оперативни задаци из претходних разреда.
- разумевање говора;
- разумевање писаног текста;
- усмено изражавање;
- интеракција;
- писмено изражавање;
- медијација;
- доживљај и разумевање књижевног текста;
- знање о језику и стратегије учења.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну основну уметничку као и
напредовање ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа. Оспособљавање ученика
да решавају проблеме и задатке, у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење, и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне
садржаје. Такође, ученици треба да упознају музичку културу кроз обраде тема повезаних са музиком
различитих епоха и жанрова, развијају музикалност и креативност, као и да негују смисао за заједничко
и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима.

Ред.
Бр.

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активности

1 Народно
стваралаштво

Препознавање народног
стваралаштва као инспирација
за стварање уметничких дела

Методе рада:вербална,
демонстративна, аудио
Облици рада:фронтални,
групни, индивидуални

Историја,
географија

Ученици

2 Упознавање музике
различитих епоха

Стицање знања о различитости
музике стилских праваца

Методе рада:вербална,
визуелно -
демонстративна, аудио
Облици рада:фронтални,
групни, индивидуални

Историја,
Квиз знања

Наставник,
координатор
знања

3 Стварање музике и
основе музичке
писмености

Употреба стечених знања
музичке писмености приликом
стварања музике и
импровизације

Методе рада:вербална,
демонстративна,
практичан рад
Облици рада:фронтални,
групни, индивудуални

Историја наставник

4 Сценска музика Упознавање облика сценске
музике

Методе рада:вербална,
аудио- демонстративна,
Облици рада:фронтални,
групни, индивидуални

Историја,
ликовна
култура

наставник и
ученици

5 Слушање музике Уочавање стихова и облика у
слушним примерима

Методе рада:вербална,
аудио- демонстративна,
Облици рада:фронтални,
групни, индивидуални

Историја Ученици

Задаци наставе музичке културе су:



 Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе
музичке културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе музичке културе буду
у пуној мери реализовани

 Стицање знања о музици различитих епоха и жанрова

 Развијање способности и извођења музике (певање/свирање)

 Развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање
музике

 Подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и
стварање музике)

 Даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности

 Стварање одељенских ансамбала

ИСТОРИЈА
Редн
и

број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ Начин
остваривања

Корелација Носиоци
активн.

1 СВЕТ У ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ 19. И
ПОЧЕТКОМ
20.ВЕКА

Упознавање ученика са појавама које су
обележиле крај 19. и поч.20.века, а које су

директно повезане и са садашњим временом;
појава идеологија, проналазака, империјализам,

провреда и друштво у Европи и свету,
повезивање различитих ист. садржаја догађаја,
личности и појава. Разумевање везе између
садашњег времена и овог ист. периода.

Монолошка,
дијалошка,
текстулана и

деомонстра-тивна,
Фронтални,
групни и

индивидуални,
рад у паровима

Географија, српски језик и
књижевност, ликовна к.,
музичка к., веронаука,

грађанско васпитање. Израда
реферата, паноа

експеримент, израда мапа,
анализа текста и историјских

извора.

наставници
историје,

ученици,

предметни
наставници,

вероучитељ

2 СРБИЈА, ЦРНА
ГОРА И СРБИ У
ХАБЗБУРШКОМ
И ОСМАНСКОМ
ЦАРСТВУ ОД
БЕРЛИНСКОГ
КОНГРЕСА ДО
ПРВОГ
СВЕТСКОГ РАТА

Упознавање ученика са стањем у којем су се
налазиле сада независние државе Србије и Црна

Гора, и њихова улога у међународним
односима. Развијање свести да је национална

историја саставни део опште историје. Примена
различитих наставних средстава и историјских
извора – фотографије, снимци, филмови.....

Монолошка,
дијалошка,
текстулана и

деомонстра-тивна
метода,

Фронтални,
групни и

индивидуални,
рад у паровима

Географија, српски језик и
књижевност, ликовна

култура, музичка култура,
веронаука, грађанско

васпитање. Израда паноа,
реферата, решавање

укрштенице у групама,
употреба наставних листића,
примена истраживачког рада.

3 ПРВИ СВЕТСКИ
РАТ И
РЕВОЛУЦИЈЕ У
РУСИЈИ И
ЕВРОПИ

Ученици треба да упознају и схвате узроке I св.
рата (империјалистичка политика великих
сила) , као и његове последице, као и узроке,
ток и последице Октобарске револуције
(примену иделогије комунизма у пракси).

Ученици треба да знају улогу личности из овог
периода: Лењин, Роза Луксембург, цар Николај

II.

Монолошка,
дијалошка,
текстулана и

деомонстра-тивна
метода,

Фронтални,
групни и

индивидуални,
рад у паровима

Географија, српски језик и
књижевност, ликовна

култура, музичка култура,
веронаука, грађанско

васпитање. Израда паноа,
израда реферата, израда
презентације у пауер

поинтуупотреба наставних
листића.

4 СРБИЈА И ЦРНА
ГОРА У ПРВОМ
СВЕТСКОМ
РАТУ

Ученици треба да се упознају са догађајима у
Србији током Првог светског рата,

најзначајнијим личностима, страдањима
српског народа, остваривању идеје Југославије.
Национални допринос српског народа победи
сила Антанте. Примена различитих наставних
средстава и историјских извора – фотографије,

снимци, филмови

Монолошка,
дијалошка,
текстулана и

деомонстра-тивна
метода,

Фронтални,
групни и

индивидуални,
рад у паровима

Географија, српски језик и
књижевност, ликовна

култура, музичка култура,
веронаука, грађанско

васпитање. Израда паноа,
реферата, употреба

наставних листића, примена
истраживачког рада, анализа
филма и фотографија као

историјског извора.

5 СВЕТ ИЗМЕЂУ
ПРВОГ И
ДРУГОГ
СВЕТСКОГ РАТА

Ученици треба да се упознају са тенденцијама у
понашању великих сила након Првог светског
рата, стварањем Друштва народа као претече
данашњих Уједињених нација, са узроцима
појаве нових иделогија- фашизма и нацизма,

њиховим карактеристикама и последицама, као
и догађајима који су довели до избијања Другог
светског рата. Градиво треба стално доводити у

везу са садашњим временом. Примена
различитих наставних средстава и историјских

извора – фотографије, снимци, филмови.

Монолошка,
дијалошка,
текстулана и

деомонстра-тивна
метода,

Фронтални,
групни и

индивидуални,
рад у паровима

Географија, српски језик и
књижевност, ликовна

култура, музичка култура,
веронаука, грађанско

васпитање. Израда паноа,
реферата, решавање

укрштенице у групама,
употреба наставних листића.



6 ЈУГОСЛОВЕНСК
А КРАЉЕВИНА Ученици треба да се упознају са условима у

којима је настала једна нова јужнословенска
држава, са разлозима због којих је настала и

њеним карактеристикама у годинама између два
светска рата, односима међу народима који су је
чинили, који имају своју подлогу у прошлости,
и који су такође у блиској вези са догађајима у

скоријем времену

Монолошка,
дијалошка,
текстулана и

деомонстра-тивна
метода,

Фронтални,
групни и

индивидуални ,
рад у паровима

Географија, српски језик и
књижевност, ликовна

култура, музичка култура,
веронаука, грађанско

васпитање. Употреба неме
мапе, израда

синхронистичких таблица,
израда родослова, израда

реферата, анализа
фотографија и текста.

7 ДРУГИ СВЕТСКИ
РАТ

Ученици се упознају са током и најважнијим
догађајима у Другом светском рату у свету и на
простору бивше Југославије ; упознају се са
познатим личностима и њиховим утицајем на

ток историје – Черчил, Стаљин,
Рузвелт,...развоју технологије и наоружања који
су обележили период Другог светског рата и
току борбе и личностима оба покрета отпора

српског народа против окупатора.

Монолошка,
дијалошка,
текстулана и

деомонстра-тивна
метода,

Фронтални,
групни и

индивидуални,
рад у паровима

Географија, српски језик и
књижевност, ликовна к.,
музичка к., веронаука,

грађанско васпитање. Израда
реферата, израда

синхронистичких таблица,
хронолошких таблица, филм
и фотографија као наставно
средство и историјски извор,
примена истраживачког рада.

Оперативни задаци:
- стицање основних знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине 19. до краја

20. века;
- стицање основних знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине 19. до краја

20. века на српском и југословенском простору;
- стицање основних знања о историји европских и ваневропских држава у периоду од друге половине

19. до краја 20. века;
- разумевање најзначајније политичке идеје историјског периода од друге половине 19. до краја 20.

века;
- стицање основних знања о знаменитим личностима периода од друге половине 19. до краја 20. века у

општој и националној историји;
- упознавање са културним и научнотехнолошким достигнућима на српском, југословенском,

европском и ваневропском простору од друге половине 19. до краја 20. века;
- разумевање да национална историја представља саставним део опште историје;
- развијање истраживачког духа и критичког односа према прошлости и оспособљавање да препознају

различита тумачења истих историјских догађаја;
- разумевање узрока и последица најважнијих историјских појава у периоду од друге половине 19. до

краја 20. века;
- овладавање вештином коришћења историјских карата за период од друге половине 19. до краја 20.

века;
- учење повезивања различитих историјских садржаја (личности, догађаји, појаве и процеси) са

одговарајућом временском одредницом и историјским периодом;
- поседовање свести о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости.

ГЕОГРАФИЈА

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Упознавање ученика
са садржајима
програма наставе
географије у 8.
разреду основне
школе

Наставник,
ученик



2. Границе, положај и
величина Србије

- одреди географски
положај Републике Србије
на географској карти
Европе и света;
- објасни географски
положај Републике Србије
као балканске, подунавске и
средњоевропске државе;
- објасни предности и
недостатке саобраћајног
положаја Републике Србије;
- наведе значај повезивања
подунавских земаља и
трговински значај пловног
пута Дунав-Рајна-Мајна;
- на карти препозна и
опише границе Србије и
њене најважније граничне
прелазе;
- упореди површину и број
становника Србије са
другим европским
државама;

Методе рада:
Вербално-текстуалне: усмено
излагање, разговор,
дијалошка метода, текст
метода;
Илистративно-
демонстративне: непосредно
посматрање, експеримент,
рад са картом, рад са
илустрацијама, интернет.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Ликовно, Историја, Т.О
Математика
Српски језик

наставник,
ученик

3. Природне одлике
Србије

- наброји и препозна на
карти главне рељефне
целине и регије Србије;
- умети да у главни цртама
објасни процес настанка
главних рељефних целина
Републике Србије;
- разликује планине Србије
према врстама стена које их
изграђују и према старости;
- пронађе на карти веће и
значајније планине и
котлине Србије;
- објасни привредно
значење појединих
рељефних облика;
- наведе и пронађе на карти
значајније природне и
економске објекте за сваку
од наведених регија;
- анализира климатске
чиниоце који утичу на
климу Србије;
- анализира климатске
дијаграме, одреди типове
климе и њихов просторни
распоред у Србији;
- објасни и упореди
међузависност климе,
биљног света и тла
(земљишта);
- објасни проблем киселих
киша на тлу Србије и
последице ове појаве;
- наведе примере утицаја
временских непогода на
пољопривреду земље;
- именује на географској
карти најдуже и
најзначајније реке и језера
Србије;
- препозна на географској
карти веће реке у Србији и
да их разврста према
сливовима;
- објасни разлоге издвајања

Методе рада: Вербално-
текстуалне: усмено излагање,
разговор, дијалошка метода,
текст метода;
Илистративно-
демонстративне: непосредно
посматрање, експеримент,
рад са картом, рад са
илустрацијама, интернет.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик, Ликовна
култура, Математика,
Историја, Биологија,
Техничко образовање,
Физичко образовање,
Информатика и
рачунарство,Хемија,
Физика

Предметни
наставници,
ученик



природних резервата и
националних паркова
Србије;
- наведе и на географској
карти Србије покаже
националне паркове;
- објасни значај
термоминералних извора у
развоју бањског туризма у
Србији;
- повезује природне услове
појединих регија са живим
светом који у њима постоји;

4. Становништво и
насеља

- анализира на тематским
картама и графиконима
историјски преглед
насељености Србије и
објасни узроке и последице
кретања укупног броја
становника и главне
смерове миграција у
прошлости и недавно;
- објасни чиниоце који су
утицали на промену броја
становника Србије;
- анализира на графиконима
биолошку, националну,
верску и језичку структуру
становништва Србије;
- објасни узроке и
последице повећања удела
старог становништва у
укупном;
- интерпретира графикон
природног кретања
становништва Србије;
- објасни појам и поделу
насеља у Републици
Србији;
- именује на географској
карти већа насеља према
броју становника;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик, Ликовна
култура, Математика,
Историја, Биологија,
Техничко образовање,
Информатика и
рачунарство,Хемија,
Физика

учитељ,
ученик

5. Привреда Србије
- издвоји главне привредне
области или делатности и
да их разврста у производне
и непроизводне, привредне
и ванпривредне;
- наведе природне и
друштвене услове за развој
привреде неке земље;
- наведе предуслове развоја
привреде и привредне
могућности регија Србије;
- анализира развој привреде
наше земље у прошлости и
фазе кроз које је она
пролазила;
- упореди специфичности
пољопривредне производње
у појединим природним
целинама Србије и наброји
типичне пољопривредне
културе;
- препозна на тематској
карти подручја богата
рудама и изворима енергије
и објасни предности и

Методе рада:
Вербално-текстуалне: усмено
излагање, разговор,
дијалошка метода, текст
метода;
Илистративно-
демонстративне: непосредно
посматрање, експеримент,
рад са картом, рад са
илустрацијама, интернет.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик, Ликовна
култура, Математика,
Историја, Биологија,
Техничко образовање,
Информатика и
рачунарство,Хемија,
Физика

учитељ,
ученик



недостатке изградње
хидроелектрана,
термоелектрана и атомских
централа на тлу наше земље
у циљу добијања довољних
количина енергије;
- препозна на тематским
картама индустријске регије
и наведе најважније
индустријске гране;
- процени развијеност
Србије у односу на остале
државе Европе и света;
- закључи и предложи у
којим би се све правцима
могла развијати привреда
наше земље у будућности;
- наведе основне природне
и друштвене претпоставке
развоја туризма;
- именује на географској
карти главне туристичке
регије и њихове одлике;
- закључи и предложи у
којим би се све правцима
могао развијати туризам
наше земље;

6. Географија локалне
средине

-пронађе на географској
карти Србије свој завичај и
у основним цртама објасни
природне одлике свог
завичаја;
- уз помоћ табела и
графикона прати природно
и механичко кретање
становника завичаја и
предвиди такво кретање у
будућности;
- анализира природне
ресурсе завичаја и њихов
значај за развој привреде у
прошлости, садашњости и у
будућности;
- анализира стање привреде
свог завичаја и упореди
степен привредне
развијености у односу на
друге делове земље

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик, Ликовна
култура, Математика,
Историја, Биологија,
Техничко образовање,
Информатика и
рачунарство, Хемија,
Физика

наставник,род
итељи,
ученик

7. Срби у ближем и
ширем окружењу

Ученик ће знати распоред
Срба у ближем и ширем
окружењу.

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик, Ликовна
култура, Историја

наставник,
ученик

8. Интеграциони
процеси Србије

- наброји најважније
међународне организације
(ЕУ, ФАО, УН, УНИЦЕФ,
УНЕСКО) у свету и објасни
њихов значај;
- објасни важност
укључености у интеграције
и наведе примере сарадње
Републике Србије и
међународних
организација;

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик, Ликовна
култура, Историја

наставник,
ученик



Оперативни задаци:
- одређивање, повезивање и схватање значаја географског положаја своје земље на Балкану, у Европи и

у свету;
- стицање основних знања о природно-географским и друштвено-економским одликама Србије, њеним

природним лепотама и културном наслеђу;
- примењивање стечених знања у свакодневном животу, како би са разумевањем могли да прате

друштвено-географске појаве, процесе и односе на простору наше земље, на Балкану, у Европи и у
свету;

- препознавање својстава географских објеката, појава и процеса у крају у којем ученици живе и
повезивање појава и процеса на регионалном и националном нивоу;

- развијање способности повезивања знања из географије са знањима из сродних наставних предмета;
- схватање потребе личног учешћа у заштити, обнови и унапређивању квалитета животне средине и

значаја очувања природе и природних ресурса;
- поседовање осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури, те активно

доприношење очувању и неговању националног и културног идентитета;
- развијање међусобног уважавања, сарадње и солидарности између припадника различитих

социјалних, етничких и културних група и доприношење друштвеној кохезији;
- подржавања процеса међународне интеграције наше земље;
- коришћење различитих извора информација и уочавање њихове важности у географским сазнањима;
- оспособљавање да на терену осмотре, мере, анализирају, интервјуишу, скицирају и прикупљају

податке и развијају способност исказивања географског знања речима, сликом, квантитативно,
табеларно, графички и схематски;

- овладавање техникама тимског/групног рада и групног одлучивања;
- оспособљавање за континуирано образовање и самообразовање.

ФИЗИКА

Ред.
бр. НАСТАВНА ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Осцилаторно и
таласно кретање Разликује различите врсте

кретања и да зна њихове
карактеристике.
Схвати појаву резонанције у
мецханици.
Упозна настанак
трансверзалних и
лонгитудиналних таласа.

Методе рада:
вербално-
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
рад у паровима.

Физика 7. разред,
математика.

наставник,
ученик

2. Светлосне појаве Зна да је брзина светлости у Методе рада: наставник,



Оперативни задаци;
- разликовање физичке величине које су одређене само бројном вредношћу (време, маса, температура,

рад, енергија, количина наелектрисања, ел.напон и струја) од оних које су дефинисане интензитетом,
правцем и смером (брзина, убрзање, сила, јачина ел. и магнетног поља...);

- умење слагања и разлагања силе, јачине ел.поља...;
- разликовање различите врсте кретања (транслаторно, осцилаторно, таласно) и усвајање њихових

карактеристика;
- стицање основних карактеристика звука и светлости;
- стицање знања да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у природи;
- разумевање да је рад силе једнак примени енергије и на нивоу примене коришћење трансформације

енергије у рад и обратно;
- примена закона одржања (масе, енергије, количине наелектрисања);
- стицање знања о условима за настанак струје и Омов закон;
- прављење разлике између температуре и топлоте;
- умење руковања мерним инструментима;

вакууму највећа позната
брзина у природи.
Зна законе праволинијског
простирања, одбијања и
преламања светлости, као и
једноставне геометријске
конструкције ликова код
сферних огледала и сочива.

вербално-дијалошка,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
рад у паровима

Математика,
биологија

ученик

3. Електрично поље Стицање основних знања о
наелектрисању.

Методе рада:
вербално-дијалошка,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
рад у паровима

Биологија наставник,
ученик

4. Електрична струја
Стицање основних знања о
електричној струји.
Стицање основних знања о
законима који дефинишу
електричну струју.

Методе рада:
вербално-дијалошка,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
рад у паровима

Математика наставник,
ученик

5. Магнетно поље
Стекне знање о магнетном
пољу и деловању магнетног
поља.
Уочи еквивалентност
магнетног поља електричне
струје и магнета.

Методе рада:
вербално-дијалошка,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
рад у паровима.

Математика. наставник,
ученик

6. Елементи атомске и
нуклеарне физике

Стекна знање о атому и о
радиоактивним елементима.
Да схвати радиоактивно
зрачење

Методе рада:
вербално-дијалошка,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
рад у паровима.

Хемија, биологија. наставник,
ученик



- коришћење јединице Међународном система (SI) за одговарајуће физичке величине.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. СЛОБОДНО
КОМПОНОВАЊЕ Ученици треба да:

- се оспособе да
опажају и
представљају:
слободне
композиције
визуелне
метафорике,
контраста, јединства
и доминанте у
простору
фантастике;
- формирају навике за
виши ниво културе
рада, квалитет
производа, културу
живота и слободног
времена;
- се ликовно
описмене, развију
креативне
способности,
припремају за
ефикасно и
савремено
укључивање у рад,
односно за различита
занимања.

Демонстрација
Графички радови
Опажање
Објашњавање
Цртање,
Сликање,
Вајање
Вежбање
Непосредно
преношење
динамичног тока
мисли у одређеном
временском
интервалу
Перцепција –
аперцепција
Kомбинаторика
унапред датог скупа
геометријских
бојених површина,
пластичних елемената
или линсатура
Фронтлни, групни,
индивидуални,
тандем

математика,
биологија,
српски језик,
физичко
васпитање,
музичка култура

наставник
ученик

2. ВИЗУЕЛНА
МЕТАФОРИКА
И
СПОРАЗУМЕВАЊЕ

се оспособе да
опажају и
представљају:
слободне
композиције
визуелне
метафорике,
контраста, јединства
и доминанте у
простору
фантастике;
- формирају навике за
виши ниво културе
рада, квалитет
производа, културу
живота и слободног
времена;
се ликовно описмене,
развију креативне
способности,
припремају за
ефикасно и савремено
укључивање у рад,
односно за различита
занимања.

Разговор
Демонстрација
Графички радови
Опажање
Објашњавање
Цртање
Сликање
Вајање
Вежбање
Објашњавање
улоге симбола у
савременом свету.
Боја као симбол,
облик као симбол,
пиктограми и сл.
Естетска анализа

биологија,
математика,
српски језик,
техничко и
информатичко
образовање
географија

наставник,
ученик

3. КОНТРАСТ,
ЈЕДИНСТВО И
ДОМИНАНТА У
ПРОСТОРУ

се оспособе да
опажају и
представљају:
слободне композиције
визуелне метафорике,
контраста,

Разговор
Демонстрација
Графички
радови
Опажање
Објашњавање

биологија,
географија,
физичко
васпитање,
техничко и

наставник,
ученик



Оперативни задаци:
- оспособљавање за опажање и представљање: слободне композиције, визуелне метафорике, контраста,

јединства и доминанте у простору, фантастике;
- формирање навика за виши ниво културе рада, квалитет производа, културу животу и слободног

времена;
- ликовно-визуелно описмењавање, развијање креативне способности, припрема за ефикасно и

савремено укључивање у рад одн. за различита занимања.

БИОЛОГИЈА

Ред.
Бр.

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активности

1 Увод Упознати појам биолошке
разноврсности, еволуцију,

нивое организације живог света
монолошка,
дијалошка,
демонстр.

еографија, историја,
ликовна култура

израда плаката,

настаници
биологије.

пед.-псих.
служба

2 Екологија и животна
средина

Упознати предмет екологије,
њен значај и компоненте

животне средине

јединства и доминанте у
простору фантастике;
- формирајунавике за
виши ниво
културе рада,
квалитет производа,
културу живота и
слободног времена;
- се ликовно описмене,
Развију креативне
способности,
припремају за
ефикасно и савремено
укључивање у рад, односно за
различита
занимања.

Цртање
Сликање,
Вајање
Вежбање
Естетска
анализа
Опажање и
представљање
Фронтлни,
групни,
индивидуални,
тандем

информатичко
образовање

4. СЛОБОДНО
КОМПОНОВАЊЕ И
ФАНТАСТИКА

се оспособе да
опажају и
представљају:
слободне композиције
визуелне метафорике,
контраста, јединства
и доминанте у простору
фантастике;
- формирају навике за
виши ниво културе
рада, квалитет
производа, културу
живота и слободног
времена;
- се ликовно
описмене, развију
креативне
способности,
припремају за
ефикасно и савремено
укључивање у рад,
односно за
различита занимања.

Разговор
Демонстрација
Графички радови
Опажање
Објашњавање
Цртање
Сликање
Вајање
Вежбање
Естетска анализа
Аперцепција
(замишљања
подстицање
имагинације)

физика,
биологија,
географија,
техничко и
информатичко
образовање,
историја,
музичка култура

наставник,
ученик



фронтални,
рад у пар.
рад у грап.,
индивид.

зидних новина,
организовање квиза

знања, псих.
радионице

ученици

помоћно
особље

3 Угрожавање, заштита
и унапређење
екосистема – животне
средине

Стицање знања о последицама
угрожавања природе

4 Глобалне последице
загађивања животне
средине

Упознавање последица
глобалних промена

5 Животна средина и
одрживи развој

Стицање ставова, знања и
умења неопходних за заштиту

животне средине

6 Животна средина,
здравље и култура
живљења

Развијање еколошке,
здравствене и културне свести

Оперативни задаци:
- упознавање појма биолошке разноврсности и њен значај за опстанак и еволуцију живота на Земљи;
- учење и схватање нивоа организације живог света у природи;
- упознавање предмета истраживања екологије и њеног значаја;
- упознавање компонената животне средине;
- упознавање еколошких фактора и њиховог значаја за живи свет;
- схватање основних односа исхране и повезаности живих бића у ланцима исхране;
- схватање узајамних односа живих бића и животне средине и динамике односа материје и енергије;
- схватање значаја еколошке равнотеже за одржавање екосистема;
- упознавање основних типова екосистема и животних услова у њима;
- стицање знања у вези са изворима и последицама угрожавања животне средине – екосистема;
- упознавање глобалних последица загађивања животне средине;
- упознавање појма и концепције одрживог развоја;
- разумевање улоге и значаја личног ангажовања у заштити животне средине;
- упознавање природних ресурса, њихове ограничености и значаја рационалног коришћења;
- изграђивање ставова, развијање знања и умења неопходних за заштиту животне средине и допринос

одрживом развоју;
- развијање еколошке, здравствене и културе живљења.

ХЕМИЈА
Р.бр
ој

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

Начин
остваривања

Корелација Носиоци
активности

1 НЕМЕТАЛИ,
ОКСИДИ НЕМЕТАЛА
И КИСЕЛИНЕ

Ученик треба да зна заступљеност неметала у
природи, разуме основна својства неметала, повезује
структуру атома неметала са њиховим својсвима и
положајем у ПСЕ, зна својства неметала за
практичну примену...

Излагање
Дијалог

Демонстр.м
Огледи

Лаб.вежбе
Реш.рач.задат.

Физика
математика
Израда
плаката

Наставник,
ученици

координатор

2 МЕТАЛИ, ОКСИДИ
МЕТАЛА И
ХИДРОКСИДИ

Упознавање најважнијих метала, једињења, знање да
је валенца метала у оксиду и бази једнака,
доказивање својство база помоћу индикатора, знање
о корозији и заштити

Излагање
Дијалог

Демонстр.м
Огледи

Лаб.вежбе

Физика
математика
Квиз знања

3 СОЛИ Ученик треба да усвоји знања о појму соли,
саставља формуле соли, уочава повезаност оксида и
киселина, хидорксида и соли, зна заступљеност
натријум хлорида и калцијум карбоната

Биологија
Математика

4 ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА
ДИСОЦИЈАЛЦИЈА
КИСЕЛИНА,
ХИДРОКСИДА И
СОЛИ

Разумевање утицаја поларних молекула воде,
разлика киселина у води и бази, разумевање
повезаност оксида, киселина, хидроксида и соли.

Излагање
Дијалог

Демонстр.м
Огледи

Лаб.вежбе

Физика
математика



5 УВОД У ОРГАНСКУ
ХЕМИЈУ

Разумевање угљеника, да се његови атоми могу
међусобно везивати, врсте веза, једињења

Излагање
Дијалог

Демонстр.м
Огледи

Лаб.вежбе
Реш.рач.задат.

Биологија
Математика

6 УГЉОВОДОНИЦИ Разликовање алкана, алкина и алкена, разумевање
структурне изомерије, познавање физ. и хем.
особина угљоводоника, реакција алкана и алкена,
знање деривата нафте

Дијалог

излагање

демонстр.м.
лаб.вежбе

Пројекција
графо фолија

Географија
математика
Израда
плаката

7 ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА СА
КИСЕОНИКОМ

Разумевање функционалне групе као дела молекула
који условљава својства једињења, одређивање
својстава сваке класе једињења, успостављање везе
између класа и представљање једначинама

Биологија
математика

8 БИОЛОШКИ ВАЖНА
ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА

Познавање масти, уља и својства, улози у живим
бићима и примени, угљених хидрата, протеинима,
есенцијалним аминокиселинама, витаминима

Биологија
математика
Квиз знања
Израда
плаката

Оперативни задаци:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе хемије

сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе хемије буду у пуној мери реализовани;
- омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије;
- омогућавање уч. да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој разл. технологија и

развој друштва уопште;
- омогућавање ученицима да разумеју научни метод којим се у хемији долази до сазнања;
- оспособљавање ученика да користе језик хемије као науке: да знају хемијску терминологију и да

разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и једанчина;
- стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супастанци и њиховим

променама долазити на основу дем. огледа или огледа које самостално изводе и развијати притом
аналитичко и критичко мишљење;

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, правилно и
безбедно, по себе и друге, руковати лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама;

- оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања;
- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство

за решавање теоријских и експерименталних проблема;
- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у

реалном окружењу;
- омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских

промена и његову практичну примену.
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Циљ наставе и учења техничког и информатичког образовања је да ученици развију техничко-
технолошку писменост, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, да се ученици упознају са
техничко-технолошки развијеним окружењем, развију техничко мишљење и техничку културу рада.

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности



1. Информатичке
технологије

- прошире знања о основним
командама оперативног
система,

- прошире знања о коришћењу
интернета и електронске
поште,

- прошире знања о коришћењу
основних програма за обраду
текста, табела и слике,

- обуче се за припрему
презентација,

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство

Наставник и
ученици



2. Електротехнички
материјали и
инсталације

- упознају подсистеме
електроенергетског система,

- стекну појам о дистрибуцији
електричне енергије,

- упознају
електроинсталациони
материјал и елементе према
стандардима наведених
електроматеријала,

- упознају основне
електротехничке симболе,

- науче да читају
електротехничке шеме, а
једноставније да користе у
практичном раду,

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство,
физика, хемија,
биологија и
математика

Наставник и
ученици



3. Електричне
машине и уређаји

- упознају основне делове
електротермичких и
електродинамичких апарата и
уређаја у домаћинству,

- да знају како фунционишу
поједини електрични уређаји

- науче да правилно користе
електричне уређаје и апарате,

- да стекну свест о
опасностима и заштити од
струјног удара

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство,
математика,
биологија,
географија и
физика

Наставник и
ученици

4. Дигитална
електроника

- упознају основне
електронске елементе,

- науче симболе и шеме у
електроници,

- схвате принципе рада
телекомуникационих и
аудиовизуелних уређаја у
домаћинств

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни и у пару

Информатика и
рачунарство,
математика, хемија
и физика

Наставник и
ученици

- развијају конструкторске
способности израдом и

Методе рада:
Практичан и истраживачки



Оперативни задаци:
- проширивање знања о основним командама оперативног система;
- проширивање знања о коришћењу интернета и електронске поште;
- проширивање знања о коришћењу основних програма за обраду текста, табела и слике;
- обучавање за припрему презентација;
- упознавање подсистема електроенергетског система;
- стицање појма о дистрибуцији електричне енергије;
- упознавање електроинсталационог материјала и елемената према стандардима наведених

електроматеријала;
- упознавање основних електротехничких симбола;
- учење читања електротехничке шеме и коришћење једноставнијих у практичном раду;
- стицање основних практичних знања и умења у састављању електричних струјних кола;
- упознавање основних делова електротермичких и електродинамичких апарата и уређаја у

домаћинству;
- учење правилног коришћења електричних уређаја и апарата;
- упознавање основних електронских елемената;
- учење симбола и шема у електроници;
- схватање принципа рада телекомуникационих и аудиовизуелних уређаја у домаћинству;
- развијање конструкторских способности израдом и склапањем модела електротехничких и

електронских уређаја и апарата према одговарајућим шемама.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

5.
Од идеје до
реализације
( модули)

склапањем модела
електротехничких и
електронских уређаја и
апарата према одговарајућим
шемама.

рад

Облици рада:
групни,
индивидуални,
у пару

Информатика и
рачунарство и
физика

Наставник и
ученици

Ред.
број НАСТАВНЕ ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активности

1. ОСТАЛЕ
АКТИВНОСТИ

Упознавање са
значајем
физичког и
здравственог
васпитања

Подстицање
хармоничног
развоја и
правилног
држања тела

Облик рада:
Фронтални
Групни
У пару
Индивидуални
Комбиновани

Метод рада:
Вербални
Демонстративни
Практични
Метод разговора
Усмено излагање

Биологија
Географија
Музичка култура
Ликовна култура
Информатика
Математика
Српски језик

Наставник
физичког
васпитања

2. АТЛЕТИКА

Развијање
здравствене
културе, чувања
здравља и
заштити природе
и човекове
околине.

Усвајање
одређеног фонда
моторичког
знања и умећа,
свестрани развој
и усавршавање.

3. ГИМНАСТИКА

Формирање
морално -
вољних
квалитета
личности,
стицање и
развијање свести
о потреби
здравља,.

Развијање
физичких
способности,
усвајање
моторичких
знања, умења,
навика и
тоеријско
образовање



Оперативни задаци:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физичког

васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физичког васпитања буду у
пуној мери реализовани;

- подстицање раста, развоја ученика и утицање на правилно држање тела;
- развој и усавршавање моторичких способности;
- стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање

теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања, 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.

4.

СПОРТСКЕ ИГРЕ
РУКОМЕТ
КОШАРКА
ОДБОЈКА

Задовољење
примарних
мотива ученика,
посебно потребе
за кретањем,
игром и
такмичењем

Развијање
потребе за
стваралаштвом у
смеру спортско-
техничких и
тактичких
достигнућа и
доживљавању
личног успеха

5.
МЕРЕЊЕ
МОТОРИЧКИХ
СПОСОБНОСТИ

Стимулисати
телесни развитак
повећањем снаге
мишића и даљим
развојем
способности

Утицати на
потребу за
кретањем и
развијањем
координације
гипкости и снаге.



ПРОГРАМИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

Начин
остваривања

Корелација Носиоци
активности

1 Увод Стицање знања, формирање ставова, развијање
вештина и усвајање вредности које су
претпоставка за успешан одговоран и
ангажован живот у демократском друштву

Активна и
интерактивна

метода,

решавање
задатака са
освртом на
ситуације из
свакодневног

живота,
дискусија,

аргументовање,
дебата, анализа

случаја,
поређење,
покретање
иницијативе

рад у групи, у
паровима,

тимска настава,
подела улога

Историја, српски
језик, географија

коришћење разл.
извора (књиге,

штампа,
телевизија,
Интернет...)

сарадња са Ђачким
парламентом

израда паноа

наставник
историје

наставник
информатике

пед.-псих.
служба

наставник грађ.
васпитања

2 Деца у
савременом
свету

Стварање разноврсних могућности да кроз
различите садржаје и облике рада током
наставе ГВ сврха, циљеви и задаци
образовања, као и циљеви наставе ГВ буду у
пуној мери реализовани
Разумевање концепта универ.права детета
Критички однос према злоупотреби права
детета
Неопходни услови за остваривање најбољих
интереса детета
Упознавање са националним законодавним
оквиром чији је циљ заштита интереса деце

3 Медији у
савременом
друштву

Разумевање улоге и значај медија у
савременом друштву
Упознавање са улогом медија у креирању
слике детета у друштву

4 Завршни део Шта носим са собом, размена ученичких
искустава о активностима реализованим на
часовима ГВ

Задаци:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе

грађанског васпитања буду у пуној мери реализовани;
- разумевање концепта универзалности права детета;
- стицање знања о узорицма различитог степена остварености права детета у савременом свету;
- подстицање развоја критичког односа према појавама злоупотребе права детета;
- упознавање са неопходним условима за остваривање најбољег интереса детета;
- упознавање са местом, улогом и значајем међународних организација које су у свом раду баве

унапређивањем положаја деце;
- упознавање са местом, улогом и значајем институција и организација које се у свом раду баве

унапређивањем положаја деце у Србији;
- упознавање са националним законодавним оквиром чији је циљ заштита интереса деце;
- разумевање места, улоге и одговорности државе, друштва, породице и детета у унапређивању

положаја деце у једном друштву;
- идентификовање особина, знања и вешитна код деце које су значајне за њихову активну улогу у

унапређивању положаја деце у друштву;
- разумевање улоге и значаја медија у савременом друштву;
- унапређивање вештина критичког разматрања информација добијених преко различитих медија;
- упознавање са улогом медија у креирању слике детета у друштву.

ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Оперативни задаци:
- стицање свести о томе да је личност заједница слободе с другом личношћу;
- развијање свесности разлике између природе и личности;
- запажање да је личност носилац постојања природе;
- уочавање да у хришћанској онотологији нема сукоба и искључивости између једног и многих.

Програм се налази у прилогу Школског програма



ВЕРСКА НАСТАВА - КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК

Редни
број

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

Начин
остаривања.

Корелација Носиоци
активности

1 УВОД Упознавање ученика са садржајима
програма католичког вјеронаука за осми
разред

фронтални,
групни,

индивидуални

закључивање,
доказивање,
решавање
проблема,
вредновање,
разговор

историја

коришћење
Библије и
свакодневна

примена искустава

учествовање у
прослави школске
славе Св.Саве

присуство
Литургији

посета цркве

наставник
историје

одељенске
старешине

свештеник

директор

2 ЧОВЈЕК КОЈИ ТРАЖИ
ИСТИНУ

Објаснити ученику да нам Бог говори не
само у поуци него и у примјерима живота.

3 ИСУС КРИСТ КОЈИ
ОБЈАВЉУЈЕ БОГА И
СМИСАО ЧОВЈЕКА

Разговор о томе зашто и како треба
захвалити Богу за родитеље, браћу и
пријатеље.
Како усвојити начела и праксу живота.

4 МИСТИЧНО ТИЈЕЛО
КРИСТОВО – ЦРКВА

Усвојити знања о працркви, данашњој
цркви, цркви у сувременом свету.
Црквеност у различитим учењима.

5
КРИШЋАНСКИ
ЖИВОТ КАО
СВЈЕДОЧЕЊЕ
ИСТИНЕ

Упознавање учењем – живот милости,
извори новога живота, живот у
пунољетности, у служби заједнице, живота.
Систематизација градива.

ВЕРСКА НАСТАВА - РЕФОРМАТСКА ХРИШЋАНСКА ЦРКВА

Ред.
бр

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација

1.
УВОД Упознавање ученика са садржајима

програма за осми р. Дијалошка м.

Илустративна
метода

Фронтални облик

Индивидуални рад

Рад на тексту

историја

коришћење
Библије и
свакодневна

примена искустава

учествовање у
прослави школске
славе Св.Саве

присуство
Литургији

посета цркве

В
Е
Р
О
У
Ч
И
Т
Е
Љ

2.
ОПШТА ПИТАЊА
ИЗ ЦРКВЕНОГ
ЖИВОТА

Вредновање верских и социјалних
датости у хришћанству и људској
заједници

3.
ЦРКВЕНА
ЕПАРХИЈА

Упознавање са неких појмовима из
црквеног живота

4.
ЦРКВЕНА
ОПШТИНА

5.
РЕФОРМАТСКА
ЦРКВА МАЂАРА У
СРБИЈИ

Усвајање учења реформатске цркве
у Србији

6.
ОБЕЛЕЖЈА
РЕФОРМАТСКЕ
ЦРКВЕ

Упознавање са основним
обележјима реформатске цркве

7.
ЖИТИЈЕ
АПОСТОЛА
ПАВЛА

Проучавање вредних списа и
извођење животних порука

8.
РЕФОРМАТСКИ
ПОКРЕТ У
МАЂАРСКОЈ

Упознавање са историјом
реформатске цркве

9.

РЕФОРМАТСКИ
ПОКРЕТ У
ДРУГИМ
ЗЕМЉАМА

10.
ВРЕМЕ ЦРКВЕНЕ
РЕНЕСАНСЕ Упознавање са историјом цркве

11.
ТРАНСИЛВАНИЈА
ЊЕГОВИ
ВЛАДАРИ

12.
МУЧЕНИШТВА,
РОБОВАЊА НА
ГАЛИЈАМА

13.

ОБНАВЉАЊЕ
ОСАВРЕМЕЊАВА
ЊЕ БОЖЈЕ
СЛУЖБЕ



Оперативни задаци:
- изградња комплетне и одговорне особе у однос према себи, према вјерским вреднотама, према другим
људима и коначно да се осећа позваним да те вредноте не само спознаје и говори него и потврђује
животом.

СТРАНИ ЈЕЗИК
Оперативни задаци:
Оперативни задаци по језичким вештинама постепено се проширују и усложњавају. Истовремено се
континуирано примењују и оперативни задаци из претходних разреда.
- разумевање говора;
- разумевање писаног текста;
- усмено изражавање;
- интеракција;
- писмено изражавање;
- медијација;
- доживљај и разумевање књижевног текста;
- знање о језику и стратегије учења.

РУСКИ ЈЕЗИК

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ (ИСХОДИ)
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА Корелација са предметима Носиоци

активности

Средства масовних
информација

-изнесе лични став према медијима;

-распита сео цени и техничким
подацима мобилног телефона;

-изнесе мишљење о рекламама,
улози телевизије, биоскопа и
књижевности у животу младих;

Облик рада:
Фронтални
Групни
У пару
Индивидуални
Комбиновани

Метод рада:
Вербални
Демонстративни
Практични
Метод разговора
Усмено излагање

Биологија
Географија
Музичка култура
Ликовна култура
Српски језик
Историја
Први страни језик
Информатика

Наставник и
ученик

Спорт и здравље

-изнесе мишљење о улози спорта у
животу;

-опише омиљеног спортисту;

-изнесе мишљење о здравој храни ;

Путовање по Русији

- тражи и пружи кратка и
једноставна обавештења о месту за
одмор и смештају, времену
полетања и слетања авиона;

-искаже утиске о доживљајима са
распуста

14.
ОБЛИЦИ
ДОДАТНИХ
БОГОСЛУЖЕЊА

Усвајање основних облика
богослужења и мисионарских
делатности

15.
МИСИОНАРСКЕ
ДЕЛАТНОСТИ

16. СВЕТСКЕ ВЕРЕ Учење о битним обележјима вере и
хришћанства17. ХРИШЋАНСТВО

18. ПОНАВЉАЊЕ Систематизација градива



НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Шта желиш да
постанеш? Ја хоћу да
будем лекар.
Шта ради један
лекар? Он ће
прегледати
болеснике.Какав је
посао кувара?Тај
посао је
интересантан. Чији је
предмет? Ко...?

Разуме и адекватно реагује
на прочитани/ одслушани
текст

Кратак састан на тему шта
желим да постанем

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,

Српски језик

Мађарски језик

наставник,
ученик

2. Дискусија, путоваље
ради учења
језика,шта је
то?Смем ли ићи за
Енглеску?Кад
даш,годину,можеш
да путујеш
Шта си радила, кад
си била у Енглеској?

Разуме и адекватно реагује
на прочитани текст

Написати кратак Е-Маил на
тему зашто отићу на
распуст ради ученја страног
језика

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,

Српски језик

Мађарски језик

Географија

наставник,
ученик

3. Препознајеш бајку?
Било једном једна
мала девојчица...
Испричај бајку!

Разуме и адекватно
реагује/повезује текст и
слику

Пише модерну бајку,од
датих речи

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,

Мађарски језик
наставник,
ученик

4. Шта се ви
ди из статистике ?
Интернет и
Фацебоок

Разуме и адекватно реагује
на кратке текстове

Зна, користи и дискутује о
модерним медијима

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.
Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,

Информатика

Мађарски језик:

наставник,
ученик

5. Дали чуваш своју
околину?
Госпођа Вајгел
користи јави
превоз,иако има
Ауто.
Купујеш ли био-
производе?Молим?П
итам,дали купујеш
био-производе

Разуме и адекватно реагује
на вербалне диалоге, и ради
тест колико чувамо нашу
животну средину

Дисксија о алтернативним
изворима енергије

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Српски језик

Мађарски језик

Екологија/
Биологија

наставник,
ученик

6. Где и како се
друштвено
ангажовати?

Разуме и адекватно реагује
на прочитани текст –
Глобално и селективно Облици рада: Српски језик

наставник,
ученик



ИЗАБРАНИ СПОРТ

Оперативни задаци
- развој и одржавање моторичких способности ученика;
- учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта;
- стицање теоријских знања у изабраном спорту;
- познавање правила такмичења у изабраном спорту;
- формирање навика за бављење изабраним спортом;
- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у
такмичења;
- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицаљње да се баве
спортом;
- развој и одржавање специфичних моторичких способности;
- учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта;
- пружање неопходних знања из изабраног спорта;
- учење и усавршавање основне тактике изабраног спорта и њена примена у пракси;
- обавезна реализација такмичења на одељенском и разредном нивоу;
- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др.;
- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у изабраном спрорту;
- подстицање стваралаштва ученика у спорту.

Можмо помоћи
дргим људима.Мој
пријатељ се брине о
деци са посебним
потребама.
О чему дискутују ? –
О загаењу животне
средине.

разумвање текста

Зна да представи себе и
своју породицу, ко и да
опише трећу особу

Влада предвићеним
језичким средствима

фронтални,
индивидуални,
групни,

Мађарски језик

Ред.
број НАСТАВНЕ ТЕМА

ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА

Корелација Носиоци
активности

1.
СПОРТСКЕ ИГРЕ
ОДБОЈКА

Задовољење
примарних мотива
ученика, посебно
потребе за
кретањем, игром и
такмичењем

Развијање
потребе за
стваралаштвом у
смеру спортско-
техничких и
тактичких
достигнућа и
доживљавању
личног успеха

Облик рада:
Фронтални
Групни
У пару
Индивидуални
Комбиновани

Метод рада:
Вербални
Демонстративни
Практични
Метод разговора
Усмено излагање

Биологија
Географија
Музичка
култура
Ликовна
култура
Информатика
Математика
Српски језик

Наставник
физичког
васпитања

2.
СПОРТСКЕ ИГРЕ
КОШАРКА

Задовољење
примарних мотива
ученика, посебно
потребе за
кретањем, игром и
такмичењем

Развијање
потребе за
стваралаштвом у
смеру спортско-
техничких и
тактичких
достигнућа и
доживљавању
личног успеха

3.
СПОРТСКЕ ИГРЕ
ФУДБАЛ

Задовољење
примарних мотива
ученика, посебно
потребе за
кретањем, игром и
такмичењем

Развијање
потребе за
стваралаштвом у
смеру спортско-
техничких и
тактичких
достигнућа и
доживљавању
личног успеха



ХОР И ОРКЕСТАР

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ Начин
остваривања
програма

Корелација Носиоци

Х
О
Р

Вокално извођење Вокална техника, техника дисања, држања
тела

Припрема за
сценски
наступ

Демонстратив
на, практичан
рад,
индивидуалан,
групни, у пару

Музичка кул.

Квиз знања,

Приредбе
(Дан школе,
Св.Сава, Нова
година...)

Наставник

КоординаториХорске композиције Упознавање са хорским композиц,
теоријско и историјско објашњење

Извођење одабраних
композиција

Карактерно и изражајно извођење,
једноглас, вишегласје

О
Р
К
Е
С
Т
А
Р

Инструментално извођење Употреба инструмената, извођење
вишегласја и аранжмана

Инструменталне композиције Тумачење нотног текста, начина извођења
аранжмана

Извођење одабраних
композиција

Карактерно и изражајно извођење
оркестарског аранжмана, третман
инструмената у оркестру

Оперативни задаци
Ученици треба да:
- певају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа (народне, уметничке, дечје,
староградске)

- упознају основне појмове из музичке писмености
- упознају музичке дела уз основне информације о делу и композитору
- развијају стваралачке способности.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Ред.
бр.

НАСТАВНА ТЕМА
ЦИЉ ТЕМЕ
(ИСХОДИ)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
Корелација
са другим
предметима

Носиоци
активности

1. Табеларни
прорачуни

--зна да покрене програм
Microsoft Excel
-препознаје радно
окружење и елементе
радног прозора
- разликује радну свеску од
радног листа
-зна шта је ћелија и
одређује њену адресу
- разликује колону од реда
-уме да брише, премешта,
копира и отвара нову радну
свеску
-уме да отвори и обрише
радни лист,каои да му
промени име
-мења ширину редова и
колона
-препознаје типове података
који се уносе у ћелију
-користи алате за унос
података
-зна да форматира ћелију
-зна појам функције и начин
њеног уноса
-користи формуле за
табеларна израчунавања
-користи уграђене функције
програма
-црта и умеће графичке
објкете
-израђује графиконе на
основу унетих података

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Теничко и
информатичко

образовање 5, 6, 7,
8. разред

Информатика и
рачунарство 5,6, 7.
разред
Математика

Наставник,
ученик



-штампа табелу и прегледа
је пре штампања

2.
Изборни модули
Презентације на
мрежи

- покреће програм
Dreamweaver.

- подешава радно окружење
(укључује и искључује
потребне линије са
алатима).
-зна шта је сервис, сајт,
презентација на мрежи
-препознаје HTML језик
-формира основне тагове,
веб стране
-зна да прегледа страну у
веб читачу
-поставља боју и слику за
позадину
-уме да уноси тект и врши
операције над њим
-умеће слику на веб страну
и врши операције над њом
-зна да поставља
хиперлинкове
-уме да креира табелу на
веб страни
-зна да вреднује квалитет
урађене веб стране
-процењује садржај веб
стране
-повезује веб стране у сајт

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Техничо и
информатичко

образовање 5, 6, 7,
8.разред

Информатка и
рачунарство 5, 6,
7.разред
Ликовна култура

наставник,
ученик

3.
Израда самосталног
пројекта

-самостално израђује
пројекат
-уме да изабере тему на
основу своих могућности и
знања, као и интересовања
-користи знања из других
премета на основу одабране
теме
-зна да изабере средства за
реализацију пројекта
(софтвер)
-уме да селектује и сортира
прикупљени материјал за
пројекат
-обрађује селектовани
материјал на рачунару
-креира пројекат у
одговарајућем програму
-зна да тестира
функционалност пројекта
-презентује пројекат циљној
групи
-евалуира пројекат

Методе рада:
вербално-текстуална,
илустративно-
демонстративна.

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни,
тандем

Сви наставни
предмети

наставник,
ученик



Оперативни задаци
Ученици треба да се:
- оспособе за примену рачунара у области информација и комуникација;
- упознају са опасностимана Интернету и начинима заштите од њих;
- упознају са основама програма за снимање и обраду звука;
- упознају са основама програма за снимање и обраду видео записа;
- оспособе за израду мултимедијалних презентација;
- оспособе за писање једноставних програма;
- упознају са основама програма за цртање и графички дизајн;
- упознају са образовним софтвером.



ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

Разред Број часова допунске наставе/
Теме

Укупно

Српски језик Математика

Први
разред

18 18

36
-Припрема и
учење читања и писања
-Граматика
- Правопис
-Лектира

-Предемети у простору и
односи међу њима
-Линија и област
-Класификација предмета
према својствима
-Природни бројеви до 100

Други
разред

18 18
36-Језик

-Књижевност
-Језичка култура

Природни бројеви до 100
Геометријска тела и фигуре
Мерење и мере

Трећи
разред

18 18
36-Језик

-Књижевност
-Језичка култура

-Блок бројева до 1000
-Геометријски објекти и
њихови међусобни односи
-Мерење и мере

Четврти
разред

18 18
36-Језик

-Књижевност
-Језичка култура

-Скуп природних бројева
-Мерење и мере
-Површина

Допунска настава - Српски језик – I РАЗРЕД
Бр.часа Наставна јединица

1. Вежбе за развој графомоторике; Говорне вежбе
2. Вежбе за развој графомоторике; Говорне вежбе
3. Обрађена штампана слова;Причање на основу слике
4. Обрађена штампана слова; Вежбе шчитавања
5. Обрађена штампана слова; Вежбе шчитавања
6. Обрађена штампана слова; Вежбе читања
7. Обрађена штампана слова; Вежбе читања и писање по диктату
8. Вежбе читања и писања
9. Вежбе читања и писања
10. Писана слова
11. Писана слова
12. Писана слова
13. Читамо и пишемо
14. Вежбе читања и писања
15. Писање по диктату
16. Велико слово у писању
17. Самостално писање краћег састава
18. Писање по диктату



Допунска настава - Математика – I РАЗРЕД
Бр.часа Наставна јединица

1. Предмети у простору и односи међу њима
2. Упоређујемо предмете
3. Дуж; Линија и област
4. Скупови
5. Бројеви од 1 до 5
6. Редни бројеви
7. Сабирање и одузимање до 5
8. Бројеви од 6 до 9
9. Цифре. Једноцифрени бројеви
10. Парни и непарни бројеви
11. Сабирци и збир
12. Умањеник, умањилац, разлика
13. Сабирање и одузимање до 10
14. Бројеви од 0 до 20
15. Сабирање и одузимање до 20
16. Писање и читање бројева до 100
17. Сабирање двоцифрених бројева
18. Сабирање и одузимање двоцифреног и једноцифреног броја

предмет Српски језик као нематерњи (допунска настава)

разред I 2

р.бр. Теме Број часова за
тему

1.
Школа (утврђивање усвојености лексичког фонда везаног за школу – учионица,
одмор, учитељица...)

1

2. Породица и дом 2
3. Празници 2
4. Бројање до двадесет 1
5. Дани у недељи 1
6. Најближа околина 2

Укупан број часова на годишњем нивоу 9



Допунска настава – Енглески језик од I до IV разреда

Предмет Разред Области Број часова

Енглески језик

I

Школа
Ја и моји другови
Породица и блиско окружење
Празници
Мој дом
Исхрана
Одећа
Окружење

5 часова

II

Школа
Ја и моји другови
Породица и блиско окружење
Празници
Мој дом
Исхрана
Одећа

5 часова

III

Revision
SCHOOL – Learning to write
SCHOOL – Let’s count and play!
SCHOOL – What time is English?
SCHOOL – School friends
SCHOOL
FAMILY LIFE – Тogether at home
FAMILY LIFE – It’s December
FAMILY LIFE – Morning to night
FAMILY LIFE – I’m hungry
FAMILY LIFE
FUN – Dressing up
FUN – Playing at home
FUN – Playing in the park
FUN – Let’s have fun
FUN
ANIMALS AND PLACES – We like animals
ANIMALS AND PLACES – Where do you
live?
ANIMALS AND PLACES – This is my street
ANIMALS AND PLACES – Going on holiday
ANIMALS AND PLACES

12 часова

IV

ШКОЛА
ЈА И МОЈИ ДРУГОВИ
ПОРОДИЦА И БЛИСКО ОКРУЖЕЊЕ
ПРАЗНИЦИ
МОЈ ДОМ
ИСХРАНА
ОДЕЋА
ОКРУЖЕЊЕ
ОСТАЛО

14 часова



предмет Српски језик као нематерњи (допунска настава)

разред III 3

р.бр. Теме Број часова за
тему

1. Усвајање и увежбавање латиничног писма 1
2. Перфекат 1
3. Глаголски вид 1
4. Футур 1
5. Именске речи 1
6. Присвојне заменице и присвојни придеви 2
7. Деклинација именских речи (генитив, датив, акузатив) 1
8. Енклитички облици личних заменица (генитив, датив, акузатив) 1
9. Прилози и предлози 1
10. Месне одредбе (именице у локативу места и дативу правца кретања) 1
11. Инструментал (исказивање средства и друштва) 1

Укупан број часова на годишњем нивоу 12

разред IV 2

р.бр. Теме Број часова за
тему

1. Глаголски вид 1
2. Глаголски род 1
3. Презент 1
4. Футур 1
5. Усвајање и увежбавање ћириличног писма 1

6.
Заменице (употреба наглашених и ненаглашених облика у генитиву, дативу и
акузативу)

2

7. Функција (служба) речи у реченици 2
8. Правопис: употреба великог слова, писање скраћеница, спојено и 1

предмет Српски језик као нематерњи (допунска настава)

разред II 2

р.бр. Теме
Број часова
за тему

1. Поново у школи/На часу/Радни дан/Пијаца/Продавница/Рођендан... 2
2. Породичне и родбинске везе 1
3. Зима и празници 1
4. Присвојне заменице 2
5. Просторни односи 2
6. Дивље животиње 1
7. Делови људског тела 1
8. Домаће животиње и инсекти 1
9. Упознавање са називима из најближе околине (установе) 1

Укупан број часова на годишњем нивоу 12



одвојено писање речи
9. Месне одредбе (именице у локативу места и дативу правца кретања) 1
10. Инструментал (исказивање средства и друштва) 1

Укупан број часова на годишњем нивоу 12

Допунска настава – I разред
1. Мађарски језик: Читање речи помоћу научених слова
2. Мађарски језик: Читање речи
3. Мађарски језик: Читање речи
4. Мађарски језик: Читање
5. Мађарски језик: Читање
6. Мађарски језик: Читање
7. Мађарски језик: Читање
8. Мађарски језик: Читање
9. Мађарски језик: Читање
10. Мађарски језик: Читање
11. Математика: Одузимање
12. Мађарски језик: Читање
13. Математика: Сабирање и одузимање до 10
14. Мађарски језик: Читање и разумевање прочитаног
15. Математика: Сабирање и одузимање - задаци
16. Мађарски језик: Читање
17. Мађарски језик: Читање
18. Мађарски језик: Читање
19. Мађарски језик: Читање
20. Мађарски језик: Читање
21. Мађарски језик: Читање
22. Мађарски језик: Читање
23. Мађарски језик: Читање
24. Мађарски језик: Читање
25. Математика: Десетице и јединице
26. Мађарски језик: Читање
27. Мађарски језик: Читање
28. Математика: Раумевање и решавање текстуалних задатака
29. Мађарски језик: Читање
30. Мађарски језик: Читање
31. Математика: Разумевање и решавање текстуалних задатака
32. Математика: Сабирање и одузимање са преласком преко десетице
33. Математика: Одузимање до100
34. Мађарски језик: Читање
35. Мађарски језик: Читање
36. Математика: Мерење дужине



Допунска настава – српски језик - II разред
Редни
број

Наставна јединица

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Читање и разумевање прочитаног текста
Читање и разумевање прочитаног текста
Писање краћих реченица
Читање; писање једноставних реченица
Читање и одговарање на једноставна питања у вези са текстом
Гласови, слова, речи
Слог, преношење слогова у други ред
Причање и записивање догађаја
Именице
Главни чланови реченице
Читање и разумевање прочитаног текста
Латиница - читамо и пишемо
Латиница - читамо и пишемо
Вежбе изражајног читања
Вежбе изражајног читања
Именице - род и број
Латиница - читамо и пишемо
Изражајно читање; диктат

Допунска настава – математика –II разред
Редни
број

Наставна јединица

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Сабирање и одузимање до 20
Сабирање и одузимање до 20
Сабирање и одузимање до 100 - без прелаза
Сабирање и одузимање до 100 - без прелаза
Мере за дужину
Сабирање са потписивањем
Одузимање са потписивањем
Сабирање и одузимање двоцифрених бројева
Сабирање и одузимање двоцифрених бројева
Множење бројевима 2, 5 и 10
Множење бројевима 2, 3, 4, 5 и 10
Множење бројева
Таблица множења
Дељење бројева
Дељење бројева
Множење и дељење бројева
Задаци са две операције
Задаци са две операције



Допунска настава – IV разред
СРПСКИ Ј. МАТЕМАТИКА
1.Заједничке и властите именице 1.Читање и писање бр. до м.
2.Именице 2.Бројеви већи од милион
3.Писање састава 3.Упоређивање бројева
4.Писање састава 4.Јединице мере за површ.
5.Личне заменице 5.Писм.одузим. преко 1000
6.Придеви 6.Израч.површ.квадр.и прав.
7.Управни говор 7.Сталност збира и разлике
8.Глаголи 8.Редослед рачун.операција
9.Личне заменице,придеви и глаг. 9.Једначине са саб.и одузим.
10.Вежбе читања и писања 10.Једначине и неједначине
11.Бројеви 11.Множење и дељ. до 1000
12.Променљиве речи 12.Множење до 1000
13.Променљиве речи 13.Множење и дељење
14.Променљиве речи 14.Множење и дељење
15.Реченице 15.Редослед рачунских опер.
16.Скраћенице 16.Множење и дељење
17.Субјекат и предикат 17.Математички изрази
18.Објекат 18.Једначине са множ. и дељ.

Месец
Редни
број

Садржај рада

Т
О
К
О
М

Ш
К
О
Л
С
К
Е

Г
О
Д
И
Н
Е

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Градиво трећег разреда
Врсте речи
Бројеви већи од 1 000
Разумевање текста
Месна вредност броја
Глаголи
Бројеви већи од 1 000 000
Говорна и писмена вежба
Сабирање и одузимање
Именица
Сабирање и одузимање
Именице
Разломци
Придеви
Јединице мере за површину
Придеви
Површина квадрата и правоугаоника
Бројеви
Текстуални задаци
Личнр заменице
Множење и дељење
Писање састава
Множење и дељење
Реченице
Бројевна права
Главни делови реченице
Једначине и неједначине



28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Главни делови реченице
Једначине и неједначине
Зависни делови реченице
Квадар и коцка
Зависни делови реченице
Запремина квадра и коцке
Делови реченице
Текстуални задаци
Разумевање текста

Допунска настава – Српски језик од V до VIII разреда

Српски
језик

V

Граматика:
- врсте речи
- служба речи у реченици
- падежи
- именичке заменице
- глаголи
- глаголски облици
- вежбе граматичких садржаја
Књижевност
- читање
- народна књижевност
- стилске фигуре
- књижевни појмови и врсте
- драма
Језичка култура
- вежбе у писању писмених састава
- анализа написаног
Ортоепија
- казивање стихова
Правопис
- примена правописних норми

24 часа

Славица Симић

VI

Граматика:
- творба речи
- подела гласова
- гласовне промене
- анализа реченице
- глаголски облици
- придевске заменице
Књижевност
- форме приповедања
-главна осећања у лирским песмама
- епске песме
- стилске фигуре
- вежбе изражајног читања
Језичка култура
-вежбе писања састава, композиционе
целине, пасуси
- самостално писање
- анализа написаног
Правопис
-понављање правописних правила
- растављање речи на крају реда
- писање великог слова
- писање глаголских облика

12 часова

Андријана
Руварац

Граматика:
- понављање градива



VII

- врсте речи
- служба речи у реченици
- синтагма – појам и врсте; вежбе у
препознавању
- независни односи у сложеној реченици
- падежи
- глаголски облици
Књижевност
- књижевне врсте
- народна књижевност
Језичка култура
- читање и разумевање прочитаног текста
- читање и издвајање важних информација
- самостално писање
- анализа написаног
Правопис
- примена правописних норми

12 часова

Андријана
Руварац

VIII

Граматика:
-српски језик међу другим словенским
језицима
- развој српског књижевног језика; Вуков
рад
- синтагме
- зависне предикатске реченице
- глаголски облици
- грађење речи
- акценат
Књижевност
- народна књижевност
- уметничка књижевност
- прелазне врсте
- драма
- књижевни родови и врсте
- стилске фигуре
- читање
Језичка култура
- вежбе писања састава
- читање написаног
Ортоепија
- казивање стихова
Правопис
- употреба великог слова
-састављено и растављено писање речи
- писање скраћеница и растављање речи на
крају реда

12 часова
Андријана
Руварац



Допунска настава – Енглески језик од V до VIII разреда

Предмет Разред Области Број часова

Енглески језик

V

Cardinal and Ordinal Numbers
Present Simple Tense - verb to be
Plural of Nouns and Present Simple Tense
Present Simple tense – Frequency Adverbs
Possessive Adjectives
Have/Has got
The Past Simple Tense vs Past Continuous
Tense
Demonstrative Pronouns
Vocabulary check, Possessive Adjectives
Nouns, some, any, a, an
Family members and Personal Pronouns
Position of Adjectives
Reading

12 часова

VI

Personal Pronouns (Object Pronouns,
Possessive Adjectives)
The Present Simple Tense vs The Present
Continuous Tense
The Past Simple Tense vs Past Continuous
Tense vs Present Perfect Tense
Future – will and going to
The Present Continuous for the future
Articles
vocabulary
The present Perfect Tense
Going to and will
Modals: have to (must)

10 часова

VII

Past and Presence – Past Simple and Past
Continuous Tense
Present Perfect Tense; Adjectives and Nouns
Adjectives and Adverbs; vocabulary
The Future with the Present Continuous Tense
Can, need, may
Passive voice (Present Simple Passive)
The first coditional;
Second Conditional

6 часова

VIII

Present Perfect and Past simple Tense
Future Tenses
The first, the Second and the Third
ConditionalPassive voice; vocabulary
Plural of Nouns
Asking simple questions

8 часова



Допунска настава – Мађарски језик од V до VIII разреда

Мађарски
језик

V

Граматика:
- врсте речи
- служба речи у реченици
- именичке заменице
- глаголи
- глаголски облици
- вежбе граматичких садржаја
Књижевност
- читање
- народна књижевност
- стилске фигуре
- књижевни појмови и врсте
- драма
Језичка култура
- вежбе у писању писмених састава
- анализа написаног
Ортоепија
- казивање стихова
Правопис
- примена правописних норми

24 часа

VI

Граматика:
- творба речи
- подела гласова
- гласовне промене
- анализа реченице
- глаголски облици
- придевске заменице
Књижевност
- форме приповедања
-главна осећања у лирским песмама
- епске песме
- стилске фигуре
- вежбе изражајног читања
Језичка култура
-вежбе писања састава, композиционе
целине, пасуси
- самостално писање
- анализа написаног
Правопис
-понављање правописних правила
- растављање речи на крају реда
- писање великог слова
- писање глаголских облика

12 часова

VII

Граматика:
- понављање градива
- врсте речи
- служба речи у реченици
- синтагма – појам и врсте; вежбе у
препознавању
- независни односи у сложеној реченици
- глаголски облици
Књижевност
- књижевне врсте
- народна књижевност
Језичка култура
- читање и разумевање прочитаног текста
- читање и издвајање важних информација
- самостално писање
- анализа написаног
Правопис
- примена правописних норми

12 часова



VIII

Граматика:
- развој мађарског књижевног језика;
- синтагме
- зависне предикатске реченице
- глаголски облици
- грађење речи
- акценат
Књижевност
- народна књижевност
- уметничка књижевност
- прелазне врсте
- драма
- књижевни родови и врсте
- стилске фигуре
- читање
Језичка култура
- вежбе писања састава
- читање написаног
Ортоепија
- казивање стихова
Правопис
- употреба великог слова
-састављено и растављено писање речи
- писање скраћеница и растављање речи на
крају реда

12 часова

Допунска настава – Руски језик од V до VIII

Руски језик

V

„Знакомство”
„Гости в школе”
„Гости в доме”
„Концерт и провода”
„Звуки и буква”
„В Москва”
„Суббота”
Земља
„Перед Новом Годом”
„С Новим Годом”
„Зимние забава”
„О вкусах не скорот
Ми читамо,ви читате
„Кам все успет”
Занимајте се спортом
„Наступила Весна”
„О Пусији”
„Занимајте се за школу”
„Обедаем по руски”
„Скоро каникулв”
Русвменаја работа

18 часова

VI
Обележја сугласничког и самогласничког
система руског језика
Слагање субјекта и сложеног глаголског
предиката
Слагање субјекта и предикатива
Основни појмови о значењу и употреби
глаголског вида
Употреба садашњег и прошлог времена
глагола у функцији предиката
Слагање броја и именице
Исказивање посесивности
Исказивање временских односа

18 часова



Исказивање допадања и недопадања
Исказивање просторних односа
Конструкције са основним глаголима
кретања

VII
Руски простори
У здравом телу здрав дух
Ах та мода
Младост увек путује
Све у своје време
Све иде од породице
Екран и сцена су прозор у свет
Земља очекује твоју помоћ

18 часова

VIII

Довиђења распусте – добар дан школо
Не буди лењ
Родитељки дом – почетак почетка
Зимице – зимо
Ко у Москви није био, не зна шта је
лепо
Радом на души до професије
Идемо на екскурзије

18 часова

Допунска настава – Немачки језик од V до VIII

Немачки језик

V

Modul 1 - Ich, du, wir
- Wie heiβt du?
- Die Zahlen
- Der lesstimte Artikel
- Der unbestimmte Artikel
- Die Zahlen bis 1000
- Verb – wohnen
- Verb - sein
Modul 2 – Bei uns zu Hause
- Die Sachen – Adjektive
- kein – Negation
- nicht – Negation
- Präsens
- Fragewörter
- Verb – sprechen
- Akkusativ
- Verb - haben
Modul 3 - Alltägliches
- Verb – essen
- Verb – nehmen
- Adjektive
- Personalpronomen im Akkusativ
- Modalverben sollen/können
- Temporalangaben am/um
- Verben mit trennbaren Präfixen

9 часова

VI

Modul 4 – Freizeitaktivitäten
- Modalverben
- Possessivartikel im Nominativ
- Possessivartikel im Akkusativ
- Präpositionen
- Jahreszahlen
- Ordnungdzahlen
- Imperativ
Modul 5 – Krank, gesund, ungesund
- Körperteile

9 часова



- Krankheiten
- Kausalsätze
- Präteritum sein/haben
- Perfekt
- Dativ
Modul 6 – Mein Stadtviertel
- Verben wissen/können
- Verben stellen/stehen
- Verben legen/liegen
- Präpositionen mit Dativ/Akkusativ
- Präposition zu + Dativ
- Infinitivsätze mit zu

VII
Modul 7 – Gestern
- Perfekt – Starke Verben
- Perfekt – Verben (-ieren)
- Modalverben – Präteritum
- Dass - sätze
Modul 8 – Persönlichkeit
- Adjektive
- Adjektive (-isch, -iv, -lich)
- Futur
- Komparation der Adjektive; W - Sätze

9 часова

VIII

Modul 9 – Berufe
- Genitiv
- Temporale Sätze - wenn
- Temporale Sätze - als
- Präteritum
Modul 10 – Medien, Umwelt, Gesellschaft
- Obwohl – Sätze
- Objektsätze – ob/w – Sätze
- Perfekt
- Verben mit Präpositionen
- Futur

9 часова

Допунска настава – Математика од V до VIII

Математика

V
Скупови
Дељивост
Разломци
Круг
Једначине и неједначине
Угао
Осна симетрија

36 –
Александар
Хрњаз

18 – Елеонора
Кашлик

VI
Цели бројеви
Троугао
Рационални бројеви
Четвороугао
Површина четвороугла и троугла

24 –
Александар
Хрњаз

18 – Елеонора
Кашлик

VII
Реални бројеви
Питагорина теорема
Рационални алгебарски изрази
Многоугао
Круг
Функција
Сличност

34 –
Александар
Хрњаз

18 – Елеонора
Кашлик

VIII

Сличност
Тачка, права, раван
Линеарне једначине и неједнач. са једном
непознатом
Призма
Линеарна функција
Систем линеарних једначина са две

36 – Тања
Рајић

18 – Елеонора
Кашлик



непознате
Ваљак
Купа и лопта

Допунска настава – Физика од VI до VIII

Физика VI Кретање
Сила
Мерење
Маса и густина
Притисак

30 часова

VII Сила и кретање
Кретање тела под дејством силе теже. Сила
трења
Равнотежа тела
Механички рад и енергија. Снага
Топлотне појаве

30 часова

VIII
Осцилаторно и таласно кретање
Светлосне појаве
Електрично поље
Електрична струја
Магнетно поље
Елементи атомске и нуклеарне физике

12 часова

Допунска настава – Хемија од VII до VIII

Хемија
VII

Основни хемијски појмови
Атом и структура атома
Основне честице које изграђују супстанце:
атоми, молекули, јони
Хомогене смеше – раствори
Хемијске реакције и израчунавање

18 часова

VIII

Неметали, оксиди неметала и киселине
Метали, оксиди метала и хидроксиди
Соли
Електролитичка дисоцијација киселина,
база и соли
Угљоводоници
Органска једињења са кисеоником
Биолошки важна органска једињења
Хемија животне средине

18 часова

Допунска наста – Биологија од V до VIII

Биологија

V Више и ниже биљке
Гљиве
Монере
Ћелија

18 часова

VI Једноћелијски организми
Безкичмењаци и кичмењаци

18 часова

VII Порекло и развој људске врсте
Грађа човечијег тела
Репродуктивно здравље

18 часова

VIII
Екологија и животна средина
Угрожавање, заштита и унапређивање
екосистема
Загађивање животне средине; жив. сред. и
одрживи развој

18 часова



ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

Разред Број часова додатне наставе/
Теме

Укупно

Српски језик Математика

Четврти
разред

18 18
36-Језик

-Књижевност
-Комуникација

-Скуп природних бројева
-Мерење и мере
-Површина

Додатна настава – IV разред
1.Нумерација
2.Нумерација
3.Рачунски задаци
4.Магични квадрати и друге шеме
5.Магични квадрати и друге шеме
6.Магични квадрати и друге шеме
7.Магични квадрати и друге шеме
8.Проблемски задаци
9.Проблемски задаци
10.Решавање задатака из математичких листова
11.Решавање задатака из математичких листова
12.Решавање задатака из математичких листова
13.Решавање задатака из математичких листова
14.Решавање задатака из математичких листова
15.Решавање задатака из математичких листова
16.Решавање задатака из математичких листова
17.Решавање задатака из математичких листова
18.Решавање задатака из математичких листова
19.Решавање задатака из математичких листова
20.Решавање задатака из математичких листова
21.Решавање задатака из математичких листова
22.Решавање задатака из математичких листова
23.Решавање задатака из математичких листова
24.Решавање задатака са такмичења
25.Решавање задатака са такмичења
26.Решавање задатака са такмичења
27.Решавање задатака са такмичења
28.Израда и анализа задатака са општинског такмич.
29.Такмичење:Мислиша
30.Такмичење:Кенгур без граница
31.Занимљиви задаци
32.Занимљиви задаци
33.Занимљиви задаци
34.Занимљиви задаци
35.Занимљиви задаци
36.И ово је математика



Месец
Редни
број

Садржај рада

Т
О
К
О
М

Ш
К
О
Л
С
К
Е

Г
О
Д
И
Н
Е

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Римски бројеви
Римски бројеви
Римски бројеви
Магични квадрат и друге шеме
Магични квадрат и друге шеме
Магични квадрат и друге шеме
Нумерисање и пребројавање
Нумерисање и пребројавање
Нумерисање и пребројавање
Једначине и неједначине
Једначине и неједначине
Једначине и неједначине
Једначине и неједначине
Проблеми премештања, пресипања и превожења
Проблеми премештања, пресипања и превожења
Проблемски задаци
Проблемски задаци
Дешифровање
Дешифровање
Дешифровање
Цртање и пребројавање геометријских објеката
Цртање и пребројавање геометријских објеката
Цртање и пребројавање геометријских објеката
Цртање и пребројавање геометријских објеката
Разломци
Разломци
Разломци
Обим и површина правоугаоника и квадрата
Обим и површина правоугаоника и квадрата
Обим и површина правоугаоника и квадрата
Решавање задатака помоћу дужи
Решавање задатака помоћу дужи
Решавање задатака помоћу дужи
Решавање сложенијих задатака методом правоугаоника
Решавање сложенијих задатака методом правоугаоника
Решавање сложенијих задатака методом правоугаоника



Српски језик од V до VIII

Српски
језик

V

Граматика:
- специфичност падежа
- специфичност глагола и њихових облика
- именичке заменице
- глаголски облици
Књижевност
- драма као књижевни род
- извођење драме
- стилске фигуре
- анализа дела по избору ученикаЈезичка
култура
- богаћење културе усменог и писаног
изражавања
- увежбавање језичких метода
-самосталностваралаштво ученика
-изражајно читање и казивањеОртоепија
- лексичке вежбе
- семантичке вежбе
Правопис
-правописне норме

24 часа

VI

Граматика:
-суфиксално-префикс. творба речи,
творбена и грам. основа
-атрибутска и предикатска функција
именица и придева
- гласови према начину настанка
- гласовне промене и изузеци
- грађење и значење глаголских облика
- синтакса
Књижевност
- тумачење у епским и драмским делима
-објективна и субјективна дескрипција
-мотивска структура песмеЈезичка култура
-причање са коришћењем елемената
композиционе форме
- извештавање
- причање са променом гледишта
Ортоепија
-слушање звучних записа, лексичке и
семантичке вежбе
Правопис
- службено писмо, Ви, Ваш
- коришћење правописа
- писање глаголских облика

VII

Граматика:
- синтагма – синтаксичка јединица
-вежбе у препознавању шире синтагме
-независносложена реченицаКњижевност
-анализа књижевног дела по избору
ученика
- читање и издвајање прочитаног
- књижевни појмови и врсте
- драмске врсте
-драматизација сценског делаЈезичка
култура
- креативно стваралаштво ученика
- творба хипокористика
Ортоепија

12 часова



- лексичке вежбе
- семантичке вежбе

VIII

Граматика:
-синтаксичка анализа компликованијих
реченица
-самостално састављање дијаграма и
графикона
-проучавање локалног говора; самостални
радови ученикаКњижевност
- карактеризација ликова увидом у форме
приповедања
- истраживачки рад на речницима
-компаравтивни приступ обрађеним
књижевним текстовима
-драматизација прозног текстаЈезичка
култура
- усмено расправљање на теме из
свакодневног живота
- писање аргументованих текстова из
свакодневног живота
-самостално проналажење примера
бирократског језика Ортоепија
-вежбе у говорништву; кратко, садржајно и
језгровито излагање о одређеној теми из
одређеног времена пред
аудиторијумомПравопис
-анализа реклама с телевизије, из новина и
часописа, с рекламних паноа



Енглески језик од V до VIII

Мађарски
језик

V

Граматика:
- специфичност глагола и њихових облика
- именичке заменице
- глаголски облици
Књижевност
- драма као књижевни род
- извођење драме
- стилске фигуре
- анализа дела по избору ученика
Језичка култура
- богаћење културе усменог и писаног
изражавања
- увежбавање језичких метода
-самостално стваралаштво ученика
-изражајно читање и казивање
Ортоепија
- лексичке вежбе
- семантичке вежбе
Правопис
-правописне норме

24 часа

VI

Граматика:
- -атрибутска и предикатска функција
именица и придева
- гласови према начину настанка
- гласовне промене и изузеци
- грађење и значење глаголских облика
- синтакса
Књижевност
- тумачење у епским и драмским делима
-објективна и субјективна дескрипција

Енглески језик

VII

Present Simple Tense
Present Continuous Tense
Indefinite Pronouns
Present Simple and Present Continuous Tense
Past Simple Tense
Vocabulary
Past Simple Tense (regular verbs, spelling)
Past Simple Tense (irregular verbs)
Possessive Adjectives and Pronouns and
Possessive’s
Past Simple or Past Continuous

18 часова

VIII
Present Tenses (state verbs, questions,
pronouns)
Past Tenses
Place and time – Future Tenses (Future
Simple, going to)
Present Continuous for the future, Future
Continuous Tense
Preparation for the competition
First, second and third conditional; word
formation
Indirect speech (orders and requests,
statements, questions)
Passive voice ; gerund, modals

18 часова



-мотивска структура песме
Језичка култура
-причање са коришћењем елемената
композиционе форме
- извештавање
- причање са променом гледишта
Ортоепија
-слушање звучних записа, лексичке и
семантичке вежбе
Правопис
- службено писмо, Ви, Ваш
- коришћење правописа
- писање глаголских облика

VII

Граматика:
- синтагма – синтаксичка јединица
-вежбе у препознавању шире синтагме
-независносложена реченица
Књижевност
-анализа књижевног дела по избору
ученика
- читање и издвајање прочитаног
- књижевни појмови и врсте
- драмске врсте
-драматизација сценског дела
Језичка култура
- креативно стваралаштво ученика
- творба хипокористика
Ортоепија
- лексичке вежбе
- семантичке вежбе

12 часова

VIII

Граматика:
-синтаксичка анализа компликованијих
реченица
-самостално састављање дијаграма и
графикона
-проучавање локалног говора; самостални
радови ученика
Књижевност
- карактеризација ликова увидом у форме
приповедања
- истраживачки рад на речницима
-компаравтивни приступ обрађеним
књижевним текстовима
-драматизација прозног текста
Језичка култура
- усмено расправљање на теме из
свакодневног живота
- писање аргументованих текстова из
свакодневног живота
-самостално проналажење примера
бирократског језика
Ортоепија
-вежбе у говорништву; кратко, садржајно и
језгровито излагање о одређеној теми из
одређеног времена пред аудиторијумом
Правопис
-анализа реклама с телевизије, из новина и
часописа, с рекламних паноа



Руски језик од VII до VIII

Руски језик

VII

Руски простори
У здравом телу здрав дух
Ах та мода
Младост увек путује
Све у своје време
Све иде од породице
Екран и сцена су прозор у свет
Земља очекује твоју помоћ

18 часова

VIII

Довиђења распусте – добар дан школо
Не буди лењ
Родитељки дом – почетак почетка
Зимице – зимо
Ко у Москви није био, не зна шта је лепо
Радом на души до професије
Идемо на екскурзије

18 часова

Немачки језик од VII до VIII

Немачки језик

VII

Modul 7 – Gestern
- Perfekt
- Modalverben – Präteritum
- Ansichtskarte schreiben
- Interview machen
- Dass – sätze
Modul 8 – Persönlichkeit
- Sternzeichen
- Adjektive
- Futur
- Umweltschütz
- Komparation der Adjektive
- Landeskunde - Deutschland

18 часова

VIII

Modul 9 – Berufe
- Berufe
- Modalverb – wollen
- Genitiv
- Temporale Sätze - als
- Präteritum
- Dass – Sätze
Modul 10 – Medien, Umwelt, Gesellschaft
- Pronomen – manche/einige
- Obwohl – Sätze
- Objektsätze – ob/w – Sätze
- Perfekt
- zut Infinitiv
- Verben mit Präpositionen

18 часова



- Pronominaladverb
- Für wen? Mit wen? – Wofür? Womit?
- Futur

Математика од V до VIII

Математика
V

Скупови
Релације, графови; логички задаци
Дељивост бројева
Разломци
Дијаграми и њихова примена у решавању
проблемских задатака
Осна симетрија – конструктивни задаци
Права и кружница
Задаци логичко-комбинаторне природе
Развој нумерације

20 –
Александар
Хрњаз

9 – Елеонора
Кашлик

VI Цели бројеви
Троугао – општа својства
Подударност углова
Рационални бројеви
Дирихлеов принцип
одабрани конструктивни задаци о троуглу
Конструктивни задаци о четвороуглу
Конструкције при ограничењу
Задаци са математичких такмичења

10 –
Александар
Хрњаз

9 – Елеонора
Кашлик

VII

Површина троугла и четвороугла
Реални бројеви
Питагорина теорема (конструктивни
доказни задаци)
Степен
Многоугао и круг
Полиноми
Основи комбинаторике, називи
Директна и обрнута пропорционалност

20 –
Александар
Хрњаз

9 – Елеонора
Кашлик

VIII

Сличност
Диедар. Ортогонална пројекција
Једначине и неједначине са апсолутним
вредностима
Функција и читање графика
Геометријска тела, правилни полиедри
Диофантове једначине
Систем линеарних једначина
Задаци логичко-комбинаторне природе
Конгруенција по модулу
Пирамида

16 – Тања
Рајић

9 – Елеонора
Кашлик
+
36 – припремна
настава

Физика од VI до VIII

Физика

VI
Кретање
Сила
Мерење
Маса и густина
Притисак

12 часова

VII
Сила и кретање
Кретање тела под дејством силе теже. Сила
трења
Равнотежа тела
Механички рад и енергија. Снага
Топлотне појаве

12 часова

Осцилаторно и таласно кретање



Хемија од VII до VIII

Хемија

VII Основни хемијски појмови
Атом и структура атома
Основне честице које изграђују супстанце:
атоми, молекули, јони
Хомогене смеше – раствори
Хемијске реакције и израчунавање

18 часова

VIII

Неметали, оксиди неметала и киселине
Метали, оксиди метала и хидроксиди
Соли
Електролитичка дисоцијација киселина,
база и соли
Угљоводоници
Органска једињења са кисеоником
Биолошки важна органска једињења
Хемија животне средине

18 часова

Географија од VII до VIII

Географија

VII Ватрени појас Пацифика
Народи и обичаји
Ретке биљне и животињске врсте

18

VIII
Загађеност вода (класе река)
Ходрогеотермална енергија
Микроклима
Алтернативни извори енергије
Попис/кретање броја становника и
миграције

17

Историја од V до VIII

Шта је прошлост

VIII Светлосне појаве
Електрично поље
Електрична струја
Магнетно поље
Елементи атомске и нуклеарне физике

12 часова



Историја

V

Праисторија
Стари Исток
Стара Грчка
Хеленизам
Стари Рим

25 часова

VII Европа и средоземље у раном
средњем веку
Срби и њихови суседи у раном
средњем веку
Европа у раном средњем веку
Српски народ и његови суседи у
раном средњем веку
Српске земље у доба османлијских
освајања

19 часова

VII УСПОН ЕВРОПЕ (ЕВРОПА ОД КРАЈА XV
ДО КРАЈА XVIII ВЕКА)
СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ
ВЛАШЋУ ОД XVI ДО XVIII ВЕКА
ДОБА РЕВОЛУЦИЈА
НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ
СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ
ВЛАШЋУ ОД КРАЈА XVIII ВЕКА ДО
СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА
ИСТОРИЈА МАЂАРА

19 часова

VIII
СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. И
ПОЧЕТКОМ 20.ВЕКА
СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И СРБИ У
ХАБЗБУРШКОМ И ОСМАНСКОМ
ЦАРСТВУ ОД БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА
ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И РЕВОЛУЦИЈЕ У
РУСИЈИ И ЕВРОПИ
СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У ПРВОМ
СВЕТСКОМ РАТУ
СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И ДРУГОГ
СВЕТСКОГ РАТА
ЈУГОСЛОВЕНСКА КРАЉЕВИНА
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

9 часова

Биологија од V до VIII

Биологија

V Више и ниже биљке
Гљиве
Монере
Ћелија
Микроскопирање и препознавање
препарата

VI Једноћелијски организми
Безкичмењаци и кичмењаци
Дисекција

VII Порекло и развој људске врсте
Грађа човечијег тела
Репродуктивно здравље
Хигијена и болести човека
Екологија и животна средина



ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

VIII Угрожавање, заштита и унапређивање
екосистема
Загађивање животне средине; жив. сред. и
одрживи развој
Радне акције и излет у природи



Програм слободних активности и секција се налази у прилогу Школског програма

ПРОГРАМОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Садржаји се распоређују по месецима у зависност од других планова програма нпр: план екскурзије,
програм друштвено корисног рада – еко дан и спортски дан.

1. родитељски састанци ;
2. индивидуални рад са ученицима ;
3. припрема и учешће у раду одељенског већа ;
4. организација екскурзија;
5. организација посета позоришту, биоскопу;
6. друштвено користан рад (уређење учионице, сакупљачке акције, хуманитарне акције);
7. остали садржаји.

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

Септембар
1. Снабдевеност уџбеницима и прибором
2. Избор руководства ОЗ
3. Како се одвија живот у школи
4. Шта значи бити добар друг
Октобар
1. Договор о раду
2. Лична хигијена
3. Дружење и другарство, право или лажно – солидарност
5. Доносима правила понашања
Новембар
1. Књига је најбољи друг – посета библиотеци
2. Читамо и пишемо о јесени
3. Учионица наша дружионица
4. Расправа „Зашто се тужакамо“
Децембар
1. Расправа: „Зашто неко краде или лаже“
2. Стигли смо до краја првог полугодишта – анализа рада
3. Понашање у гостима
4. Прослава Нове године
Јануар
1. Прослава Светог Саве – школске славе
2. Како смо провели новогодишње и божићне празнике
Фебруар
1. Читање и илустровање бајке по избору
2. Читање и драматизација басни
3. Велики људи – наш узор
4. Посао који волим да радим
Март
1. Прослава 8. марта
2. Читање и рецитовање песама по избору
3. Читање и препричавање прича по избору
4. У сусрет пролећу, уређење паноа у учионици



Април
1. Априлске шале
2. Успех и дисциплина у нашем одељењу
3. Прослава васкршњих празника
4. Час у природи
Мај
1. Чуо сам и сазнао од старијих
2. Музика, спорт, игра улепшавају живот
3. Одељењска заједница и другарство у њој
4. Час је ваш – покажи шта знаш
Јун
1.Разговор о успеху на крају године

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

Септембар
1. Поново у школи
2. Снабдевеност уџбеницима и прибором
3. Избор руководства ОЗ
4. Лична хигијена
Октобар
1. Хуманост на делу
2. У сусрет јесени
3. Понашање у школи и ван ње
4. Да ли је оцена мерило знања
Новембар
1. Читање дечије штампе
2. Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода
3. Занимљива прича о неком проналаску
4. Шта сам сазнао о завичају
Децембар
1. Случајеви доброг и лошег понашања у школи и ван ње
2. Зимске чаролије
3. Разговор о успеху
4. У сусрет Новој години
Јануар
1. Како смо провели зимски распуст
2. Читање прича по избору
Фебруар
1. Шале, досетке и загонетке
2. Како негујемо другарство
3. Чули смо, видели и прочитали
4. Колико поштујемо правила понашања
Март
1. Посета пошти
2. Прочитао сам занимљиву књигу, видео на ТВ
3. У сусрет пролећу
4. Моја машта може свашта
Април
1. Априлске шале
2. Како се дружимо у нашем одељењу
3. Анализа успеха и дисциплине



4. Час је ваш – покажи шта знаш
Мај
1. Шта не волим, од чега стрепим
2. Здрав човек као нормалан члан друштва
3. Препоручико бих другу
4. Одељењска заједница и другарство у њој
Јун
1.Анализа успеха на крају школске године

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

Септембар
1. Поново у школи
2. Снабдевеност уџбеницима и прибором
3. Избор руководства ОЗ
4. Разговор о лепом понашању - бонтон
Октобар
1. Које особине треба да поседује ученик
2. Размењујемо позитивна искуства
3. Колико лоши људи утичу на околину
4. Како негујемо другарство
5. Хигијена становања
Новембар
1. Дружење и другарство
2. О чему размишљам кад сам сам
3. Шта утиче на наше расположење
4. Разговор о себичности
Децембар
1. Како да повећамо обим нашег знања
2. Чување личне и школске имовине
3. Припреме за прославу Нове године
Јануар
1. Прослава Светог Саве
2. Како смо провели празнике
Фебруар
1. Како лоши људи утичу на околину
2. Како помажемо болесном другу
3. Како се одвија живот у школи
4. Учимо се одговорности
Март
1. Припреме за прославу 8-ог марта
2. Шта је то што ме вређа
3. Посета продавници, пијаци
4. Како се понашамо на јавном месту
Април
1. Како се ми дружимо у нашем одељењу
2. Час је ваш – покажи шта знаш
4. Шта бих питао свог друга
Мај
1. Шта бих мењао у нашем одељењу
2. Лепо понашање
3. Уређење учионице и одељењског паноа



4. Час у природи
Јун
1.Разговор о успеху на крају године

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

Септембар
1. Поново у школи – избор руководства
2. Снабдевеност уџбеницима и прибором
3. Лична хигијена
4. Кућни ред и понашање у школи
5. Безбедност деце у саобраћају - МУП
Октобар
1. Дечја недеља – програм за први разред
2. Однос према школској имовини
3. Улепшајмо простор око нас
4. Развијање смисла за колективни живот
5. Полиција у служби грађана - МУП
Новембар
1. Развој солидарности
2. Помозимо другу у учењу
3. Рад са ученицима с тешкоћама у раду и понашању
4. Шта је то бонтон
5. Насиље као негативна појава - МУП
Децембар
1. Разговор о прочитаним књигама
2. Нај друг – другарица
3. Анализа успеха на крају првог полугодишта
4. У сусрет Новој години
5. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола - МУП
Јануар
1. Прослава Светог Саве – школске славе
2. Како смо провели зимски распуст
Фебруар
1. Читање дечије штампе
2. Разговор о омиљеним занимањима људи
3. Разговор о темама које нас интересују
4. Како користим слободно време
5. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа - МУП
Март
1. Прослава Дана жена
2. Разговор о непожељним особинама личности – себичност, агресивност
3. Како поштујемо правила понашања
4. Анализа успеха и дисциплине
5. Превенција и заштита деце од трговине људима - МУП
Април
1. Како поштовати себе и друге
2. На прагу пубертета
3. Припрема за екскурзију
Мај
1. Разговор о филмовима и ТВ серијама
2. О чему размишљам



3. Шта смо сазнали и научили у четвртом рзреду
4. Прве симпатије
5. Заштита од пожара, као и заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода -
МУП
Јун
1. Анализа успеха
2. Припрема мале матуре

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА

Септембар
1. Пријем одељења и прикупљање релевантних података о ученицима, упознавање са правилима
понашања у школи
2. Организовање одељењског колектива, избор руководства, упознавање са обавезама у петом разреду
3. Значај ужине за школско дете
4. Проблеми преласка са разредне на предметну наставу – анкета - Педaгог
Октобар
1. Упознавање са правилима понашања у школи
2. Безбедност у саобраћају – МУП
3. Економичан начин учења, режим дана – Педагог
4. Та тешка реч извини
5. Дефинисање одељењских правила и приказ на плакату
Новембар
1. Анализа успеха, дисциплине и анализа уредности похађања наставе и предлог мера за побољшање
успеха – укључивање у допунску наставу
2. Одржавање личне и опште хигијене
3. Другарство, уважавање различитости
Децембар
1. Мој избор занимања – Психолог
2. Како се одупрети ризичном понашању
3. Анализа успеха и дисциплине
4. Припреме за прославу Нове године
Јануар
1. Припреме за прославу Светог Саве
Фебруар
1. Планирање успеха у другом полугодишту
2. Саветодавни рад са ученицима који показују посебне склоности у раду и ученицима који ће
учествовати на такмичењима
3. Врсте насиља – упитници и предавање – Педагог
4. Култура понашања, шта замерам својим вршњацима
Март
1. Читао сам, гледао сам
2. Однос наставник – ученик и ученик-ученик
3. Пажљиво са речима
4. Како проводимо слободно време
Април
1. Анализа успеха и дисциплине ученика у овом периоду
2. Како да сачувамо животну средину
3. Учешће у хуманитарним акцијама
4. Ускрс – традиционална обележја
Мај
1. Посета позоришту



2. Пружање помоћи у побољшању успеха
3. Разговор о екскурзији, култура понашања на екскурзији
Јун
1. Анализа успеха у току школске године
2. Весели сатанак

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕШЕСТОГ РАЗРЕДА

Септембар
1. Упознавање са програмом ОЗ у шестом разреду и анализа правила понашања у школи
2. Прикупљање података о ученицима (социјална структура) и новчаних средстава (уписнина, кухиња ...)
3. Хигијена и уређење учионице, ходника, школског дворишта...
4. Чување школске и личне имовине
5. Безбедност деце у саобраћају - МУП
Октобар
1. Упознавање са правим адетета поводом Дечије недеље
2. Методе и чиниоци успешног учења и рада – Педагог
3. Посета кладионицама – стварање зависности – Педагог, Центар за соц. рад, Спортски савез
4. Анализа уредности похађања наставе и предлог мера за побољшање успеха
5. Полиција у служби грађана - МУП
Новембар
1. Зависност од интернета – Наставник информатике
2. Правилна исхрана – основ човековог здравља
3. Штетност пушења и употреба лкохола –Педагог (предавање, уптник, радионица)
5. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола - МУП
Децембар
1. Испитивање социометријске структуре – Психолог
2. Развијање другарства и међусобне солидарности
3. Анализа успеха и дисциплине у првом полугодишту
4. Теме посвећене Новој години
5. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола - МУП
Јануар
1. Час посвећен личности и делу Светог Саве
Фебруар
1. Планирање успеха у другом полугодишту и организовање међусобне помоћи ради побољшања успеха
2. Саветодавни рад са ученицима који показују посебне склоности у раду и ученицима који ће
учествовати на такмичењима
3. О другарству, поверењу и љубави – прва љубав
4. Који ми се позив допада, разговор о битним својствима појединих позива
5. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа - МУП
Март
1. Како проводимо слободно време
2. Анализа успеха и дисциплине у протеклом периоду
3. Час је ваш – покажи шта знаш
4. Превенција и заштита деце од трговине људима - МУП
Април
1. Планирање успеха у наредном периоду
2. Одржавање личне хигијене
3. Колико здраво живимо – бављење физичком активношћу
4. Припреме за екскурзију, понашање у саобраћају и на јавном месту
Мај
1. Одлазак у биоскоп



2. Разговор о броју прочитаних књига
3. Како се одупрети у ситуацији кад нас неко наговара да нешто урадимо (примери из свакодневног
живота, сценско извођење)
4. Осврт на сопствено и туђе понашање
5. Заштита од пожара, као и заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода -
МУП
Јун
1. Анализа успеха и дисциплине у овој години
2. Весели састанак

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА

Септембар
1. Упознавање са програмом рада ОЗ у седмом разреду и анализа правила понашања у школи
2. Прикупљање података о ученицима (социјална структура) и новчаних средстава (уписнина, кухиња...)
3. Правила понашања у школи
Октобар
1. Правила лепог понашања према пријатељима
2. Доношење одељењских првила
3. Развијање потребе ученика за културне и образовне вредности – читање дневне и дечије штампе
4. Трговина људима –Црвени крст, МУП
5. Анализа успеха и дисциплине у протеклом периоду
Новембар
1. Одржавање личне и опште хигијене
2. Представљање програма и портфолиа за ученике и договарање о начину рада – радионица из
програма ПО-Педагог
3. Слободно време – задовољство или проблем
4. Адолесценција као животно доба
Децембар
1. Омиљена и неомиљена занимања
2. У свету вештина и способности – радионица из програма ПО
3. Предавање о наркоманији – Дом здравља, Спортски савез, Психолог, Педагог
4. Анализа успеха и дисциплине у првом полугодишту
Јануар
1. Час посвећен личности и делу Светог Саве
Фебруар
1. Планирање успеха у другом полугодишту и организовање међусбне помоћи ради побољшања успеха
2. У очима других – радионица из ПО
3. Саветодавни рад са ученицима који показују посебне склоности у раду и ученицима који ће
учествовати на такмичењима
4. Ризично понашање младих – Психолог
Март
1. Шта ученици цене а шта замерају у организацији рада школе
2. Припрема сусрета са експертима у нашој школи – експерти у нашој школи – радионица из ПО
3. Анализа успеха и дисциплине у протеклом периоду
4. Однос појединца и друштва према животној средини
Април
1. Радионица из програма ПО
2. Помозите шта да радим – другови ме одбацују – Психолог, Педагог
3. Припреме за екскурзију, понашање у саобраћају и на јавном месту
Мај
1. Посета позоришту
2. Посета средњој школи, предузећу, установи – из програма ПО



3. Критички осврт на малограђански менталитет
4. Разговор о моралним вредностима, пријатељству, верности ...
Јун
1. Анализа успеха и дисциплине у овој години
2. Весели састанак – крај школске године

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

Септембар
1. Упознавање са програмом рада ОЗ у осмом разреду и анализа правила понашања у школи
2. Прикупљање података о ученицима (социјална структура) и новчаних средстава (уписнина, кухиња...)
4. Ставови према материјалним и културним вредностима
Октобар
1. Како проводимо слободно време
2. Физичка, интелектуална, емотивна и социјална зрелост
3. Трговина људима – волонтери Црвеног крста
4. Критеријуми уписа у средњу школу – Педагог
5. Анализа успеха и дисциплине у протеклом периоду
Новембар
1. Појмови везани за репродуктивно здравље – Психолог
2. Представљање програма и портфолија за ученике у свету интересовања – радионица из програма ПО
3. Трема као кочница или покретач
Децембар
1. Наркоманија и сида – Дом здравља, Психолог, Педагог
2. У свету врлина и вредности: самоспознаја – то сам ја – радионица из програма ПО
3. Како се шире гласине
Јануар
1. Час посвећен личности и делу Светог Саве
Фебруар
1. Планирање успеха у другом полугодишту и организовање међусобне помоћи ради побољшања
успеха
2. Саветодавни рад са ученицима који показују посебне склоности у раду и ученицима који ће
учествовати на такмичењима
3. Образовни профил у средњој школи – радионица из програма ПО
4. Развијање културних потреба ученика: читање, писање, креирање, разговор о броју прочитаних књига
Март
1. Верске секте – стручњак из те области
2. Анализа успеха, дисциплине и уредности похађања наставе у протеклом периоду
3. Пажљиво са речима
4. Радионица из програма ПО
Април
1. Испитивање професионалних интересовања – стручни сарадници
2. Критеријуми за избор школе – радионица из програма ПО
3. Припрема за реалне сусрете; остварујемо учење путем реалних сусрета – радионица из програма ПО
4. Посета средњој школи/установи/предузећу
Мај
1. Последице прераних полних односа – односно преносивих болести – Дом здравља
2. Моја одлука о занимању – радионица из ПО
3. Анализа успеха и дисциплине у овој години


