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1. О ШКОЛИ 
1.1 УВОД 

 
ОШ „Милош Црњански“ у Српском Итебеју је двојезична школа. Наставна се изводи на 

српском и мађарском језику у матичној школи у Српском Итебеју. Два издвојена одељења 
налазе се у Међи и Хетину.  У издвојеном одељењу у Међи настава се изводи на српском 
језику, док се у издвојеном одељењу у Хетину настава изводи на српском и мађарском 
језику. Имамо пуно специфичности, предности и потенцијала.  

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 2022/2023. – 
2025/2026. 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 
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учениковог интересовања за учење и образовање у току целог живота; 
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. 
 
 
  

1.2. Специфичности школе 
 
- двојезична школа   
- традиција у неговању интеркултуралности  
- настава се изводи у две смене у матичној школи, а у једној смени у издвојеним одељењима  
- веома добро опремљена савременим информационим технологијама  
- стално учешће у пројектима на територији Републике Србије и у међународним пројектима  
- пријатан школски амбијент  
- организован рад продуженог боравка  
- добро функционисање Ђачког парламента  
- видљивост на интернету  
- безбедна школа  

 
 

1.3. Историјат школе 
 

Основна школа Милош Црњански се налази у Српском Итебеју у пограничном делу општине 
Житиште према државној граници са Румунијом, у средњобанатском округу. 

Историја организованог образовања и школства у Српском Итебеју траје од 1770. године. У 
многим документима је записано да је Српски Итебеј имао школу и пре 1770. године, када су 
свештеници били учитељи. Изградњом школске зграде и њеним освећењем почиње 
институционално образовање у селу и наређено је да у школу морају ићи и мушка и женска деца. 
Успостављена је обавеза штампања уџбеника и плаћање пореза за издржавање учитеља. Донет је и 
Школски устав којим је одређено да је школа државна установа и мање подређена црквеним 
властима. 

Почетком 20. века Српски Итебеј има четири школске зграде и исто толико учитеља. 

Школска зграда у Српском Итебеју, модерно архитектонско здање, завршена је 1981. године, 
када су у њене кабинете и учионице ушли ђаци, учитељи, наставници и други запослени. 

У општини Житиште постојао је тзв. Школски центар Братство, који је обухватао све школе са 
подручја општине. Школски центар је реорганизован и од 1. јануара 1994. године постоји Основна 
школа Милош Црњански у Српском Итебеју. У новој школској згради изграђеној између Српског и 
Новог Итебеја, наставу похађају ученици из ова два села, а ученици у Међи и Хетину у својим 
школским зградама. 
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Данас Српски и Нови Итебеј, Међа и Хетин, имају заједничку школу названу по највећем писцу из 
познате фамилије Црњански, по генијалном српском и европском писцу, Милошу. Књижевник 
Милош Црњански, чије име носи школа, на леп начин представља спону у односима Срба и Мађара 
на овим просторима. Дан школе се обележава 26. октобра, поводом његовог рођендана. 

Породица Црњанских живела је у Итебеју. И данас стоје три куће у улици поред цркве, као и 
надгробни споменици у близини. Деда Милоша Црњанског, поп Мита, прешао је из Итебеја у 
Иланџу, а отац Тома прогнан из Баната, из Иланџе у Чонград, где се 26. октобра 1893.године рађа 
Милош Црњански. Школовао се у Темишвару, Бечу и Београду. Објавио је велики број дела, 
различитих тема и садржаја: поезију, приповетке, путописну прозу, романе, мемоаре, драму – 
Лирика Итаке, Ламент над Београдом, Љубав у Тоскани, Дневник о Чарнојевићу, Сеобе, Роман о 
Лондону... 

Настава се у Основној школи Милош Црњански реализује на два наставна језика, српском и 
мађарском. Ове школске 2021/2022. године наставу похађа укупно 330 ученика, у матичној школи 
270, у издвојеним одељењима у Међи 50 ученика, а у Хетину 10. Наставу реализује 60 наставника, а 
20 запослених чини ненаставно особље. 

Прапочеци наше школе сежу у доба које је прохујало пре више од два ипо века и она је сведок 
давних времена, али и моћан светионик, расадник памети и знања, простор на коме су прве 
интелектуалне кораке начинили професори универзитета, генерали, инжењери, писци, новинари, 
официри, сликари, место где су прва знања стекли и земљорадници, мајстори и службеници. 

Зато је велика одговорност на нашим плећима, прошлост нам је племенита, а будућност од нас 
очекује много. 
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1.4.  Мисија, Визија и Приоритети школе 
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1.5. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 
 

1. 5.1.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, науке и технолошког 
развоја, Министарства спорта и Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице и Покрајинског секретаријата за културу, јавно 
информисање и односе са верским заједницама. 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 разредну наставу 
 3. Стручно веће за области предмета 
 4. Стручни активи за развојно планирање и за развој школског програма 

5. Други стручни активи и тимови. 
 

 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 формирано је 2 одељења првог разреда (у Српском Итебеју два – једно на српском и 
једно на мађарском наставном језику, први разред ће похађати 6 ученика у комбинованом одељењу у 
Међи, на српском наставном језику и први разред ће похађати 1 ученик 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. 
 

1.5.2. 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. Правна служба (секретар и референт за финансијско 
рачуноводствене послове), као и дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове, 
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. 
          Сви кабинети и учионице су опремљени рачунаром и пројектором, у матичној школи и 
издвојеним одељењима. 
          У матичној школи, простор у коме се одвија образовно-васпитни рад, задовољава бројно стање 
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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, као и други и четврти. 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 
Школска зграда издвојеног одељења у Међи 1.004 6 
Школска зграда издвојеног одељ. у Хетину 350 2 
Финансијско-рачуноводствена служба / / 
 
 
Техничка опремљеност 
 
 
Наставнасредства Матичнашкола Издвојенаодељења УКУПНО 

Међа Хетин 
Графоскоп 2 3 / 5 
Дијапројектор 1 2 / 3 
Компјутер 16 4 1 21 
Лап-топ 13 7 3 23 
ЦД плејер 7 5 3 15 
Телевизор 3 2 / 5 
ДВД  1 1 / 2 
Видеорекордер 1 1 / 2 
Пројектор 19 5 / 24 
Мултифункц. уређај 3 2 1 6 
Музички инструменти 6 2 1 9 
Орфов инструментариј 1-расходовати 1 / 2 
Штампач 7 1 1 9 
Скенер 1 / / 1 
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Интерактивна табла 3 1 1 5 
Беле табле 8 2 2 12 
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“  
-   за наставницу биологије„Еко лист“ 
 -  за наставницу физике „ Млади физичар“ 
 -  за наставнике српског језика приручник „Књижевност и језик“ 
 - лист за ученике из математике „Архимедес“ и „Математички лист“ 
 -  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”. 

 
 

 
 

1.5.4.Људски ресурси 
 
Редни 
број 

Име и презиме Степен 
стручне 
спреме 

Радни 
стаж 

(године)  

Испит за 
лиценцу  

Назив радног места 

1.  Биљана Станковић VII 31 Да Наставник разредне 
наставе/помоћник директора 

2.  Јасмина Филеп VII 20 Да  Наставник предметне наставе са 
одељенским старешинством  – 
информатика и рачунарство и 

наставник предметне наставе са 
одељенским старешинством - 

енглески језик 
3.  Милица Зубовић  VII 8 Да Наставник предметне наставе са 

одељенским старешинством – 
српски језик и наставник 

предметне наставе са одељенским 
старешинством – српски као 

нематерњи језик 
4.  Тања Мичета VII 22 Да Наставник у комбинованом 

одељењу од два разреда  
5.  Хермина Њергеш VII 27 Да Наставник разредне наставе и 



12 
 

наставник предметне наставе – 
матерњи језик и/или говор са 

елементима националне културе – 
мађарски језик 

6.  Слађана Савић VII 28 Да Наставник у комбинованом 
одељењу од два разреда 

7.  Јелена Ивановић VII 22 Да 
 

Наставник у комбинованом 
одељењу од два разреда 

8.  Олгица Живков VII 23 Да Наставник разредне наставе 
9.  Мануела Шаренац VI 28 Да Наставник у продуженом боравку 

10.  Наталија Кецић VII 30 Да Наставник разредне наставе и 
наставник предметне наставе – 

ликовна култура 
11.  Зита Немеди VII 18 Да  Наставник разредне наставе. 
12.  Јелица Николић VII 34  Да Наставник у продуженом боравку 

13.  Тимеа Балинт VII 10 Да  Наставник разредне наставе 

14.  Светлана Керекеш VII 32 Да Наставник разредне наставе 

15.  Весна Стојић VII 28 Да Наставник разредне наставе 

16.  Нада Шкондрић VII 22 Да Наставник предметне наставе - 
српски као нематерњи језик  

17.  Славица Симић VI 32 Да  Наставник предметне наставе са 
одељенским старешинством – 

српски језик и наставник 
предметне наставе са одељенским 

старешинством – српски као 
нематерњи језик 

18.  Драгана Борић VII 26 Да  Наставник предметне наставе – 
српски језик 

19.  ЗолтанЛабанц VII 8 Да Наставник разредне наставе и 
наставник предметне наставе – 
матерњи језик и/или говор са 

елементима националне културе – 
мађарски језик 

20.  Мара Кујунџић VI 14 Нe Наставник предметне наставе - 
математика 

21.  Милан Кркљеш VII 9 Да  Наставник предметне наставе са 
одељенским старешинством – 

историја и наставник предметне 
наставе - грађанско васпитање 

22.  Владимир Злокас VII 17 Не  Наставник предметне наставе са 
одељенским старешинством -  

географија 
23.  Милица Грујић VII 8 Да Наставаник предметне наставе са 

одељенским старешинством – 
географија 

24.  Ивана Воденичар VII 12 Да  Наставник предметне наставе – 
енглески језик 

25.  Дуња Травар VII 10 Да  Наставник предметне наставе са 
одељенским старешинством – 
енглески језик и наставник у 
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комбинованом одељењу од два 
разреда – енглески језик 

26.  Шаролта Лазар VII 6 Не Наставник предметне наставе – 
немачки језик 

27.  Ибоља Иштван VII 20 Да Наставник предметне наставе– 
мађарски језик 

28.  Милана Михајлов VII 1 Не Наставник предметне наставе – 
биологија 

29.  Ивана Бојанић VII 18 Да  Наставник предметне наставе – 
биологија 

30.  Анастазија Тот Римаи 
(мировање радног односа) 

VII 10 Да  Наставник предметне наставе са 
одељенским старешинством – 

физика 
31.  Обрад Становић VII 19 Да  Наставник предметне наставе са 

одељенским старешинством – 
физичко и здравствено васпитање 

32.  Маја Становић VII 3 Да Наставник предметне наставе – 
техника и технологија 

33.  Ференц Камраш VII 35 Да  Наставник предметне наставе – 
техника и технологија 

34.  Драган Тепић VII 11 Да  Наставник предметне наставе – 
техника и технологија и наставник 

предметне наставе - физика 
35.  Камелија Ћирић VII 19 Да Наставник предметне наставе са 

одељенским старешинством – 
музичка култура 

36.  Татјана Рајић VII 17 Да  Наставник предметне наставе – 
информатика и рачунарство, и 

наставник у комбинованом 
одељењу од два разреда – 

енглески језик 
37.  Елеонора Кашлик VII 14 Не  Наставник предметне наставе са 

одељенским старешинством – 
математика 

38.  Вера Танкосић VII 29 Да Наставник предметне наставе – 
ликовна култура 

39.  Јожеф Лазар VII 24 Да Наставник предметне наставе – 
техника и технологија 

40.  Јасмина Кузмановић VII 17 Да Наставник предметне наставе – 
руски језик 

41.  Гизела Вуковић Сакал VII 20 Да  Наставник предметне наставе са 
одељенским старешинством – 

географија 
42.   Кристиан Тот VI 4 Не Наставник предметне наставе – 

историја 
43.  Еде Ормош VII 8 Да  Наставник предметне наставе са 

одељенским старешинством – 
физичко и здравствено васпитање 

 
44.  Александар Хрњаз VII 6 Не Наставник предметне наставе – 

математика 
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45.  Тијана Мунћан (на 
породиљском одсуству и 

одсуству са рада ради неге 
детета) 

VII 6 Не Наставник предметне наставе – 
ликовна култура 

46.  Милош Становић VII 4 Не Наставник предметне наставе са 
одељенским старешинством - 

физичко и здравствено васпитање 
и наставник предметне наставе – 

обогаћени једносменски рад 
47.  Ерика Чоти (на боловању ради 

одржавања трудноће) 
VII 4 Да Наставник предметне наставе са 

одељенским старешинством – 
хемија 

48.  Светлана Ћурић 
 

VII 7 Не Наставник разредне наставе 

49.  Саво Мајсторовић VI 12 Не Наставник предметне наставе – 
верска настава - православна 

50.  Емануел Таполчањи IV 10 Не Наставник предметне наставе – 
верска настава - католичка 

51.  Илона Мартон VI 8 Не Наставник предметне наставе – 
верска настава - реформаторска 

52.  Роберт Кендереши VII 10 Да Наставник предметне наставе – 
музичка култура 

53.  Беата Борош (на породиљском 
одсуству и одсуству са рада 

ради неге детета) 

VII 8 Не Наставник предметне наставе - 
историја 

54.  Емил Чорба VI 1 Не Наставник предметне наставе – 
ликовна култура 

55.  Биљана Роксандић VI 3 Не Наставник предметне наставе – 
обогаћени једносменски рад 

56.  Маристела Дробњак VII 2 Не Наставник предметне наставе са 
одељенским старешинством – 
хемија и наставник предметне 

наставе са одељенским 
старешинством - биологија 

57.  Чаба Косо VII 0 Не Наставник предметне наставе - 
физика 

 
Редни 
број 

Име и презиме Степенстручнеспреме Радни 
стаж 

(године) 

Испит за 
лиценцу 

Назив радног места 

1.  Ђурђевка Ракић VII 28 Не Директор школе 

2.  Биљана Роксандић VI 3 Не Стручни сарадник – 
психолог 

3.  Слађана Јосић (на 
породиљском одсуству и 

одсуству са рада ради 
неге детета) 

VII 7 Да Стручни сарадник – 
педагог 

4.  Дијана Тањга VII 7 Не Стручни сарадник – 
педагог 
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5.  Јована Хрњаз VII 7 Да Секретар школе 

6.  Бранислава Димитров VII 7 / Дипломирани 
економиста за 
финансијско – 

рачуноводствене послове 
7.  Војислава Васић – 

Николић 
IV 22 / Референт за финансијско 

рачуноводствене послове 
8.  Биљана Станковић 

Драгана Борић 
Јасмина Филеп 
Нада Шкондрић 

VII 
VII 
VII 
VII 

31 
26 
20 
22 

Не 
Не 
Не 
Не 

Стручни сарадник - 
библиотекар 

 
 
Редни 
број 

Име и презиме Степен 
стручне 
спреме 

Радни стаж 
(године) 

Назив радног места 

1. Роса Зубовић I 1 Чистачица 
2. Смиљка Гуљаш I 31 Чистачица 
3. Илонка Рајић I 26 Чистачица и сервирка 
4. Верица Сарка IV 23 Чистачица и сервирка 
5. Диана Јухас IV 14 Чистачица 
6. Марија Милошев I 11 Чистачица 
7. Даринка Кордин I 2 Чистачица 
8. Љубиша Станковић III 21 Домар/мајстор одржавања 
9. Антун Бајус IV 29 Домар/мајстор одржавања 
10. Јована Стојановић III 2 Чистачица 
11. Љиљана Филиповић I 19 Чистачица 
12. Бранкица Самарџић IV 34 Чистачица и сервирка 
13. Вера Гагић I 31 Чистачица, сервирка и домар/мајстор 

одржавања 
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2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 
Основа за израду Школског програма Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј за период 
2022/2026. године су:  

• Закон о основама система образовања и васпитања ( „Сл.Гласник Р Србије“ бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021)  

• Закон о основном образовању и васпитању („Сл.Гласник Р Србије“ бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 129/2021)  

• Закон о спорту („Сл. Гласник РС“ број 10/2016)  

• Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 
(„Сл. Гласник РС“ број 46/2019 и 104/2020)  

• Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка („Сл. 
Гласник РС“ број 77/2014)  

• Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/207 – др. 
закон), Европска конвенција о заштити права човека и основних слобода (1950. године), на основу које је 
донета Европска социјална повеља (1961.године - измењена и допуњена 1996. године, а ступила на снагу 
1999. године).  

• ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног 
образовања и васпитања - ПГ 17/2021  

• ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног 
образовања и васпитања - ПГ 5/2021  

• ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног 
образовања и васпитања - ПГ 6/2020  

• ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног 
образовања и васпитања - ПГ 2/2020  

• ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања - ПГ 
11/2019  

• ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за четврти разред основног 
образовања и васпитања - ПГ 6/2020  

• ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања - 
ПГ 11/2019  

• ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног 
образовања и васпитања - ПГ 17/2021  

• ПРАВИЛНИК о измени Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног 
образовања и васпитања - ПГ 5/2021  
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• ПРАВИЛНИК о измени Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног 

образовања и васпитања - ПГ 8/2020  

• ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног 
образовања и васпитања - ПГ 6/2020  

• ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног 
образовања и васпитања - ПГ 1/2020  

• ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања - ПГ 
5/2019  

• ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за трећи разред основног 
образовања и васпитања - ПГ 6/2020  

• ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за трећи разред основног 
образовања и васпитања - ПГ 1/2020  

• ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања - ПГ 
5/2019  

• ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за други разред основног 
образовања и васпитања - ПГ 5/2021  

• ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за други разред основног 
образовања и васпитања - ПГ 3/2019  

• ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања - ПГ 
16/2018  

• ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 
васпитања - ПГ 17/2021  

• ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 
васпитања - ПГ 3/2020  

• ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 
васпитања - ПГ 3/2019  

• ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 
васпитања - ПГ 18/2018  

• ПРАВИЛНИК о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и 
програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања - ПГ 15/2018  

• ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања - ПГ 
2/2020  

• ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања 
и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања - ПГ 1/2019  
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• ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања 

и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања - ПГ 18/2018  

• ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања - ПГ 
15/2018  

• ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања - ПГ 
12/2018  

• ПРАВИЛНИК о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 
васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања - 
ПГ 10/2017
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3. НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА 
 

Школа „Милош Црњански“ остварује образовно-васпитну делатност на српском и 
мађарском језику, остваривањем наставног плана и програма за основно образовање у 
трајању од осам година. 

Основно образовање и васпитање одвија се у трајању од осам година и остварује се у два 
образовна циклуса. 

Први циклус обухвата образовање од I do IV разреда, за које се организује разредна настава 
и предметна настава у складу са наставним планом и програмом и школским програмом. 

Други циклус обухвата од образовање V до VIII разреда, за које се организује предметна 
настава, у складу са наставним планом и програмом и школским програмом. 

У школи се реализује и индивидуални образовни план и то за: 

- ученике којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа 
у учењу, ризика од раног напуштања школовања и других разлога потребна додатна 
подршка у образовању и васпитању, и 

- ученика који постижу резултате који превазилазе очекивани ниво образовних постигнућа. 

Без обзира на то о којим околностима је реч, потреба за подршком код све ове деце може да 
буде трајна или привремена, може да се јави на почетку образовања или касније и може да 
се тиче различитих области (учење, социјалне и комуникацијске вештине, самосталност и 
брига о себи). Суштина сваке подршке је да она треба да буде осмишљена тако да подстакне 
повећање самопоуздања детета, да омогући његову потпуну укљученост у вршњачку групу 
и да обезбеди развој и учење. 

Сви индивидуални образовни планови су саставни део Школског програма. 

У другом циклусу, ученици се опредељују за један од обавезних изборних предмета 
грађанско васпитање или верску наставу, а такође и за страни језик и изабрани спорт. Из 
групе изборних наставних предмета понуђени су им следећи предмети: за 5 и 6 разред 
животне вештине, медијска писменост, вежбањем до здравља, цртање, вајање и сликање, 
чувари природе, музиком кроз живот, сачувајмо нашу планету, животне вештине, медијска 
писменост, вежбањем до здравља, за 7 и 8 разред моја животна средина, уметност, 
предузетништво, домаћинство, филозофија са децом. 

За ученике који остварују изнадпросечна постигнућа, школа организује додатну наставу, за 
ученике који отежано усвајају предвиђене програмске садржаје, одржавају се часови 
допунаске наставе. Предметни наставници израђују планове који су усклађени са исказаним 
потребама ученика и као такви део су Годишњег плана рада школе. 

Програми ће се изводити континуирано, током школске године са предвиђеним фондом 
часова, уз уважавање Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на 
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територији Аутономне Покрајине Војводине. Наставни план и програм за ученике од првог 
до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних 
дана. Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне 
наставне недеље, односно 170 наставних дана. Настава и други облици образовно- 
васпитног рада остварују се у два полугодишта, с тим да се уз уважавање Правилника о 
школском календару предвиђају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст. 

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица, сведочанстава и диплома по 
завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује Годишњим програмом 
рада. На крају првог и трећег квартала школа је у обавези да, у року од 8 дана лично или 
препорученом пошиљком писмено обавести родитеља или старатеља ученика о 
постигнутом успеху у учењу и владању, о броју изостанака са наставе и изреченим 
васпотно-дисциплинским мерама. Годишњим планом, рада Школа ће планирати два  
радна дана на нивоу школске године за организовање и реализацију активности из области 
изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, 
спортских активности, области екологије и заштите животне средине и културно - 
уметничке активности. 

У школи се празнују државни и верски празници у складу са законом. 
 
 
 

4.ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

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. Школским програмом 
обезбеђује се остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа, према потребама 
ученика и родитеља, односно старатеља и локалне заједнице. 

 
Реализацијом Школског програма се остварују циљеви и исходи основног образовања и 
васпитања: 

 
Основни циљеви основног образовања и васпитања јесу: 

 
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика; 
2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, 

развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 
3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 
4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких 
способности; 

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и 
животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 
заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси; 

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које 
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се мења; 
8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 

ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних 
компетенција у складу са развојем савремене науке и технологије; 

10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 
учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и 
изражавања свог мишљења; 

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 
занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и 
неговање другарства и пријатељства; 

13) развијање позитивних људских вредности; 
14) развијање компентенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, 

грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном 
друштву; 

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 
узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости; 

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности 
Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције 
и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, 
поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, 
завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним 
продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања; 

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 
становништва Републике Србије као државе засноване на знању 

 
Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће: 

 
1. имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву 

и бити способни да тако стечена знања примењују и размењују; 
 

2. умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на 
српском и језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи 
се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима; 

 
3. бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену; 

 
4. умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање 

одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 

5. бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их 
користе за сопствено изражавање; 

 
6. бити оспособљени за самостално учење; 

 
7. бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 
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8. моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и 
креативно мишљење и релевантна знања; 

 
9. бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и 

својим активностима; 
 

10. бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању, примењивати 
усвојене здравствене навике неопходне за активан и здрав животни стил; 

 
11. умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно 

учествују у њиховом остваривању; 
 

12. имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, 
познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 

 
13. знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити 

способни да сарађују са њиховим припадницима; 
 

14. бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, 
организације и заједнице. 

 
 

4.1. 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; 
 

9. коришћења позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за 
мотивисање ученика; 
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10. уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја 

обезбеђивањем услова за живот и рад у школи. 
 
 

4.2. Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и 
васпитања 

 
Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама 
је динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за 
различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. Опште 
међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз 
наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при 
решавању  различитих  проблема   и   задатака   и   неопходне   свим   ученицима   за 
лично остварење и развој, укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу 
за целоживотно учење. 

 
Кључне компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и ставова који су 
потребни сваком појединцу за лично испуњење и развој, укључивање у друштвени живот и 
запошљавање. 

 
Кључне компетенције за целоживотно учење су: 

 
1. комуникација на матерњем језику; 

 
2. комуникација на страном језику; 

 
3. математичке, научне и технолошке компетенције; 

 
4. дигитална компетенција; 

 
5. учење учења; 

 
6. друштвене и грађанске компетенције; 

 
7. осећај за иницијативу и предузетништво; 

 
8. културолошка освешћеност и изражавање. 

Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања у 
Републици Србији су: 

 
1. компетенција за учење; 

 
2. одговорно учешће у демократском друштву; 

 
3. естетичка компетенција; 

 
4. комуникација; 
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5. одговоран однос према околини; 

 
6. одговоран однос према здрављу; 

 
7. предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

 
8. рад са подацима и информацијама; 

 
9. решавање проблема; 

 
10. сарадња; 

 
11. дигитална компетенција. 

 
 
Међупредметне компетенције 

Комбинација знања, вештина и ставова који су потребни свакој особи за лично испуњење и 
развој и друштвено укључивање и запошљавање (припрема ученика за живот) 

 
1. КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ Ученик уочава структуру градива тј. 
активно одваја битно од небитног ν Ефикасно користи различите методе учења ν Разликује 
чињенице од ставова, веровања и мишљења ν Уме да процени степен у ком је овладао 
градивом 

 
2. ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ Познавање: Усмене и писане комуникације, ν 
Комуникације путем интернета и телефона; Уме јасно да искаже одређени садржај (усмено 
и писано ) Уважава саговорника Изражава своје ставове и мишљења, осећања и вредности 
на позитиван и аргументован начин ν Негује културу дијалога 

 
3. РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА Зна да је за разумевање догађаја и 
доношење исправних одлука потребно имати и поуздане податке Уме да процењује 
поузданост података и препозна могуће узроке грешке Користи табеларни и графички 
приказ података и уме да их чита и тумачи Користи информационе технологије за чување 
,презентацију и основну обраду података. 

4. ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА Подразумева сигурну и критичку употребу 
електронских медија на послу, у слободном времену и комуницирању. 

 
5. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА Ученик: испитује проблемску ситуацију. Проналази могућа 
решења. Упоређује различита могућа решења. Примењује изабрано решење и прати његову 
примену. Вреднује примену датог решења и идентификује добре и слабе стране. 

 
6. ВЕШТИНА САРАДЊЕ Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду 
групе. Доприноси постизању договора о раду заједничког рада. Активно слуша и поставља 
релевантна питања. Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру групе. 

 
7. ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ Активно учествује у животу 
школе. Поштује разлике. Познаје др. културе и традиције. Развија толеранцију. Активно, 
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компетентно и критички учествује у ДД. Излази на изборе 
 

8. БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ Подразумева: Правилну исхрану. Заразне болести и њихову 
превенцију. Правилну употребу лекова. Пружање прве помоћи. Бављење спортом. 
Превенцију од болести зависности 

 
9. ЕКОЛОШКА КОМПЕТЕНЦИЈА .Подразумева разумевање и спремност за ангажовање у 
заштити природе и природних ресурса 

 
10. ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА.Подразумева прихватање важности креативности и 
естетских вредности у читавом низу медија и у свим уметностима. 

 
11. ПРЕДУЗЕТНИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА. Ученик показује иницијативу у упознавању са 
карактеристикама тржишта рада. Има развијене вештине тражења посла. Уме да 
идентификује  и  адекватно  представи   своје   вештине   и   способности.   Има 
способност представљања адекватних и реалних циљева 

 
 

4.3 Исходи 
 

Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да зна, 
разуме и да је способан да покаже, односно уради након завршеног одговарајућег нивоа 
образовања и васпитања. 

 
Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће: 

 
1. имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву 

и бити способни да тако стечена знања примењују и размењују; 
 

2. умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на 
српском и језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи 
се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима; 

 

3. бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену; 
умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање 
одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 

 
4. бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их 

користе за сопствено изражавање; 
 

5. бити оспособљени за самостално учење; 
 

6. бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 
 

7. моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и 
креативно мишљење и релевантна знања; 

 
8. бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и 
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својим активностима; 
 

9. бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању, примењивати 
усвојене здравствене навике неопходне за активан и здрав животни стил; 

 
10. умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно 

учествују у њиховом остваривању; 
 

11. имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, 
познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 

 
12. знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити 

способни да сарађују са њиховим припадницима; 
 

13. бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, 
организације и заједнице. 

 
Образовни стандарди су искази о темељним знањима, вештинама и умењима које ученици 
треба да стекну до одређеног нивоа у образовању. Стандарди артикулишу најважније 
захтеве школског учења и наставе и исказују их као исходе видљиве у понашању и 
расуђивању ученика. 
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5.  НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 
И ВАСПИТАЊА 

5.1. План наставе и учења за први циклус основног образовања и 
васпитања 

 
На основу Правилника о изменама и допуни Правилника о плану наставе и учења за први 
циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред 
основног образовања и васпитања –„Службени гласник РС – Просветни гласник“  , бр. 

2/2020) 

који ће се примењивати на ученике који уписују први разред од школске 2020/2021. 
године 

 
 

р.бр. А. Обавезни 
предмети 

први разред други разред трећи 
разред 

четврти 
разред 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 
1. Српски језик/ 

Мађарски језик 
5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Српски ј. као 
нематерњи* 

2 72 2 72 3 108 3 108 

3. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

5. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

6. Природа и 
друштво 

- - - - 2 72 2 72 

7. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

8. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

9. Физичко и 
здравствено 
васпитање 

3 108 3 108 3 108 3 108 

10. Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 1 36 

 
Укупно: А 

20-22* 720- 
792* 

21-23* 756- 
828* 

21- 
24* 

759- 
864* 

21- 
24* 

756- 
864* 
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р.б. Б. Изборни програми 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. Матерњи језик /говор са 
елементима националне 
културе** 

2 72 2 72 2 72 2 72 

 
Укупно: Б 

1-3 36- 
108 

1-3 36- 
108 

1-3 36- 
108 

1-3 36- 
108 

 
Укупно : А+Б 

21- 
23 

756- 
828 

22- 
24 

792- 
864 

22- 
25 

792- 
900 

22- 
25 

792- 
900 

 

* Ученик бира један од понуђених изборних предмета. 

**Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабера овај 
програм али није у обавези. 

 
 
 

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

 
 

р.б. Облик образовно- 
васпитног рада 

први разред други разред трећи разред четврти 
разред 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 
1 Редовна настава 21-23 756- 

828 
22- 
24 

792- 
864 

22- 
25 

792- 
900 

22- 
25 

792- 
900 

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

3. Додатна настава - - - - 1 36 1 36 

4. Настава у природи 7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

 

Настава у природи се организује у складу са одговрајућим Правилником. 
 
 

р.б. Остали облици 
образовно-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. Ваннаставне 
активности 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 
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3. Екскурзија 1-3 дана 
годишње 

1-3 дана 
годишње 

1-3 дана 
годишње 

1-3 дана 
годишње 

 

Ваннаставне активности се организују у области науке, технике, културе, уметности , медија и спорта. 
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5.2. План наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 
васпитања 

 
р.б. А. Обавезни предмети пети разред шести разред 

нед. год. нед год. 
1. Српски језик и књижевност 5 180 4 144 

Мађарски језик 5 180 4 144 
2. Српски као нематерњи језик 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 и рачунарство 1 36 1 36 
14. Физичко и здравствено васпитање 2 72+54 2 72+54 
Укупно 
А: 

 24- 
27 

918- 
1026 

25- 
28 

954-1062 

 Б: Изборни програми     

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 

4. СНА 1 36 1 36 

упно Б:  4-6 144-216 4-6 144-216 
упноА+Б:  28- 

33 
1062- 
1242 

29- 
34 

1098-1278 

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

 

р.б.  пети разред шести разред 
нед. год. нед год. 

1. Редовна настава 28-33 1062-1242 29-34 1098-1278 

2. Допунска настава 1 36 1 36 
3. Додатна настава 1 36 1 36 
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Остали облици образовно-васпитног рада 
 

р.б.  пети разред шести разред 
нед. год. нед год. 

1. Час одељенског старешине 1 36 1 36 

2. Ваннаставне активности 1 36 1 36 
3.  1 36 1 36 
4. Екскурзијиа до 2 дана до 2 дана годишње   

Према ПГ - 15/2018 
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5.3. План наставе и учења за други циклус основног образовања и 
васпитања за седми разред 

 
 
р.бр. 

 
А: Обавезни предмети 

 
недељно 

 
годишње 

 
1. 

 
Српски језик и књижевност/Мађарски језик 

 

4 

 

144 
 

2. 
 

Српски као нематерњи језик* 
 

3 
 

108 
 

3. 
 

Страни језик 
 

2 
 

72 
 

4. 
 

Ликовна култура 
 

1 
 

36 
 

5. 
 

Музичка култура 
 

1 
 

36 
 

6. 
 

Историја 
 

2 
 

72 
 

7. 
 

Географија 
 

2 
 

72 
 

8. 
 

Физика 
 

2 
 

72 
 

9. 
 

Математика 
 

4 
 

144 
 

10. 
 

Биологија 
 

2 
 

72 
 

11. 
 

Хемија 
 

2 
 

72 
 

12. 
 

Техника и технологија 
 

2 
 

72 
 

13. 
 

Информатика и рачунарство 
 

1 
 

36 
 

14. 
 

Физичко и здравствено васпитање 
 

3 
 

108 
 
Укупно: А 

 
28-31* 

 
1008-1116* 

*Број часова за ученике припаднике националне мањине 
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р.бр. 

 
Б: Изборни програми 

 
недељно 

 
годишње 

 
1. 

 
Верска настава/Грађанско васпитање* 

 
1 

 
36 

 
2. 

 
Други страни језик** 

 
2 

 
72 

 
3. 

 
Матерњи језик /говор са елментима националне 
културе*** 

 
2 

 
72 

4. СНА 1 36 
 

Укупно: Б 
 

4-5* 
 

108-212* 
 

Укупно: А+Б: 
 

31-34* 
 

1116- 
1224* 

*Ученик бира један од понуђених програма. 

**Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским 
могућностима и изучава га до краја другог циклуса. 

***Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај 
програм, али није у обавези. 

 

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

 

 
р. бр. 

 
Облик образовно-васпитног рада 

 
нед. 

 
год. 

 
1. 

 
Редовна настава 

 
31-34* 

 
1116-1224* 

 
2. 

 
Допунска настава 

 
1 

 
36 

 
3. 

 
Додатна настава 

 
1 

 
36 

 

 
р. бр.  

Остали облици образовно-васпитног рада 
нед. год. 

 
1. 

 
Час одељенског старешине 

 
1 

 
36 

 
2. 

 
Ваннаставне активности 

 
1 

 
36 

 
3. 

 
Екскурзија 

 
до 2 дана годишње 

Вананаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, 
културне, као и друге активности у складу са просторним и људским ресурсима. 
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5.4.  План наставе и учења за други циклус основног образовања и 
васпитања за осми разред 

 
 
р.бр. 

 
А: Обавезни предмети 

 
недељно 

 
годишње 

 
1. 

 
Српски језик и књижевност/ 
Мађарски језик 

 

4 

 

136 

 
2. 

 
Српски као нематерњи језик* 

 
2 

 
68 

 
3. 

 
Страни језик 

 
2 

 
68 

 
4. 

 
Ликовна култура 

 
1 

 
34 

 
5. 

 
Музичка култура 

 
1 

 
34 

 
6. 

 
Историја 

 
2 

 
68 

 
7. 

 
Географија 

 
2 

 
68 

 
8. 

 
Физика 

 
2 

 
68 

 
9. 

 
Математика 

 
4 

 
136 

 
10. 

 
Биологија 

 
2 

 
68 

 
11. 

 
Хемија 

 
2 

 
68 

 
12. 

 
Техника и технологија 

 
2 

 
68 

 
13. 

 
Информатика и рачунарство 

 
1 

 
34 

 
14. 

 
Физичко и здравствено васпитање 

 
3 

 
102 

 
Укупно: А 

 
28-30* 

 
952-1020* 

*Број часова за ученике припаднике националне мањине 
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р.бр. 

 
Б: Изборни програми 

 
недељно 

 
годишње 

 
1. 

 
Верска настава/Грађанско васпитање* 

 
1 

 
34 

 
2. 

 
Други страни језик** 

 
2 

 
68 

 
3. 

 
Матерњи језик /говор са елeментима националне 
културе*** 

 
2 

 
68 

4. СНА 1 34 
 

Укупно: Б 
 

4-6* 
 

136-204* 
 

Укупно: А+Б: 
 

32-36* 
 

1088- 
1224* 

*Ученик бира један од понуђених програма. 

**Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и 
изучава га до краја другог циклуса. 

***Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм, али 
није у обавези. 

 

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

 

 
р. бр. 

 
Облик образовно-васпитног рада 

 
нед. 

 
год. 

 
1. 

 
Редовна настава 

 
28-30* 

 
952-1020* 

 
2. 

 
Допунска настава 

 
1 

 
34 

 
3. 

 
Додатна настава 

 
1 

 
34 

 

 
р. бр.  

Остали облици образовно-васпитног рада 
нед. год. 

 
1. 

 
Час одељенског старешине 

 
1 

 
34 

 
2. 

 
Ваннаставне активности 

 
1 

 
34 

 
3. 

 
Екскурзија 

 
до 2 дана годишње 

 
Вананаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, 
културне, као и друге активности у складу са просторним и људским ресурсима. 
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6. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ 
ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА СА НАЧИНИМА И 
ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

 
6.1. Програми обавезних и изборних предмета 

 
6.1.1. Први разред 

 
 

Српски језик, 1. разред 

недељни фонд часова 5 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици 

овладају основним законитостима српског 

књижевног језика ради правилног усмено и 

писаног изражавања, негујући свест о значају 

улоге језика у очувању националног идентитет; да 

се оспособе за тумачење одабраних књижевних и 

других уметничких дела из српске и светске 

баштине, ради неговања традиције и културе 

српског народа и развијања интеркултуралности. 

 
-разликује изговорени глас и написано слово, 
изговорене речи и реченице, 
-влада основном техником читања и писања 

ћириличног текста, 
- разуме оно што прочита, 
- активно слуша и разуме ссадржај књижевно 
уметничког 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 знсчење, 
- разликује слово, реч и реченицу, 
-правилно изговори и напише кратку и потпуну 
реченицу једноставне структуре са одговоарајућом 
интонацијом, односно 
интерпункцијским 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 доживњајима, 
- усмено описује ствари из непосредног 
окружења, 
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 - бира и користи одговарајуће речи у говору ; на 
правилан начин користи нове речи у свакодневном 
животу, 
- напамет говори краће књижевне текстове, 
- учествује у сценском извођењу текста, 
- пажљиво и културно слуша саговорника, 
- слуша , разуме и парафразира поруку, 
- слуша интерпретативно 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. 

 
Кључни појмови 

 
Почетно читање и писање, књижевни језик и језичка 

култура 

 
 

Предметне области 

1. Почетно писање и читање 90 часова 
 

2. Књижевност 45 часова 
 

3. Језик 10 часова 

4. Језичка култура 35 
часова 

 
Све се области прожимају и ниједна се не 
може изучавати изоловано и без садејства са 
другим областима. 

 
Компетенције 

 Језичкe компетенцијe, 

 познаје различите облике комуникације 
(усмену и писмену, телефоном, путем 
интернета...), 

 уме јасно да се изрази усмено и писано, 

 уважава саговорника, 

 изражава своје ставове и мишљења, 

 има одговоран однос према учењу, 

 способан да самостално и у сарадњи 
истражује, открива и повезује знања, 
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  самостално користи различите изворе 
информација и података, тумачи их, 
селектује, наводи аутора, 

 кроз комуникацију негује културу 
изражавања у чува језички идентитет 

 

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму 
наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања – ПГ 10/2017 

 

 
Мађарски језик 

1. разред 

годишњи фонд часова: 180 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 

A magyar nyelv tanításának célja, hogy a tanulók 
elsajátítsák a magyar irodalmi nyelv alapvető 
törvényszerűségeit és megfelelő módon tudják magukat 
kifejezni szóban és írásban, tudatosítva bennük az anyanyelv 
fontosságát a nemzeti 
identitás megőrzése szempontjából, képessé téve őket arra, 
hogy a magyar irodalmi és más 
műalkotások megismerésével ápolják a magyar nép 
hagyományait, kultúráját és a magyar világörökség kincseit. 

– felismeri a verset, a mesét és a drámai szöveget; 
– meghatározza a szöveg cselekményét, annak helyét és 
idejét (Betartja a cselekmény időrendi sorrendjét.); 
– felismeri a szereplőket, és meg tudja 
különböztetni őket a pozitív és a negatív 
tulajdonságaik alapján; 
– kifejti a szepirodalmi szövegről és a szereplők 
viselkedéséről alkotott véleményét; 
– felismeri a találós kérdést, és megérti annak jelentését; 
– felismeri a tanmesét, és megérti annak jelentését; 
– megkülönbözteti a betűt, a szót és a 
mondatot; 
– helyesen, megfelelő hangsúllyal és hanglejtéssel ejti ki 
(mondja ki) a rövid, teljes mondatokat és az egyszerű 
szerkezeteket, illetve megfelelő írásjeleket tesz a leírt 
mondat végére; 
– helyesen alkalmazza a nagybetűt; 
– illedelmesen vesz részt az irányított és a szabadon 
folytatott beszélgetésben; 
– szóbeli üzenetet fogalmaz meg, megfelelő 
szavakkal; 
– történetet mond el kép/képsor és saját élménye 
alapján; 
– szóbeli leírást ad a közvetlen környezetében található 
tárgyakról; 
– megfelelő szavakat használ a beszédében; az új szavakat 
megfelelő módon építi be szókincsébe; 
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 – kívülről/fejből mond rövid szépirodalmi 
szöveget; 
– részt vesz a színpadi előadásban; 
– figyelmesen hallgatja beszédpartnerét, és illedelmesen 
kapcsolódik be a beszélgetésbe; 
– meghallgatja, megérti és értelmezi az üzenetet; 
– figyelemmel kíséri az irodalmi szöveget a bemutató 
olvasás során, megérti és átéli azt; 
– alkalmazza az alapvető helyesírási 
szabályokat; 
– olvashatóan és pontosan ír; írása tiszta; 
– írásban válaszol a feltett kérdésekre; 
– kisebb egységet alkot összefüggő mondatok 
összekapcsolásával; 
– tollbamondást ír, alkalmazva a tanult 
helyesírási szabályokat; 
– alkalmazza a néma és a hangos olvasás 
technikáját nyomtatott és írott betűs szövegen; 
– megérti az elolvasott irodalmi és 
ismeretterjesztő szöveget; 

– megtalálja a szövegben explicit módon kifejezett 
információkat. 

 
Кључни појмови 

 
kezdő írás- és olvasástanítás, irodalom, nyelv és nyelvi 
kultúra 

 

 
Теме: 

  KEZDŐ 
OLVASÁS- 
ÉS ÍRÁSTANÍTÁS 

IRODALOM 
 NYELV 

Nyelvtan, helyesírás és nyelvhelyesség 
 NYELVIKULTÚRA 
Beszéd 
Figyelmes hallgatás 
Írás 
Olvasás 

Компетенције NYELVI KOMPETENCIA 

Детаљније у Правилнику о допунама Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања 

-  ПГ 15/2018 



41 
 

Српски као нематерњи језик 

1. разред 

годишњи фонд часова: 72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

. Циљ учења српског као нематерњег језика јесте 
оспособљавање ученика да се служи српским 
језиком на основном нивоу у усменој и писаној 
комуникацији ради каснијег успешног 
укључивања у живот заједнице и остваривања 
грађанских права и дужности, као и уважавање 
српске културе и развијање интеркултуралности 
као темељне вредности демократског друштва. 

- разуме и вербално користи 
предвиђени лексички фонд; - именује 
предмете и бића из блиског окружења; 

- искаже радњу која се дешава у 
моменту говорења; - разуме основне 
просторне односе; 

- разуме садржај кратке литерарне 
форме; 

- напамет казује кратке песме (и 
пригодне, адаптиране дијалоге); 

- илуструје текст који му је прочитан, 
истичући неке од мотива (уз помоћ 
аудитивних и визуелних средстава); 

- разуме полако и јасно изговорена 
једноставна питања која се односе на 
личну идентификацију и 
идентификацију предмета и особа из 
непосредног окружења; 

- постави једноставно питање (Ко је 
ово/то?, Шта је ово/то?) или одговори 
на њега; 

- адекватно користи основне изразе за 
поздрављање; - представи се и тражи 
исту информацију од саговорника. 

 
Кључни појмови 

 

Српски као нематерњи језик, слушање, 
разумевање, говор 

 
Теме: 

 Језик 
 Књижевност 
 Језичка култура 

  Језичке компетенције 
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Компетенције  

Детаљније у Правилнику о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и 
програму наставе и учења за први разред – ПГ 10/2017 
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Страни језик  -  1. разред 

недељни фонд часова : 2 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 

Циљ учења страног језика у основном образовању и 

васпитању је да се ученик усвајањем функционалних 

знања о језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи за основну 

усмену и 

писану комуникацију и стекне позитиван однос 
 

према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу. 

 
 
 поздрави и отпоздрави, примењујући 

најједноставнија језичка средства; 
 представи себе и другог, 
 разуме јасно постављена питања 

личне природе и одговара на њих, 
 разуме кратка и једноставна 

упутства и налоге и реагује на њих, 
 даје кратка и једноставна упутства и 

налоге, 
 разуме позив и реагује на њега, 
 упути позив на заједничку активност, 
 разуме кратке и једноставне молбе и

реагује на њих, 
 упути кратке и једноставне молбе, 
 искаже и прихвати захвалност и 

извињење на једноставан начин, 
 разуме једноставно исказане честитке и 

одговара на њих, 
 упути једноставне честитке, 
 препозна и именује жива бића, 

предмете и места из непосредног 
окружења, 

 разуме једноставне описе живих бића, 
предмета и места, 

 опише жива бића, предмете и места 
користећи једноставна језичка 
средства, 

 разуме свакодневне исказе у вези са 
непосредним потребама, осетима и 
осећањима и реагује на њих, 

 изрази основне потребе, осете и 
осећања кратким и једноставним 
језичким средствима, 

 разуме једноставна обавештења о 
положају у простору и реагује на њих, 

 тражи и пружа кратка и једноставна 
обавштења о положају у простору, 

 рауме једноставне исхазе којима се 
изражава припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање и реагује на 
њих, 

 тражи и даје једноставне исказе којима 
се изражава допадање/недопадање и 
реагује на њих, 
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  тражи мишљење и изражава 
допадање/недопадање 

 једноставним језичким средствима 

 
Кључни појмови 

 
Комуникација, рано учење, језичка 
активност, језичке компетензије и 
интеркултуралност. 

 
Предметне области 

1. Поздрављање 

2. Представљање себе и других 

3. Разумевање и давање једноставних 
упутстава и налога 

4. Позив и реаговање на позив за 
учешће у заједничкој активности 

5. Исказивање молбе, захвалности и 
извињења 

6. Честитање 

7. Описивање живих бића, предмета, 
места и појава 

8. Исказивање потреба, осета и 
осећања 

9. Исказивање положаја у простору 

10. Изражавање 
припадања/неприпадања и 
поседовања/непоседовања 

11. Изражавање 
допадања/недопадања 

 
Компетенције 

 Социокултурална компетенција, 
 комуникативна , 
 има позитиван став према учењу, 
 примењује начине учења у складу са 

садржајима, интересовањима , 
открива и повезује нова знања, 

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму 
наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања – ПГ 10/2017 
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Математика – 1. разред 

недељни фонд часова : 5 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

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

  Одреди међусобан положај 
предмета и бића и њихов 
положај у односу на тло, 

 Упореди предмете и бића по 
величини, 

 Уочи и именује геометријске 
облике из непосредне околине, 

 Именује геометријска тела и 
фигуре, 

 Групише опредмете и бића са 
заједничким својством, 

 Сложи/разложи фигуру која 
се састоји 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 бројева, 
 Разликује парне и непарне 

бројеве, одреди највећи и 
најмањи број, претходника и 
следбеника, 

 Користи појмове : сабирак, 
збир, умањеник, умањилац и 
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, 
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  Разликује новчане апоене до 
100 динара и упореди 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 
задатаог упутства 

 

Кључни појмови 

 

Односи у простору, геометријски 
облици, број, сабирање и одузимање и 
мерење. 

 

Теме: 

Геометрија 27 часова 

Бројеви 146 часова 

Мерење и мере  7 часова 

 
 

Компетенције 

 математичка писменост, 
 препознаје проблем, 
 рашчлањује проблемску 

ситуацију на делове , 
 претпоставља решења, 
 формулише објашњења и 

закључке на основу 
резултата, 

 користи табеларни, 
графички,текстуални приказ 
информација, 

 има позитиван и одговоран 
однос према учењу, 

 разликује битно од небитног, 
..... 
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Свет око нас, 1. разред 

недељни фонд часова : 2 

 
Циљеви 

Исходи 
По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 

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

 
 

-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 различитост својих вршњака 
и других људи, 
-придржава се договорених правила понашања у школи и 
прихвата последице ако их прекрши, 
- сарађује са вршњацима у заједничким активностима, 
- одржава личну хигијену и адекватно се одева у циљу 
очувања здравља, 
- чува своју и школску имовину, 
- 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 
карактеристичних 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, 

 идентификује биљке и животиње из непосредног 
окружења на основу њиховог спољашњег 
изгледа, 

 уочава разноврсност биљака и животиња 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 функионисању и 
сазнавању окружења, 
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  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 

 

Кључни појмови 

 

Оријентација, култура живљења и друштвена 
стварност у непосредном окружењу 

 
 

Теме: 

Непосредно окружење 
1. Ја и други 
2. Породични дом, школа 
3. Здравље и безбедност 
4. Оријентација у простору и времену 
5. Човек ствара 
6. Разноврсност природе 

 
 
 
 
 

 
Компетенције 

 Има одговоран однос према околини, 
 спознаје везу између квалитета животне 

средине и квалитета свог живота, 
практикује активности које подстичу на 
штедњу воде, енергије, рециклажу, 

 активно учествује у друштвеним акцијама у 
школи и заједници које су усмерене ка 
заштити, обнови и унапређењу 
животне средине, 

 показује осетљивост за еко -културу 
свакодневног живељења и има критички 
однос према употреби и злоупотреби 
природе, 

 познаје улогу и значај воде и састојака 
намирница, 

 примењује принципе здраве исхране ( 
редовност, важност доручка, умереност, 
разноврсност) и зна последице неправилне 
исхране, 

 препознаје сигурносне и здравствене 
ризике у животу и раду, 

 избегава опасне ситуације, 
 бира стил живота и навике имајући у виду 

добре стране и ризике тог избора, активно и 
конструктивно учествује у раду групе или 
пара, 

 поштује правила заједничког рада и 
препознаје своје место и улогу у групи или 
пару, 

 користи информације из различитих 
извора , чува их и презентује , 
укључујући и ИКТ, 

 има осећање припадности сопственој 
породици, нацији и култури, 

 познаје сопствену традицију и доприноси 
њеном очувању и развоју, 
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  поштује традицију , идентитет и културу 
других заједница 
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Ликовна култура, 1. разред 

недељни фонд часова: 1 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

Циљ 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 

- опише, својим речима, визуелне 
карактеристике по којима препознаје 
облике и простор; 
- пореди своје утиске и утиске других о 
уметничким делима, изгледу 
објеката/предмета и облицима из природе и 
окружења; 
- одреди, самостално и у сарадњи са 
другима, положај облика у простору и у 
равни; 
- црта на различитим подлогама и 
форматима папира; 
- 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. 

 

Кључни појмови 

 

 
Простор, облик и линија 

 

Теме: 

 
 

 
1. Ликовна култура и окружење 
2. Односи у видном пољу 
3. Обликовање 
4. Споразумевање 

 
 

Компетенције 

 Осећај за естетичке вредности и 
интересовање за уметност и 
културу, стицање општих 
компетенција, 
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  користи на одговарајући и 
креативан начин језик и стил 
комуникације специфичан за 
уметничку – ликовну 
дисциплину, 

 активно доприноси неговању 
културе и уметности 
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Музичка култура, 1. разред недељни 

фонд часова: 1 

 

Циљеви 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 
Циљ 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 

- 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; 
- препозна музички почетак и крај и понављање теме или 
карактеристичног мотива у слушаном делу; 
- повезује музичко дело у односу на њему блиске 
ситуације, врсту гласа и боју инструмента 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 уз 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 
манифестацијама; 
- 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. 

 

Кључни појмови 

 
 

Тон, покрет, мелодија, ритам и извођење 

 

Теме: 
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1. Слушање музике 
2. Извођење музике 
3. Музичко стваралаштво 

 

Компетенције 

 Осећај за естетичке вредности и 
интересовање за уметност и културу, 

 стицање општих компетенција, 
 користи на одговарајући и креативан 

начин језик и стил комуникације 
специфичан за уметничку –музичку 
дисциплину, 

 активно доприноси неговању 
културе и уметности, 

 негује идентитет заједнице у којој живи, 
 показује позитиван однос према културној 

баштини 
Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму 

наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања – ПГ 10/2017 
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Физичко и здравствено васпитање, 1. разред 

недељни фонд часова: 3 

 

Циљеви 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

 
 
Циљ 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. 

 
- примени једноставне, двоставне 
општеприпремне 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; 
- поштује мере безбедности током 
вежбања; 
- одговорно се односи према 
објектима, справама и реквизитима у 
просторима за вежбање; 
- поштује правила игре; 
- 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. 

 

Кључни појмови 
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Васпитање, физичко вежбање, игра, 
здравље и култура 

 

Теме: 

 

Физичке способности 
Моторичке вештине 
Физичка и здравствена култура 
-спортско-рекреативне активности 
-недеља школског спорта 
-активности у природи /излет, 

крос, зимовање, летовање.../ 
-школска такмичења 
-корективно-педагошки рад 

 

Компетенције 

 Користи знања, вештине и 
усваја ставове 
ради очувања и 
унапређења 
психофизичког здравља, 

 практиковање здравих 
животних стилова, 

 промовише здравље, 
 разуме да је стил живота 

ствар личног избора и 
преузима одговорност за 
свој избор, 

 активно учествује у 
активностима групе, 
поштује правила 

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму 
наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања – ПГ 10/2017 
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Дигитални свет, први разред 

годишњи фонд часова 36 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 
Циљ наставе и учења предмета 
Дигитални свет је развијање дигиталне 
компетенције ученика ради њиховог 
оспособљавања за безбедну и правилну 
употребу дигиталних уређаја за учење, 
комуникацију, сарадњу и развој 
алгоритамског начина размишљања. 

 препозна дигиталне уређаје из окружења и 
именује неке од њих; 

 наведе неке од животних ситуација у којима 
дигитални уређаји олакшавају обављање 
послова; 

  упореди начине рада и живота људи пре и 
после појаве дигиталних уређаја; 

 упореди начине креативног изражавања са 
дигиталним уређајима и без њих; 

 користи дигиталне уџбенике за учење 
(самостално и/или уз помоћ наставника); 

 упореди дигитални и папирни уџбеник; 
  упореди традиционалне видове 

комуникације са комуникацијом посредством 
дигиталних уређаја; 

  наведе неке од карактеристика „паметног“ 
дигиталног уређаја; 

  наведе на који начин дигитални уређаји могу 
да допринесу упознавању културне баштине; 

  наведе основна правила за коришћење 
дигиталних уређаја како не би угрозио 
здравље; 

  наведе неке од здравствених ризика везаних 
за прекомерно или неправилно коришћење 
дигиталних уређаја; 

 доведе у везу начин одлагања електронског 
отпада са загађењем животне средине; 

 наброји основне податке о личности; 
  објасни зашто саопштавање података о 

личности представља ризично понашање при 
комуникацији помоћу дигиталних уређаја; 

  именује особе или институције којима се 
треба обратити за помоћ у случају контакта 
са непримереним дигиталним садржајем, 
непознатим, злонамерним особама или 
особама које комуницирају на неприхватљив 
начин; 

  наведе основне препоруке за руковање 
дигиталним уређајем на одговоран начин 
(примена мера физичке заштите) и објасни 
зашто је важно примењивати их; 

  анализира једноставан познати 
поступак/активност и предлаже кораке за 
његово спровођење; 
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   протумачи симболе познатог/договореног 
значења и спроведе поступак описан њима; 

  уочи и исправи грешку у симболима 
израженом упутству (алгоритму), провери 
ваљаност свог решења и по потреби га 
поправи (самостално или сараднички); 

  доведе у везу алгоритам и понашање 
дигиталног уређаја. 

 
Кључни појмови 

 
 

дигитални уређаји, интернет, електронски 
отпад, подаци о личности, безбедност, 
решавање проблема, алгоритам 

 
 

Теме: 

 

 
1. Дигитално друштво - 18 часова 
2. Безбедно коришћење дигиталних 

уређаја - 8 часова 
3.  Алгоритамски начин 

размишљања - 10 часова 

 
Компетенције 

 

 
 Дигиталне компетенције 

 
Детаљније у Правилнику о изменама и допуни Правилника о плану наставе и уења за први циклус 

основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног обрразовања и 
васпитања -  ПГ 2/2020 
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Изборни програми 
 

Грађанско васпитање, 1. разред 

недељни фонд часова: 1 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

 
 

Циљ учења програма грађанско васпитање је 
подстицање развоја личности која је одговорна према 
својим правима и правима других, отворена за договор и 
сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске 
заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности 
демократског друштва 

 
 

- наведе у чему је успешан и у чему 
жели да напредује; 
- уочава међусобне разлике и 
сличности са другим ученицима у 
одељењу; 
- понаша се на начин који не 
угрожава потребе, права и осећања 
других; 
- препозна код себе и других основна 
осећања; 
- препознаје примере поштовања и 
кршења права детета у свом 
окружењу, причама, филмовима; 
- преиспитује своје поступке и 
прихвата да не мора увек да буде у 
праву; 
- тражи помоћ у ситуацијама кршења 
својих и туђих права; 
- разликује добру и лошу 
комуникацију у сопственом искуству, 
ближем окружењу, књижевним 
делима, филмовима; 
- комуницира слушајући саговорника и 
тражи објашњење онога што не разуме; 
- слободно износи мишљење, 
образлаже идеје, даје предлоге и 
прихвата да други могу имати 
другачије мишљење; 
- сарађује и преузима различите 
улоге у групи/тиму; 
- договара се и одлучује у доношењу 
одељенских правила и да се понаша у 
складу са њима; 
- својим речима образложи 
неопходност правила која регулишу 
живот у заједници; 
- препозна добре стране свог 
одељења и оно што би требало 
променити/побољшати; 
- заједно са вршњацима и 
наставником учествује у решавању 
проблема у одељењу; 
- учествује у изради плана 
једноставне акције; 
- са другим ученицима изводи и 
документује једноставну акцију; 
- доприноси промоцији акције; 



 

 - на једноставан начин вреднује 
изведену акцију. 

 

Кључни појмови 

 

Различитости, комуникација и 
права 

 

Теме: 

 
 
 

1. Људска права 
2. Демократско друштво 
3. Процеси у савременом 

свету 
4. Грађански активизам 

 

Компетенције 

 Уме да препозна и уважи 
људска и дечја права , 

 активно учествује у 
њиховом остварењу, 

 одговоран однос у 
демократском друштву, 

 активно сарађује , ... 

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитањаи програму наставе  
и учења за први разред основног образовања и васпитања – ПГ 10/2017 
 
 

  



 

 
ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС ( ВЕРОНАУКА ) 1. РАЗРЕД 

ВРЕМЕ ТЕМЕ        ЦИЉ                 НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА 

IX 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

VI 

Човек је икона Божија 

Бог је заједница личности 
Оца и Сина и Светог Духа 

Човек као биће заједнице 

Бог је из љубави створио 
свет заједно са Сином и 
Духом 

Исус Христос је посредник 
између Бога и створене 
природе 

Црква је заједница свих 
људи и целе природе кроз 
Христа са Богом 

Православна иконографија 
показује свет и човека у 
заједници с Богом 

Уочавати да се кроз слободни однос љубави према 
некоме или нечему, тај неко или нешто 
конкретизује, односно да постаје за нас јединствено 
и непоновљиво 

 

Уочавати да љубав човека према другим људима и 
природи њима даје непоновљиву вредност и 
постојање 

 

Уочавати да од онога кога заволимо зависи и наше 
постојање 

Схватати да је човек икона Божија управо због тога 
што може да друга бића чини непоновљивим 

 

Настава веронауке у првом разредау је припрема 
ученика да прихвате да је постојање израз заједнице, 
односно да је личност заједница са другом личношћу. 
Садржаје остварити кроз приче, цртеже, које ће деца 
сама цртати (родитељи, браћа, сестре, кућа, двориште, 
све заједно) 

Увек истицати литургијско искуство заједнице и 
литургијску структуру која је утемељена на слободи, а 
не на природним нагонима. 

Треба нагласити - искуство љубави које чини да свет 
који нас окружује не буде маса, већ да га чине 
конкретна и непоновљива бића - приказати кроз 
пример приче љубав у уџбенику. 

Бића са којима смо у заједници, љубави постаје извор 
и нашег постојања као конкретне личности упознати 
кроз причу- Извор нашег живота. 

Тему: Човек је икона божја и Бог је створио свет из 
љубави објаснити на примеру приче Љубав у 
уџбенику. 

 Тему: Христос је посредник између Бога и света и 
Црква је заједница природе и људи кроз Христа и 
Бога објаснити на основу искуства и љубави према 
другом бићу. 
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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 
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-Исус се растаје од ученика 
-Распеће 
-Исус живи  
-одлазак код свог Оца 
ИСУС ШАЉЕ 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 
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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. 
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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: 

- 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 
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- 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 оваквог начина спознаје. 
Међутим, и ови дијелови имају своју микроструктуру. Тако на примјер: начин спознаје 
посједује слиједеће ступњеве: постављање циља, мотивирање, обрада нових наставних 
садржаја, учење, индуктивни и дедуктивни закључци, изравни и неизравни докази, 
формулирање запамћених чињеница... Или, садржај примјене има ове дијелове: 
проблем, постављање циља, 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. 
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

први-четврти разред 

недељни фонд часова: 1-2 

Циљ Активности 

 
Сврха ових активности је подршка прилагођавању ученика 

- прилагођавање ученика 
на школску средину 

на школску средину и заједницу, као и 
 
задовољавање/проширивање њихових интересовања, 

-дружење са вршњацима 
кроз заједничке 
активности 

дружење са вршњацима кроз заједничко делање, исказивање 

способности, осамостаљивање, развој неких вештина и 

друго. 

-излети, посете 
културним 
манифестацијама 

-друштвене, техничке, 
спортске и хуманитарне 
активности 

 - корелација са 
наставним областима као 
и програмима ранијих 
изборних предмета 

 - презентација продуката 

 - укључивање родитеља 

  Хор 
 Солистичко певање 
 Оркестар 
 Ритмичке радионице 
 Посете концертима 
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6.1.2. Други разред 
 
 

 

Српски језик – 2. разред 

недељни фонд часова: 5 

 

Циљеви 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици 

овладају основним законитостима српског 

књижевног језика ради правилног усмено и писаног 

изражавања, негујући свест о значају улоге језика у 

очувању националног идентитет; да се оспособе за 

тумачење одабраних књижевних и других 

уметничких дела из српске и светске баштине, ради 

неговања традиције и културе српског народа и 

развијања интеркултуралности. 

 

- разликује књижевне врсте: 
песму, причу, басну, бајку, 
драмски текст; 
- одреди главни догађај, време и 
место дешавања у прочитаном 
тексту; 
- одреди редослед догађаја у 
тексту; 
- уочи главне и споредне ликове 
и разликује њихове позитивне и 
негативне особине; 
- разликује стих и строфу; 
- уочи стихове који се римују; 
- објасни значење пословице и 
поуке коју уочава у басни; 
- наведе једноставне примере 
поређења из текстова и 
свакодневног живота; 
- чита текст поштујући 
интонацију реченице/стиха; 
- изражајно рецитује песму; 
- изводи драмске текстове; 
- износи своје мишљење о 
тексту; 
- разликује глас и слог и 
препозна самогласнике и 
сугласнике; 
- разликује врсте речи у 
типичним случајевима; 
- одређује основне граматичке 
категорије именица и глагола; 
- разликује реченице по облику и 
значењу; 
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 - поштује и примењује основна 
правописна правила; 
- влада основном техником 
читања и писања латиничког 
текста; 
- пронађе експлицитно исказане 
информације у једноставном 
тексту (линеарном и 
нелинеарном); 
- користи различите облике 
усменог и писменог изражавања: 
препричавање, причање, 
описивање; 
- правилно састави дужу и 
потпуну реченицу и споји више 
реченица у краћу целину; 
- учествује у разговору и 
пажљиво слуша саговорника; 
- разликује основне делове 
текста (наслов, пасус, име 
аутора, садржај); 
- изражајно чита ћирилички 
текст 

 

Кључни појмови 

 

књижевност, језик, језичка 
култура, усвајање другог писма 
(латинице). 

 

Предметне области 

1. Књижевност   70 часова 
2. Језик /граматика, 

правопис и ортоепија 40 
часова 

3. Језичка култура 70 
часова 

Све се области прожимају и 
ниједна се не може 
изучавати изоловано и без 
садејства са другим 
областима. 

 

Компетенције 

 Језичкe компетенцијe, 

 познаје различите облике 
комуникације (усмену и 
писмену, телефоном, 
путем интернета...), 



69 
 

  уме јасно да се изрази 
усмено и писано, 

 уважава саговорника, 

 изражава своје ставове и 
мишљења, 

 има одговоран однос 
према учењу, 

 способан да самостално и 
у сарадњи истражује, 
открива и повезује знања, 

 самостално користи 
различите изворе 
информација и података, 
тумачи их, селектује, 
наводи аутора, 

 кроз комуникацију негује 
културу изражавања у 
чува језички идентитет 

 
 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања 
– ПГ 16/2018 
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Мађарски језик 

2. разред 

годишњи фонд часова : 180 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

A magyar nyelv tanításának célja, hogy a tanulók 
elsajátítsák a magyar irodalmi nyelv alapvető 
törvényszerűségeit és megfelelő módon tudják 
magukat kifejezni szóban és írásban, tudatosítva 
bennük az anyanyelv fontosságát a nemzeti identitás 
megőrzése szempontjából, képessé téve őket arra, hogy 
a magyar irodalmi és más műalkotások 
megismerésével ápolják a magyar nép hagyományait, 
kultúráját és a magyar világörökség kincseit. 
. 

- ismeri és felismeri a szöveg és a könyv 
részeit, szerkezeti egységeit; 
- megérti a szöveg szó szerinti jelentését; 
- elkülöníti a lényeges és kevésbé 
lényeges információkat; 
- meghatározza a szöveg témáját; 
- képes a szöveg alapján következtetések 
levonására; 
- önálló véleményt formál a szövegről és 
a hősök magatartásformájáról; 
- meghatározza a számára kevésbé 
érthető szövegrészeket; 
- megkülönbözteti a prózát és a verset; 
- meghatározza a következő népi- 
kisepikai műfajokat: mondóka, 
közmondás, találós kérdés, szöveges 
népi gyermekjáték; 
- felismeri a verssort, a versszakot és a 
rímet; 
- meghatározza a szépirodalmi szövegek 
szereplőinek jellemét, rendszerét, 
egymáshoz való viszonyát; 
- felismeri a szövegben a 
cselekménymozzanatok összefüggéseit 
és az eseménymozzanatok időrendjét. 
- Ismeri a hang, a szó és a mondat 

fogalmát; 
- felismeri, használja az ellentétes 
jelentésű és a rokon értelmű szavakat; 
- felismeri a szótövet és a toldalékot; 
- helyesen leválasztja a szótagot; 
- helyesen ejti és írja a kiejtéstől eltérő 
helyesírású szavakat; 
- megkülönbözteti az alapvető szófajokat 
egymástól; 
- felismeri a hang és a betű egymáshoz 
való viszonyát; 
- ismeri az ábécét, betűrendbe sorolja a 
szavakat; 
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 - megfigyeli a hangok időtartamát; 
helyesírása tükrözi a hangok 
hosszúságát; 
- felismeri a mondatfajták modalitását. 
- A mondatokat helyesen hangsúlyozza; 
- a beszédszüneteket betartva, megfelelő 
hangerővel és tempóval beszél; 
- történetet mond el kép/képsor és saját 
élménye alapján, betartva az időrendi 
sorrendet; 
- egyszerűen és érthetően tudja kifejezni 
gondolatait, ötleteit, érzelmeit és 
állásfoglalását a számára ismert 
eseményről, témáról; 
- szóbeli, 4-5 mondatos leírást ad a 
közvetlen környezetében található 
tárgyakról, növényekről, állatokról; 
- képes közös terv alapján adott témáról, 
tárgyról rövid szóbeli közlésre; 
- kerüli a szóismétlést; 
- az új szavakat, a rokon értelmű és 
ellentétes jelentésű szavakat megfelelő 
módon építi be szókincsébe; 
- kívülről/fejből mond rövid 
szépirodalmi szöveget; 
- rövid jelenetekben szerepel; 
- alkalmazni tudja a kommunikáció 
nyelvi fordulatait a szerepjátékokban és 
a mindennapi élethelyzetekben. 
- Figyelmesen hallgatja beszédpartnerét, 
és nem szakítja félbe; 
- meghallgatja, megérti és értelmezi az 
üzenetet; 
- megérti a felolvasott ismeretterjesztő 
szöveget; 
- átéli az irodalmi szöveget a bemutató 
olvasás során. 
- Eszközhasználat szintjén tud 
nyomtatott és írott betűkkel írni; 
- képes a mondatok helyes 
megszerkesztésére és a tartalmilag 
összetartozó mondatok 
összekapcsolására; 
- tud rövid üzeneteket írni; 
- ügyel a szórendre, a különböző 
mondatfajták helyes használatára; 
- le tudja írni a szöveg tartalmát 
kérdések segítségével vagy azok nélkül; 
- összefüggő mondatokat ír, és betartja 
az időrendi sorrendet; 
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 - 4-6 mondatos történetet ír közös vagy 
egyéni élmény alapján; 
- közös terv alapján adott témáról, 
tárgyról, növényről, állatról írásban 
összefüggő mondatokat alkot; 
- kerüli a szóismétlést; 
- az új szavakat, a rokon értelmű és 
ellentétes jelentésű szavakat megfelelő 
módon építi be szókincsébe; 
- képes saját szövegének javítására. 

Кључни појмови  

irodalom, nyelv és nyelvi kultúra. 

 
 

Теме: 

 IRODALOM 
 NYELV 

 
Nyelvtan, helyesírás és 
nyelvhelyesség 

 
 NYELVI KULTÚRA 

 
Beszéd 
Befogadás 
Írás 

Компетенције  
NYELVI KOMPETENCIA 

Детељније у Правилнику о допунама Правилника о програму наставе и учења за други разред основног 
образовања и васпитања – ПГ 2019 
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Српски као нематерњи језик 

1. разред 

Недељни фонд часова: 2 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

Циљ наставе и учења Српског као нематерњег 
језика јесте оспособљавање ученика да се служи 
српским језиком на основном нивоу у усменој и 
писаној комуникацији ради каснијег успешног 
укључивања у живот заједнице и остваривања 
грађанских права и дужности, као и уважавање 
српске културе и развијање интеркултуралности као 
темељне вредности демократског друштва. 

 
. 

- разуме и користи предвиђени 
лексички фонд; 

- разуме и користи граматичке 
конструкције усвајане у 
претходном разреду и проширује 
их новим језичким садржајима; 

- предметима и бићима из 
блиског окружења приписује 
типичне особине; 

 - искаже радњу која се дешава у 
тренутку говорења (сва три лица 
и оба броја); 

 - састави реченице са правим 
објектом; 

 - искаже основне просторне 
односе; 

 - слуша и разуме кратке песме и 
одабране дијалоге; 

 напамет казује кратке песме и 
одабране дијалоге; 

 - уочавамелодију речи које се 
римују; 

 - илиструје текст којиму је 
прочитан, истичући неке од 
мотива(уз помоћ аудио и 
визуелних средставаа) 

 - разуме полако и јасно 
изговорена једноставна питања и 
информације везане за 
свакодневне активности; 

 - представи себе и чланове своје 
породице и тражи исте 
информације од саговорника; 
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 - чита појединачне речи и кратке 
реченице са познатом лексиком 
и граматиком; 

- пише штампаним словима 
писмом које је блиско његовом 
матерњем језику (ћирилица или 
латиница). 

 
Кључни појмови 

 
 
српски као нематерњи језик, 
слушање, разумевање, говор, 
читање, писање 

 
Теме: 

 Језик 
 Књижевност 
 Језичка култура 

 
Компетенције 

 Језичке компетенције 

 
 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за други разред основног образовања и 
васпитања - ПГ 16/2018 
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Страни језик 

2. разред 

недељни фонд часова: 2 

 
Циљеви 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 

Циљ учења страног језика у основном 

образовању и васпитању је да се ученик 

усвајањем функционалних знања о језичком 

систему и култури и развијањем стратегија 

учења страног језика оспособи за основну 

усмену и писану комуникацију и стекне 

позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу. 

 
- поздрави и отпоздрави, примењујући 
најједноставнија језичка средства; 
- представи себе и другог; 
- разуме јасно постављена једноставна 
питања личне природе и одговара на 
њих; 
- разуме кратка и једноставна 
упутства и налоге и реагује на њих; 
- даје кратка и једноставна упутства и 
налоге; 
- разуме позив и реагује на њега; 
- упути позив на заједничку 
активност; 
- разуме кратке и једноставне молбе и 
реагује на њих; 
- упути кратке и једноставне молбе; 
- искаже и прихвати захвалност и 
извињење на једноставан начин; 
- разуме једноставно исказане 
честитке и одговара на њих; 
- упути једноставне честитке; 
- препозна и именује бића, предмете и 
места из непосредног окружења; 
- разуме једноставне описе бића, 
предмета и места; 
- опише бића, предмете и места 
користећи једноставна језичка 
средства; 
- разуме свакодневне исказе у вези са 
непосредним потребама, осетима и 
осећањима и реагује на њих; 
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 - изрази основне потребе, осете и 
осећања кратким и једноставним 
језичким средствима; 
- разуме једноставна обавештења о 
положају у простору и реагује на њих; 
- тражи и пружи кратка и једноставна 
обавештења о положају у простору; 
- разуме и саопшти једноставне исказе 
који се односе на хронолошко и 
метеоролошко време 
- разуме једноставне исказе којима се 
изражава припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање и реагује на 
њих; 
- тражи и даје једноставне исказе 
којима се изражава 
припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање; 
- разуме једноставне исказе за 
изражавање допадања/недопадања и 
реагује на њих; 
- тражи мишљење и изражава 
допадање/недопадање једноставним 
језичким средствима; 
- разуме једноставне исказе који се 
односе на изражавање способности; 
- тражи информацију о туђим 
способностима и саопшти шта он/она 
или неко други може/не може/уме/не 
уме да уради; 
- разуме и саопшти једноставне исказе 
који се односе на бројеве и количине. 

 
Кључни појмови 

 
Комуникација, рано учење, језичка 
активност, језичке компетензије и 
интеркултуралност. 

 
Предметне области 

1. Поздрављање 

2. Представљање себе и других 

3. Разумевање и давање једноставних 
упутстава и налога 

4. Позив и реаговање на позив за 
учешће у заједничкој активности 
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 5. Исказивање молбе, захвалности и 
извињења 

6. Честитање 

7. Описивање живих бића, предмета, 
места и појава 

8. Исказивање потреба, осета и 
осећања 

9. Исказивање положаја у простору 

10. Исказивање времена 

11. Изражавање 
припадања/неприпадања и 
поседовања/непоседовања 

12. Изражавање 
допадања/недопадања 

13. Изражавање способности 

14. Изражавање количина и бројева 

 
Компетенције 

 Социокултурална компетенција, 
 комуникативна , 
 има позитиван став према учењу, 
 примењује начине учења у складу 

са садржајима, интересовањима , 
открива и повезује нова знања, 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања 
– ПГ 16/2018 
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Математика 
други разред 

недељни фонд часова : 2 

 

Циљеви 

 

Исходи 
По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

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

 
 
-одреди десетице најближе датом броју; 
- усмено сабира и одузима бројеве до 100; 
- користи појмове чинилац, производ, 
дељеник, делилац, количник, садржалац; 
- примени замену места и здруживање сабирака 
и чинилаца ради лакшег рачунања; 
- усмено множи и дели у оквиру прве стотине; 
- израчуна вредност бројевног израза са 
највише две операције; 
- реши текстуални задатак постављањем израза 
са највише две рачунске операције и провери 
тачност решења; 
- одреди непознати број у једначини са једном 
аритметичком операцијом; 
- одреди делове (облика ) дате величине; 
- изрази одређену суму новца преко 
различитих апоена; 
- прочита број записан римским цифрама и 
напише дати број римским цифрама; 
- прикаже мањи број података у таблици и 
стубичастим дијаграмом; 
- уочи правило и одреди следећи члан 
започетог низа; 
- разликује дуж, полуправу и праву; 
- одреди дужину изломљене линије (графички и 
рачунски); 
- одреди обим геометријске фигуре; 
- нацрта правоугаоник, квадрат и троугао на 
квадратној мрежи и тачкастој мрежи; 
- уочи подударне фигуре на датом цртежу; 
- уочи симетричне фигуре; 
- допуни дати цртеж тако да добијена фигура 
буде симетрична у односу на дату праву; 
- изрази дужину у различитим јединицама за 
мерење дужине; 
- измери дужину дужи и нацрта дуж дате 
дужине 
- чита и запише време са часовника; 
- користи јединице за време у једноставним 
ситуацијама 
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Кључни појмови 

 
 
сабирање, одузимање, множење, дељење, 
једначина, део целине, мерење дужине и 
времена, правоугаоник, квадрат, дужина, 
обим, римске цифре. 

 
 

Теме: 

 
Бројеви 145 часова 
Геометрија  22 часова 
Мерење и мере 137  часова 

 
 

Компетенције 

 математичка писменост, 
 препознаје проблем, 
 рашчлањује проблемску ситуацију 

на делове , 
 претпоставља решења, 
 формулише објашњења и закључке 

на основу резултата, 
 користи табеларни, 

графички,текстуални приказ 
информација, 

 има позитиван и одговоран однос 
према учењу, 

 разликује битно од небитног, ..... 
 
 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања 
– ПГ 16/2018 
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Свет око нас 

други разред 

недељни фондчасова: 2 

 

Циљеви 

 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

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

 
 

- идентификује групе људи којима припада и своју улогу у 
њима; 
- оствари права и изврши обавезе у односу на правила 
понашања у групама којима припада; 
- се понаша тако да уважава различитости других људи; - 
прихвати последице када прекрши правила понашања 
групе; 
- сарађује са другима у групи на заједничким активностима;- 
разликује потребе од жеља на једноставним примерима из 
сопственог живота; 
- препозна грб, заставу и химну Републике Србије и 
примерено се понаша према симболима; 
- одреди тип насеља на основу његових карактеристика;- 
повеже личну хигијену, боравак у природи, физичку 
активност и разноврсну исхрану са очувањем здравља; 
- одржава личну хигијену - руку, зуба и чулних органа; 
- примени правила културног и безбедног понашања у 
саобраћају и превозним средствима у насељу са околином; 
- безбедно поступа пре и током временских непогода; 
- истезањем, савијањем и сабијањем одреди својства 
материјала; 
- одабере материјале који својим својствима највише 
одговарају употреби предмета; 
- пронађе нову намену коришћеним предметима; 
- наводи примере различитих облика кретања у окружењу; 
- одабере начин кретања тела, узимајући у обзир облик тела, 
врсту подлоге и средину у којој се тело креће; 
- измери растојање које тело пређе током свог кретања; 
- пронађе тражени објекат у насељу помоћу 
адресе/карактеристичних објеката; 
- именује занимања људи у свом насељу са околином; 
- одреди време помоћу часовника и календара користећи 
временске одреднице: сат, дан, седмицу, месец, годину; 
- забележи и прочита податке из личног живота помоћу 
ленте времена; 
- разликује облике рељефа у свом насељу и околини; 
- разликује облике и делове површинских вода у свом 
насељу и околини; 
- идентификује заједничке особине живих бића на 
примерима из окружења; 
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 - повеже делове тела живих бића са њиховом 
улогом/улогама; 
- разврста биљке из окружења на основу изгледа листа и 
стабла; 
- разврста животиње из окружења на основу начина живота и 
начина исхране; 
- наведе примере који показују значај биљака и животиња за 
човека; 
- штедљиво троши производе које користи у свакодневним 
ситуацијама; 
- разврста отпад на предвиђена места; 
- негује и својим понашањем не угрожава биљке и животиње у 
окружењу; 
- препозна примере повезаности живих бића са условима за 
живот; 
- повеже промене у природи и активности људи са 
годишњим добима; 
- изведе једноставне огледе пратећи упутства;- повеже 
резултате рада са уложеним трудом. 

 

Кључни појмови 

 

природа, оријентација у простору и времену, кретање, 
култура живљења 

 
 

Теме: 

Насеље са околином: 
1. Други и ја 
2. Култура живљења 
3. Човек ствара 
4. Кретање и оријентација у 

простору и времену 
5. Разноврсност природе 

 
 
 
 
 

 
Компетенције 

 

 
 Има одговоран однос према околини, 
 спознаје везу између квалитета животне средине 

и квалитета свог живота, практикује активности 
које подстичу на штедњу воде, енергије, 
рециклажу, 

 активно учествује у друштвеним акцијама у 
школи и заједници које су усмерене ка заштити, 
обнови и унапређењу животне средине, 

 показује осетљивост за еко -културу 
свакодневног живељења и има критички однос 
према употреби и злоупотреби природе, 

 познаје улогу и значај воде и састојака 
намирница, 

 примењује принципе здраве исхране ( 
редовност, важност доручка, умереност, 
разноврсност) и зна последице неправилне 
исхране, 
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  препознаје сигурносне и здравствене ризике у 
животу и раду, 

 избегава опасне ситуације, 
 бира стил живота и навике имајући у виду добре 

стране и ризике тог избора, активно и 
конструктивно учествује у раду групе или пара, 

 поштује правила заједничког рада и препознаје 
своје место и улогу у групи или пару, 

 користи информације из различитих извора , 
чува их и презентује , укључујући и ИКТ, 

 има осећање припадности сопственој породици, 
нацији и култури, 

 познаје сопствену традицију и доприноси 
њеном очувању и развоју, 

 поштује традицију , идентитет и културу других 
заједница 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања 
– ПГ 16/2018 

 
 
 

 
 

Додатни садржаји програму Свет око нас који изражавају посебност националне 
мањине: Мађарска национална мањина 

 
 
Тема: Где човек живи (HOL ÉL AZ EMBER?) 

 
1. Моје пребивалиште некад и сад (Lakóhelyem régen és ma); 
2. Историјска предања (Történelmi mondák). 
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Ликовна култура 

други разред 

недељни фонд часова: 2 

 
Циљеви 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

  
- користи материјал и прибор на 

 безбедан и одговоран начин; 

Циљ 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 

- изрази, одабраним материјалом и 
техникама своје емоције, машту, 
сећања и замисли; 
- користи једноставне информације и 
одабрана ликовна дела као 
подстицај за стваралачки рад; 
- изражава, светлим или тамним 

 бојама, свој доживљај уметничког 
 дела; 
 - идентификује истакнути део целине 
 И визуелне супротности у свом 
 окружењу; 
 - преобликује, самостално или у 
 сарадњи са другима, материјале и 
 предмете за рециклажу; 
 - тумачи једноставне визуелне 
 информације које опажа у 
 свакодневном животу; 
 - изражава мимиком и/или телом 
 различита расположења, покрете и 
 кретања; 
 - упоређује свој и туђ естетски 
 доживљај простора, дизајна и 
 уметничких дела; 
 - повезује уметничко занимање и 
 одговарајуће продукте; 
 - пружи основне информације о 
 одабраном музеју; 
 - разматра, у групи, шта и како је 
 учио/ла и где та знања може 
 применити. 
 

Кључни појмови 
 
 
Простор, облик , линија, боја 
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Теме: 

 
 

1. Облици 
2. Споразумевање 
3. Ликовне игре 
4. Простор 

 
Компетенције 

 
 

 компетенција за 
комуникацију, 

 естетичка компетенција, 
 компетенција за рад са 

подацима и 
информацијама, 

 компетенција за учење и 
 компетенција за сарадњу. 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања 
– ПГ 16/2018 
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Музичка култура 

други разред 

недељни фонд часова: 2 

 
Циљеви 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 

Циљ 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 

-објасни својим речима утиске о 
слушаном делу, особине тона, 
доживљај прегласне музике и њеног 
утицаја на тело; 
- разликује различите инструменте по 
боји звука и изражајним могућностима; 
- издвоји основне музичке изражајне 
елементе; 
- препозна музичку тему или 
карактеристични мотив који се понавља 
у слушаном делу; 
- повезује карактер дела са изражајним 
музичким елементима и 
инструментима; 
- изговара бројалице у ритму, уз 
покрет; 
- пева по слуху песме различитог 
садржаја и расположења; 
- изводи уз покрет музичке и 
традиционалне игре; 
- примењује правилан начин певања и 
договорена правила понашања у 
групном певању и свирању; 
- свира по слуху ритмичку пратњу уз 
бројалице и песме, једноставне 
аранжмане, свирачке деонице у 
музичким играма; 
- повезује почетне тонове песама- 
модела и једноставних наменских 
песама са бојама; 
- повезује ритам са графичким 
приказом; 
- објашњава својим речима доживљај 
свог и туђег извођења; 
- учествује у школским приредбама и 
манифестацијама; 
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 - направи дечје ритмичке инструменте; 
- осмисли покрете уз музику; 
- осмисли ритмичку пратњу за 
бројалице, песме и музичке игре 
помоћу различитих извора звука; 
- осмисли одговор на музичко питање; 
- осмисли једноставну мелодију на 
краћи задати текст; 
- према литерарном садржају изабере 
од понуђених, одговарајући музички 
садржај; 
- поштује договорена правила 
понашања при слушању и извођењу 
музике; 
- користи самостално или уз помоћ 
одраслих, доступне носиоце звука. 

 
Кључни појмови 

 
 

звук, тон, певање, свирање, 
слушање,музичке игре, музички бонтон 

 
Теме: 

1. Слушање музике 
2. Извођење музике 
3. Музичко стваралаштво 

 
Компетенције 

 Осећај за естетичке вредности и 
интересовање за уметност и 
културу, 

 стицање општих компетенција, 
 користи на одговарајући и 

креативан начин језик и стил 
комуникације специфичан за 
уметничку –музичку 
дисциплину, 

 активно доприноси неговању 
културе и уметности, 

 негује идентитет заједнице у 
којој живи, 

 показује позитиван однос према 
културној баштини 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања 
– ПГ 16/2018 

 
 

Додатни садржаји програму Музичка култура који изражавају посебност Мађарске националне 
мањине: 
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Препоручене композиције за 

певање: Народне песме: 

1. Kinyílt a rózsa 
 

2. Ti csak esztek isztok 
 

3. A gúnárom elveszett 
 

4. Virágéknál ég a világ 
 

5. Esik eső karikára 
 

6. Azért mondom néktek 
 

7. Icike-picike a Csabai utca 
 

Дечје песме: 
 

1. Nepoznat autor: Már tapsoljunk, újra vigadjunk 
 

2. Nepoznat autor: Egyél libám, egyél már 
 

3. Járdányi Pál: Hervad már 
 

4. Járdányi - Weöres: Sándor napján megszakad a tél 
 

5. Kodály - Weöres: Mély erdőn 
 

6. Nepoznat autor: Úszik a kácsa 
 

7. Kodály - Weöres: Jön a kocsi most érkeztünk 
 

8. Ádám Jenő - Szabó Lőrinc: Háp, háp, háp! 
 

9. Nepoznat autor: Ess eső, ess! 
 

10. Nepoznat autor: A Kállói szőlőbe 
 

11. Nepoznat autor: Láttál-e már valaha? 
 

12. Nepoznat autor: Béka a fa tövén 
 

13. Nepoznat autor: Suttog a fenyves zöld erdő 
 

14. Nepoznat autor: Télapó itt van 
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15. Vass L. - Várkonyi: Ezüst fenyő, szép sudár 
 

16. Nepoznat autor: Jaj de árva ez az erdő 
 

17. Kodály: Száll a madár 
 

18. Kodály - Weöres: Zsong-bong a határ 
 

19. Kodály - Weöres: Zajgás, nevetés 
 

20. Nepoznat autor: Zúg, dong 
 

21. Nepoznat autor: Fut, szalad a pejkó 
 

22. Nepoznat autor: Árok széllén búzaszál nőtt 
 

23. Nepoznat autor: A part alatt 
 

24. Nepoznat autor: Süssünk, süssünk valamit 
 

Музичко-дидактичке игре 
 

1. Elvesztettem zsebkendőmet 
 

2. Ispiláng, ispiláng 
 

3. Hold, hold, fényes lánc 
 

4. Méz, méz, méz 
 

5. Tüzet viszek 
 

Бројалице 
 

1. Egy petty, libapetty 
 

2. Sírjunk, ríjunk 
 

3. Két kis kakas összeveszett 
 

Препоручене композиције за слушање: 
 
 
 

Народне песме 
 

1. Katalinka, szállj el 
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2. Még azt mondják, nem illik 
 

Песме за децу 
 

1. Kodály: Hajnövesztő 
 

2. Egyél, libám - Jedi, gusko /dečji hor/ 
 

3. Kodály: Méz, méz, méz - Kodalj: Med, med, med 
 

4. Járdányi Pál: Gergő nótái - Pal Jardanji: Grgine pesme /horska kompozicija/ 
 

5. Karácsonyi ének - Pásztorok, pásztorok, Božićna pesma - Pastiri, pastiri 
 

6. Népdalok furulyán - Narodne pesme na fruli 
 

7. Járdányi Pál: Tavaszköszöntő - Pal Jardanji: Pozdrav proleću 
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Физичко и здравствено васпитање 

други разред 

недељни фонд часова: 3 

 
Циљеви 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

 
 

Циљ 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. 

- примени једноставне, двоставне 
општеприпремне вежбе (вежбе 
обликовања); 
- правилно изводи вежбе, 
разноврсна природна и изведена 
кретања; 
- комбинује усвојене моторичке 
вештине у игри и свакодневном 
животу; 
- одржава равнотежу у различитим 
кретањима; 
- разликује правилно од 
неправилног држања тела; 
- успостави правилно држање тела; 
- правилно дише током вежбања; 
- изведе кретања, вежбе и кратке 
саставе уз музичку пратњу; 
- изведе дечји и народни плес; 
- користи основну терминологију 
вежбања; 
- поштује правила понашања у и на 
просторима за вежбање; 
- поштује мере безбедности током 
вежбања; 
- одговорно се односи према 
објектима, справама и реквизитима у 
просторима за вежбање; 
- поштује правила игре; 
- навија и бодри учеснике у игри на 
начин којим никога не вређа; 
- прихвати победу и пораз као 
саставни део игре и такмичења; 
- уредно одлаже своје ствари пре и 
након вежбања; 
- уочава улогу делова тела у 
вежбању; 
- уочи промене у расту код себе и 
других; 
- препозна сопствено болесно стање и 
не вежба када је болестан; 
- примењује здравствено-хигијенске 
мере пре, у току и након вежбања; 
- одржава личну хигијену; 
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 - учествује у одржавању простора у 
коме живи и борави; 
- наведе врсте намирница у 
исхрани; 
- препознаје везу вежбања и уноса 
воде; 
- повеже ходање и трчање са 
позитивним утицајем на здравље; 
- препозна лепоту покрета у 
вежбању; 
- се придржава правила вежбања; 
- вреднује успех у вежбању; 

 
Кључни појмови 

 
 
базична кретања, вежбање, 
игра, здравље, васпитање 

 
Теме: 

 
Физичке способности 
Моторичке вештине 
Физичка и здравствена 

култура 
-спортско-рекреативне 

активности 
-недеља школског 

спорта 
-активности у природи 

/излет, крос, зимовање, 
летовање.../ 

-школска такмичења 
-корективно- 

педагошки рад 
 
Компетенције 

 Користи знања, вештине 
и усваја ставове 
ради очувања и 
унапређења 
психофизичког здравља, 

 практиковање здравих 
животних стилова, 

 промовише здравље, 
 разуме да је стил живота 

ствар личног избора и 
преузима одговорност за 
свој избор, 

 активно учествује у 
активностима групе, 
поштује правила 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања 
– ПГ 16/2018 
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2. разред 

Дигитални свет 

годишњи фонд: 36 часова 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 – упореди начин на који учи у школи са онлајн учењем путем 
 школске платформе; 
 – користи школску платформу за онлајн учење (уз помоћ 

Циљ наставе и учења 
предмета Дигитални свет 
јесте развијање дигиталнe 

наставника и/или родитеља/законског заступника); 
– самостално користи дигиталне уџбенике за учење; 
– креира, чува и поново уређује дигиталну слику (самостално 
и/или уз помоћ наставника) користећи одговарајућу апликацију; 

компетенције ученика – својим речима објасни појам покретне слике; 
неопходне за безбедну и – креира елементе покретне слике; 
правилну употребу 
дигиталних уређаја за учење, 
комуникацију, сарадњу и 
развијање основа 
алгоритамског начина 
размишљања.. 

– креира једноставан графички дигитални материјал намењен 
познатој публици; 
– својим речима објасни због чега дигиталне уређаје повезујемо на 
мреже, укључујући интернет; 
– наведе могућности за размену материјала, комуникацију и 
заједнички рад (учење) које су настале захваљујући умрежавању 
дигиталних уређаја; 

 – објасни добитке и ризике који произилазе из комуникације 
 путем дигиталних уређаја; 
 – разликује неприхватљиво од прихватљивог понашања при 
 комуникацији на интернету; 
 – реагује на одговарајући начин ако дође у додир са 
 непримереним дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним 
 особама или особама које комуницирају на неприхватљив начин; 
 – наведе неке од начина на које корисници дигиталних уређаја 
 остављају личне податке у дигиталном окружењу; 
 – организује сопствено учење у онлајн окружењу на начин који не 
 угрожава здравље и личну безбедност, као и сигурност дигиталног 
 уређаја; 
 – предложи начине одлагања електронског отпада који не 
 угрожавају животну средину; 
 – својим речима објасни појам алгоритам; 
 – анализира једноставан познати поступак који садржи понављања 
 одређених радњи и представи га алгоритамски; 
 – креира одговарајући рачунарски програм у визуелном 
 програмском језику; 
 – анализира једноставан програм креиран у визуелном 
 програмском језику и објасни шта и на који начин тај програм 
 ради; 
 – уочи и исправи грешку у једноставном програму, провери 
 ваљаност новог решења и по потреби га додатно поправи 
 (самостално или сараднички); 
 – креира програм у визуелном програмском језику којим управља 
 понашањем расположивог физичког дигиталног уређаја. 
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Кључни појмови 

 
онлајн учење, дигитална слика, покретна слика, 

умрежавање дигиталних уређаја, комуникација, лични 
подаци, 

одлагање електронског отпада, алгоритам, 
програмирање у визуелном програмском језику 

 
 

Теме: 

ДИГИТАЛНО 
ДРУШТВО 20 часова 

 
БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 6 часова 
 

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 
РАЗМИШЉАЊА 10 часова 

 
Компетенције 

 
Дигиталне компетенције 

 
Детаљније у Правилнику о измени Правилника о програму наставе и учења за други разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, 5/2021 ) 
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Изборни програми 
 

 
Грађанско васпитање 

2. разред 

недељни фонд часова: 1 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

 
 

Циљ учења програма грађанско васпитање је 
подстицање развоја личности која је одговорна према 
својим правима и правима других, отворена за договор 
и сарадњу и спремна да активно учествује у животу 
школске заједнице, уважавајући принципе, процедуре 
и вредности демократског друштва 

- разликује понашања појединаца која 
доприносе или ометају функционисање и 
напредовање групе; 
- успоставља, гради и чува успешне 
односе са члановима групе којој припада; 
- искаже своја осећања и потребе на начин 
који не угрожава друге; 
- препозна и уважи осећања и потребе 
других; 
- наведе и својим речима објасни основна 
права детета садржана у Конвенцији о 
дечјим правима; 
- прихвата и образлаже на примерима из 
живота да свако дете има иста права без 
обзира на различитости; 
- препозна ситуације кршења својих и 
туђих права и показује спремност да 
тражи помоћ; 
- се договара и одлучује у доношењу 
правила групе и да се понаша у складу са 
њима; 
- наводи примере међусобне повезаности 
права и одговорности; 
- разликује ненасилну од насилне 
комуникације међу члановима групе на 
примерима из свакодневног живота, из 
књижевних дела које чита и филмова које 
гледа; 
- саслуша излагање саговорника без 
упадица и са уважавањем; 
- даје и прихвата предлоге водећи рачуна 
о интересу свих страна у сукобу; 
- представи шта садржи и чему служи 
Правилник о безбедности ученика његове 
школе; 
- се понаша у складу са Правилником о 
безбедности ученика; 
- наводи примере одговорности одраслих 
и ученика за безбедност у школи; 
- препознаје предности, ризике и 
опасности по себе и друге и одговорно 



 

 поступа при коришћењу мобилног 
телефона и интернета; 
- сарађује и преузима различите улоге на 
основу договора у групи; 
- износи мишљење, образлаже идеје, даје 
предлоге који могу унапредити 
безбедност ученика у школи; 
- учествује у изради плана једноставне 
акције; 
- са другим ученицима изводи и 
документује једноставну акцију; 
- доприноси промоцији акције; 
- на једноставан начин вреднује изведену 
акцију. 

 
Кључни појмови 

 
група, школа као заједница, 

безбедност у школи 

 
Теме: 

 
 

1. Људска права 
2. Демократско друштво 
3. Процеси у савременом свету 
4. Грађански активизам 

 
Компетенције 

 Уме да препозна и уважи 
људска и дечја права , 

 активно учествује у 
њиховом остварењу, 

 одговоран однос у 
демократском друштву, 

 активно сарађује , ... 
Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања 

– ПГ 16/2018 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 2. РАЗРЕД 

ВРЕМ
Е 

ТЕМЕ        ЦИЉ  НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА 

IX 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

VI 

Човек је икона Божија 

Бог је заједница 
личности Оца и Сина и 
Светог Духа 

Човек као биће заједнице 

Бог је из љубави створио 
свет заједно са Сином и 
Духом 

Исус Христос је 
посредник између Бога и 
створене природе 

Црква је заједница свих 
људи и целе природе 
кроз Христа са Богом 

Православна 
иконографија показује 
свет и човека у заједници 
с Богом 

Уочавати да се кроз слободни однос љубави 
према некоме или нечему, тај неко или нешто 
конкретизује, односно да постаје за нас 
јединствено и непоновљиво 

 

Уочавати да љубав човека према другим 
људима и природи њима даје непоновљиву 
вредност и постојање 

 

Уочавати да од онога кога заволимо зависи и 
наше постојање 

Схватати да је човек икона Божија управо због 
тога што може да друга бића чини 
непоновљивим 

 

Настава веронауке у првом разредау је припрема 
ученика да прихвате да је постојање израз заједнице, 
односно да је личност заједница са другом личношћу. 
Садржаје остварити кроз приче, цртеже, које ће деца 
сама цртати (родитељи, браћа, сестре, кућа, двориште, 
све заједно) 

Увек истицати литургијско искуство заједнице и 
литургијску структуру која је утемељена на слободи, а 
не на природним нагонима. 

Треба нагласити - искуство љубави које чини да свет 
који нас окружује не буде маса, већ да га чине 
конкретна и непоновљива бића - приказати кроз 
пример приче љубав у уџбенику. 

Бића са којима смо у заједници, љубави постаје извор 
и нашег постојања као конкретне личности упознати 
кроз причу- Извор нашег живота. 

Тему: Човек је икона божја и Бог је створио свет из 
љубави објаснити на примеру приче Љубав у 
уџбенику. 

 Тему: Христос је посредник између Бога и света и 
Црква је заједница природе и људи кроз Христа и 
Бога објаснити на основу искуства и љубави према 
другом бићу. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
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. 
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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: 

- 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 
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- 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 оваквог начина спознаје. 
Међутим, и ови дијелови имају своју микроструктуру. Тако на примјер: начин спознаје 
посједује слиједеће ступњеве: постављање циља, мотивирање, обрада нових наставних 
садржаја, учење, индуктивни и дедуктивни закључци, изравни и неизравни докази, 
формулирање запамћених чињеница... Или, садржај примјене има ове дијелове: 
проблем, постављање циља, 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. 
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

први-четврти разред 

недељни фонд часова: 1-2 

Циљ Активности 

 
Сврха ових активности је подршка прилагођавању ученика 

- прилагођавање ученика 
на школску средину 

на школску средину и заједницу, као и 
 
задовољавање/проширивање њихових интересовања, 

-дружење са вршњацима 
кроз заједничке 
активности 

дружење са вршњацима кроз заједничко делање, исказивање 

способности, осамостаљивање, развој неких вештина и 

друго. 

-излети, посете 
културним 
манифестацијама 

-друштвене, техничке, 
спортске и хуманитарне 
активности 

 - корелација са 
наставним областима као 
и програмима ранијих 
изборних предмета 

 - презентација продуката 

 - укључивање родитеља 

  Хор 
 Солистичко певање 
 Оркестар 
 Ритмичке радионице 
 Посете концертима 
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6.1.3. Трећи разред 

 
 

Српски језик, 3. разред 

годишњи фонд часова 180 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици 

овладају основним законитостима српског 

књижевног језика ради правилног усмено и писаног 

изражавања, негујући свест о значају улоге језика у 

очувању националног идентитета; да се оспособе за 

тумачење одабраних књижевних и других 

уметничких дела из српске и светске баштине, ради 

неговања традиције и културе српског народа и 

развијања интеркултуралности. 

 
 

 чита са разумевањем различите 
текстове; 

 опише свој доживљај 
прочитаних књижевних дела; 

 изнесе своје мишљење о тексту; 
 разликује књижевне врсте: 

лирску и епску песму, причу, 
басну, бајку, роман и драмски 
текст; 

 одреди тему, редослед догађаја, 
време и место дешавања у 
прочитаном тексту; 

 именује главне и споредне 
ликове и разликује њихове 
позитивне и негативне особине; 

 уочи основне одлике лирске 
песме (стих, строфа и рима); 

 разуме пренесено значење 
пословице и басне и њихову 
поучност; 

 разуме идеје књижевног дела; 
 уочи основне одлике 

народне бајке; 
 разликује народну од ауторске 

бајке; 
 представи главне особине 

јунака; 
 уочи основне одлике народне 

епске песме; 
 уочи поређење у књижевном 

делу и разуме његову улогу; 
 разликује опис од приповедања 

у књижевном делу; 
 покаже примере дијалога у 

песми, причи и драмском 
тексту; 

 уочи хумор у књижевном делу; 
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  чита текст поштујући 
интонацију реченице/стиха; 

 изражајно рецитује песму и 
чита прозни текст; 

 изводи драмске текстове; 
 разликује врсте (и подврсте) 

речи у типичним случајевима; 
 одреди основне граматичке 

категорије именица, придева и 
глагола; 

 примењује основна правописна 
правила; 

 јасно и разговетно изговори 
обавештајну, упитну и 
заповедну реченицу, поштујући 
одговарајућу интонацију и 
логички акценат, паузе, брзину и 
темпо; 

 споји више реченица у краћу и 
дужу целину; 

 препричава, прича и описује и 
на сажет и на опширан начин; 

 извештава о догађајима водећи 
рачуна о прецизности, тачности, 
објективности и сажетости; 

 варира језички израз; 
 попуни једноставан образац у 

који уноси основне 
личне податке; 

 разликује формални од 
неформалног говора 
(комуникације); 

 учествује у разговору 
поштујући уобичајена правила 
комуникације и пажљиво 
слуша саговорника. 

 
Кључни појмови 

 
књижевност, језик, језичка 
култура. 

 
 

Предметне области 

 
Књижевност: Школска лектира, 
домаћа лектира /80 часова/ 

Језик: Граматика, правопис и 
ортоепија /60 часова/ 

Језичка култура : усмено и 
писмено изражавање /40 часова 
/ 
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 Све се области прожимају и ниједна 
се не може изучавати изоловано и 
без садејства са другим областима. 

 
Ниједан школски писмени задатак 

се не израђује у трећем разреду. 

 
Компетенције 

 Језичкe компетенцијe, 
 познаје различите облике 

комуникације (усмену и 
писмену, телефоном, 
путем интернета...), 

 уме јасно да се изрази 
усмено и писано, 

 уважава саговорника, 
 изражава своје ставове и 

мишљења, 
 има одговоран однос 

према учењу, 
 способан да самостално и 

у сарадњи истражује, 
открива и повезује знања, 

 самостално користи 
различите изворе 
информација и података, 
тумачи их, селектује, 
наводи аутора, 

 кроз комуникацију негује 
културу изражавања у 
чува језички идентитет 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС -Просветни гласник“ број 5/2019) 
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Мађарски језик, 3. разред 

годишњи фонд часова 180 

Magyar nyelv, 3. osztály 

Évi óraszám 180 

Циљеви 

Célok 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

Kimenetel 

A tanév végére a tanuló: 

 

A magyar nyelv tanításának célja, hogy a 
tanulók elsajátítsák a 
magyar irodalmi nyelv alapvető 
törvényszerűségeit, és megfelelő módon 
tudják magukat kifejezni szóban és 
írásban, tudatosítva 
bennük az anyanyelv fontosságát a 
nemzeti identitás megőrzése 
szempontjából, képessé téve őket arra, 
hogy a magyar irodalmi és más 
műalkotások megismerésével ápolják a 
magyar nép hagyományait, kultúráját és a 
magyar világörökség kincseit. 

 
. 

 
− ismeri és felismeri a szöveg és a könyv 
részeit, szerkezeti egységeit; 
− elkülöníti a lényeges és kevésbé lényeges 
információkat; 
− felismeri a szöveg átvitt 
értelmét; 
− felismeri a szövegben a cselekménymozzanatok 
összefüggéseit és az eseménymozzanatok időrendjét; 
− meghatározza a szépirodalmi szövegek 
szereplőinek jellemét, rendszerét, egymáshoz való 
viszonyát; 
− képes a szereplők tetteinek és 
magatartásformáinak értelmezésére az adott 
szövegre hivatkozva; 
− felismeri a szövegen belüli ok-okozati 
összefüggéseket, előzményeket és 
következményeket; 
− véleményezi a szöveghez kapcsolódó 
illusztráció-válogatást; 
− különbséget tesz a leíró és elbeszélő 
közlésmód között, felismeri a párbeszédet; 
− megkülönbözteti a prózát és a verset; 
− felismeri a verssort, 
a versszakot és a rímet; 
– megérti a szépirodalmi szövegekben az 
alakzatok szerepét (hasonlat, 
megszemélyesítés); 
− képes a különböző jelrendszerek segítségével 
megjelenített információk befogadására (pl. szöveg, 
táblázat, grafikon stb.). 
− meghatározza a következő népi-kisepikai 
műfajokat: mondóka, közmondás, találós 

kérdés, szöveges népi gyermekjáték; 
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− A szövegben megjelenő felkiáltó, felszólító és 
óhajtó mondatokban felismeri a beszélő szándékát. 
− Helyesen használja a rokon értelmű 
szavakat, a többjelentésű, azonos alakú szavakat és az 
ellentétes jelentésű szavakat. 
− Megkülönbözteti a különféle időben 
végbemenő cselekvéseket és történéseket. 
− Az igeidőket helyesen használja 
beszédben és írásban. 
− Az igekötőket szerepük és írásmódjuk 
tekintetében megfigyeli, és helyesen, tudatosan 
alkalmazza őket. 
− A főnév fajtáit csoportosítja, megnevezi. 
Többes számú főneveket alkot. 
− A tulajdonnevek csoportjait egymástól 
megkülönbözteti: személyneveket, állatneveket, 
földrajzi neveket, intézmények nevét, 
márkaneveket, címeket. Helyesírásukat elsajátítja. 
− A melléknév szerepét felismeri a 
nyelvhasználatban. 
− A névmásokat (személyes, mutató, 
kérdő) alkalmazza a beszédben, megérti a 
szövegben. 
− A mondatvégi írásjeleket helyesen 
használja az egyszerű mondatok végén. 
− A helyesírási szabályokat alkalmazza 
különböző írástevékenységekben: 
különböző igeidők, ragos és kiejtéstől eltérő 
írásmódú igék esetében; felszólítást 
kifejező igealakok esetében; igekötős igék esetében; 
tulajdonnevek, fokozott melléknevek és számnevek 
esetében; ragos névszók esetében; névutós szerkezetek 
esetében; betűvel írt számnevek, a keltezés többféle 
formájának esetében. 
− A hosszú hangokat jelöli a melléknevek 
végén. 
− Megkülönbözteti a főnév -t toldalékát 
(ragját) és a múlt idő jelét. 
− A j hangot pontosan jelöli a tanult 
szófajok körében. 

− A mondanivalóját logikusan fejti ki; 
− képes a szóbeli szövegalkotásra, az alap- 
, valamint a járulékos információk 
elkülönítésére; 
− képes korának megfelelően rövid, tömör 
szöveg elmondására; 
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 − beszédmódját a kommunikációs 
szituációnak megfelelően alkalmazza; 
− ügyel a szövegszerkesztésre, a szerkezeti 
egységekre; 
− történetet mond el kép/képsor és saját élménye 
alapján, betartva az időrendi sorrendet; 
− képes az önálló szóbeli szövegalkotásra vázlat 
alapján (tömörítve vagy részletezve), vagy vázlat 
nélkül; 
− egyszerűen és érthetően tudja kifejezni 
gondolatait, önálló ötleteit, érzelmeit és 
állásfoglalását a számára ismert 
eseményről, témáról; 
− képes közös terv alapján adott témáról, tárgyról, 
az olvasmányok (narratív és informatív) tartalmáról 
rövid szóbeli közlésre; 
− képes szóbeli leírást adni a közvetlen 
környezetében található tárgyakról, növényekről, 
állatokról; 
− közlését képes egyéni módon kezdeni és 
befejezni; 
− kerüli a szóismétlést; 
− az új szavakat, a rokon értelmű és ellentétes 
jelentésű szavakat megfelelő módon építi be 
szókincsébe; 
− kívülről/fejből mond rövid szépirodalmi 
szöveget; 
− rövid jelenetekben szerepel. 

− Figyelmesen hallgatja beszédpartnerét, 
és nem szakítja félbe; 
− meghallgatja, megérti és értelmezi az 
üzenetet; 
− megérti a felolvasott ismeretterjesztő 
szöveget; 
− átéli az irodalmi szöveget a bemutató olvasás 
során és néma olvasáskor. 

− Nehézség nélkül használja az írott betűket; 
− képes vázlatot írni, és a vázlat alapján 
gondolatait rendezni; 
− címet tud adni megadott témához; 
− tudja, hogy írásának a címről kell szólnia, és a 
mondanivalót időrendben kell közölnie; 
− fogalmazásának (gondolatsorának) 
minden lényeges elemet kell tartalmaznia; 
− képes üdvözletek, meghívók, képeslapok 
megírására; 
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 − képes önálló szövegek precíz tagolására 
(bevezetés, tárgyalás, befejezés), az új bekezdések 
alkalmazására; 
− képes egy adott téma kifejtésére, ügyel a logikus 
szövegszerkesztésre és a részletek kellő kidolgozására; 
− korának megfelelő szókinccsel rendelkezik, kerüli a 
szóismétlést, használja a rokon értelmű szavakat; 
− képes saját szövegeinek javítására (kijavítja a 
nyelvi és helyesírási hibákat, kritikus 
szemléletmóddal közelít írásához). 

 
Кључни појмови 

Kulcsszavak 

 
 
 

nyelvi kultúra, irodalom, szövegértés, nyelvismeret, 
kommunikációs kompetencia és nyelvhelyesség 

 
 

Теме: 

Témák: 

 
 
Irodalom 70 óra 

 
Nyelv ( Nyelvtan, helyesírás és 
nyelvhelyesség) 40 óra 

 
Nyelvi kultúra ( Szóbeli közlés, Befogadás, 
Írásbeli szövegalkotás) 70 óra 

 
A témaköröket nem lehet elkülönítve 
tanulmányozni, mert kapcsolódnak és kihatnak 
egymásra. 

Компетенције 

Kompetenciók 

 

Nyelvi kompetenció 

Детаљније у Првилнику о допунама Правилника наставе и учења за трећи разред основног образовања и 
васпитања – ПГ 1/2020 
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Српски као нематерњи језик, 3. разред 

годишњи фонд часова : 108 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик 
ће бити у стању да: 

Циљ учења предмета Српски као нематерњи језик јесте 

оспобљавање ученика да се служи српским језиком на 

основном нивоу у усменој и писаној комуникацији ради 

каснијег успешног укључивања у живот заједнице и 

остваривања грађанских права и дужности, као и 

уважавање српске културе и развијање интеркултуралности 

као темељне вредности демократског друштва. 

 разуме и користи 
предвиђени лексички фонд; 

 разуме и користи граматичке 
конструкције усвајане у 
претходним разредима и 
проширује их новим језичким 
садржајима; 

 искаже радњу у будућности (сва 
три лица и оба броја); 

 искаже молбу, захтев и налог; 
 састави реченице с неправим 

објектом; 
 разуме кратке песме и 

одабране одломке прозних 
текстова, по потреби адаптиране; 

 напамет казује кратке песме и 
краће литерарне форме; 

 уочи мелодију стиха и одреди 
речи које се римују; 

 илуструје текст који слуша, 
истичући неке од мотива (уз 
помоћ аудио и визуелних 
средстава); 

 издвоји главни догађај у 
књижевном тексту; 

 опише једноставним исказима 
карактеристичне особине 
књижевног јунака; 

 разуме питања, информације и 
налоге уколико се употребљава 
претежно позната лексика; 

 прича о догађају који се 
десио, у коме је учествовао или 
којем је присуствовао; 

 чита с разумевањем текстове с 
претежно познатом лексиком; 

 саставља и пише кратак текст 
(честитка, порука) поштујући 
ортографску норму. 

 
Кључни појмови 

 
српски као нематерњи језик, 
слушање, разумевање, говор, 

читање, писање 
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Предметне области 

ЈЕЗИК 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 
Компетенције 

 Језичкe компетенцијe 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС -Просветни гласник“ број 5/2019) / 
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Страни језик - енглески, 3. разред 

годишњи фонд часова: 72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
Циљ учења Страног језика у 

основном образовању и 

васпитању јесте да се ученик 

усвајањем функционалних 

знања о језичком систему и 

култури и развијањем 

стратегија учења страног 

језика оспособи за основну 

усмену, а од трећег разреда и 

писану комуникацију, и да 

стекне позитиван однос 

према другим језицима и 

културама, као и према 

сопственом језику и 

културном наслеђу. 

 поздрави и отпоздрави, примењујући једноставна језичка 
средства; 

 представи себе и другог; 
 разуме једноставна питања личне природе и одговара на њих; 
 разуме једноставна упутства и налоге и реагује на њих; 
 саопшти једноставна упутства и налоге; 
 разуме позив на заједничку активност и на прикладан начин 

реагује на њега; 
 упути позив на заједничку активност; 
 разуме кратке и једноставне молбе и реагује на њих; 
 упути кратке и једноставне молбе; 
 искаже и прихвати захвалност и извињење на једноставан 

начин; 
 разуме једноставно исказане честитке и одговори на њих; 
 упути једноставне честитке; 
 разуме и, примењујући једноставна језичка средства, наведе 

најуобичајеније активности које се односе на прославе 
рођендана и празника; 

 препозна и именује бића, предмете и места из непосредног 
окружења; 

 разуме једноставне описе бића, предмета и места; 
 опише бића, предмете и места користећи једноставна језичка 

средства; 
 разуме свакодневне исказе у вези сa непосредним потребама, 

осетима и осећањима и реагује на њих; 
 изрази основне потребе, осете и осећања 

једноставним језичким средствима; 
 разуме једноставна обавештења о положају у простору и 

реагује на њих; 
 тражи и пружи једноставна обавештења о положају у 

простору; 
 разуме и саопшти једноставне исказе који се односе на 

хронолошко и метеоролошко време; 
 разуме једноставне исказе којима се изражава припадање / 

неприпадање, поседовање / непоседовање и реагује на њих; 
 тражи и даје једноставне исказе којима се изражава припадање 

/ неприпадање, поседовање / непоседовање; 
 разуме једноставне исказе за изражавање допадања / 

недопадања и реагује на њих; 
 тражи мишљење и изражава допадање / недопадање 

једноставним језичким средствима; 
 разуме једноставне текстове у којима се описују радње и 

способности у садашњости; 
 размени информације које се односе на дату комуникативну 

ситуацију; 
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  опише радње и способности користећи једноставна језичка 
средства; 

 разуме и саопшти једноставне исказе који се односе на бројеве 
и количине. 

 
Кључни појмови 

комуникативни приступ, функционална употреба 
језика, интеркултурност 

 
 

комуникативне функције 

 ПОЗДРАВЉАЊЕ 
  ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ; ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; ДАВАЊЕ И 
ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГИМА 

  РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 
ЈЕДНОСТАВНИХ УПУТСТАВА И 
НАЛОГА 

  ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ ЗА 
УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ 

 ИСКАЗИВАЊЕ 
МОЛБЕ, ЗАХВАЛНОСТИ И 
ИЗВИЊЕЊА 

  ЧЕСТИТАЊЕ ПРАЗНИКА, 
РОЂЕНДАНА И ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ 
ДОГАЂАЈА 

  ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПРЕДМЕТА, 
МЕСТА И ПОЈАВА 

  ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА 

  ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У 
ПРОСТОРУ 

 ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА 
  ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА / 

НЕПРИПАДАЊА И ПОСЕДОВАЊА / 
НЕПОСЕДОВАЊА 

  ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА / 
НЕДОПАДАЊА 

  ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И 
СПОСОБНОСТИ У САДАШЊОСТИ 

 ИЗРАЖАВАЊЕ БРОЈА И КОЛИЧИНЕ 
 
Компетенције 

 језичке компетенције 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС -Просветни гласник“ број 5/2019) / 
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Математика, трећи разред 

годишњи фонд часова 180 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

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

 прочита, запише и упореди бројеве прве 
хиљаде и прикаже их на бројевној правој; 

 прочита број записан римским цифрама и 
напише дати број римским цифрама (до 1000); 

 изврши четири основне рачунске операције, 
писмено и усмено (до 1000); 

 подели број бројем прве десетице, са и без 
остатка, и провери резултат; 

 процени вредност израза са једном рачунском 
операцијом; 

 израчуна вредност бројевног израза са највише 
три рачунске операције; 

 одреди десетице и стотине најближе датом 
броју; 

 реши једначину са једном рачунском 
операцијом; 

 одреди и запише скуп решења неједначине са 
сабирањем и одузимањем; 

 реши проблемски задатак користећи бројевни 
израз или једначину; 

 уочи делове целине и запише разломке облика 
 

; 

 
 упореди разломке облика са једнаким 

имениоцима; 
 резултат мерења дужине запише децималним 

бројем са једном децималом; 
 уочи и речима опише правило за настајање 

бројевног низа; 
 чита и користи податке представљене 

табеларно или графички (стубичасти дијаграм 
и сликовни дијаграм); 

 црта паралелне и нормалне праве, 
правоугаоник и квадрат; 

 конструише троугао и круг; 
 именује елементе угла, правоугаоника, 

квадрата, троугла и круга; 
 разликује врсте углова и троуглова; 
 одреди обим правоугаоника, квадрата и 

троугла, применом обрасца; 
 опише особине правоугаоника и квадрата; 
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  преслика геометријску фигуру у квадратној или 
тачкастој мрежи на основу задатог упутства; 

 користи геометријски прибор и софтверске 
алате за цртање; 

 чита, упореди и претвара јединице за мерење 
дужине, масе, запремине течности и времена; 

 упореди величине (дужина, маса, запремина 
течности и време); 

 измери површину геометријске фигуре задатом 
мером (правоугаоником, квадратом и 
троуглом); 
примењује концепт мерења у једноставним 
реалним ситуацијама. 

 
Кључни појмови 

 
Бројеви прве хиљаде, разломак, децимални 
запис броја, круг, троугао, правоугаоник, 
квадрат, угао, паралелне праве, нормалне 
праве, појам површине, једначине и 
неједначине, мерење дужине, масе, времена 
и запремине течности. 

 
Теме: 

 
Бројеви / 136 

часова , 53+83/ 

Геометрија /32 часова, 12+20/ 

Мерење и мере /12 часова, 5+ 7/ 

 

Компетенције 

 
 

 математичка писменост, 
 препознаје проблем, 
 рашчлањује проблемску ситуацију 

на делове , 
 претпоставља решења, 
 формулише објашњења и закључке 

на основу резултата, 
 користи табеларни, 

графички,текстуални приказ 
информација, 

 има позитиван и одговоран однос 
према учењу, 

 разликује битно од небитног, ..... 
 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС -Просветни гласник“ број 5/2019) 
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Природа и друштво, трећи разред 

годишњи фонд часова 72 

 
Циљеви 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 
да: 

 

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

 
 
 идентификује облике рељефа и површинских вода у 

свом крају; 
 одреди положај задатог објекта у односу на 

истакнуте облике рељефа и површинске воде у свом 
крају; 

 илуструје примерима како рељеф и површинске 
воде утичу на живот људи у крају; 

 примени правила друштвено прихватљивог 
понашања поштујући права, обавезе и различитости 
међу људима; 

 повеже различита занимања и делатности са 
потребама људи у крају у коме живи; 

 повеже врсте и значај саобраћаја у свом крају са 
потребама људи; 

 примени правила безбедног понашања у 
саобраћају; 

 разликује чврсто, течно и гасовито стање воде у 
природи и свакодневном животу; 

 повеже температурне промене са променама 
запремине и кретања ваздуха; 

 очита вредности температуре воде, ваздуха и тела 
помоћу термометра; 

 прикаже везе међу живим бићима у различитим 
животним заједницама помоћу ланаца исхране; 

 илуструје примерима одговоран и неодговоран 
однос човека према животној средини; 

 примени поступке (мере) заштите од заразних 
болести; 

 се оријентише у простору помоћу компаса и 
оријентира из природе/окружења; 

 опише пут којим се може стићи од једне до друге 
тачке помоћу плана насеља; 

 идентификује географске објекте у свом крају 
користећи географску карту Републике Србије; 

 користи временске одреднице (година, деценија, 
век) у свакодневним ситуацијама и приликом 
описивања догађаја из прошлости; 

 прикупи и представи податке о прошлости 
породице и краја; 

 повеже јачину деловања на тело са његовим 
пређеним растојањем; 

 доводи у везу брзину падања тела са његовим 
обликом; 
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  разликује природне и вештачке изворе светлости; 
 повеже промену величине и положаја сенке са 

променом положаја извора светлости; 
 повеже промену јачине звука са променом 

удаљености од његовог извора; 
 разликује повратне и неповратне промене 

материјала; 
 уочи сличности и разлике међу течностима – тече, 

променљивост облика; провидност, боја, густина; 
 одабере материјале који по топлотној 

проводљивости највише одговарају употреби у 
свакодневном животу; 

 објасни како рециклажа помаже очувању природе; 
 изведе једноставне огледе/експерименте и повеже 

резултат са објашњењем/закључком; 
 сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 
 представи резултате истраживања (писано, усмено, 

помоћу ленте времена, Power Point презентацијом 
и/или цртежом и др); 

 повеже резултате рада са уложеним трудом трудом. 

 
Кључни појмови 

 
Крај, човек, животне заједнице, оријентација у 
времену и простору, прошлост краја, кретање, 
материјали. 

 

Теме: 

Мој крај 
 Природа, човек, друштво 
 Оријентација у простору и времену 
 Прошлост 
 Кретање 
 Материјали 

 
 
 
 

 
Компетенције 

 
 

 Има одговоран однос према околини, 
 спознаје везу између квалитета животне 

средине и квалитета свог живота, 
практикује активности које подстичу на 
штедњу воде, енергије, рециклажу, 

 активно учествује у друштвеним 
акцијама у школи и заједници које су 
усмерене ка заштити, обнови и 
унапређењу животне средине, 

 показује осетљивост за еко -културу 
свакодневног живељења и има 
критички однос према употреби и 
злоупотреби природе, 

 познаје улогу и значај воде и састојака 
намирница, 
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  примењује принципе здраве исхране ( 
редовност, важност доручка, 
умереност, разноврсност) и зна 
последице неправилне исхране, 

 препознаје сигурносне и здравствене 
ризике у животу и раду, 

 избегава опасне ситуације, 
 бира стил живота и навике имајући у 

виду добре стране и ризике тог избора, 
активно и конструктивно учествује у 
раду групе или пара, 

 поштује правила заједничког рада и 
препознаје своје место и улогу у групи 
или пару, 

 користи информације из различитих 
извора , чува их и презентује , 
укључујући и ИКТ, 

 има осећање припадности сопственој 
породици, нацији и култури, 

 познаје сопствену традицију и 
доприноси њеном очувању и развоју, 

 поштује традицију , идентитет и 
културу других заједница 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС -Просветни гласник“ број 5/2019) 
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Ликовна култура, трећи разред 

годишњи фонд часова 72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

 
 
Циљ 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 

  поштује инструкције за припремање, 
коришћење, одржавање и одлагање 
материјала и прибора; 

 повеже уметничко занимање и 
уметнички занат са одговарајућим 
продуктом; 

 преобликује, самостално или у сарадњи 
са другима, амбалажу и предмете за 
рециклажу мењајући им употребну 
функцију; 

 изрази своје доживљаје, емоције, 
имагинацију и запажања одабраним 
материјалом, прибором и техникама; 

 користи одабране податке и 
информације као подстицај за 
стваралачки рад; 

 протумачи једноставне визуелне 
информације и поруке из свакодневног 
живота; 

 укаже на сличностии разлике које опажа 
у уметничким делима и традицији 
различитих народа; 

 изрази одабране садржаје изразом лица, 
положајем тела, покретима или 
кретањем; 

 распореди облике, боје, линије и/или 
текстуре креирајући оригиналне 
композиције; 

 разговара са вршњацима о доживљају 
простора, дизајна, уметничких и 
ученичких радова, уважавајући 
различитости; 

 учествује у обликовању и уређењу 
простора у школи, код куће или у 
окружењу; 

 разматра у групи шта и како је учио/ла и 
где та знања може применити 

 
Кључни појмови 

 
Простор, облик, линија, боја, 

текстура. 
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Теме: 

1. Материјали 
2. Споразумевање 
3. Композиција 
4. Простор 

 
Компетенције 

 Осећај за естетичке вредности 
и интересовање за уметност и 
културу, стицање општих 
компетенција, 

 користи на одговарајући и 
креативан начин језик и стил 
комуникације специфичан за 
уметничку – ликовну 
дисциплину, 

 активно доприноси неговању 
културе и уметности 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС -Просветни гласник“ број 5/2019) 
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Музичка култура, трећи разред 

годишњи фонд часова 36 

 
Циљеви 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 

Циљ 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. 

 опише своја осећања у вези са слушањем 
музике; 

 примењује правилан начин држања тела и 
дисања при певању; 

 изговара бројалице у ритму, уз покрет; 
 пева по слуху и са нотног текста песме 

различитог садржаја и расположења; 
 наведе особине тона и основне музичке 

изражајне елементе; 
 разликује инструменте по боји звука и 

изражајним могућностима; 
 повезује карактер дела са избором 

инструмента и музичким изражајним 
елементима; 

 препозна музичку тему или 
карактеристични мотив који се понавља у 
слушаном делу; 

 повезује почетне тонове песама–модела и 
једноставних наменских песама са тонском 
висином; 

 комуницира са другима кроз извођење 
традиционалних и музичких игара уз 
покрет; 

 свира по слуху и из нотног текста ритмичку 
и мелодијску пратњу; 

 осмисли и изведе једноставну ритмичку и 
мелодијску пратњу ; 

 осмисли музички одговор на музичко 
питање; 

 осмисли једноставну мелодију на краћи 
задати текст; 

 изабере одговарајући музички садржај(од 
понуђених) према литерарном садржају; 

 поштује договорена правила понашања при 
слушању и извођењу музике; 

 коментарише своје и туђе извођење 
музике; 

 самостално или уз помоћ одраслих, 
користи предности дигитализације; 

 учествује у школским приредбама и 
манифестацијама. 

 
Кључни појмови 
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 Певање, свирање, слушање, музичке 
игре, музички бонтон, нотно писмо. 

 
Теме: 

 
 

1. Слушање музике 
2. Извођење музике 
3. Музичко стваралаштво 

 
Компетенције 

 Осећај за естетичке вредности и 
интересовање за уметност и 
културу, 

 стицање општих компетенција, 
 користи на одговарајући и 

креативан начин језик и стил 
комуникације специфичан за 
уметничку –музичку 
дисциплину, 

 активно доприноси неговању 
културе и уметности, 

 негује идентитет заједнице у 
којој живи, 

 показује позитиван однос према 
културној баштини 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС -Просветни гласник“ број 5/2019) 
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Физичко и здравствено васпитање, трећи разред 

годишњи фонд часова 108 

 
Циљеви 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 

Циљ 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. 

 примени једноставнe, двоставне 
општеприпремне вежбе (вежбе обликовања); 

 правилно изводи вежбе, разноврсна природна и 
изведена кретања; 

 комбинује усвојене моторичке вештине у игри и 
свакодневном животу; 

 одржава равнотежу у различитим кретањима; 
 коригује сопствено држања тела на основу 

савета наставника; 
 правилно држи тело; 
 правилно подиже, носи и спушта терет; 
  изведе кретања, вежбе и 

саставе уз музичку пратњу; 
 изведе дечји и народни плес; 
 користи терминологију вежбања; 
 поштује правила понашања на вежбалиштима; 
 поштује мере безбедности током вежбања; 
 одговорно се односи према објектима, справама 

и реквизитима; 
 примени правила игре; 
 навија и бодри учеснике у игри на начин којим 

никога не вређа; 
 прихвати победу и пораз као саставни део игре 

и такмичења; 
 уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања 

и у другим ситуацијама; 
 правилно изводи и контролише покрете у 

различитим кретањима; 
 прати промене у тежини и висини код себе и 

других; 
 препозна здравствено стање када не треба да 

вежба; 
 примењује хигијенске мере пре, у току и након 

вежбања и другим животним ситуацијама; 
 уредно одржава простор у коме живи и борави; 
 користи здраве намирнице у исхрани; 
 повезује различита вежбања са њиховим 

утицајем на здравље; 
 препозна лепоту покрета у вежбању; 
 се придржава правила вежбања; 
вреднује сопствена и туђа постигнућа у вежбању. 

 
Кључни појмови 
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 Физичке способности, моторичке вештине, 
здравље, плес и игра. 

 
Теме: 

 
 

1. Физичке способности 
2. Моторичке вештине, спорт и 

спортске дисциплине 
- атлетика 
- спортска 
гимнастика 
- основе тимских, 
спортских и 
елементарних игара 
- плес и ритмика 
- пливање 
- полигони 

3. Физичка и здравствена култура 
- култура вежбања 
и играња 
- здравствено 
васпитање 

 
Компетенције 

 Користи знања, вештине и усваја 
ставове ради очувања и унапређења 
психофизичког здравља, 

 практиковање здравих животних 
стилова, 

 промовише здравље, 
 разуме да је стил живота ствар 

личног избора и преузима 
одговорност за свој избор, 

 активно учествује у активностима 
групе, поштује правила 

Организациони облици рада  Часови Физичког и здравственог 
васпитања. 

 Слободне активности. 

 Недеља школског спорта. 

  Активности у природи (крос, 
спортски дан, излети, зимовање, 
летовање ...). 

 Школска такмичења. 

  Корективно-педагошки рад и 
допунска настава. 
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Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС -Просветни гласник“ број 5/2019) 
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Грађанско васпитање, трећи разред 

Годишњи фонд часова 36 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

 

Циљ учења програма грађанско 
васпитање је подстицање развоја личности која 
је одговорна према својим правима и правима 
других, отворена за договор и сарадњу и 
спремна да активно учествује у животу 
школске заједнице, уважавајући принципе, 
процедуре и вредности демократског друштва 

 
 

 својим понашањем показује да прихвата 
различитост других; 

 препознаје у свом окружењу примере 
неједнаког поступања према некој особи 
или групи на основу неког њиховог 
личног својства; 

 се понаша на начин који уважава 
сопствене и туђе потребе, права и 
осећања у свакодневним ситуацијама; 

 препознаје примере солидарности у свом 
окружењу, причама, филмовима; 

 укаже вршњацима на особе или групе у 
свом окружењу којима је потребна помоћ 
и подршка; 

 објасни разлику између саосећања, 
солидарности и сажаљења на датом 
примеру; 

 укаже на упрошћено, поједностављено, 
генерализовано и најчешће нетачно 
приказивање некога на приказаним 
примерима; 

 наведе неколико институција у свом 
окружењу које брину о потребама и 
правима грађана, посебно деце; 

 наведе шта би волео да има у својој 
локалној заједници што сада недостаје; 

 тражи помоћ у ситуацијама кршења 
својих или туђих права; 

 наведе једно удружење грађана у свом 
окружењу и опише чиме се бави; 

 опише на које све начине деца 
његових/њених година могу да брину о 
својој локалној заједници; 

 пажљиво слуша саговорника, слободно 
износи мишљење, образлаже идеје, даје 
предлоге и прихвата да други могу имати 
другачије мишљење; 

 испољава заинтересованост за сарадњу и 
учешће у групном раду; 

 заједно са осталим ученицима учествује у 
проналажењу особа којима је потребна 



 

 помоћ, у изради плана и реализацији 
акције, њеној промоцији и вредновању. 

 
Кључни појмови 

 
равноправност, стереотипи и 
предрасуде, дискриминација, локална 
заједница, солидарност, волонтирање 

 
Теме: 

 
 

1. Људска права /Сви различити, 
а сви равноправни/ 

2. Демократско друштво /Ја и 
други у локалној заједници/ 

3. Процеси у савременом 
свету  /Снага узајамне помоћи/ 

4. Грађански активизам /Акција 
солидарности у локалној 
заједници/ 

 
Компетенције 

 Уме да препозна и уважи 
људска и дечја права , 

 Разликује саосећање, сажаљење 
и солидарност, 

 Препознаје примере 
неједначког поступања према 
особи или групи на основу 
неког њиховог личног својства 

 активно учествује у њиховом 
остварењу, 

 одговоран однос у 
демократском друштву, 

 активно сарађује , ... 
 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања („Службени 
гласник РС -Просветни гласник“ број 5/2019) 

 
 
 
 



 

 
 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС ( ВЕРОНАУКА ) 3. РАЗРЕД 
 

ВРЕМЕ ТЕМЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

IX 

 

 

 

- 

 

 

 

VI 

 

Узрок постојања света 

Последице створености по 
природу и њено постојање 

Стварање човека на крају 
свега створеног по „икони 
и подобију Божијем" 

Евхаристија као свет у 
малом 

Стварање света и човека 
управославној 
иконографији 

 

 

 

да ученици уоче да конкретни људи као и личности 
нису постојали пре него што су се родили 

    да спознају да је Бог из љубави створио свет за вечност 

    да уоче разлику између природе и личности код човека 

 да уоче да су структура створеног света огледа у 
литургији 

 

- разговор, Свето писмо Старог 
завета 

- Свето писмо Старог завета 

- монолог 

- дијалог 

- Свето писмо 

- помоћна литература 

- опис литургије 

 
  



 

 
  
 
 
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. 
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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: 

- 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 
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- 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 оваквог начина спознаје. 
Међутим, и ови дијелови имају своју микроструктуру. Тако на примјер: начин спознаје 
посједује слиједеће ступњеве: постављање циља, мотивирање, обрада нових наставних 
садржаја, учење, индуктивни и дедуктивни закључци, изравни и неизравни докази, 
формулирање запамћених чињеница... Или, садржај примјене има ове дијелове: 
проблем, постављање циља, 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. 
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

први-четврти разред 

недељни фонд часова: 1-2 

Циљ Активности 

 
Сврха ових активности је подршка прилагођавању ученика 

- прилагођавање ученика 
на школску средину 

на школску средину и заједницу, као и 
 
задовољавање/проширивање њихових интересовања, 

-дружење са вршњацима 
кроз заједничке 
активности 

дружење са вршњацима кроз заједничко делање, исказивање 

способности, осамостаљивање, развој неких вештина и 

друго. 

-излети, посете 
културним 
манифестацијама 

-друштвене, техничке, 
спортске и хуманитарне 
активности 

 - корелација са 
наставним областима као 
и програмима ранијих 
изборних предмета 

 - презентација продуката 

 - укључивање родитеља 

  Хор 
 Солистичко певање 
 Оркестар 
 Ритмичке радионице 
 Посете концертима 
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6.1.4. Четврти разред 
 
 

Српски језик, 4. разред 

годишњи фонд часова 180 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 
да: 

 
Циљ учења Српског језика јесте да 

ученици овладају основним 

законитостима српског књижевног 

језика ради правилног усменог и 

писаног изражавања, негујући свест о 

значају улоге језика у очувању 

националног идентитета; да се 

оспособе за тумачење одабраних 

књижевних и других уметничких 

дела из српске и светске баштине, 

ради неговања традиције и културе 

српског народа и развијања 

интеркултуралности. 

- чита са разумевањем различите врсте 
текстова; 
– укратко образложи свој утисак и мишљење 
поштујући и 
другачије ставове; 
– разликује књижевне врсте: шаљиву народну 
песму, басну и 
причу о животињама, приповетку, роман за 
децу и драмски текст; 
– одреди тему, редослед догађаја, време и место 
дешавања у 
прочитаном тексту; 
– именује позитивне и негативне особине 
ликова; 
– уочи и издвоји основне елементе лирске 
песме (стих, строфа, 
рима и ритам); 
– тумачи идеје књижевног дела; 
– препозна ситуације кршења/остваривања 
права детета и 
стереотипе у књижевним делима; 
– уочи персонификацију и разуме њену улогу у 
књижевном делу; 
– разликује описивање, приповедање (у 1. и 3. 
лицу) и дијалог у 
књижевном делу; 
– преприча текст из различитих 
улога/перспектива; 
– уочи основни тон књижевног текста (ведар, 
тужан, шаљив); 
– уочи супротстављеност лица у драмском 
тексту; 
– чита текст поштујући интонацију 
реченице/стиха; 
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 – изражајно рецитује песму и чита прозни 
текст; 
– изводи драмске текстове; 
– усвоји позитивне људске вредности на основу 
прочитаних 
књижевних дела; 
– повеже граматичке појмове обрађене у 
претходним разредима са 
новим наставним садржајима; 
– разликује речи које мењају облик (именице, 
заменице, придеви, 
бројеви, глаголи) и уочи оне које су увек у 
истом облику; 
– одреди основне реченичне чланове; 
– разликује врсту речи од службе речи у 
реченици; 
– поштује и примени основна правописна 
правила; 
– правилно пише сва три модела управног 
говора; 
– употреби основне облике усменог и писменог 
изражавања: 
препричавање, причање и описивање; 
– употреби речи истог облика, а различитог 
значења, као и речи 
истог значења, а различитог облика; 
– препозна значење речи и фразеологизама који 
се употребљавају 
у свакодневној комуникацији; 
– напише разгледницу, честитку, приватно 
писмо; 
– прилагоди језички израз комуникативној 
ситуацији – формалној 
и неформалној; 
– повеже информације исказане у линеарном и 
нелинеарном 
тексту и на основу њих изводи закључак; 
– правилно структурира текст; 
– учествује у предлагању садржаја и начина 
рада. 

Кључни појмови књижевност, језик, језичка култура 

 

Предметне области 

Књижевност 80 часова 

Језик - граматика и правопис  50 часова 
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 Језичка култура 50 часова 

Све области се прожимају и ниједна се не може 
изучавати изоловано 

и без садејства са другим областима. 
 

У четвртом разреду ученици израђују два школска 
писмена задатка – један у првом и један у другом 
полугодишту. Оба писмена задатке требало би 
писати ћириличким писмом. Пожељно је да исправак 
првог писменог задатка ученици пишу ћириличким, а 
другог латиничким писмом. 

 
 

Компетенције 

 Језичкe компетенцијe, 
 познаје различите облике комуникације 

(усмену и писмену, телефоном, путем 
интернета...), 

 уме јасно да се изрази усмено и писано, 
 уважава саговорника, 
 изражава своје ставове и мишљења, 
 има одговоран однос према учењу, 
 способан да самостално и у сарадњи 

истражује, открива и повезује знања, 
 самостално користи различите изворе 

информација и података, тумачи их, 
селектује, наводи аутора, 

 кроз комуникацију негује културу 
изражавања у чува језички идентитет 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, Просветни гласник 11/2019) 
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4. разред 

Magyar nyelv 

годишњи фонд часова :180 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 
да: 

 
A magyar nyelv tanításának célja, hogy a 
tanulók elsajátítsák a magyar irodalmi 
nyelv alapvető törvényszerűségeit és 
megfelelő módon tudják magukat 
kifejezni szóban és írásban, tudatosítva 
bennük az anyanyelv fontosságát a 
nemzeti identitás megőrzése 
szempontjából, képessé téve őket arra, 
hogy a magyar irodalmi és más 
műalkotások megismerésével ápolják a 
magyar nép hagyományait, kultúráját és 
a magyar világörökség kincseit. 

 ismeri és felismeri a szöveg és a könyv részeit, 
szerkezeti egységeit; 

 elkülöníti a lényeges és kevésbé lényeges 
információkat; 

  felismeri a szöveg átvitt 
értelmét; 

 felismeri a szövegben a 
cselekménymozzanatok összefüggéseit és az 
eseménymozzanatok időrendjét; 

 meghatározza a szépirodalmi szövegek 
szereplőinek jellemét, rendszerét, egymáshoz 
való viszonyát; 

 képes a szereplők tetteinek és 
magatartásformáinak értelmezésére az adott 
szövegre hivatkozva; 

 felismeri a szövegen belüli ok-okozati 
összefüggéseket, előzményeket és 
következményeket; 

 az irodalmi műben képes önállóan meglátni a 
problémákat; 

 véleményezi a szöveghez kapcsolódó 
illusztráció-válogatást; 

 különbséget tesz a leíró és elbeszélő 
közlésmód között, felismeri a párbeszédet; 

 megkülönbözteti a prózát és a verset; 
 felismeri a verssort, 

a versszakot és a rímet; 

 – megérti a szépirodalmi 

 szövegekben az alakzatok 

 szerepét (hasonlat, 

 megszemélyesítés); 

 – az irodalmi műveket 

 össze tudja hasonlítani 
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 műfajuk és témájuk 

alapján; 

– felfedezi az irodalmi 

művek és más művészeti 

alkotások kapcsolatát; 

 képes a különböző jelrendszerek segítségével 
megjelenített információk befogadására (pl. 
szöveg, táblázat, grafikon stb.); 

 értelmezi az egyszerűbb nem lineáris 
szövegeket, 

 ismeri az alapvető olvasási stratégiákat; 
 meghatározza a következő népi-kisepikai 

műfajokat: mondóka, közmondás, találós 
kérdés, szöveges népi gyermekjáték. A 
felkiáltó, felszólító és óhajtó mondatokat 
felismeri a szóbeli és írott szövegekben, 
megfelelő módon használja őket szóban és 
írásban. 

 Felismeri és megkülönbözteti az igeidőket és - 
módokat. 

 Az igeidőket és igemódokat funkciójuk szerint 
használja beszédben és írásban. 

 Az igekötőket szerepük és írásmódjuk 
tekintetében megfigyeli, és helyesen, 
tudatosan alkalmazza őket. 

 A szavakat szerkezetük és jelentésük alapján 
osztályozza, jelentésük szerint használja a 
rokon értelmű, a többjelentésű, az azonos 
alakú és az ellentétes jelentésű szavakat. A 
szóalkotás különböző módjait felismeri és 
alkalmazza. 

 A főnév fajtáit csoportosítja, megnevezi. 
 A tulajdonnevek csoportjait egymástól 

megkülönbözteti. 
 A névutókat felismeri és használja. 
 A határozott és határozatlan számnevet, illetve 

a számnevek fajtáit felismeri és megfelelően 
használja. 

 A melléknév szerepét felismeri a 
nyelvhasználatban. 

 A névmásokat (személyes, mutató, kérdő) 
alkalmazza a beszédben, megérti a szövegben. 
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 A helyesírási szabályokat alkalmazza 
különböző írástevékenységekben: különböző 
igeidők, ragos és kiejtéstől eltérő írásmódú 
igék esetében; felszólítást kifejező igealakok 
esetében; igekötős igék esetében; 
tulajdonnevek, fokozott melléknevek és 
számnevek esetében; ragos névszók esetében; 
névutós szerkezetek esetében; betűvel írt 
számnevek, a keltezés többféle formájának 
esetében. 

-alkalmazza az alapvető szóbeli és írásbeli 
kifejezésmódot: tartalom elmondásakor, 
elbeszéléskor és leíráskor; 

 
 

-tud vázlatot írni, szükség esetén azt 
megváltoztatni és tartalmilag 
átszerkeszteni a szöveget; 

-alkalmazza az azonos és a rokon értelmű, 
valamint az ellentétes jelentésű szavakat; 

-felismeri a mindennapi szóhasználatban a 
szavak, közmondások, szólások jelentését; 

-a lineáris és nem lineáris szövegben 
megtalálja az információkat, és azok alapján 
következtetéseket von le; 

-ismeri az anyaggyűjtés módjait 
(megfigyelés, emlékezés, képzelet és olvasás); 

-elbeszélő fogalmazást vagy leírást tud 
készíteni; 

-képeslapot, üdvözlőlapot fogalmaz meg; 

-tud magánlevelet írni és megcímezni; 

-leírást készít tárgyról, növényről, állatról és 
személyről; 

-kifejezésmódját a kommunikációs 
helyzetnek (formális és nem formális) 
megfelelően választja meg; 

 
 

-helyesen tagolja a szöveget, 
makroszerkezeti egységekre tudja osztani. 
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Кључни појмови Irondale, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás, helyesírás, médiaismeret. 

 
 

Теме: 

IRODALOM 61 ÓRA 
 
KIFEJEZŐKÉSZSÉG 48 ÓRA 

 
NYELVTANI ISMERETEK 62 ÓRA 

 
HÁZI OLVASMÁNY 9 ÓRA 

Компетенције  

 
 

Детаљније у ПРАВИЛНИКУ О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др. закон, 
10/19 и 6/20) 
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4. разред 

Српски као нематерњи језик 

годишњи фонд часова 108 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

 
 
Циљ учења Српског као нематерњег 
језика јесте оспобљавање ученикада се служи 
српским језиком на основном нивоу у усменој и 
писаној комуникацији ради каснијег успешног 
укључивања у живот заједнице и остваривања 
грађанских права и дужности, као и уважавање 
српске културе и развијање интеркултуралности 
као темељне вредности демократског друштва. 

– разуме и користи предвиђени лексички 
фонд; 
  разуме и користи граматичке 

конструкције усвајане у 
претходним разредима и 
проширује их новим језичким 
садржајима; 

– користи фреквентне одредбе за узрок и 
начин; 

– користи сложени предикат с модалним 
глаголима; 

– именује ауторе обрађених књижевних 
текстова; 
  разуме кратке песме и одабране 

одломке прозних текстова, по 
потреби адаптиране; 

– напамет казује кратке песме и краће 
литерарне форме; 

– уочи мелодију стиха и одреди речи 
које се римују; 
  издвоји главни догађај у 

књижевном тексту; 
– опише једноставним исказима 

карактеристичне особине књижевног 
јунака; 

– прати временски след догађаја у 
књижевном тексту и одреди место 
догађаја/збивања у литерарном тексту; 

– разуме информације, захтеве и налоге 
изговорене разговетно и спорим 
темпом или написане; 

– иницира и води дијалог; 
– искаже своје потребе или планове; 
– чита линеарне и нелинеарне текстове с 

претежно познатом лексиком; 
– пише кратак текст (ћирилицом или 

латиницом) у складу с тематским 
областима и препорученом лексиком 
поштујући ортографску норму. 

Кључни појмови српски као нематерњи језик, 
слушање, разумевање, 
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 говор, читање, писање 
 

Теме: 

 ЈЕЗИК 
 КЊИЖЕВНОСТ 
 ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Компетенције Језичке компетенције 

 

Детаљније у Правилнику о измени и допунама Правилника о наставном програму за четврти разред 
основног образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон, ПГ - 11/2019) 
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4. разред 

Енглески језик 

годишњи фонд часова 72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
 

Циљ наставе и учења Страног 
језика у основном образовању и 
васпитању јесте да се ученик 
усвајањем функционалних знања 
о језичком систему и култури и 
развијањем стратегија учења 
страног језика оспособи за 
основну усмену и писану 
комуникацију и да стекне 
позитиван однос према другим 
језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном 
наслеђу. 
. 

– поздрави и отпоздрави, примењујући једноставнија језичка 
средства; 
– представи себе и другог; 
– разуме једноставнија питања личне природе и одговара на 
њих; 
– поставља једноставнија питања личне природе; 
– у неколико једноставнијих везаних исказа саопшти 
информације личне природе о себи и другима водећи рачуна о 
приватности и поверљивости; 
– разуме и саопшти једноставне исказе који се односе на 
права детета; 
– разуме једноставнија упутства, налоге и упозорења и реагује 
на њих; 
– саопшти једноставнија упутства, налоге и упозорења уз 
одговарајуће образложење; 
– разуме позив на заједничку активност и реагује на 
одговарајући начин; 
– упути позив на заједничку активност; 
– разуме кратке и једноставније молбе и реагује на њих уз 
одговарајуће образложење; 
– упути кратке и једноставније молбе; 
– искаже и прихвати захвалност и извињење на једноставан 
начин; 
– разуме једноставније исказане честитке и одговори на њих; 
– упути једноставније честитке; 
– разуме и, примењујући једноставнија језичка средства, 
наведе најуобичајеније активности које се односе на прославе 
рођендана и празника; 
– именује бића, предмете и места из непосредног окружења; 
– разуме једноставније описе бића, предмета и места; 
– опише бића, предмете и места у неколико везаних 
једноставнијих исказа; 
– разуме свакодневне исказе у вези сa непосредним 
потребама, осетима и осећањима и реагује на њих; 
– изрази основне потребе, осете и осећања једноставнијим 
језичким средствима; 
– разуме једноставнија обавештења о положају у простору и 
реагује на њих; 
– тражи и пружи једноставнија обавештења о положају у 
простору; 
– разуме и саопшти једноставније исказе који се односе на 
хронолошко и метеоролошко време; 
– разуме једноставније исказе којима се изражава 
припадање/неприпадање, поседовање/непоседовање и реагује 
на њих; 



144 
 

 – тражи и даје једноставнија обавештења која се односе на 
припадање/неприпадање, поседовање/непоседовање; 
– разуме једноставније исказе за изражавање интересовања, 
допадања/недопадања и реагује на њих; 
– изражава допадање/недопадање уз најједноставније 
образложење; 
– тражи најједноставније образложење допадања/недопадања; 
– разуме једноставније текстове у којима се описују радње и 
способности у садашњости; 
– размени информације које се односе на дату комуникативну 
ситуацију; 
– опише радње и способности у садашњости користећи 
једноставнија језичка средства 
– разуме и саопшти једноставније исказе који се односе на 
бројеве, количине и цене; 

чествује у предлагању садржаја и начина рада. 

Кључни појмови омуникативни приступ, функционална употреба 
језика, интеркултурност 

 
 

Теме: 

 ПОЗДРАВЉАЊЕ 
 ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ; 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О 
СЕБИ; ДАВАЊЕ И ТРАЖЕЊЕ 
ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О 
ДРУГИМА 

 РАЗУМЕВАЊЕ, ТРАЖЕЊЕ И ДАВАЊЕ 
ЈЕДНОСТАВНИЈИХ УПУТСТАВА, 
НАЛОГА И УПОЗОРЕЊА 

 ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ ЗА 
УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ 

 ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, ЗАХВАЛНОСТИ 
И ИЗВИЊЕЊА 

 ЧЕСТИТАЊЕ ПРАЗНИКА И 
ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА 

 ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПРЕДМЕТА, 
МЕСТА И ПОЈАВА 

 ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА 

 ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ПРОСТОРУ 

 ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА 

 ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВАЊА 

 ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА 
И ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА 
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  ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И 
СПОСОБНОСТИ У САДАШЊОСТИ 

 ИЗРАЖАВАЊЕ БРОЈА, КОЛИЧИНЕ И 
ЦЕНА 

Компетенције Језичке компетенције, Социокултурне 
компетенције, 
Комуникативне компетенције 

 
 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, Просветни гласник 11/2019) 
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Математика, 4. разред 

годишњи фонд часова 180 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

Циљ учења Математике је да ученик, 

овладавајући математичким концептима, 

знањима и вештинама, развије основе 

апстрактног и критичког мишљења, 

позитивне ставове према математици, 

способност комуникације математичким 

језиком и писмом и примени стечена знања и 

вештине у даљем школовању и решавању 

проблема из свакодневног живота, као и да 

формира основ за даљи развој математичких 

појмова 

 прочита, запише и упореди природне бројеве и 
прикаже их на 

бројевној правој; 
– одреди месну вредност цифре; 
– изврши четири основне рачунске операције у скупу 
N0 ; 
– састави израз, израчуна вредност бројевног израза 
и примени 
својства рачунских операција; 
– реши једначине и неједначине и провери тачност 
решења; 
– реши проблемски задатак користећи бројевни 
израз, једначину 
или неједначину; 
– процени вредност израза са једном рачунском 
операцијом; 
– одреди вишеструке декадне јединице најближе 
датом броју; 
– прочита и запише разломке облика (m, n ≤ 10); 
– упореди разломке облика са једнаким бројиоцима 
или 
имениоцима; 
– сабере и одузме разломке са једнаким имениоцима; 
– запише резултат мерења дужине децималним 
бројем са највише 
две децимале; 
– сабере и одузме децималне бројеве са највише две 
децимале; 
– чита, користи и представља податке у табелама или 
графичким 
дијаграмима; 
– формира низ на основу упутства; 
– реши задатак применом различитих начина 
представљања 
проблема; 
– именује елементе и опише особине квадра и коцке; 
– црта мреже и прави моделе квадра и коцке; 
– препозна сликовну представу изгледа тела 
посматраног са 
различитих страна; 
– прочита, упореди и претвори јединице за мерење 
површине и 
запремине; 
– израчуна површину квадрата и правоугаоника; 
– израчуна површину и запремину квадра и коцке; 
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 – реши проблемске задатке у контексту мерења 
Кључни појмови природни бројеви, декадни систем, својства 

операција, израз, једначине и неједначине, разломци, 
децимални запис броја, коцка, квадар, површина и 

запремина 

 
 

Предметне области 

Бројеви 42+90 132 

Геометрија 4+  8 12 

Мерење и мере 9+19 28 

За реализацију четири писмена задатака (у 
трајању од по једног часа), са исправкама, 
планирано је осам часова. 

Компетенције а и информацијама, решавање проблема, 
атематичким језиком 

 
 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, Просветни гласник 11/2019) 
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Природа и друштво, 4. разред 

годишњи фонд часова 72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

 
 
Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, 

свог природног и друштвеног окружења и развијање 

способности за одговоран живот у њему 

– одреди положај и границу Србије, 
положај главног града и већих 
насеља на географској карти Србије; 
– одреди положај и именује природне и 
друштвене објекте на 
географској карти Србије; 
– повеже различите природно- 
географске карактеристике Србије 
са размештајем становништва, 
изгледом насеља и делатностима људи; 
– уважава националну и културну 
разноликост као основу за 
суживот свих грађана Републике 
Србије; 
– представи знамените личности, 
културна добра и природне 
лепоте по којима је Србија 
препознатљива у свету; 
– у дискусији даје предност коришћењу 
локалних производа, 
производа направљених од 
рециклираних материјала, као и 
коришћењу обновљивих природних 
ресурса; 
– повеже промене у изгледу свог тела и 
понашања са одрастањем; 
– планира своје дневне активности и 
време проведено уз ИКТ 
уређаје; 
– затражи помоћ уколико се суочи са 
непримереним садржајима у 
дигиталном окружењу; 
– идентификује и самостално раздваја 
смеше просејавањем, 
одливањем, цеђењем и испаравњем; 
– испита електричну проводљивост 
материјала помоћу 
једноставног струјног кола; 
– наведе примере штедљивог 
коришћења електричне енергије; 
– наведе примере употребе магнета у 
свакодневном животу; 
– наведе примере превенције и заштите 
од пожара; 
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 – прикаже хронолошки на ленти 
времена значајне историјске 
догађаје и личности; 
– опише начин живота људи кроз време 
користећи различите 
изворе информација; 
– представи ток и резултате 
истраживања (писано, усмено, помоћу 
ленте времена, презентацијом и/или 
цртежом и др.); 
– пронађе и одабере потребне 
информације из различитих извора 
(писаних, сликовних, дигиталних); 
– повеже резултате рада са уложеним 
трудом; 
– сарађује са другима у групи на 
заједничким активностима; 
– учествује у друштвено-корисним 
акцијама уз подршку одраслих 

 

Кључни појмови 
 

отаџбина, оријентација у 
времену и простору, 

интеркултуралност, природни 
ресурси. 

 
 

Предметне области 

 МОЈА 
ОТАЏБИНА – 
РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

 

Природне и друштвене одлике 
Србије 
Човек – природно и душтвено 
биће 
Материјали 
Прошлост Србије 

Компетенције е компетенције 

 
 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, Просветни гласник 11/2019) 
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Ликовна култура, 4. разред 

годишњи фонд часова 72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, 

развијајући стваралачко мишљење и естетичке 

критеријуме кроз практични рад, оспособљава за 

комуникацију и да изграђује позитиван однос према 

култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

 

– поштује инструкције за 
припремање, одржавање и 
одлагање 
материјала и прибора; 
– изражава замисли, 
интересовања, сећања, емоције 
и машту 
традиционалним ликовним 
техникама; 
– користи амбалажу и предмете 
за једнократну употребу у 
стваралачком раду; 
– примени, у стваралачком раду, 
основна знања о композицији; 
– користи одабрана уметничка 
дела и визуелне информације 
као 
подстицај за стваралачки рад; 
– тумачи једноставне знаке, 
симболе и садржаје уметничких 
дела; 
– разговара о значају одабраног 
уметника, уметничког дела, 
споменика и музеја; 
– учествује у планирању и 
реализацији ликовног пројекта 
или 
радионице; 
– разматра, у групи, шта и како 
је учио/учила и где та знања 
може 
применити 

 

Кључни појмови 
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 простор, облик, линија, боја, 
текстура, светлина. 

 
 
Предметне области 

 Композиција 

 Споразумевање 

 Наслеђе 

 Сцена 

Компетенције Естетске компетенције 

 
 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, Просветни гласник 11/2019) 
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Музичка култура, 4. разред 

годишњи фонд часова 36 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

 
Циљ учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе 
интeрeсoвaње и љубав према музици кроз 
индивидуално и колективно музичко искуство којим се 
подстиче развијање креативности, естетског 
сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног 
односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa 
и других нaрoдa 

– опише своја осећања у вези са 
слушањем музике; 
– препознаје народну и уметничку 
музику; 
– опише улогу музике у медијима; 
– разликује инструменте по боји звука и 
изражајним могућностима; 
– повеже карактер дела са избором 
инструмента и елементима 
музичкe изражајнoсти; 
– уочи контраст и понављање у 
музичком делу; 
– пева и свира по слуху и са нотног 
текста песме различитог 
садржаја и расположења; 
– примени изражајне музичке елементе; 
– осмисли и изведе једноставну 
ритмичку и мелодијску пратњу; 
– осмисли музички одговор на музичко 
питање; 
– осмисли једноставну мелодију на 
краћи задати текст; 
– изабере одговарајући музички садржај 
(од понуђених) према литерарном 
садржају; 
 поштује договорена правила 

понашања при слушању и извођењу 
музике; 
– коментарише своје и туђе извођење 
музике; 
– самостално или уз помоћ одраслих 
користи предности 
дигитализације: 
– учествује у школским приредбама и 
манифестацијама 

 
Кључни појмови 

 
певање, свирање, слушање, музичке 

игре, музички бонтон, 

лествица, темпо, репетиција. 

 
 

Предметне области 

 Слушање музике 

 Извођење музике 
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  Музичко стваралаштво 

Стaлнo прoжимaњe свих oблaсти 
и тeмaтских jeдиницa кoje су 
прeдвиђeнe прoгрaмoм наставе 
и учења 

Компетенције Естетска комуникација, 
дигитална комуникација, 
вештина сарадње 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, Просветни гласник 11/2019) 
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Физичко и здравствено васпитање, 4. разред 

годишњи фонд часова 108 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању 
да: 

 
 
Циљ учења Физичког и здравственог васпитања 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. 

– примени општеприпремне 
вежбе (вежбе обликовања); 
– правилно изводи вежбе, 
разноврсна природна и 
изведена 
кретања; 
– комбинује усвојене 
моторичке вештине у игри и 
свакодневном 
животу; 
– одржава равнотежу у 
различитим кретањима; 
– правилно држи тело; 
– самостално коригује 
неправилно држање; 
– правилно подиже, носи и 
спушта терет; 
– изведе кретања, вежбе и 
саставе уз музичку пратњу; 
– изведе дечји и народни 
плес; 
– користи терминологију 
вежбања; 
– поштује правила понашања 
на вежбалиштима; 
– поштује мере безбедности 
током вежбања; 
– одговорно се односи према 
објектима, справама и 
реквизитима; 
– поштује и примени правила 
игре; 
– навија и бодри учеснике у 
игри на начин којим никога 
не вређа; 
– прихвати победу и пораз 
као саставни део игре и 
такмичења; 
– уредно одлаже своје ствари 
пре и након вежбања; 
– прати промене у сопственој 
тежини и висини; 
– сагледа резултате физичких 
спoсобности; 
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 – препозна здравствено стање 
када не треба да вежба; 
– примењује хигијенске мере 
пре, у току и након вежбања, 
као и у 
другим ситуацијама; 
– уредно одржава простор у 
коме живи и борави; 
– увиди значај правилне 
исхране за вежбање; 
– повеже различита вежбања 
са њиховим утицајем на 
здравље; 
– препозна лепоту покрета и 
кретања; 
– користи научена вежбања у 
рекреацији породице; 
– правилно реагује у случају 
повреде у школи; 
– вреднује сопствена и туђа 
постигнућа у вежбању; 
– учествује у предлагању 
садржаја и начина рад 

Кључни појмови физичке 
способности, 

моторичке вештине, 
здравље, плес и игра 

 
 

Предметне области 

Физичке 
способности 

Моторичке 
вештине, спорт и 
спортске 
дисциплине 

/атлетика; 
спортска 
гимнастика; 
основе тимских, 
спортских и 
елементарних игара: 
плес и ритмика: 
пливање; 
Полигон/ 
Физичка и 
здравствена 
култура 

/култура вежбање и 
играња; 
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 здравствено 
васпитање/ 

 
Компетенције 

умења и навике, активан 
однос ученика 

здравственом васпитању 
 
 
 

ВАННАСТАВНЕ И ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ 

План и програм ових активности предлаже Одељењско веће четвртог разреда и саставни је део Годишњег плана 
рада школе и школског програма. 

 Слободне активности /у складу са интересовањима ученика, као и према материјалним и 
просторним условима рада/ 

 Недеља школског спорта / физичке активности прилагођене узрасту и могућностима 
ученика; културне манифестације у циљу промоције спорта / ликовне изложбе, плес, 
музичко-спортске радионице…/; ђачке радионице / о здрављу, спорту…/ 

 Активности у природи / излет . пешачење, крос-једном годишње, летовање , зимовање 

 Школска такмичења 

 Корективно педагошки рад и допунска настава 
 

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. За рад са тим 
ученицима наставник сачињава посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и 
васпитних садржаја у складу са програмом и корелацијом са садржајима других предмета. 

 
 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, Просветни гласник 11/2019) 
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Грађанско васпитање, 4. разред 

годишњи фонд часова 36 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
Циљ наставе и учења Грађанског васпитања је 
подстицање развоја личности која је одговорна 
према својим правима и правима других, отворена 
за договор и сарадњу и спремна да активно 
учествује у животу школске и локалне заједнице, 
уважавајући принципе, процедуре и вредности 
демократског друштва. 

– разликује примере одговорног и неодговорног 
понашања људи 
према животној средини; 
– се понаша у свакодневним ситуацијама на 
начин који уважава 
животну средину и рационалну потрошњу 
ресурса; 
– образложи важност информисања о стању 
животне средине и 
начинима њене заштите; 
– аргументује добити од заједничког живота 
људи припадника 
различитих култура; 
– наведе елементе традиције и културе свог 
народа и покаже 
интересовање и поштовање за друге културе и 
традиције; 
– образложи значај подршке избеглицама и 
мигрантима да у новој 
средини сачувају свој језик, традицију, културу; 
– наведе примере из свакодневног живота 
којима се илуструје 
сусретање различитих култура; 
– дискутује о томе како непознавање других 
култура утиче на 
настанак стереотипа, предрасуда и 
дискриминације; 
– препознаје примере прекомерне потрошње; 
– препознаје у медијима поруке које подстичу 
прекомерну 
потрошњу, посебно деце и младих; 
– критички разматра појаву бацања хране и 
расипања воде; 
– процењује важне чињенице о производима 
које купује читајући 
декларацију и води рачуна о односу цене и 
квалитета; 
– испољи заинтересованост за сарадњу и 
учешће у групном раду; 
– учествује у изради плана и реализацији акције, 
њеној промоцији 
и вредновању 
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Кључни појмови право на здраву животну средину, 
култура, интеркултуралност, права 

потрошача. 

 
 

Предметне области 

 ЉУДСКА ПРАВА - Ја и други 
на планети Земљи 

 ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 
- Култура и традицијa 

 ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ - Прекомерна 
потрошња 

 ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ- Еколошка 
акција 

 
Компетенције 

 
различитост, сарадњу, 
вила и доношење одлука, 
от у демократском друштву 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, Просветни гласник 11/2019) 
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ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС ( ВЕРОНАУКА ) 4. РАЗРЕД 

ВРЕМЕ ТЕМЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА

 

Узрок постојања света 

Последице створености по 
природу и њено постојање 

Стварање човека на крају 
свега створеног по „икони 
и подобију Божијем" 

Евхаристија као свет у 
малом 

Стварање света и човека 
управославној 
иконографији 

 

 

 

да ученици уоче да конкретни људи као и личности 
нису постојали пре него што су се родили 

    да спознају да је Бог из љубави створио свет за вечност 

    да уоче разлику између природе и личности код човека 

 да уоче да су структура створеног света огледа у 
литургији 

 

- разговор, Свето писмо Старог завета

- Свето писмо Старог завета

- монолог 

- дијалог 

- Свето писмо 

- помоћна литература 

- опис литургије 

 
 
 
 
 
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 



160 
 

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. 
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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: 
- 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); 
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- 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 оваквог начина 
спознаје. Међутим, и ови дијелови имају своју микроструктуру. Тако 
на примјер: начин спознаје посједује слиједеће ступњеве: постављање 
циља, мотивирање, обрада нових наставних садржаја, учење, 
индуктивни и дедуктивни закључци, изравни и неизравни докази, 
формулирање запамћених чињеница... Или, садржај примјене има ове 
дијелове: проблем, постављање циља, 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 
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"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. 
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

први-четврти разред 

недељни фонд часова: 1-2 

Циљ Активности 

 
Сврха ових активности је подршка прилагођавању ученика 

- прилагођавање ученика 
на школску средину 

на школску средину и заједницу, као и 
 
задовољавање/проширивање њихових интересовања, 

-дружење са вршњацима 
кроз заједничке 
активности 

дружење са вршњацима кроз заједничко делање, исказивање 

способности, осамостаљивање, развој неких вештина и 

друго. 

-излети, посете 
културним 
манифестацијама 

-друштвене, техничке, 
спортске и хуманитарне 
активности 

 - корелација са 
наставним областима као 
и програмима ранијих 
изборних предмета 

 - презентација продуката 

 - укључивање родитеља 

  Хор 
 Солистичко певање 
 Оркестар 
 Ритмичке радионице 
 Посете концертима 
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6.1.5. Пети разред 
 
 

5. разред 

Српски језик и књижевност 

годишњи фонд часова 180 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

Циљ учења Српског језика и 
књижевности је да се ученик 
оспособи да правилно користи 
српски језик у различитим 
комуникативним ситуацијама, у 
говору и писању, тако што ће 
овладати основним 
законитостима српског књижевног 
језика, да стиче основна знања о 
улози и значају језика у 
националној култури и изградњи 
националног идентитета; да кроз 
читање и тумачење књижевних 
дела из српске и светске баштине 
развија читалачке компетенције 
које, уз књижевно знање, 
обухватају емоционално и 
фантазијско уживљавање, живо 
памћење, истраживачко 
посматрање, подстичу имагинацију 
и уметнички сензибилитет, 
естетско доживљавање и критичко 
мишљење, морално просуђивање 
и асоцијативно повезивање; да се 
одговарајућим врстама читања 
оспособљава да усмерено 
приступа 
делу и приликом тумачења открива 
различите слојеве и значења; да 
стиче основна знања о месту, 
улози и значају језика и 
књижевности у српској и светској 
култури, негује љубав према 
српском језику и књижевности; да 
стиче и развија најшира 

– разликује књижевни и некњижевни текст; 
– упоређује одлике фикционалне и 
нефикционалне књижевности; – чита са 
разумевањем и опише свој доживљај 
различитих врста књижевних дела; 
– чита са разумевањем одабране примере 
осталих типова текстова; – одреди род 
књижевног дела и књижевну врсту; 
– разликује карактеристике народне од 
карактеристика уметничке књижевности; 
– разликује реалистичну прозу и прозу 
засновану на натприродној мотивацији; 
– анализира елементе композиције лирске 
песме (строфа, стих); епског дела у стиху и у 
прози (делови фабуле – поглавље, епизода; 
стих); драмског дела (чин, сцена, појава); 
– разликује појам песника и појам лирског 
субјекта; појам приповеда ча у односу на 
писца; 
– разликује облике казивања; 
– увиђа звучне, визуелне, тактилне, олфакторне 
елементе песничке слике; 
– одреди стилске фигуре и разуме њихову 
улогу у књижевно-уметнич ком тексту; 
– процени основни тон певања, приповедања 
или драмске радње (шаљив, ведар, тужан и 
сл.); 
– развија имагинацијски богате асоцијације на 
основу тема и мотива књижевних дела; 
– одреди тему и главне и споредне мотиве; 
– анализира узрочно-последично низање 
мотива; 
– илуструје особине ликова примерима из 
текста; 
– вреднује поступке ликова и аргументовано 
износи ставове; – илуструје веровања, обичаје, 
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хуманистичка знања и да научи 
како функционално да 
повезује садржаје предметних 
области. 

начин живота и догађаје у прошлости описане 
у књижевним делима; 
– уважава националне вредности негује српску 
културно историјску баштину; 
– наведе примере личне добити од читања; 
– напредује у стицању читалачких 
компетенција; 

– упореди књижевно и филмско дело, позоришну 
представу и драмски текст; 
– разликује променљиве речи од непроменљивих; 
– разликује категорије рода, броја, падежа речи 
које имају деклина цију; 
– разликује основне функције и значења падежа; 
– употребљава падежне облике у складу са 
нормом; 
– употребљава глаголске облике у складу са 
нормом; 
– разликује основне реченичне чланове (у 
типичним случајевима); – доследно примењује 
правописну норму у употреби великог 
слова; састављеног и растављеног писања речи; 
интерпункцијских знакова; – користи правопис 
(школско издање); 
– правилно изговара речи водећи рачуна о месту 
акцента и интонацији реченице; 
– говори јасно поштујући књижевнојезичку 
норму; 
– течно и разговетно чита наглас књижевне и 
неуметничке текстове; – користи различите 
облике казивања: дескрипцију (портрет и 
пејзаж), приповедање у 1. и 3. лицу, дијалог; 
– издваја делове текста (наслов, пасусе) и 
организује га у смисаоне целине (уводни, 
средишњи и завршни део текста); 
– саставља говорени или писани текст о 
доживљају књижевног дела и на теме из 
свакодневног живота и света маште; 
– проналази експлицитно и имплицитно 
садржане информације у једноставнијем 
књижевном и некњижевном тексту; 
– напамет говори одабране књижевне текстове или 
одломке; 

Кључни појмови  
књижевност, језик, језичка култура. 
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Теме: 

 
 
КЊИЖЕВНОСТ 
ЈЕЗИК 

 
Граматика, Правопис, Ортоепија 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 
Поједини наставни садржаји за које наставник 

процени да се током године не могу реализовати 
на редовним часовима, могу се планирати за 
обраду на часовима пројектне наставе, 
амбијенталне, као и на часовима додатног рада и 
рада у секцијама. 

 
Компетенције 

Језичке компетенције 
Компетенције за целоживотно учење, 
Вештина комуникације, 
Рад са подацима и информацијама, 
Дигитална компетенција, 
Вештина сарадње, 
Вештина за живот у демократском друштву, 
Естетска компетенција 

 
 

Детаљније у П РА В И Л Н И К У 
o плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и 
учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања објављеном у„Службеном гласнику Републике 
Србије – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2018/2019. године. 
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Мађарски језик и књижевност, 5. разред 

годишњи фонд часова  180 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A magyar nyelv oktatásának és tanulásának célja, hogy a 
tanuló ápolja a magyar nyelvet, helyesen használja a 
különfelé kommunikációs szituációkban, beszédben és 
írásban; az 
irodalmi művek olvasása és értelmezése révén fejlessze 
képzelőerejét, esztétikai-művészeti tudatosságát és 
kifejezőkészségét, kritikai és erkölcsi ítélőképességét; 
alapvető tájékozottságot szerezzen az irodalomtörténet és -
elmélet, az általános és magyar nyelvészet, valamint a 
mediális írásbeliség terén; az interdiszciplinaritás jegyében 
összefüggésbe hozza a nyelvet és irodalmat más művészeti 
ágakkal és tudományterületekkel; bevezesse a tanulót a 
tudományos gondolkodásmódba; értékelje és becsülje a 
nemzeti értékeket és 
hagyományokat, fogadja el a különböző kultúrákat és 
fejlessze az interkulturális kommunikációt; alapozza 
meg és bővítse a 
kulcskompetenciákat, amelyek képessé teszik őt a 
minőségi életvitelre, a munkára és az élethosszig tartó 
tanulásra. 

– Felismeri a tantervben előírt alapművek 
címét és szerzőjét; 
– Felismeri az irodalmi mű jellemző vonásait; 
– Meghatározza az irodalmi mű témáját, fő 
motívumait és szereplőit; összefoglalja, 
reprodukálja a cselekményt; 
– Felismeri és megkülönbözteti a prózai és 
verses formákat; 
– Megkülönbözteti a népköltészetet a 
műköltészettől, a szépirodalmi szöveget a nem 
szépirodalmi szövegektől; 
– Felismeri az epikai, drámai és lírai szövegek 
beszélőjét; Különbséget tesz szerző és 
narrátor/lírai én között; 
– Különbséget tesz az epikus közlés 
alapformái, az elbeszélés, aleírás és a dialógus 
között; 
– Meg tudja állapítani a cselekmény helyét és 
idejét; 
– Felismeri az idézetet a szövegben; 
– Felismeri a költői jelzőt, megszemélyesítést, 
hasonlatot, metaforát, ismétlést, költői 
kérdést; 
– Elhelyezi a tantervben előírt kötelező 
irodalmi műveket az alapvető irodalmi 
kontextusokban (magyar 
irodalom/világirodalom, régi/újabb/kortárs, 
szóbeli/szerzői); 
– Képes a következő szépirodalmi 
szövegelemek meghatározására és példákkal 
való illusztrálására: motívum, téma, fabula, a 
cselekmény helye és ideje, főszereplő, 
mellékszereplő stb; 
– Az irodalmi művekben a szövegrészletek, a 
hősök és a helyzetek alapján felismeri a 
műnemet és a műfajt; 
– Ismeri és megnevezi a következő 
fogalmakat: monda, mítosz, elbeszélő 
költemény, dal, tájleíró költemény, ballada, 
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 elbeszélés, novella, regény, levél, episztola, 
mesejáték; 
– Ismeri és megnevezi a következő 
fogalmakat: meseelem, meseformula, 
bevezetés, kibontakozás, bonyodalom, 
tetőpont, megoldás, valószerű és valószerűtlen 
elemek, konfliktus; 
– Megnevezi a leírás formáit: személyleírás, 
tárgyleírás, tájleírás; 
– Felismeri és megnevezi a rímfajtákat és a 
refrént, hasonlatot, metaforát, 
megszemélyesítést, ellentétet, fokozást, 
hangutánzást és hangulatfestést; 
– Felismeri és értelmezi a tanterv által 
kötelezően előirányzott egyszerű szövegek 
konfliktushelyzeteit, a hősök jellemvonásait, s 
velük kapcsolatban megállapít, véleményt 
formál; 
– A szépirodalmi művek tudatos, igényes 
olvasója; 
– Tiszteli a nemzeti irodalom és kultúra 
hagyományait; 
– Képes esztétikai élmény átélésére; 
– Változatos olvasási stratégiákat alkalmaz; 
– Tudatosan gyűjt információkat (nyomtatott, 
audiovizuális, elektronikus forrásokból) 
iskolai feladataihoz; 
– Könyvtárba jár, és önállóan választ irodalmi 
alkotást, képes naplót vezetni vagy portfóliót 
összeállítani olvasmányairól; 
– Felismeri és megnevezi a mondatfajtákat a 
beszélő szándéka és logikai minőségük 
szerint; 
– Megkülönbözteti az egyszerű és az összetett 
mondatot; 
– Felismeri, megnevezi a tőmondatot, az 
egyszerű bővített és a hiányos mondatot 
(alany, állítmány); 
– Mondatátalakítást végez (zsugorítás stb;) a 
beszédhelyzetnek és a kommunikációs 
szándéknak megfelelően szóban és írásban; 
– Felismeri, megnevezi a mondat fő részeit 
(állítmány és alany), valamint az alapvető 
bővítményeket (tárgy, hely-, idő- és 
módhatározó, minőség-, mennyiség- és 
birtokos jelző); 



170 
 

 – Aláhúzással tud nem bonyolult szerkezetű 
bővített mondatot elemezni; 
– Érthető, nyelvtanilag kifogástalan 
mondatokat szerkeszt; Írásban tudja a 
szöveget tagolni (cím, bekezdések) és 
makroszerkezeti egységekre osztani 
(bevezetés, tárgyalás, befejezés). A 
szövegben felfedezett hibákat képes 
kijavítani. 
– Ismeri a magánhangzók felosztását a nyelv 
vízszintes mozgása alapján, a hangrend és 
illeszkedés törvényszerűségeit; 
– Ismeri és alkalmazza a szótagolás és 
elválasztás szabályait; 
– Fel tudja osztani a mássalhangzókat a 
zöngésség szempontja szerint, felismeri a 
részleges hasonulás, a teljes hasonulás és az 
összeolvadás egyszerűbb eseteit; 
– Ismeri és alkalmazza a betűrend szabályait; 
– Felismeri, megnevezi, alkalmazza a 
helyesírási alapelveket; 
– Alkalmazza a helyesírás-ellenőrző 
programot; 
– Felismeri, megnevezi az egyjelentésű, 
többjelentésű, rokon-és ellentétes jelentésű, 
azonos alakú, hasonló alakú valamint a 
hangutánzó és a hangulatfestő szavakat; 
– Felismeri, megnevezi, csoportosítja a 
szavakat szerkezetük alapján; 
– Felismeri és megnevezi a szóelemek fajtáit 
(szótő, toldalék); 
– Felismeri és megnevezi a nyomtatott és 
elektronikus média fajtáit; 
– Tájékozódik, információkat talál a különféle 
dokumentumtípusokban, korosztálynak szóló 
kézikönyvekben; 
– Képes nyelvileg kifejtett (explicit) és nem 
kifejtett (implicit) információkat kiszűrni a 
szövegből; 
– Képes az alapinformációk és eszmék 
összehasonlítására két vagy több rövid, 
egyszerű szövegben; 
– A rendelkezésére álló információkаt 
értékeli, tárolja, rendszerezi; 
– Képes az interneten való kommunikációra 
és együttműködésre; 
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 – Ismeri a helyesírási alapelveket és A magyar 
helyesírás szabályainak használati módját; 
– Felismeri és alkalmazza az állandósult 
szókapcsolatokat; 
– Képes olyan szövegeket létrehozni, 
amelyekben a téma, a kompozíció, a tartalom 
és a stílus megfelelnek a feladatnak, a szöveg 
rendeltetésének és a címzettnek 
(célközönségnek); 
– Értelmes és szabatos beszédre, helyes 
artikulációra törekszik, igyekszik betartani az 
igényes nyelvhasználat szabályait és 
elsajátítani a kódváltás alapvető képességét; 
‒Egyszerű szerkezetű szóbeli vagy írásbeli 
szövegeket tud alkotni a leírás, az elbeszélés 
és a kifejtés eszközeit alkalmazva (és a 
célközönség összetételét szem előtt tartva); 
– Képes egyszerű szöveget alkotni szóban 
vagy írásban, amelyben valamely irodalmi 
élményét írja le, vagy egy valós, hétköznapi, 
illetve képzeletbeli témát fejt ki; 
– Különböző céllal (pl; informálódás, tanulás, 
önfejlesztés, esztétikai élmény átélése, 
szórakozás) képes rövidebb, egyszerűbb 
szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegeket 
(pl; egyszerű szakszövegeket, 
tudománynépszerűsítő ismeretterjesztő 
szövegeket stb;) olvasni és saját szavaival 
elmondani; 
– Meg tudja fogalmazni véleményét, és 
igényes nyelvhasználatra törekedve 
(kódváltási képességéhez mérten a sztenderd 
nyelvváltozat – vagy legalább a regionális 
köznyelv – normájához igazodva) nyilvános 
beszédhelyzetben képes kifejteni gondolatait; 
– Ismeri és készségszinten használja a 
kibővített magyar ábécé nyomtatott és írott 
betűit, valamint az írásjeleket, egyszerűbb 
példákban alkalmazni; 
– Törekszik értelmes, nyelvtanilag helyes 
mondatokat alkotni; 
– Írásban tudja a szöveget tagolni (cím, 
bekezdések) és makroszerkezeti egységekre 
osztani (bevezetés, tárgyalás, befejezés); 
– A szövegben felfedezett hibákat képes 
kijavítani; 



172 
 

 – Tud levelet írni, s képes különféle űrlapokat 
és formanyomtatványokat kitölteni, 
amelyekkel a mindennapi életben találkozik; 
Ezek elektronikus és papír alapú változatait is 
elsajátítja; 
– Képes figyelemmel követni és megérteni a 
nyelv, az irodalom vagy valamely egyéb 
művelődési terület tárgyköréből tartott 
előadásokat, s tud jegyzetet készíteni; 
– Meghatározott műfajokban témának, 
kommunikációs alkalomnak megfelelő 
kritikus, egyéni szemléletű, nyelvi-stilisztikai 
szempontból példás szövegeket, beszámolót 
alkot; 
– Beszámolóját prezentációval/poszterrel teszi 
szemléletesebbé; 
– Valós vagy képzeletbeli tapasztalatokat, 
szereplőket, illetve eseményeket bemutató 
fogalmazást tud írni. 

 
Кључни појмови 

 
beszédművelés, artikulált nyelvi magatartás, 
irodalomolvasás, szövegértés, szóbeli és 
írásbeli szövegalkotás, ismeretek az 
anyanyelvről, helyesírás, íráskészség, 
médiaismeret, kommunikáció. 

 
Теме: 

IRODALMI ISMERETEK – 78 óra 
NYELVI ISMERETEK – 78 óra 
NYELVKULTÚRA – 24 óra 

 
Компетенције 

-Digitális kompetencia 
-Társadalmi és állampolgári kompetenciák 
- Kulturális tudatosság és annak kifejezése 
- A tanulás megtanulása 

 - Kezdeményezés és vállalkozó szellem  
- Együttműködés 

- Digitális kompetencia 
 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за пети разред основног образовања и васпитања 
 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/ 19 и 9/19) 
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СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК , 5. разред 

ПРОГРАМ A 

(ЗА УЧЕНИКЕ ЧИЈИ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК ПРИПАДА НЕСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА И КОЈИ ЖИВЕ У ХОМОГЕНИМ 
СРЕДИНАМА) 

 

годишњи фонд часова 108 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 
да: 

 
 

Оспобљавање ученика да се служи српским 
језиком на основном нивоу у усменој и писаној 
комуникацији ради каснијег успешног 
укључивања у живот заједнице и остваривања 
грађанских 
права и дужности, као и уважавање српске културе 
и развијање интеркултуралности као темељне 
вредности демократског друштва. 

 
(ЈЕЗИК) 

 

– разуме и користи предвиђени лексички 
фонд; 

– разуме и користи граматичке 
конструкције усвајане у 
претходним разредима и проширује 
их новим језичким садржајима; 

– користи фреквентне одредбе за узрок; 

– користи сложени предикат са модалним 
глаголима; 

– користи нове моделе одредаба за 
место; 

– уочава род и број именица, 
конгруенцију атрибута с именицом 
у типичним примерима; 

 

(КЊИЖЕВНОСТ) 
 

– савладане (већ усвојене) садржаје из 
књижевности повезује с новим 
књижевноуметничким текстовима; 

– разуме садржај кратког књижевног и по 
потреби адаптираног текста; 

– репродукује одломке из одабраних 
књижевноуметничких и других 
текстова; 

– прати временски след догађаја у 
књижевном тексту и одреди место 
догађаја/збивања; 

– опише главног јунака; 
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 (ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА) 

 

– разуме једноставна питања, кратке јасне 
налоге и информације битне за 
задовољење свакодневних животних 
потреба (нпр. у породици, школи итд.); 

– разуме садржај кратког континуираног 
говореног текста (5 до 6 простих реченица) 
саопштеног стандардним језиком, 
изговореног разговетно, спорим темпом; 

– чита наглас, с разумевањем, краћи 
познат текст писан ћирилицом или 
латиницом; 

– издваја експлицитне информације и 
изводи једноставне закључке на основу 
прочитаног текста; 

– исприча и напише у 4 до 6 реченица 
доживљене ситуације и своје планове. 

 

Кључни појмови 

 

српски као нематерњи језик, слушање, 
разумевање, говор, читање, писање 

 

 
Теме: 

 
 

 ЈЕЗИК 
 КЊИЖЕВНОСТ 
 ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

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

периоду). 

 
Компетенције 

 комуникативна 
компетенција 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања 
ПГ-5/19 
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СТРАНИ ЈЕЗИК, 5. разред 

-енглески језик - 

годишњи фонд часова 72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
 
 
 
 
Циљ учења страног језика је да 
се ученик усвајањем 
функционалних знања о језичком 
систему 
И култури и развијањем 
стратегија учења страног 
језика оспособи за основну 
писмену и усмену 
комуникацију и стекне позитиван 
однос према другим језицима и 
културама, као и према 
сопственом 
језику и културном наслеђу. 

– разуме краће текстове који се односе на поздрављање, 
представљање и тражење / давање информација личне 
природе; 
– поздрави и отпоздрави, представи себе и другог 
користећи једноставна језичка средства; 
– постави и одговори на једноставнија питања личне 
природе; 
– у неколико везаних исказа саопшти информације о себи и 
другима; 
– разуме једноставнији опис особа, биљака, животиња, 
предмета, појaва или места; 
– упореди и опише карактеристике живих бића, предмета, 
појава и места, користећи једноставнија језичка средства; 
– разуме једноставније предлоге и одговори на њих; 
– упути једноставан предлог; 
– пружи одговарајући изговор или одговарајуће 
оправдање; 
– разуме и једноставне молбе и захтеве и реагује на њих; 
– упути једноставне молбе и захтеве; 
– затражи и пружи кратко обавештење; 
– захвали и извине се на једноставан начин; 
– саопшти кратку поруку (телефонски разговор, 
дијалог уживо, СМС, писмо, имејл) којом се захваљује; 
– разуме и следи једноставнија упутства у вези с 
уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота (правила 
игре, рецепт за припремање неког јела и сл.) са визуелном 
подршком без ње; 
– да једноставна упутства (нпр. може да опише како се 
нешто користи/ прави, напише рецепт и сл.); 
– разуме честитку и одговри на њу; 
– упути пригодну честитку; 
– разуме и, примењујући једноставнија језичка средства, 
опише начин прославе рођендана, празника и важних 
догађаја; 
– разуме једноставније текстове у којима се описују сталне, 
уобичајене и тренутне радње и способности; 
– размени информације које се односе на дату 
комуникативну ситуацију; 
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 – опише сталне, уобичајене и тренутне догађаје / 
активности и способности користећи неколико везаних 
исказа; 
– разуме краће текстове у којима се описују догађаји и 
способности у прошлости; 
– размени информације у вези са догађајима и 
способностима у прошлости; 
– опише у неколико краћих, везаних исказа догађај у 
прошлости; 
– опише неки историјски догађај, историјску личност и сл.; 
– разуме жеље планове и намере и реагује на њих; 
– размени једноставне исказе у вези са својим и туђим 
жељама, плановима и намерама; 
– саопшти шта он/ она или неко други жели, планира, 
намерава; 
– разуме и реагује на свакодневне изразе у вези са 
непосредним и конкретним потребама, осетима и 
осећањима; 
– изрази, основне потребе, осете и осећања једноставнијим 
језичким средствима; 
– разуме једноставнија питања и одговори на њих; 
– разуме обавештења о простору и величинама; 
– опише специфичније просторне односе и величине 
једноставним, везаним исказима; 
– разуме, тражи и даје једноставнија обавештења о 
хронолошком времену и метеоролошким приликама у 
ширем комуникативном контексту; 
– опише дневни / недељни распоред активности; 
– опише метеоролошке прилике и климатске услове у својој 
земљи и једној од земаља циљне културе једноставним 
језичким средствима; 
– разуме и реагује на једноставније забране, своје и туђе 
обавезе; 
– размени једноставније информације које се односе на 
забране и правила понашања у школи и на јавном месту (у 
превозном средству, спортском центру, биоскопу, 
зоолошком врту и сл.) као и на своје и туђе обавезе; 
– представи правила понашања, забране и листу својих и 
туђих обавеза користећи одговарајућа језичка средства; 
– разуме и формулише једноставније изразе који се односе 
на поседовање и припадност; 
– пита и каже шта неко има / нема и чије је нешто; 
– разуме и реагује на једноставније исказе који се односе 
на описивање интересовања, хобија и изражавање 
допадања и недопадања; 
– опише своја и туђа интересовања и хобије и изрази 
допадање и недопадање уз једноставно образложење; 
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 – разуме и формулише једноставније исказе којима се 
тражи мишљење, изражава слагање/неслагање; 
– разуме једноставније изразе који се односе на количину 
нечега; 
– пита и каже колико нечега има/ нема, користећи 
једноставија језичка средства; 
– на једноставан начин затражи артикле у продавници 
једноставним изразима за количину, наручи јело и/или 
пиће у ресторану и пита/ каже/ израчуна колико нешто 
кошта; 
– састави списак за куповину – намирнице и количина 
намирница (две векне хлеба, пакет тестенине, три конзерве 
туњевине и сл.) 
– изрази количину у мерама – 100 гр шећера, 300 гр брашна 
и сл. 

 
Комуникативне функције 

 Поздрављање и предста- 
вљање себе и других и тражење / давање основних 
информација о себи и другима у ширем друштвеном 
контексту 

 Описивање карактеристика живих бића, предмета, 
појава и места 

 Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој 
активности 

 Изражавање молби, захтева, обавештења, 
извињења, и захвалности 

 Разумевање и давање упутстава 
 Описивање и честитање празника, рођендана и зна- 
 чајних догађаја, честитање на успеху и изражавање 

жаљења 
 Описивање догађаја и способности у садашњости 
 Описивање догађаја и способности у прошлости 
 Исказивање жеља, планова и намера 
 Исказивање потреба, осета и осећања 
 Исказивање просторних односа и величина 
 Исказивање времена (хронолошког и 

метеоролошког) 
 Изрицање дозвола, забрана, правила понашања и 

обавеза 
 Изражавање припадања и поседовања 
 Изражавање интересовања, допадања и 

недопадања 
 Изражавање мишљења (слагања и неслагања) 
 Изражавање количине, бројева и цена 
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Кључни појмови:  
комуникативни приступ, функционална употреба 

језика, интеркултурност. 

 
Компетенције 

комуникативна компетенција 
социокултурна компетенција 
интеркултурна компетенција 

 

Детаљније у П РА В И Л Н И К У 

o плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и 
учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања објављеном у„Службеном гласнику Републике 
Србије – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2018/2019. године. 
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5. разред 

Ликовна култура 

годишњи фонд часова : 72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 

Циљ учења Ликовне културе је да се ученик 
развијајући стваралачко и креативно мишљење и 
естетичке критеријуме кроз практични рад, 
оспособљава за комуникацију и решавање проблема 
и да изграђује позитиван однос према уметничком 
наслеђу и културној баштини свог и других народа. 

 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; 
- 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; 
- 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; 
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 - 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 облицима 
и где та знања примењује; 
- искаже своје мишљење о томе зашто је 
уметничко наслеђе важно; 
- 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. 

 
Кључни појмови 

 
простор, облик, линија 

 
Теме: 

 Ритам 
 Линија 
 Облик 
 Визуелно споразумевање 

 
Компетенције 

Креативно изражавање, способност 
сарадње и разумевање различитости, 
медијска писменост и комуникација 

Детаљније у Правилнику о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму 
наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања – ПГ 15/2018 
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5. разред 

Музичка култура 

годишњи фонд часова: 72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

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

– 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.); 
– класификује инструменте по начину 
настанка звука; – опише основне 
карактеристике удараљки; 
– препозна везу између избора врсте 
инструмента и догађаја, односно прилике 
када се музика изводи; 
– 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; 
– 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; 
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 – 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 за слушање 
музике и извођење; – 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. 

 
Кључни појмови 

 
покрет, ритам, мелодија, темпо, динамика 

 
 
 
Теме: 

 Човек и музика 
 Музички инструменти 
 слушање музике 
 Извођење музике 
 Музичко стваралаштво 

Компетенције Међупредметне компетенције 

Детаљније у Правилнику о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму 
наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања – ПГ 15/2018 
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5. разред 

Историја 

годишњи фонд часова: 36 часова 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући 
историјске догађаје, појаве, процесе и личности, 
стекне основна историјска знања и компетенције 
неопходне за разумевање савременог света, развије 
вештине критичког мишљења и одговоран однос 
према себи, сопственом и националном идентитету, 
културно-историјском наслеђу, друштву и држави у 
којој живи. 

– разликује основне временске одреднице 
(годину, деценију, век, миленијум, еру); 
– лоцира одређену временску одредницу 
на временској ленти; 
– разликује начине рачунања времена у 
прошлости и садашњости; 
– именује периоде прошлости и 

историјске периоде и наведе граничне 
догађаје; 
– разврста историјске изворе према 

њиховој основној подели; 
– повеже врсте историјских извора са 
установама у којима се чувају (архив, 
музеј, библиотека); 
– наведе главне проналаске и опише 
њихов утицај на начин живота људи у 
праисторији; 
– разликује основне одлике каменог и 

металног доба; – лоцира на историјској 
карти најважније цивилизације и државе 
Старог истока; 
– користећи историјску карту, доведе у 
везу особине рељефа и климе са 
настанком цивилизација Старог истока; 
– одреди место припадника друштвене 
групе на графичком приказу хијерархије 
заједнице; 
– пореди начин живота припадника 
различитих друштвених слојева на 
Старом истоку; 
– наведе најважније одлике државног 

уређења цивилизација Старог истока; 
– идентификује основна обележја и 

значај религије у цивилизацијама Старог 
истока; 
– разликује врсте писама цивилизација 
Старог истока; – илуструје примерима 
важност утицаја привредних, научних и 
културних достигнућа народа Старог 
истока на савремени свет; 
– користећи дату информацију или ленту 
времена, смести историјску појаву, 
догађај и личност у одговарајући 
миленијум или век; 
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 – изложи, у усменом или писаном облику, 
историјске догађаје исправним 
хронолошким редоследом; 
– прикупи и прикаже податке из 

различитих извора информација везаних 
за одређену историјску тему; 
– визуелне и текстуалне информације 

повеже са одговарајућим историјским 
периодом или цивилизацијом; 
– опише особености природних услова и 
географског положаја античке Грчке; 
– лоцира на историјској карти најважније 
цивилизације и државе античке Грчке; 
– приказује друштвену структуру и 
државно уређење грчких полиса на 
примеру Спарте и Атине; 
– пореди начин живота припадника 
различитих друштвених слојева у 
античкој Грчкој, 
– идентификује узроке и последице грчко 
- персијских ратова и Пелопонеског рата; 
– истражи основна обележја и значај 

религије старих Грка; 
– разликује легенде и митове од 

историјских чињеница; 
– наведе значај и последице освајања 
Александра Великог; 
– илуструје примерима важност утицаја 

привредних, научних и културних 
достигнућа античке Грчке и 
хеленистичког доба на савремени свет; 
– користећи дату информацију или ленту 
времена, смести историјску појаву, 
догађај и личност из историје античке 
Грчке и хеленизма у одговарајући 
миленијум, век или деценију; 
– израчуна временску удаљеност између 
појединих догађаја; 
– користи основне историјске појмове; 
– лоцира на историјској карти простор 
настанка и ширења Римске државе; 
– наведе основне разлике између античке 
римске републике и царства; 
– разликује узроке од последица 
најзначајнијих догађаја у историји 
античког Рима; 
– истражи основна обележја и значај 

религије античког Рима; 
– илуструје примерима важност утицаја 
привредних, научних и културних 
достигнућа античког Рима на савремени 
свет; 
– пореди начин живота припадника 
различитих друштвених слојева у 
античком Риму; 
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 – наведе најзначајније последице 
настанка и ширења хришћанства; 
– лоцира на карти најважније римске 
локалитете на територији Србије; 
– користећи дату информацију или ленту 
времена, смести историјску појаву, 
догађај и личност из историје античког 
Рима у одговарајући миленијум, век или 
деценију 

 
Кључни појмови 

 
историјски извори, хронологија, друштво, 
држава, стари век, 

 
Теме: 

 Основи проучавања 
прошлости 

 Праисториија 
 Стари исток 
 Античка Грчка 
 Антички Рим 

 
Компетенције 

 
Међупредметне компетенције 

Детаљније у Правилнику о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму 
наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања – ПГ 15/2018 
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5.  разред 

Географија 

36 часова 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
Циљ наставе географије је 
усвајање знања о 
природногеографским и 
друштвеногеографским 
објектима, појавама и процесима 
и њиховим међусобним везама и 
односима у геопростору. Настава 
географије треба да допринесе 
стварању реалне и исправне 
слике о свету као целини и 
месту и улози наше државе у 
свету. 

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

-повеже географска знања о свету са историјским развојем 
људског друштва и научно-технолошким прогресом 

- разликује одговорно од неодговорногпонашања човека 
према планети Земљи 

-разликује појмове,васиона,галаксија,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 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 обданице и ноћи 

- повезати нагнутост земљине осе са различитом 
осветљеношћу површине Земље 

разликовати деловање унутрашњих сила (сила 
Земљине теже, унутрашња топлота Земље) 
-разликовати основне омотаче унутрашње грађе 
Земље набројати и именовати литосферне плоче 
-помоћу   карте  и  цртежа опише начине и последице 
кретања литосферних плоча помоћу фотографија или узорка 
стена разликовати основне врсте стена, описати њихов 
настанак и навести примере за њихово коришћење. 
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 -помоћу карте, цртежа и мултимедије објаснити настанак 
планина и низија и разликовати надморску и релативну 
висину. 

-навести спољашње силе Земље и облике који настају њиховим 
деловањем. 
-објаснити процесе ерозије и акумулације опише 
структуру атмосфере; 

– наведе временске промене које се дешавају у тропосфери 
(ветрови, падавине, облаци, загревање ваздуха...); 

– разликује појам времена од појма климе; 

– користи дневне метеоролошке извештаје из медија и 
планира своје активности у складу са њима; 

– графички представи и чита климатске елементе 
(климадијаграм) користећи ИКТ; 

– наводи примере утицаја човека на загађење атмосфере и 
предвиђа последице таквог понашања; 

– наводи примере о утицају атмосферских непогода на 
човека (екстремне температуре и падавине, град, гром, 
олуја); 

уочава и разликује на географској карти океане, 
мора, заливе и мореузе. 
-наводи и описује својства морске воде. 

-наводи и описује елементе реке (извор, ушће, 
различити падови на речном току). 
-разликује речну мрежу и речни систем. 
-разликује типове језерских басена према начину 
њиховог постанка 
-наводи узроке настанка поплава и бујица и 
објашњава последице њиховог дејства. 
-наводи поступке које ће предузети за време поплаве и 
након ње 
-наводи примере утицаја човека на загађивање вода и 
предвиђа последице таквог понашања 

-помоћу карте повезује климатске услове са 
распрострањеношћу живог света на Земљи 
наводи природне зоне и карактеристичан живи свет у 
њима 

-описује утицај човека на изумирање одређених биљних и 
животињских врста 
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Кључни појмови Васиона, Планете, Звезде, Литосфера, Атмосфера, 
Хидросфера, Биосфера 

 
Теме: 

 
1. ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 

2. ВАСИОНА 

3. ПЛАНЕТА ЗЕМЉА (Литосфера, 
Атмосфера, Хидросфера, Биосфера) 

 
Компетенције 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Одговоран однос према околини 

Сарадња са физиком, математиком, биологијом, 

ликовном културом, техником и технологијом, 
хемијом 

 
 

Навести одговарајући Правилник као у примеру испод: 
 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19), 
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Математика, 5. разред 

годишњи фонд часова  144 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

Циљеви учења математике је да ученик, 
овладавајући математичким концептима, 
знањима и вештинама, развије основе 
апстрактног и критичког мишљења, 
позитивне ставове према математици, спо- 
собност 
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. 

- израчуна вредност једноставнијег 
бројевног израза и реши једноставну 
линеарну једначину или неједначину 
(у скупу природних бројева); 

- реши једноставан проблем из 
свакодневног живота користећи 
бројевни израз, линеарну једначину 
или неједначину (у скупу 
природних бројева); 

- примени правила дељивости са 2, 3, 
4, 5, 9, 25 и декадним јединицама; 

- разликује просте и сложене бројеве 
и растави број на просте чиниоце; 

- одреди и примени НЗС и НЗД; 

- изводи скуповне операције уније, 
пресека, разлике и правилно 
употребљава одговарајуће скуповне 
ознаке; 

- правилно користи речи и, или, не, 
сваки у математичко-логичком 
смислу. 

- анализира односе датих 
геометријских објеката и запише их 
математичким писмом; 

- опише основне појмове у вези са 
кругом (центар, полупречник, 
тангента, тетива) и одреди положај 
тачке и праве у односу на круг; 

- нацрта праву паралелну датој правој 
користећи геометријски прибор; 

- упореди, сабира и одузима дужи, 
конструктивно и рачунски; 
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 - преслика дати геометријски објекат 
централном симетријом и 
транслацијом, 

- правилно користи геометријски 
прибор 

- идентификује врсте и опише 
својства углова (суседни, упоредни, 
унакрсни, углови на трансверзали, 
углови са 
паралелним крацима) и примени 
њихове узајамне односе; 

- нацрта праву нормалну на дату 
праву користећи геометријски 
прибор; 

- измери дати угао и нацрта угао 
задате мере; 

- упореди, сабере и одузме углове 
рачунски иконструктивно, реши 
једноставан задатак применом 
основних својства паралелограма 
(једнакост наспрамних страница и 
наспрамних углова); 

идентификује осносиметричну 
фигуру и одреди њену осу симетрије; 

- симетрично преслика тачку, дуж 
и једноставнију фигуру користећи 
геометријски прибор; 

- конструише симетралу дужи, 
симетралу угла и примењује њихова 
својства; 

- конструише праву која је нормална 
на дату праву или паралелна датој 
прави. 

Кључни појмови операције са природним бројевима, 
скуповне операције, НЗС и НЗД, врсте 
углова и операције са угловима, 
операције са разломцима, проценат, 
симетрије и транслација 
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Теме: 

/препоручен број часова/ 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И 
ДЕЉИВОСТ – 
34 

 
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 
ГЕОМЕТРИЈЕ – 
17 

 
УГАО – 17 

 
РАЗЛОМЦИ – 55 

 
ОСНА СИМЕТРИЈА – 13 

 
Компетенције 

 Рад са подацима и 
информацијама 

 Решавање проблема 
 Сарадња 
 Компетенција за учење 
 Комуникација 
 Дигитална компетенција 
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5. разред 
Биологија 

72 
Циљеви Исходи 

По завршетку пазреда ученик ће бити у стању да: 
Циљ наставе биологије 
је да ученик изучавањем 
живих бића у 
интеракцији  са 
животном средином и 
биолошких процеса 
развије одговоран однос 
према себи и природи и 
разумевање значаја 
биолошке разноврсности 
и потребе за одрживим 
развојем. 

 истражује особине живих бића по познатој процедури и 
води рачуна о безбедности током рада 

 идентификује основне прилагођености спољашње грађе 
живих бића на услове животне средине, укључујући и 
основне 
односе исхране и распрострањење 

 групише жива бића према њиховим заједничким 
особинама 

 одабира макроморфолошки видљивљ особина важне за 
класификацију живих бића 

 једноставним цртежом прикаже биолошке објекте које 
посматра и истражује и означи кључне детаље 

 прикупља податке о варијабилности организама унутар 
једне врсте, табеларно и графички их представља и 
изводи једноставне закључке 

 разликује наследне особине и особине које су резултат 
деловања средине, на моделима 
из свакодневног живота; 

 поставља једноставне претпоставке, огледом испитује 
утицај   срединских    фактора    на    ненаследне  
особине живих бића и критички сагледава резултате; 

 користи доступну ИКТ и другу опрему у истраживању, 
обради података и приказу 
резултата 

 доведе у везу промене у спољашњој средини (укључујући 
утицај човека) са губитком разноврсности живих бића на 
Земљи; 

 направи разлику између одговорног и неодговорног 
односа према живим бићима у непосредном окружењу; 

 предлаже акције бриге о биљкама и животињама у 
непосредном окружењу, учествује у њима, сарађује са 
осталим учесницима  и  решава  конфликте  на 
ненасилан начин; 

 илуструје примерима деловање људи на животну средину 
и схвата последице таквих дејстава 

 идентификује елементе здравог начина живота и у односу 
на њих уме да процени сопствене животне навике и 
избегава ризична понашања. 

Кључни појмови истраживање, разноврсност живих бића, прилагођеност на 
услове животне средине,варијабилност у оквиру врсте, 
наследне особине,брига о живим бићима и животној средини 
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Теме: 1. ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 34 часа 
2. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 12 

часова 
3. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 7 

часова 
4. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА 
ЖИВОТА 11 
часова 

5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 8 
часова 
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5. разред 

Техника и технологија 

годишњи фонд часова : 72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

Циљ наставе и учења технике и 
технологије је да ученик развије 
техничко-технолошку писменост, 
да изгради одговоран однос према 
раду и производњи, животном и 
радном окружењу, коришћењу 
техничких и технолошких ресурса, 
стекне бољи увид у сопствена 
професионална интересовања и 
поступа предузимљиво и 
иницијативно. 

 описује улогу технике, технологије и иновација у 
развоју заједнице и њихово повезивање разликује 
основна подручја човековог рада, производње и 
пословања у техничкотехнолошком 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 
- процени како би изгледао живот људи без саобраћаја 
- класификује врсте саобраћаја и саобраћајних средстава 
према намени 
- наводи професије у подручју 
рада саобраћај 
- направи везу између савременог саобраћаја и коришћења 
информационих технологија 
- разликује безбедно од небезбедног понашања 
пешака, возача бицикла и дечијих возила 
- правилно се понаша као пешак, возач бицикла и дечијих 
возила у саобраћају 
- користи заштитну опрему за управљање бициклом и 
дечијим возилима 
- аргументује неопходност коришћења сигурносних 
појасева на предњем и задњем седишту аутомобила и увек 
их користи као путник 
- повеже место седења у аутомобилу са узрастом ученика 
- одговорно се понаша као путник у возилу 
- показује поштовање према другим учесницима у 
саобраћају 
- анализира симулирану саобраћајну незгоду на 
рачунару и идентификује ризично понашање пешака и 
возача 
бицикла 
- самостално црта скицом и техничким цртежом 
једноставан предмет 
- правилно чита технички цртеж 
- преноси податке између ИКТ уређаја 
примењује основне поступке обраде дигиталне слике на 
рачунару 
- користи програм за обраду текста за креирање 
документа са графичким елементима 
- користи Интернет сервисе за претрагу и приступање 
онлине ресурсима 
- преузима одговорност за рад 
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 - представи идеје и планове за акције које предузима 
користећи савремену информационокомуникациону 
технологију и софтвер 
- повезује својства природних материјала са 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, стега) 
- направи план израде једноставног производа и план 
управљања отпадом 
- самостално израђује једноставан модел 
- самостално проналази информације потребне за израду 
предмета/модела користећи ИКТ и Интернет сервисе 
- одабира материјале и алате за израду предмета/модела - 
мери и обележава предмет/модел ручно израђује 
једноставан предмет/модел користећи папир и/или дрво, 
текстил, кожу и одговарајуће технике, поступке и алате 
- користи програм за обраду текста за креирање 
документа реализованог решења 
- самостално представља пројектну идеју, поступак 
израде и решење/производ 
- показује иницијативу и јасну оријентацију ка 
остваривању циљева и постизању успеха 
- планира активности које доводе до остваривања циљева 
укључујући оквирну процену трошкова 
- активно учествује у раду пара или мале групе у складу са 
улогом и показује поштовање према сарадницима 
- пружи помоћ у раду другим ученицима процењује 
остварен резултат и развија предлог унапређења 

 
Кључни појмови 

 
техничко цртање, технички апарати и ИКТ 
уређаји, природни ресусрси на Земљи, безбедност 
у саобраћају, предузимљивост и иницијатива 

 
 

Теме: 

 Животно и радно окружење 
 Саобраћај 
 Техничка и дигитална писменост 
 Ресурси и производња 
 Конструкторско моделовање 

 
Компетенције 

дигитална компетенцја, рад са подацима и 
информацијама, предузетничка компетенција , 
вештина сарадње 

Детаљније у Правилнику о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму 
наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања – ПГ 15/2018 
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5. разред 

Информатика и рачунарство 

годишњи фонд часова : 36 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 

Циљ наставе и учења информатике и 
рачунарства је оспособљавање ученика за 
управљање информацијама, безбедну 
комуникацију у дигиталном окружењу, 
производњу дигиталних садржаја и креирање 
рачунарских програма за решавање 
различитих проблема у друштву које се 
развојем дигиталних технологија брзо 
мења. 

- наведе примену информатике и 
рачунарства у савременом животу 
- правилно користи ИКТ уређаје 
- именује основне врсте и компоненте ИКТ 
уређаја 
- прави разлику између хардвера, софтвера 
и сервиса 
- прилагоди радно окружење кроз основна 
подешавања 
- креира дигитални слику и примени 
основне акције едитовања и форматирања 
(самостално и сараднички) 
- креира текстуални документ и примени 
основне акције едитовања и форматирања 
(самостално и сараднички) - примени алате 
за снимање и репродукцију аудио и видео 
записа - креира мултимедијалну 
презентацију и примени основне акције 
едитовања и форматирања (самостално и 
сараднички) 
- сачува и организује податке 
- разликује основне типове датотека 
- реагује исправно када дође у 
потенцијално небезбедну ситуацију у 
коришћењу ИКТ уређаја; 
- доводи у везу значај правилног одлагања 
дигиталног отпада и заштиту животне 
средине 
- разликује безбедно од небезбедног, 
пожељно од непожељног понашања на 
интернету 
- реагује исправно када дођу у контакт са 
непримереним садржајем или са непознатим 
особама путем интернета - приступа 
интернету, самостално претражује, 
проналази информације у дигиталном 
окружењу и преузима их на свој уређај 
- информацијама на интернету приступи 
критички 
- спроводи поступке за заштиту личних 
података и приватности на интернету 
- разуме значај ауторских права - 
препознаје ризик зависности од технологије 
и доводи га у везу са својим здрављем 
- рационално управља временом које 
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 проводи у раду са технологијом и на 
интернету 
- изводи скуповне операције уније, 
пресека, разлике и правилно употребљава 
одговарајуће скуповне ознаке 
- схвати математичко-логички смисао 
речи "и", "или", "не", "сваки", "неки", израза 
"ако...онда" 
- зна алгоритме аритметике (сабирања, 
множења, дељења с остатком, Еуклидов 
алгоритам) и интерпретира их 
алгоритамски 
- наведе редослед корака у решавању 
једноставног логичког проблема 
- креира једноставан рачунарски програм у 
визуелном окружењу - сврсисходно 
примењује програмске структуре и блокове 
наредби 
- користи математичке операторе за 
израчунавања 
- објасни сценарио и алгоритам пројекта 
- анализира и дискутује програм 
- проналази и отклања грешке у програму 
- сарађује са осталим члановима групе у 
одабиру теме, прикупљању и обради 
материјала у вези са темом, формулацији и 
представљању резултата и закључака - 
одабира и примењује технике и алате у 
складу са 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 

 
Кључни појмови 

 
информационо- комуникационе 
технологије, ИКТ уређаји, датотека, 
мултимедијална презентација, дигитална 
писменост, интернет, рачунарство, 
алгоритам 

 
Теме: 

 ИКТ 
 Дигитална писменост 
 Рачунарство 

Компетенције дигитална компетенција, рад са 
подацима и информацијама, 

Детаљније у Правилнику о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму 
наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања – ПГ 15/2018 
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5. разред 

Физичко издравствено васпитање 

годишњи фонд часова : 72 часа + 54 часа (обавезне физичке активности ученика) 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

 

Циљ наставе и учења физичког и здравственог 
васпитања 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 

- примени једноставне комплексе 
простих и општеприпремних вежби 
- изведе вежбе (разноврсна природна и 
изведена кретања) и користи их у 
спорту, рекреацији и различитим 
животним ситуацијама 
- упореди резултате тестирања са 
вредностима за свој узраст и сагледа 
сопствени моторички напредак 
- комбинује и користи достигнути ниво 
усвојене технике кретања у спорту и 
свакодневном животу 
- доводи у везу развој физичких 
способности са атлетским 
дисциплинама 
- одржава стабилну и динамичку 
равнотежу у различитим кретањима, 
изводи ротације тела 
- користи елементе гимнастике у 
свакодневним животним ситуацијама и 
игри 
- процени сопствене могућности за 
вежбање у гимнастици 
- користи елементе технике у игри 
- примењује основна правила 
рукомета у игри 
- учествује на унутародељенским 
такмичењима 
- изведе кретања, вежбе и кратке 
саставе уз 
музичку пратњу 
- игра народно коло 
- изведе кретања у различитом ритму 
- изведе основне кораке плеса из 
народне традиције других култура 
- контролише и одржава тело у води 
- преплива 25 м слободном техником 
- скочи у воду на ноге 
- поштује правила понашања у и око 
водене средине 
- објасни својим речима сврху и значај 
вежбања 
- користи основну терминологију 
вежбања 



199 
 

 - поштује правила понашања у и на 
просторима за вежбање у школи и ван 
ње, као и на спортским 
манифестацијама 
- примени мере безбедности током 
вежбања 
- одговорно се односи према 
објектима, справама и реквизитима у 
просторима за вежбање 
- примени и поштује правила тимске и 
спортске игре у складу са етичким 
нормама 
- навија и бодри учеснике на 
такмичењима и решава конфликте на 
социјално прихватљив начин 
- користи различите изворе 
информација за упознавање са 
разноврсним облицима 
физичких и спортскорекреативних 
активности 
- прихвати сопствену победу и пораз у 
складу са "ферплејом" 
- примењује научено у физичком и 
здравственом васпитању у ванредним 
ситуацијама 
- препозна лепоту покрета и кретања у 
физичком вежбању и спорту 
- направи план дневних активности 
- наведе примере утицаја физичког 
вежбања на 
здравље 
- разликује здраве и 
нездраве начине исхране 
- направи недељни јеловник 
уравнотежене исхране уз помоћ 
наставника. 
- примењује здравствено-хигијенске 

мере пре, у току и након вежбања 
- препозна врсту повреде 
- правилно реагује у случају повреде 
- чува животну средину током 
вежбања 

 
Кључни појмови 

 
физичко вежбање, рукомет, игра, 
здравље, васпитање 

 
Теме: 

 Физичке способности 
 Моторичке вештине, 

спорт и спортске 
дисциплине 

атлетика, спортска 
гимнастика,основе тимских и 
спортских игара, плес и 
ритмика, пливање 
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 Физичка и здравствена 
култура (реализује се кроз 
све наставне области и 
теме уз практичан рад) 
 физичко вежбање и 

спорт 
 здравствено васпитање 

 
Компетенције 

Брига за здравље, међупредметне 
компетенције 

Детаљније у Правилнику о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму 
наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања – ПГ 15/2018 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, 5. разред 

годишњи фонд часова: 36 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

Циљ наставе и учења програма 
Грађанског васпитања је да ученик 
изучавањем и практиковањем основних 
принципа, вредности и процедура 
грађанског друштва постане свестан 
својих права и одговорности, осетљив за 
потребе појединаца и заједнице и спреман 
да активно делује у заједници уважавајући 
демократске вредности. 

– разликује жеље од потреба и наведе 
примере везе између потреба и људских 
права; 

– штити своја права на начин који не 
угрожава друге и њихова права; 

– аргументује потребу посебне заштите 
права детета; 

– на примеру препозна уграђеност права 
детета у основним документима која 
уређују рад школе; 

– наведе чиниоце који утичу на 
остваривање дечијих права; 

– препозна ситуације кршења дечијих 
права у свакодневном животу и на 
примерима историјских догађаја; 

– искаже свој став о значају поштовања 
правила у функционисању заједнице; 

– учествује у доношењу правила рада групе и 
поштује их; 

– понаша се у складу са правилима и 
дужностима у школи; 

– наведе начине демократског одлучивања; 

– објасни улогу појединца и група у 
заштити дечијих права; 

– реално процени сопствену одговорност у 
ситуацији кршења нечијих права и зна коме 
да се обрати за помоћ; 

– прихвата друге ученике и уважава 
њихову различитост; 
у медијима и књигама које чита проналази 
примере предрасуда, стереотипа, 
дискриминације, нетолеранције по 
различитим основама као и примере 
поштовања различитости; 
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– наведе врсте насиља; 

– анализира сукоб из различитих углова 
учесника и налази конструктивна решења 
прихватљива за све стране у сукобу; 

– аргументује предности конструктивног 
начина решавања сукоба; 

– учествује у идентификацији проблема у 
вези са оствареношћу права детета у својој 
школи; 

– учествује у осмишљавању акције, 
процењивању њене изводљивости и 
предвиђању могућих ефекат; 

– учествује у извођењу акције, прикупљању и 
обради података о изабраном проблему 
користећи различите изворе и технике; 

– презентује, образлаже и аргументује 
изабрану акцију и добијене резултате; 

– у дискусији показује вештину активног 
слушања, износи свој став заснован на 
аргументима, комуницира на 
неугрожавајући начин. 

 
Кључни појмови 

 
потребе и права, одговорности и обавезе, 
идентитет, сукоби и насиље, грађански 
активизам 

 
Теме: 

ЉУДСКА ПРАВА 
ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 
ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 
ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

Компетенције Компетенције за целоживотно учење, 
Вештина комуникације, 
Рад са подацима и информацијама, 
Дигитална компетенција, 
Вештина сарадње, 



 

 Вештина за живот у демократском 
друштву, 

 

Детаљније у П РА В И Л Н И К У 
o плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и 
учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања објављеном у„Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а 
примењује се почев од школске 2018/2019. године. 

 
 



 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС ( ВЕРОНАУКА ) ЗА 5. РАЗРЕД 

ВРЕМЕ ТЕМЕ ЦИЉ ИСХОДИ 
НАЧИИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА ИСХОДА И 
ПРОГРАМА 

X 

 

 

 

 

- 

 

 

 

VI 

УВОД ( 1 ) 
 
РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА СТАРОГ 
СВЕТА (3) 
 
ОТКРИВЕЊЕ - СВЕТ БИБЛИЈЕ ( 4 ) 
 
СТВАРАЊЕ СВЕТА И ЧОВЕКА ( 7 ) 
 
СТАРОЗАВЕТНА ИСТОРИЈА 
СПАСЕЊА ( 7 ) 
 
ЗАКОН БОЖИЈИ ( 4 ) 
 
МЕСИЈАНСКА НАДА ( 8 ) 
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• моћи да именује неке политеистичке религије. 
• моћи да наведе неке од карактеристика 
политеистичких религија и 
културе старог века 
• 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; 
• 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 наведе неке од најважнијих старозаветних 
личности и догађаја  
• моћи да уочи везу старозаветних праотаца и 
патријараха са Христом 
• моћи да преприча библијски опис давања Десет 
Божијих заповести Мојсију; 
• моћи да наведе и протумачи на основном нивоу Десет 
Божјих заповести; 
• моћи да уочи да су старозаветни пророци 
најављивали долазак Месије  
• увидети значај покајања и молитве као "жртве угодне 
Богу" на основу одељака поучних и пророчких књига 

• теоријска настава 

 (35 часова) 

 
• практична настава 

 (1 час) 

 

Место реализације наставе 
• Теоријска настава се 
реализује у учионици; 
• Практична настава се 
реализује у цркви - учешћем у 
литургијском сабрању;  

 
  



 

 
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. 
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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: 

- 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 
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- 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 оваквог начина спознаје. 
Међутим, и ови дијелови имају своју микроструктуру. Тако на примјер: начин спознаје 
посједује слиједеће ступњеве: постављање циља, мотивирање, обрада нових наставних 
садржаја, учење, индуктивни и дедуктивни закључци, изравни и неизравни докази, 
формулирање запамћених чињеница... Или, садржај примјене има ове дијелове: 
проблем, постављање циља, 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. 
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 Други страни језик – немачки 

језик/руски језик, 5. разред Изборни предмет 

годишњи фонд часова: 72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању: 

 
Циљ учења Другог страног језика је да се ученик 
усвајањем функционалних знања о језичком 
систему и култури и развијањем стратегија 
учења страног језика оспособи за основну 
писмену и усмену комуникацију и стекне 
позитиван однос према другим језицима и 
културама, као и према сопственом језику и 
културном наслеђу. 

– поздрави и отпоздрави, примењујући 
најједноставнија језичка средства 
– представи себе и другог 
– разуме јасно постављена једноставна 
питања личне природе и одговара на њих 
– разуме упутства и налоге и реагује на њих 
– разуме једноставна и пажљиво исказана 
правила понашања (сугестије, препоруке, 
забране) и реагује на њих, уз визуелну 
подршку (знакови, симболи и слично) и без 
ње 
– разуме позив и реагује на њега 
– упути позив на заједничку активност 
– разуме кратке и једноставне молбе и 
захтеве и реагује на њих 
– упути кратке и једноставне молбе и захтеве 
– искаже и прихвати захвалност на 
једноставан начин 
– разуме једноставно исказане честитке и 
одговара на њих 
– упути једноставне честитке 
– разуме једноставан опис живих бића, 
предмета, места и појава 
– опише жива бића, предмете и места и 
појаве једноставним језичким средствима 
– 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 
– 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 
– 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 
– разуме једноставна обавештења о 
хронолошком/метеоролошком времену и 
реагује на њих 
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 – тражи и даје кратка и једноставна 
обавештења о хронолошком / метеоролошком 
времену 
– 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 
– разуме једноставне исказе за изражавање 
допадања/недопадања, слагања/неслагањаи 
реагује на њих 
– тражи мишљење и изражава 
допадање/недопадање једноставним језичким 
средствима 
– 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 

Кључни појмови комуникативни приступ, 
функционална употреба језика, 

интеркултуралност 

 
Теме: 

-ПОЗДРАВЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
СЕБЕ И ДРУГИХ И ДАВАЊЕ / ТРАЖЕЊЕ 
ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ И 
ДРУГИМА 

 
- РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 
ЈЕДНОСТАВНИХ УПУТСТАВА И НАЛОГА 

 
-ИСКАЗИВАЊЕ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

 
-ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ ЗА 
УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ 

 
 

- ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, ЗАХТЕВА И 
ЗАХВАЛНОСТИ 

 
-ЧЕСТИТАЊЕ 

 
-ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ БИЋА, 
ПРЕДМЕТА, МЕСТА И ПОЈАВА 

 
-ОПИСИВАЊЕ УОБИЧАЈЕНИХ И 
ТРЕНУТНИХ АКТИВНОСТИ, ПЛАНОВА И 
СПОСОБНОСТИ 
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 - ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 
ИНТЕРЕСОВАЊА, ПОТРЕБА, ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА 

 
-ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ ОДНОСА И 
ВЕЛИЧИНА 

 
-ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА 
(ХРОНОЛОШКОГ И МЕТЕОРОЛОШКОГ) 

 
- ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА 

 
- ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА И 
НЕДОПАДАЊА 

 
-ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ И БРОЈЕВА 

 
Компетенције 

Међупредметне компетенције 

 
 

Детаљније у ПРАВИЛНИКУ 
 

o плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и 
учења за пети и шести разред основног образовња и васпитања објављеном у „Службени гласник РС - 
Просветни гласник“ , број 015/2018 од 30.8.2018, а примењује се од школске 2018/2019 године. 
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 ПРОГРАМИ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 за пети и шести разред према Правилнику о допунама Правилника о плану наставе и 
 учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и 

 учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања _ ПГ 17/2021 
 
 

 
ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ 

годишњи фонд часова  36 

 

Циљ 

 
Циљ учења слободне наставне активности Животне вештине је да 
ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове који ће 

му омогућити да боље разуме различите животне ситуације и изазове, 
повећа капацитет да на одговоран начин брине о себи, другима и 

околини и понаша се у складу са културом безбедности. 

 
 

 
Исходи 

 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
– на одговоран начин брине о себи и околини и помаже другима у 

невољи; 
– проналази релевантне и поуздане изворе информација од 

значаја за сналажење у свакодневним и ванредним животним 
ситуацијама; 

– критички промишља и доноси одлуке уважавајући контекст 
ситуације, процену последица и најбољи интерес за себе, друге и 
околину; 

– јасно изрази сопствене мисли и осећања, са пажњом слуша 
саговорника и комуницира са другима на конструктиван начин; 

– сарађује са члановима групе којој припада и одупре се притиску 
групе на асертиван начин; 

– организује своје свакодневне активности на продуктиван начин; 
– препозна опасности и адекватно реагује; 
– разликује ризично од превентивног и безбедног поступања пре, 

током и након елементарне непогоде; 
– тумачи знакове опасности, посебно ЕОР и поступа у складу са 

упутствима надлежних служби; 
– процени сопствене могућности и ограничења у решавању 

проблема и потражи одговарајућу помоћ кад процени да ситуација 
превазилази његове могућности; 

– повезује информације од релевантних институција са 
потенцијалним ризицима и правилним реаговањем у кризним 
ситуацијама; 

– образложи значај солидарности са људима у невољи; 
– аргументује значај културе безбедности и пружања прве 

помоћи; 
– искаже афирмативни став о људима који су активисти Црвеног 

крста; 
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 – наведе које надлежан за одређене ванредне ситуације и 
симулира позив хитним службама; 

– доведе у везу заштиту животне средине са климатским 
променама и културом безбедности; 

– разликује безбедно, небезбедно и ризично понашање у 
саобраћају и примењује мере заштите приликом вожње различитим 
превозним средствима; 

– наброји правила којих се треба придржавати у комуникацији 
током несреће, наведе садржај торбе за случај несреће, поступа према 
плану евакуације и комуникације; 

– наброји и објасни мере за ублажавање и смањења ризика од 
земљотреса, пожара, поплава и екстремних метеоролошких услова; 

– разликује безбедна од небезбедних купалишта, објасни улогу 
спасиоца, поступа у складу са правилима понашања на купалиштима 
и демонстрира поступак самопомоћи у случају грча мишића у води; 

– наведе принципе и демонстрира пружање прве помоћи на 
изабраном примеру. 

 
 

Теме и 
кључни 
појмови 

 
ВЕШТИНЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА УЧЕЊЕ, РАД И ДРУШТВЕНИ 
ЖИВОТ 

 
 

 Вештине критичког мишљења, решавања проблема, доношења 
одлука. 

 Организационе вештине и вештине управљања временом. 
 Социо-емоционалне вештине: сарадња, 

комуникација, асертивност, решавање сукоба, 
препознавање сопствених и туђих емоција, превазилажење 
стреса. 

  
ВЕШТИНЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КУЛТУРЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ 

  
 Култура безбедности и надлежности за смањење ризика од 

катастрофа. 
 Климатске промене и заштита животне средине у контексту 

културе безбедности. 
 Општа безбедност: безбедност у саобраћају; знаци опасности и 

упозорења (зрачење, биолошка опасност, ЕОС – експлозивни 
остаци рата, запаљиво, хемиjски производи). 

 План комуникације и евакуације у случају несреће. 
 Елементарне непогоде: пожари, земљотреси, поплаве, 

екстремни метеоролошки услови. 
 Безбедност на води. 
 Прва помоћ. 
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Компетенције 

 
 

 Одговоран однос према здрављу 
 Компетенција за целоживотно учење 
 Сарадња 
 Решавање проблема 
 Одговорно учешће у демократском друштву 
 Рад са подацима и информацијама 
 Дигитална компетенција 
 Комуникација 
 Одговоран однос према околини 

 
 

 
 

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 
годишњи фонд часова  36 

 

Циљ 

 
Циљ учења слободне наставне активности Медијска писменост је да 
подстакне развој медијске културе ученика и допринесе јачању 
способности разумевања, деконструкције и креирања медијских 
садржаја, које ће ученику помоћи за даљи когнитивни, емоционални 
и социјални развој у савременом медијацентричном окружењу. 

 
 

 
Исходи 

 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
– идентификује/процени комуникацијски процес у односу медији 

– публика (корисници); 
– разликује традиционалне и нове медије поредећи начине 

пласирања порука; 
– упореди основне особености различитих медија и изводи 

закључке о функцијама медија; 
– опише и анализира своје медијске навике; 
– разликује медијске садржаје од стварности, идентификујући их 

као конструкте стварности; 
– деконструише једноставније примере медијских порука; 
– одговорно креира једноставније медијске садржаје. 
– критички вреднује оглашавање у различитим медијским 

садржајима и препознаје профит као основни циљ; 
– наводи примере манипулације у медијским садржајима којима се 

подстичу куповина и потрошња, одређена осећања, вредности и 
ставови потрошача. 

– разликује функције и могућности мобилних дигиталних 
платформи; 

– идентификује недостатке и предности мобилног телефона као 
уређаја за комуницирање, информисање и забаву; 
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 – препознаје сврху и начин функционисања претраживача „на 
мрежи” и агрегатора садржаја; 

– вреднује и разврстава једноставније примере информација са 
интернета према изворима из којег потичу, делећи их на поуздане и 
непоуздане; 

- препознаје ризично понашање на друштвеним мрежама 
 
 
 
 
 
 
 
Теме и кључни 
појмови 

 
ОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ МЕДИЈА 
 
 

 Медији и публика (корисници). 
 Традиционални медији (штампа, радио, телевизија, филм) и 

нови медији (интернет). 
 Улога и место медија у савременом друштву. 
 Медијске навике (Мој медијски дан). 

 
ЕКОНСТРУКЦИЈА И КОНСТРУКЦИЈА МЕДИЈСКЕ ПОРУКЕ 
 
 

 Медијски садржаји као 
 конструкти стварности. 
 Деконструкција и конструкција медијских порука. 

 
ГЛАШАВАЊЕ 
 
 

 Комерцијални медијски садржаји у различитим медијима 
(рекламе, скривене поруке намењене пласирању одређених 
идеја, садржаја и животних стилова). 

 Профит као циљ оглашавања. 
 Утиицај медијских садржаја на осећања, вредности и 

понашање публике – куповину и потрошњу 

 
ЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ НА МОБИЛНИМ ДИГИТАЛНИМ 

ПЛАТФОРМАМА И ПРЕТРАЖИВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ 
 
 

 Комуникација у дигиталном окружењу. 
 Поузданост и веродостојност информација на интернету. 
 Претраживачи „на мрежи” и агрегатори садржаја. 
 Вредновање и селекција 
 доступних информација. 
 Персонализована претрага на 
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  Гуглу. 
 Анализа апликација на мобилном телефону. 
 Зависност од мобилних телефона. 

 
 

 
Компетенције 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА 

годишњи фонд часова 36 

 
 

Циљ 

 
Циљ учења слободне наставнe активности Вежбањем до здравља је да 

ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове и вредности од 
значаја за одговоран однос према сопственом здрављу, физичком вежбању и 
здравим животним навикама. 

 
 
 

Исходи 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 
 

 
 дефинише појам здравља, разликује физичко, ментално и социјално 

здравље и образлаже утицај вежбања на здравље; 
– упореди специфичности вежбања у спорту и ван спорта; 
– разликује правилно од неправилног вежбања и планира сопствене 

физичке активности у складу са потребама, могућностима и 
интересовањима; 

– има увид у сопствене разлоге вежбања и истрајава у вежбању; 
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 – препозна ситуације у којима не сме да вежба; 
– препозна утицај различитих вежбања на физички изглед и здравље; 
– повеже позитиван и негативан утицај вежбања на имунитет; 
– поштује еколошка правила у средини где вежба; 
– правилно поступа у пружању прве помоћи при повредама у вежбању; 
– критички вреднује идеале физичког изгледа који се намећу као и начине 

за њихово достизање; 
– користи поуздане изворе информација о утицају исхране и вежбања на 

здравље и физички изглед; 
– разликује добро од лошег држања тела и коригује сопствено држање 

тела; 
– препозна ризике гојазности и мршавости; 
– наведе принципе правилне исхране и примењује их у свом 

свакодневном животу; 
– критички се односи према рекламираним производима животних 

намирница; 
– аргументовано дискутује о физичким активностима и начину исхране и 

ризицима неодговарајућих дијета; 
– доведе у везу вежбање са правима детета; 
– аргументује значај вежбања после болести и неких повреда; 
– поштује потребе и могућности различитих учесника у вежбању и наведе 

примере равноправности и неравноправности у спорту; 
– преферира физичке активности на свежем ваздуху са другом децом у 

односу на седење код куће за компјутером. 
  

ВЕЖБАЊЕ, ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 
 

 Појам и врсте здравља, начини његовог праћења и чувања. 
 Утицај вежбања на здравље, раст и развој. Људско тело и вежбање – 

кости, зглобови, мишићи. 
 Специфичности вежбања у и ван спорта. 
 Правилно и неправилно вежбање. 
 Мотивација за вежбање и фактори који утичу на одустајање. 
 Када не треба вежбати. 
 Вежбање и имунитет. 
 Значај вежбања на чистом ваздуху. 
 Вежбање и очување животне средине. 
 Повреде при вежбању и прва помоћ 



217 
 

Теме и кључни 
појмови 

 
ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ 

 
 

 Исхрана као извор енергије. 
 Карактеристике основних животних намирница важних за вежбање. 
 Гојазност и мршавост – ризици и компликације. 
 Како и где се информишемо о здравом начину исхране. Производи 

који се рекламирају, а треба их избегавати. 
 Различите врсте дијета и њихови позитивни и негативни ефекти. 
 Правилна исхрана пре и после вежбања. 

 
ВЕЖБАЊЕ И ФИЗИЧКИ ИЗГЛЕД 

 
 

 Идеал физичког изгледа некад и сад. 
 Правилно држање тела и физички изглед. 
 Претерана употреба дигиталних технологија и последице на здравље 

и физички изглед. 
 Утицај вежбања и здравих начина живота на физички изглед. 

 
У ВЕЖБАЊУ ЈЕДНАКИ 

 
 

 Остваривање права детета на раст, развој, здравље, игру и дружење 
кроз вежбање прилагођено могућностима и потребама. 

 Доступност опреме и простора за вежбање. 
 Родна (не)равноправност у вежбању и спорту. 
 Вежбање после болести и повреда. 
 Значај вежбања за особе са сметњама у развоју и инвалидитетом и 

спортови прилагођени њиховим могућностима 

 
 
 

Компетенције 

 
 

 Компетенција за целоживотно учење 
 Комуникација 
 Рад са подацима и информацијама 
 Дигитална компетенција 
 Решавање проблема 
 Сарадња 
 Одговоран однос према здрављу 
 Одговоран однос према околини 
 Одговорно учешће у демократском друштву 
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Ваннаставне активности 

годишњи фонд часова : 36 

  
Исходи 

 
 
Школа је у обавези да својим Школским 
програмом и Годишњим планом рада предвиди 
различите програме ваннаставних активности у 
складу са интересовањима ученика, ресурсима и 
просторним могућностим. Поред организације 
излета, екскурзије, посета изложбама и сарадње 
са локалном самоуправом, ученицима треба 
понудити већи број друштвених, техничких, 
хуманитарних, спортских и културних 
активности. 

 
. 

 Учешће ученика у друштвеним, 
техничким, хуманитарним, 
спортским и културним 
активностима доприноси многим 
важним исходима образовања и 
васпитања, као што су: 

– задовољење различитих 
образовних потреба и интересовања 
ученика; 
– препознавање професионалних 
способности и интересовања, 
упознавање са светом рада; 
– надоградња исхода који се 
остварују у оквиру редовне наставе 
и доприносе развоју 
међупредметних исхода; 
– унапрeђивање различитих 
способности (интелектуалне, 
физичке, креативне, радне...); 
– јачање капацитета ученика за 
разликовање безбедног од 
небезбедног понашања и заштиту 
од ризичног понашања; 
– подстицање хуманог и одговорног 
односа према себи, другима и 
окружењу, јачање осетљивости за 
оне којима је потребна помоћ (нпр. 
стари и болесни); 
– унапређивање различитих врста 
писмености (језичке, медијске, 
културне, научне...); 
– култивисање коришћења 
слободног времена; 
– подстицање интеркултуралног 
дијалога; 
– разумевање концепта инклузије и 
јачање осетљивости за различитост; 
– јачање генерацијских веза између 
ученика различитих одељења без 
компетитивности; 
– релаксацијa, растерећење 
напетости ученика, 
самоисказивање; 
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 – јачање везе са локалном 
заједницом; 
– развој осећања припадности 
својој школској заједници; 
– подстицање самосталности, 
проактивности и предузимљивост; 
– припрема за решавање 
различитих животних ситуација; 
– промоција школе и њеног 
идентитета. 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19), 
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6.1.6. Шести разред 
 
 

6. разред 
Српски језик и књижевност 
годишњи фонд часова 144 

Циљеви Исходи 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

Циљеви учења Српског језика 
и књижевности јесу да се 
ученик оспособи да правилно 
користи српски језик у 
различитим комуникативним 
ситуацијама, у говору и 
писању; да кроз читање и 
тумачење 
књижевних дела развија 
читалачке компетенције које, 
уз књижевно знање, обухватају 
емоционално 
и фантазијско уживљавање, 
живо памћење, истраживачко 
посматрање; подстичу 
имагинацију и 
уметнички сензибилитет, 
естетско доживљавање и 
критичко мишљење, морално 
просуђивање и асоцијативно 
повезивање; да се 
одговарајућим врстама читања 
оспособљава да усмерено 
приступа делу 
и приликом тумачења открива 
различите слојеве и значења; да 
стиче основна знања о месту, 
улози и 
значају језика и књижевности у 
култури, као и о медијској 
писмености; да стиче и развија 
најшира 
хуманистичка знања и да научи 
како функционално да повезује 
садржаје предметних области. 

– повеже књижевне термине и појмове обрађиване у 
претходним разредима са новим делима која чита; 
– чита са разумевањем; парафразира прочитано и 
описује свој доживљај различитих врста књижевних 
дела и научно-популарних 
текстова; 
– одреди род књижевног дела и књижевну врсту; 
– прави разлику између дела лирског, епског и 
драмског карактера; 
– разликује ауторску приповетку од романа; 
– анализира структуру лирске песме (строфа, стих, 
рима); 
– уочава основне елементе структуре 
књижевноуметничког дела: тема, 
мотив; радња, време и место радње; 
– разликује заплет и расплет као етапе драмске радње; 
– разликује појам песника и појам лирског субјекта; 
појам приповедача у односу на писца; 
– разликује облике казивања; 
– увиђа звучне, визуелне, тактилне, олфакторне 
елементе песничке слике; 
– одреди стилске фигуре и разуме њихову улогу у 
књижевноуметничком тексту; 
– анализира узрочно-последичне односе у тексту и 
вреднује истакнуте идеје које текст нуди; 
– анализира поступке ликова у књижевноуметничком 
делу, служећи се аргументима из текста; 
– уочава хумор у књижевном делу; 
– разликује хумористички и дитирамбски тон од 
елегичног тона; 
– илуструје веровања, обичаје, начин живота и 
догађаје у прошлости описане у књижевним делима; 
– уважава националне вредности и негује 
културноисторијску баштину; 
– препоручи књижевно дело уз кратко образложење; 
– упореди књижевно и филмско дело, позоришну 
представу и драмски текст; 
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 – повеже граматичке појмове обрађене у претходним 
разредима са новим наставним садржајима; 
– препозна делове речи у вези са њиховим грађењем; 
– разликује гласове српског језика по звучности и 
месту изговора; 
– разликује врсте гласовних прмена у једноставним 
примерима и примењује књижевнојезичку норму; 
– одреди врсте и подврсте заменица, као и њихов 
облик; 
– препознаје глаголска времена и употребљава их у 
складу са нормом; 
– разликује реченице по комуникативној функцији; 
– доследно примењује правописну норму; 
– користи правопис (школско издање); разликује дуги 
и кратки акценат у изговореној речи; 
– употребљава различите облике усменог и писменог 
изражавања: 
препричавање различитих типова текстова, без 
сажимања и са сажимањем, причање (о догађајима и 
доживљајима) и описивање; 
– разликује и гради аугментативе и деминутиве; 
– саставља обавештење, вест и кратак извештај; 
– разуме основна значења књижевног и неуметничког 
текста; 
– проналази, повезује и тумачи експлицитно и 
имлицитно садржане информације у краћем, 
једноставнијем књижевном и неуметничком 
тексту; 
– драматизује одломак одабраног 
књижевноуметничког текста; 
– говори јасно, поштујући стандарднојезичку норму 

Кључни појмови  
књижевност, језик, језичка култура. 

 
 

Теме: 

 
 
 

 КЊИЖЕВНОСТ 
 ЈЕЗИК 

 
Граматика, Правопис, Ортоепија 

 
 ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
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 Поједини наставни садржаји за које наставник 
процени да се током године не могу реализовати на 
редовним часовима, могу се планирати за обраду на 
часовима пројектне наставе, амбијенталне, као и на 
часовима додатног рада и рада у секцијама. 

 
Компетенције 

Језичке компетенције 
Компетенције за целоживотно учење, 
Вештина комуникације, 
Рад са подацима и информацијама, 
Дигитална компетенција, 
Вештина сарадње, 
Вештина за живот у демократском друштву, 
Естетска компетенција 

 

Детаљније у П РА В И Л Н И К У 
o плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и 
учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања објављеном у„Службеном гласнику Републике 
Србије – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2018/2019. године. 
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6. разред 

Мађарски језик 

MAGYAR NYELV 

годишњи фонд часова : 144 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 
да: 

A magyar nyelv oktatásának és tanulásának célja, 
hogy a tanuló ápolja a magyar nyelvet, helyesen 
használja a különfelé kommunikációs szituációkban, 
beszédben és írásban; az irodalmi művek olvasása és 
értelmezése révén fejlessze képzelőerejét, esztétikai-
művészeti tudatosságát és kifejezőkészségét, kritikai 
és erkölcsi ítélőképességét; alapvető tájékozottságot 
szerezzen az irodalomtörténet és -elmélet, az 
általános és magyar nyelvészet, valamint a mediális 
írásbeliség terén; az interdiszciplinaritás jegyében 
összefüggésbe hozza a nyelvet és irodalmat más 
művészeti ágakkal és tudományterületekkel; 
bevezesse a tanulót a tudományos 
gondolkodásmódba; értékelje és becsülje a nemzeti 
értékeket és hagyományokat, fogadja el a különböző 
kultúrákat és fejlessze az interkulturális 
kommunikációt; alapozza meg és bővítse a 
kulcskompetenciákat, amelyek képessé teszik őt a 
minőségi életvitelre, a munkára, az önmegértésre és 
az élethosszig tartó tanulásra. 

– Ismeri a tantervben előírt alapművek címét és szerzőjét. 
 
 

– Felismeri az irodalmi mű jellemző vonásait. 
 

– Meghatározza az irodalmi mű témáját, fő motívumait és 
szereplőit; összefoglalja, reprodukálja a cselekményt. 

 

– Felismeri és megkülönbözteti a prózai és verses 
formákat. 

 

– Megkülönbözteti a népköltészetet a műköltészettől, a 
szépirodalmi szöveget a nem szépirodalmi szövegektől. 

 

– Felismeri az epikai, drámai és lírai szövegek beszélőjét. 
Különbséget tesz szerző és narrátor/lírai én között. 

 

– Különbséget tesz az epikus közlés alapformái, az 
elbeszélés (narráció), a leírás, az elbeszélői reflexió és a 
dialógus között. 

 

– Meg tudja állapítani a cselekmény helyét és idejét. 
 

– Felismeri az idézetet a szövegben. 
 
 

– Felismeri és megnevezi a költői jelzőt, 
megszemélyesítést, hasonlatot, metaforát, szimbólumot, 
szinesztéziát, ismétlés formáit, áthajlást, költői kérdést. 

 

– Elhelyezi a tantervben előírt kötelező irodalmi műveket 
az alapvető irodalmi kontextusokban (magyar 
irodalom/világirodalom, régi/újabb/kortárs, 
szóbeli/szerzői). 
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 – Képes a következő szépirodalmi szövegelemek 
meghatározására és példákkal való illusztrálására: 
motívum, téma, fabula, a cselekmény helye és ideje, 
főszereplő, mellékszereplő stb. 

 
 

– Az irodalmi művekben a szövegrészletek, a hősök és a 
helyzetek alapján felismeri a műnemet és a műfajt. 

 

– Ismeri és megnevezi a következő fogalmakat: monda, 
mítosz, elbeszélő költemény, dal, tájleíró költemény, 
ballada, elbeszélés, novella, regény, levél, episztola, 
mesejáték. 

 
 

– Ismeri és megkülönbözteti, (jellemző vonásait kiemeli) 
az átmeneti műfajokat (ballada) 
– Felismeri és megnevezi az átvitt jelentést. 

 

– Ismeri és megnevezi a következő fogalmakat: 
meseelem, meseformula, bevezetés, kibontakozás, 
bonyodalom, tetőpont, megoldás, valószerű és 
valószerűtlen elemek, konfliktus. 

 

– Megnevezi a leírás formáit: személyleírás, tárgyleírás, 
tájleírás. 

 

– Felismeri és megnevezi a rímfajtákat és a refrént, 
hasonlatot, metaforát, megszemélyesítést, ellentétet, 
fokozást, hangutánzást és hangulatfestést. 

 

– Felismeri és értelmezi a tanterv által kötelezően 
előirányzott egyszerű szövegek konfliktushelyzeteit, a 
hősök jellemvonásait, s velük kapcsolatban megállapítást 
tesz, véleményt formál. 

 

– A szépirodalmi művek tudatos, igényes olvasójává 
válik. 

 

– Tiszteli a nemzeti irodalom és kultúra hagyományait. 
 

– Képes esztétikai élmény átélésére, befogadására. 
 

– Változatos olvasási stratégiákat alkalmaz. 
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 – Tudatosan gyűjt információkat (nyomtatott, 
audiovizuális, elektronikus forrásokból) iskolai 
feladataihoz. 

 

– Könyvtárba jár, és önállóan választ irodalmi alkotást, 
képes naplót vezetni vagy portfóliót összeállítani 
olvasmányairól. 

– Érthető, nyelvtanilag kifogástalan mondatokat szerkeszt. A 
szövegben felfedezett hibákat képes kijavítani. 
– Felismeri és megnevezi a tanult szófajokat szójelentés 
alapján toldalékos formában, mondatban és szövegben, 
megfelelően használja őket írott és beszélt szövegben. 
– Felismeri, megnevezi, megkülönbözteti, rendszerezi az 
alapszófajokat, típusait, szerkezetüket, szerepüket a 
szövegalkotásban 
– Felismeri és megnevezi, megkülönbözteti, rendszerezi az 
alapszófajokat, a határozószókat és az igeneveket, ezek 
szövegbeli és kommunikációs szerepét, valamint 
alkalmazásukat a kommunikációban. 
– Felismeri (megnevezi, szempontok szerint rendszerezi, 
megmagyarázza, alkalmazza) a többszófajúságot. 
– Ismeri és következetesen alkalmazza a helyesírási 
alapelveket, valamint a helyesírási szabályok többségét. 
– Megfigyeli, helyesen jelöli a hosszú és rövid hangokat a 
tőhangváltást mutató főnevek és igék esetében is, a 
hangkapcsolatokat, helyesen írja a tulajdonneveket, a földrajzi 
nevek bonyolultabb eseteit, az -i képzős mellékneveket; az 
igekötős igék, a névutós szerkezetek, az alanyos, tárgyas, 
határozós és birtokos szószerkezetek, összetételek 
helyesírásában magabiztos. 
– Az összetett mondatok írásakor többnyire jól központoz. 
– Ismeri és alkalmazza a szótagolás és elválasztás szabályait. 
– Ismeri és alkalmazza a betűrend szabályait. 
– Felismeri, megnevezi, alkalmazza a helyesírási alapelveket. 
– Alkalmazza a helyesírás-ellenőrző programot. 
– Felismeri és megnevezi a szóelemek fajtáit (szótő, toldalék). 
– Felismeri a magyar és valamely tanult, ismert idegen nyelv 
szerkezete közötti hasonlóságokat és különbségeket. 

Felismeri és megnevezi a nyomtatott és elektronikus 
média fajtáit. 

 

– Tájékozódik, információkat talál a különféle 
dokumentumtípusokban, korosztálynak szóló 
kézikönyvekben. 

 
 

– Képes nyelvileg kifejtett (explicit) és nem kifejtett 
(implicit) információkat kiszűrni a szövegből. 

 

– Képes az alapinformációk és eszmék összehasonlítására 
két vagy több rövid, egyszerű szövegben. 
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 – A rendelkezésére álló információkаt értékeli, tárolja, 
rendszerezi. 

 

– Képes az interneten való kommunikációra és 
együttműködésre. 

 

– Ismeri a helyesírási alapelveket és A magyar helyesírás 
szabályainak használati módját. 

 

– Felismeri és alkalmazza az állandósult 
szókapcsolatokat. 

 

– Képes olyan szövegeket létrehozni, amelyekben a téma, 
a kompozíció, a tartalom és a stílus megfelelnek a 
feladatnak, a szöveg rendeltetésének és a címzettnek 
(célközönségnek). 

 

– Értelmes és szabatos beszédre, helyes artikulációra 
törekszik, igyekszik betartani az igényes nyelvhasználat 
szabályait és elsajátítani a kódváltás alapvető képességét. 

 

– Egyszerű szerkezetű szóbeli vagy írásbeli szövegeket 
tud alkotni a leírás, az elbeszélés és a kifejtés eszközeit 
alkalmazva (és a célközönség összetételét szem előtt 
tartva). 

 
 

– Képes egyszerű szöveget alkotni szóban vagy írásban, 
amelyben valamely irodalmi élményét írja le, vagy egy 
valós, hétköznapi, illetve képzeletbeli témát fejt ki, 
interjút készít valós vagy képzelt személyekkel. 

 

– Különböző céllal (pl. informálódás, tanulás, 
önfejlesztés, esztétikai élmény átélése, szórakozás) képes 
rövidebb, egyszerűbb szépirodalmi és nem szépirodalmi 
szövegeket (pl. egyszerű szakszövegeket, 
tudománynépszerűsítő ismeretterjesztő szövegeket stb.) 
olvasni és saját szavaival elmondani. 

 
 

– Meg tudja fogalmazni véleményét, és igényes 
nyelvhasználatra törekedve (kódváltási képességéhez 
mérten a sztenderd nyelvváltozat – vagy legalább a 
regionális köznyelv – normájához igazodva) nyilvános 
beszédhelyzetben képes kifejteni gondolatait. 

 

– Ismeri és készségszinten használja a kibővített magyar 
ábécé nyomtatott és írott betűit, valamint az írásjeleket. 
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– Érthető, nyelvtanilag kifogástalan mondatokat 
szerkeszt. 

 

– Írásban tudja a szöveget tagolni (cím, bekezdések) és 
makroszerkezeti egységekre osztani (bevezetés, tárgyalás, 
befejezés), illetve ezeket kreatív módon alkalmazni. 

 

– A szövegben felfedezett hibákat képes kijavítani. 
 
 

– Tud levelet írni, s képes különféle űrlapokat és 
formanyomtatványokat kitölteni, amelyekkel a 
mindennapi életben találkozik. Ezek elektronikus és papír 
alapú változatait is tudja alkalmazni. 

 

– Képes figyelemmel követni és megérteni a nyelv, az 
irodalom vagy valamely egyéb művelődési terület 
tárgyköréből tartott előadásokat, s tud jegyzetet készíteni. 

 

– Meghatározott műfajokban témának, kommunikációs 
alkalomnak megfelelő kritikus, egyéni szemléletű, nyelvi- 
stilisztikai szempontból példás szövegeket, beszámolót 
alkot. 

 
 

– Beszámolóját prezentációval/poszterrel teszi 
szemléletesebbé. 

 

– Valós vagy képzeletbeli tapasztalatokat, szereplőket, 
illetve eseményeket bemutató fogalmazást tud írni. 

 
Кључни појмови 

 
beszédművelés, artikulált nyelvi magatartás, 
irodalomolvasás, szövegértés, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás, ismeretek az anyanyelvről, 
helyesírás, íráskészség, médiaismeret, 
kommunikáció 

 
Теме: 

 IRODALMI ISMERETEK 

 NYELVI ISMERETEK 

 NYELVKULTÚRA 

Компетенције NYELVI KOMPETENCIA 

Детаљније у Правилнику о наставном програму за шести разред основног образовања и 
васпитања ПГ – 3/2019 
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6. разред 

Српски као нематерњи језик 

годишњи фонд часова 108 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 
да: 

Циљ учења Српског као нематерњег 
језика јесте оспобљавање ученика да се 
служи српским језиком на основном 
нивоу у усменој и писаној комуникацији 
ради каснијег успешног укључивања у 
живот заједнице и остваривања 
грађанских права и дужности, као и 
уважавање српске културе и развијање 
интеркултуралности као темељне 
вредности демократског друштва 

 

– разуме и користи предвиђени лексички 
фонд; – разуме и користи граматичке 
конструкције усвајане у претходним 
разредима и проширује их новим језичким 
садржајима; – примени у говору и писању 
правила: род и број именица у одговарајућем 
падежу, конгруенцију атрибута с именицом у 
типичним примерима; – састави реченице са 
одредбом за средство и друштво; – искаже 
особине појма и начин вршења радње у 
различитом степену; 

 

– савладане (већ усвојене) садржаје из 
књижевности повезује са новим 
књижевноуметничким текстовима и користи их у 
њиховом тумачењу; – искаже сопствени доживљај 
књижевног дела; – одреди тему, главни мотив и 
ликове; – преприча (уз помоћ наставника и 
постављених питања) кратак наративни текст; – 
препозна и именује 
осећања лирског јунака; – драматизује (уз 
помоћ наставника) одломак прозног текста у 
кратким дијалозима; – препозна сличне мотиве у 
књижевним делима на матерњем језику; 

 

– разуме питања, налоге и информације у вези са 
свакодневним активностима, људским особинама 
и поступцима; – исприча догађај у којем је 
учествовао у неколико реченица – 
преприча кратак једноставан наративни текст; 
– учествује у кратком дијалогу о темама из 
свакодневног живота, поштујући основна 
начела вођења разговора; – искаже молбу, 
извињење, честитање, захвалност, користећи 
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 форме учтивог обраћања; – чита краће текстове са 
познатом граматиком и углавном познатом 
лексиком, а значење непознатих речи одређује на 
основу контекста; – пише кратак једноставан 
наративни и експозиторни текст; – пише кратку 
поруку, честитку, 
позивницу, обавештење, поштујући језичку и 
ортографску норму 

Кључни појмови  
Српски као нематерњи језик, слушање, говор, 

читање, писање 

 
 

Теме: 

 
 

 Језик 
 књижевносте 

 
 језичка култура 

 
Обавезна су два писмена задатка у 
току школске године (у другом и у 
четвртом квалификационом 
периоду) 

 
Компетенције 

Језичке компетенције 

 

Детаљније у П РА В И Л Н И К Уo плану наставе и учења за пети и шести разред основног 
образовања и васпитања и програму наставе и 

учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања објављеном у„Службеном гласнику Републике 
Србије – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2018/2019. године. 
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СТРАНИ ЈЕЗИК, 6. разред 

-енглески језик - 

годишњи фонд часова 72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
 
 
 

 
Циљ учења страног језика је да 
се ученик усвајањем 
функционалних знања о језичком 
систему 
и култури и развијањем стратегија 
учења страног језика оспособи за 
основну писмену и усмену 
комуникацију и стекне позитиван 
однос према другим језицима и 
културама, као и према сопственом 
језику и културном наслеђу. 

– разуме једноставније текстове који се односе на 
поздрављање, представљање и тражење/давање 
информација личне природе; 
– поздрави и отпоздрави, представи себе и другог 
користећи једноставнија језичка средства; 
– размени једноставније информације личне 
природе; 
– у неколико везаних исказа саопшти информације о 
себи и другима; 
– разуме једноставније текстове који се односе на 
опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 
појaва, радњи, стања и збивања; 
– опише и упореди жива бића, предмете, места, 
појаве, радње, стања и збивања користећи 
једноставнија језичка средства; 
– разуме једноставније предлоге, савете и позиве на 
заједничке активности и одговори на њих уз 
одговарајуће образложење; 
– упути предлоге, савете и позиве на заједничке 
активности користећи ситуационо прикладне 
комуникационе моделе; 
– затражи и пружи додатне информације у вези са 
предлозима, саветима и позивима на заједничке 
активности; 
– разуме уобичајене молбе и захтеве и реагује на њих; 
– упути уобичајене молбе и захтеве; 
– честита, захвали се и извини се користећи 
једноставнија језичка средства; 
– разуме и следи једноставнија упутства у вези с 
уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота; 
– пружи једноставнија упутства у вези с 
уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота; 
– разуме једноставније текстове у којима се описују 
радње и ситуације у садашњости; 
– разуме једноставније текстове у којима се описују 
способности и умећа; 
– размени појединачне информације и/или неколико 
информација у низу које се односе на радње у 
садашњости; 
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 – опише радње, способности и умећа користећи 
неколико везаних исказа; 
– разуме једноставније текстове у којима се описују 
искуства, догађаји и способности у прошлости; 
– размени појединачне информације и/или неколико 
информација у низу о искуствима, догађајима и 
способностима у прошлости; 
– опише у неколико краћих, везаних исказа искуства, 
догађај из прошлости; 
– опише неки историјски догађај, историјску личност 
и сл. 
– разуме једноставније исказе који се односе на 
одлуке, обећања, планове, намере и предвиђања и 
реагује на њих; 
– размени једноставније исказе у вези са обећањима, 
одлукама, плановима, намерама и предвиђањима; 
– саопшти шта он/она или неко други планира, 
намерава, предвиђа; 
– разуме уобичајене изразе у вези са жељама, 
интересовањима, потребама, осетима и осећањима и 
реагује на њих; 
– изрази жеље, интересовања, потребе, осете и 
осећања једноставнијим језичким средствима; 
– разуме једноставнија питања која се односе на 
оријентацију/положај предмета и бића у простору и 
правац кретања и одговори на њих; 
– затражи и разуме обавештења о 
оријентацији/положају предмета и бића у простору и 
правцу кретања; 
– опише правац кретања и просторне односе 
једноставним, везаним исказима; 
– разуме једноставније забране, правила понашања, 
своје и туђе обавезе и реагује на њих; 
– размени једноставније информације које се односе 
на забране и правила понашања у школи и на јавном 
месту, као и на своје и туђе обавезе; 
– саопшти правила понашања, забране и листу својих 
и туђих обавеза користећи одговарајућа језичка 
средства; 
– разуме једноставније изразе који се односе на 
поседовање и припадност; 
– формулише једноставније исказе који се односе на 
поседовање и припадност; 
– пита и каже шта неко има/нема и чије је нешто; 
– разуме једноставније исказе који се односе на 
изражавање допадања и недопадања и реагује на 
њих; 
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 – изрази допадање и недопадање уз једноставно 
образложење; 
– разуме једноставније исказе којима се тражи 
мишљење и реагује на њих; 
– изражава мишљење, слагање/неслагање и даје 
кратко образложење; 
– разуме једноставније изразе који се односе на 
количину и цену; 
– пита и саопшти колико нечега има/нема, користећи 
једноставнија језичка средства; 
– пита/каже/израчуна колико нешто кошта 

 

Комуникативне функције 

 Поздрављање и предста- 
вљање себе и других и тражење / давање основних 
информација о себи и другима у ширем друштвеном 
контексту 

 Описивање карактеристика живих бића, 
предмета, појава и места 

 Позив и реаговање на позив за учешће у 
заједничкој активности 

 Изражавање молби, захтева, обавештења, 
извињења, и захвалности 

 Разумевање и давање упутстава 
 Описивање и честитање празника, рођендана 

и зна- 
 чајних догађаја, честитање на успеху 

и изражавање жаљења 
 Описивање догађаја и способности у 

садашњости 
 Описивање догађаја и способности у 

прошлости 
 Исказивање жеља, планова и намера 
 Исказивање потреба, осета и осећања 
 Исказивање просторних односа и величина 
 Исказивање времена (хронолошког и 

метеоролошког) 
 Изрицање дозвола, забрана, правила 

понашања и обавеза 
 Изражавање припадања и поседовања 
 Изражавање интересовања, допадања и 

недопадања 
 Изражавање мишљења (слагања и неслагања) 
 Изражавање количине, бројева и цена 
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Кључни појмови:  

комуникативни приступ, функционална употреба 
језика, интеркултурност. 

 
Компетенције 

комуникативна компетенција 
социокултурна компетенција 
интеркултурна компетенција 

 

Детаљније у П РА В И Л Н И К У 

o плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и 
учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања објављеном у„Службеном гласнику Републике 
Србије – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2018/2019. године. 
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6. разред 

Ликовна култура 

годишњи фонд часова: 36 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 
Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, 
развијајући стваралачко мишљење и естетичке 
критеријуме, кроз практични рад оспособљава за 
комуникацију и да изграђује позитиван однос према 
култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

 
. 

– користи одабране информације 
као подстицај за стваралачки рад; 
– прави разноврсне текстуре на 
подлогама, облицима или у 
апликативном програму; 
– користи изражајна својства боја 
у ликовном раду и свакодневном 
животу; 
– обликује, самостално, или у 
сарадњи са другима, употребне 
предмете од материјала за 
рециклажу; 
– изрази своје замисли и позитивне 
поруке одабраном ликовном 
техником; 
– опише свој рад, естетски 
доживљај простора, дизајна и 
уметничких дела; 
– идентификује теме у одабраним 
уметничким делима и циљеве 
једноставних визуелних порука; 
– повезује карактеристичан 
експонат и одговарајући музеј; 
– разматра са другима шта и како 
је учио и где та знања може 
применити 

 

Кључни појмови 

 

простор, боја, текстура 

 
 
 
Теме: 

 Боја 
 Комуникација 
 Текстуре 
 Уобразиља 
 Простор 

 

Компетенције 

 

Међупредметне компетенције, 
естетска компетенција 
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Детаљније у Правилнику о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму 
наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања – ПГ 15/2018 
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6. разред 

Музичка култура 

годишњи фонд часова : 36 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

Циљ учења Музичке културе је да код ученика, 
рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, 
стваралачко и критичко мишљење, формира естетску 
перцепцију и музички укус, као и одговоран однос 
према очувању музичког наслеђа и култури свoгa и 
других нaрoдa 

 
. 

– повеже различите видове музичког 
изражавања са друштвено-историјским 
амбијентом у коме су настали; 
– наведе изражајна средстава музичке 
уметности карактеристична за 
период средњег века и ренесансе; 
– уочи основне карактеристике 
музичког стваралаштва у средњем 
веку 
и ренесанси; 
– опише улогу музике у 
средњовековној Србији; 
– уочи разлике између духовних и 
световних вокалних композиција 
средњег века и ренесансе; 
– издвоји начине коришћења 
изражајних средстава у одабраним 
музичким примерима; 
– објасни како је музика повезана са 
другим уметностима и областима 
ван уметности (музика и религија; 
технологија записивања, штампања 
нота; извођачке и техничке 
могућности инструмената; 
– одреди врсту музичког инструмента 
са диркама по изгледу и звуку; 
– опише разлику у начину добијања 
звука код иснтрумената са диркама; 
– препозна инструмент или групу 
према врсти композиције у оквиру 
датог музичког стила; 
– разликује вокално-инструменталне и 
инструменталне облике средњег века и 
ренесансе; 
– коментарише слушано дело у односу 
на извођачки састав и инструменте ; 
– идентификује репрезентативне 
музичке примере најзначајнијих 
представника средњег века и 
ренесансе; 
– уочи сличности и разлике између 
православне и (римо)католичке 
духовне музике; 
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 – идентификује елементе 
средњовековне музике као 
инспирацију у 
музици савременог доба; 
– изводи музичке примере користећи 
глас, покрет и традиционалне и/ 
или електронске инструменте, 
сaмoстaлнo и у групи; 
– примењује правилну технику 
певања; 
– примењује различита средства 
изражајног певања и свирања у 
зависности од врсте, намене и 
карактера композиције; 
– развије координацију и моторику 
кроз свирање и покрет; 
– примењује принцип сарадње и 
међусобног подстицања у заједничком 
музицирању; 
– користи музичке обрасце у 
осмишљавању музичких целина кроз 
пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 
– комуницира у групи импрoвизуjући 
мање музичке целине глaсoм, 
инструмeнтом или пoкрeтом; 
– учествује у креирању шкoлских 
прирeдби, догађаја и пројеката; 
– изрази доживљај музике језиком 
других уметности (плес, глума, 
писана или говорна реч, ликовна 
уметност); 
– учeствуje у шкoлским прирeдбама и 
мaнифeстaциjaма; 
– понаша се у складу са правилима 
музичког бонтона у различитим 
музичким приликама; 
– критички просуђује лош утицај 
прегласне музике на здравље; 
– користи могућности ИКТ-а за 
самостално истраживање, извођење и 
стваралаштво. 

 
Кључни појмови 

 
световна музика, духовна музика, 
вишегласје, народна музичка 
традиција, музички инструменти 

 

Теме: 

 Човек и музика 
 Музички инструменти 
 Слушање музике 
 Извођење музике 
 Музичко стваралаштво 
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Компетенције Естетска комуникација, вештина 
сарадње 

Детаљније у Правилнику о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму 
наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања – ПГ 15/2018 
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6. разред 

Историја 

годишњи фонд часова: 72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 
да: 

Циљ учења Историје је да ученик, 
изучавајући историјске догађаје, појаве, 
процесе и личности, стекне знања и 
компетенције неопходне за разумевање 
савременог света, развије вештине 
критичког мишљења и одговоран однос 
према себи, сопственом и националном 
идентитету, културно-историјском наслеђу, 
друштву и држави у којој живи. 

 
. 

– образложи узроке и последице историјских 
догађаја на конкретним примерима; 

– пореди историјске појаве; 

– наведе најзначајније последице настанка и 
развоја држава у Европи и Средоземљу у средњем 
и раном новом веку; 

– на основу датих примера, изводи закључак о 
повезаности националне историје са регионалном 
и европском (на плану политике, економских 
прилика, друштвених и културних појава); 

– сагледа значај и улогу истакнутих личности у 
датом историјском контексту; 

– приказује на историјској карти динамику 
различитих историјских појава и промена; 

– на историјској карти лоцира правце миграција и 
простор насељен Србима и њиховим суседима у 
средњем и раном новом веку; 

– идентификује разлике између типова државног 
уређења у периоду средњег и раног новог века; 

– изводи закључак о значају српске 
средњовековне државности и издваја 
најистакнутије владарске породице; 

– пореди положај и начин живота жена и 
мушкараца, различитих животних доби, 
припадника постојећих друштвених слојева, у 
средњем и раном новом веку; 

– разликује основна обележја и идентификује 
најзначајније последице настанка и ширења 
различитих верских учења у средњем и 
раном новом веку; 

– на понуђеним примерима, разликује легенде и 
митове од историјских чињеница, као и историјске 
од легендарних личности; 

– образлаже најважније последице научно- 
техничких открића у периоду средњег и раног 
новог века; 
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 – идентификује основне одлике и промене у 
начину производње у средњем и раном новом 
веку; 

– илуструје примерима значај прожимања 
различитих цивилизација; 

– разликује споменике различитих епоха, са 
посебним освртом на оне у локалној средини; 

– илуструје примерима важност утицаја 
политичких, привредних, научних и културних 
тековина средњег и раног новог века у савременом 
друштву; 

– користећи ИКТ, самостално или у групи, 
презентује резултате елементарног истраживања 
заснованог на коришћењу одабраних 

историјских извора и литературе; 

– повеже визуелне и текстуалне информације са 
одговарајућим историјским контекстом 
(хронолошки, политички, друштвени, културни); 

– учествује у организовању и спровођењу 
заједничких школских активности везаних за 
развој културе сећања 

 
Кључни појмови 

 
феудализам, прединдустријско доба, монархија, 
градска комуна, Црква, религија, хуманизам и 
ренесанса, географска открића, научна открића и 
технички проналасци, сеобе, прожимање 
цивилизација, индивидуални и колективни 
идентит 

 
 

Теме: 

 Основи проучавања прошлости 
 Европа, Средоземље и српске 

земље у раном средњем веку 
 Европа, Средоземље у српске 

земље у позном средњем веку 
 Европа, свет и српске земље у 

раном новом веку 
(прединдустријско доба) 

 
Компетенције 

Међупредметне компетенциије 

Детаљније у Правилнику о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму 
наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања – ПГ 15/2018 
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6. разред 

Географија 

72 часа 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
Циљ учења Географије је да ученик 
појмовно и структурно овлада 
природногеографским, демографским, 
насеобинским, политичкогеографским, 
економскогеографским, интеграционим 
и глобалним појавама и процесима у 
Србији и свету уз неговање вредности 
мултикултуралности и патриотизма. 

 успостави везе између физичко-географских и 
друштвено-географских објеката, појава и 
процеса; 

 одреди математичко географски положај на 
Земљи; 

 анализира, чита и тумачи општегеографске и 
тематске карте; 

оријентише се у простору користећи компас, 
географску карту и сателитске навигационе системе; 
 доведе у везу размештај светског становништва 

са природним карактеристикама простора; 
 анализира компоненте популацоне динамике и 

њихов утицај на формирање укупних 
демографских потенцијала на примерима 
Србије, Европе и света 

 анализира различита обележја светског 
становништва и развија свест о солидарности 
између припадника различитих социјалних, 
етничких и културних група; 

 одреди математичко географски положај на 
Земљи; 

 анализира, чита и тумачи општегеографске и 
тематске карте; 

 оријентише се у простору користећи компас, 
географску карту и сателитске навигационе 
системе анализира географски положај насеља; 

 објасни континуиране процесе у развоју насеља 
и даје примере у Србији, Европи и свету; 

доведе у везу типове насеља и урбане и руралне 
процесе са структурама становништва, миграцијама, 
економским и глобалним појавама и процесима; 
 уз помоћ географске карте анализира утицај 

природних и друштвених фактора на развој и 
размештај привредних делатности; 

 доводи у везу размештај привредних објеката и 
квалитет животне средине; 

 вреднује алтернативе за одрживи развој у својој 
локалној средини, Србији, Европи и свету; 

  објасни политичко-географску структуру 
државе; 

 представи процесе који су довели до формирања 
савремене политичко-географске карте света; 
објасни политичко-географску структуру 
државе; 
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  представи процесе који су довели до формирања 
савремене политичко-географске карте света; 

 објасни како се издвајају географске регије; 
илуструје уз помоћ карте најважније географске 
објекте, појаве и процесе на простору Европе. 

Кључни појмови Географска 
карта,становништво,насеља,привреда, 
држава, регије и глобални процеси 

 
Теме: 

 
 

1. Друштво и географија 
2. Географска карта 
3. Становништво 
4. Насеља 
5. Привреда 
6. Држава и интеграциони процеси 
7. Географија Евеопе 

 
Компетенције 

– Учење 

– Комуникација 

– Сарадња 

– Одговоран однос према околини 

– Рад са подацима и информацијама 

– Дигитална 

– Естетичка 

– Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 

– Одговоран однос према околини 
-Сарадња са- Историја,Математика,Физика, 
Српски језик, Ликовна култура, Музичка 
култура, Техника и технологија, 
Информатика и рачунарство... 

 
 

Навести одговарајући Правилник као у примеру испод: 
 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19), 

Физика, 6. разред 
годишњи фонд часова 72 

Циљеви Исходи 



243 
 

 По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

Циљ наставе физике јесте да се осигура да 
сви ученици стекну базичну jeзичку и 
научну писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих Стандарда 
образовних постигнућа, да се оспособе 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, као 
и да упознају природне појаве и основне 
природне законе, да се оспособе за уочавање 
и распознавање физичких појава у 
свакодневном животу и за активно стицање 
знања о физичким појавама кроз 
истраживање, да оформе основу научног 
метода и да се усмере према примени 
физичких закона у свакодневном животу и 
раду. 

− стекне појам о начину како физика 
истражује природу 
− зна да разликује појмове физичких 
тела од супстанција од којих се састоје 
тела 
− зна врсте кретања и описује их помоћу 
појмова и физичких величина 
− зна математичку зависност брзине и 
уме да је израчуна 
− користи јединицу за брзину у SI 
систему: m/s 
− уме да измери и израчуна сталну 
брзину 
− разликује временски тренутак од 
временског интервала 
− користи јединице SI система 
набројаних физичких величина (m, s, ...) 
− на основу појма узајамног деловања 
тела (одбијања, привлачења, 
деформација, промене кретања) схвати 
силу као меру узајамног деловања тела, 
која се мери динамометром 
− уме да измери силу динамометром 
− користи јединицу силе у SI систему: N 
− зна да је сила векторска величина 
− зна које су основне физичке величине 
и њихове мерне јединице 
− да повеже физичке величине са 
одговарајућим мерним јединицама 
− овлада мерењем следећих физичких 
величина: дужине, времена и запремине 
− уме да рукује мерилима и 
инструментима за мерење одговарајућих 
физичких величина лењиром, мерном 
траком, нонијусом, хронометром, 
мензуром 
− добије представу о маси као 
карактеристици физичког тела при 
узајамном деловању тела, да зна да се 
маса тела мери вагом и да је адитивна 
величина 
− уме помоћу дефиниционих формула да 
израчуна бројне вредности густине 
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 − уме да одреди густину чврстих тела и 
течности мерењем масе и запремине 
− зна јединице масе и густине у SI 
систему: kg, kg/m3 

− одреди притисак чврстих тела 
мерењем и израчунавањем 
− користи јединицу притиска у SI 
систему: Pa 
− схвати преношење притиска у 
течностима и гасовима 
− разуме Паскалов закон 
− разуме атмосферски притисак 

Кључни појмови Материја, супстанција, физичко поље, 
кретање, брзина, пут, време, сила, 
деформација, трење, отпор, 
електрицитет, магнетизам, гравитација, 
површина, запремина, мерење, маса, 
густина, инертност, инерција, притисак, 
хидростатички притисак, атмосферски 
притисак 

 
Теме: 
/препоручен број часова/ 

Увод у физику – 2 обрада + 2 
утврђивање = 4 часа 
Кретање – 6 обрада + 8 утврђивање = 14 
часова 
Сила – 7 обрада + 7 утврђивање = 14 
часова 
Мерење – 7 обрада + 6 утврђивање = 13 
часова 
Маса и густина - 6 обрада + 9 
утврђивање = 15 часова 
Притисак - 5 обрада + 7 утврђивање = 
12 часова 

 
Компетенције 

− Компетенција за учење 
− Рад са подацима и информацијама 
− Дигитална компетенција 
− Решавање проблема 
− Комуникација 
− Сарадња 
− Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 
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Математика, 6. разред 

годишњи фонд часова  144 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

Циљеви учења математике је да ученик, 
овладавајући математичким концептима, 
знањима и вештинама, развије основе 
апстрактног и критичког мишљења, 
позитивне ставове према математици, 
спо- собност 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. 

– прочита, запише, упореди и представи на 
бројевној правој целе и рационалне 
бројеве (записане у облику разломка или у 
децималном запису); 

– одреди супротан број, апсолутну 
вредност и реципрочну вредност 
рационалног броја; 

– израчуна вредност једноставнијег 
бројевног израза и реши једноставну 
линеарну једначину и неједначину у 
скупу рационалних бројева; 

– реши једноставан проблем из 
свакодневног живота користећи бројевни 
израз, линеарну једначину или 
неједначину; 

– примени пропорцију и проценат у 
реалним ситуацијама; 

– прикаже податке и зависност између две 
величине у координатном систему 
(стубичасти, тачкасти и линијски дијаграм); 

– тумачи податке приказане табелом и 
графички; 

– класификује троуглове односно 
четвороуглове на основу њихових 
својстава; 

– конструише углове од 90° и 60° и 
користи њихове делове за конструкције 
других 
углова; 

– уочи одговарајуће елементе подударних 
троуглова; 
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 – утврди да ли су два троугла подударна на 
основу ставова подударности; 

– конструише троугао, паралелограм и 
трапез на основу задатих елемената 
(странице и углови троуглова и 
четвороуглова и дијагонала четвороугла); 

– примени својства троуглова и 
четвороуглова у једноставнијим 
проблемским задацима; 

сабира и одузима векторе и користи их у 
реалним ситуацијама; 

одреди центар описане и уписане 
кружнице троугла; 

– примењује особине централне и осне 
симетрије и транслације у једноставнијим 
задацима; 

– израчуна површину троугла и 
четвороугла користећи обрасце или 
разложиву једнакост. 

Кључни појмови цео број, апсолутна вредност, рационалан 
број, изрази, једначине и неједначине, 
координатни систем, пропорција, 
конструкције углова, троуглова и 
четвороуглова, паралелограм, ромб, трапез, 
делтоид, центар описаног и уписаног круга, 
површине троуглова и четвороуглова. 

 
Теме: 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ – 24 часова 

/препоручен број часова/ 
РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ – 50 часова 

 ТРОУГАО – 24 часова 

 ЧЕТВОРОУГАО – 22 часова 

 
ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА И 
ТРОУГЛА – 16 

 часова 

 
Компетенције 

 Рад са подацима и информацијама 
 Решавање проблема 



247 
 

  Сарадња 
 Компетенција за учење 
 Комуникација 
 Дигитална компетенција 
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6. разред 
Биологија 

72 
Циљеви Исходи 

По завршетку пазреда ученик ће бити у стању да: 
Циљ наставе биологије 
је да ученик 
изучавањем живих 
бића у интеракцији са 
животном средином и 
биолошких процеса 
развије одговоран 
однос према себи и 
природи и разумевање 
значаја биолошке 
разноврсности и 
потребе за одрживим 
развојем. 

- упореди грађу животиња, биљака и бактерија на нивоу ћелија 
и нивоу организма; 
- повеже грађу и животне процесе на нивоу ћелије и нивоу 
организма; 
- одреди положај органа човека и њихову улогу; 
- цртежом или моделом прикаже основне елементе грађе ћелије 
једноћелијских и вишећелијских организама; 
- користи лабораторијски прибор и школски микроскоп за 
израду и посматрање препарата; 
- хумано поступа према организмима које истражује; 
- направи разлику између животне средине, станишта, 
популациије екосистема и еколошке нише; 
- размотри односе међу члановима једне популације, као и 
односе између различитих популација на конкретним 
примерима; 
- илуструје примерима међусобни утицај живих бића и узајамни 
однос са животном средином; 
- истражи утицај средине на испољавање особина, поштујући 
принципе научног метода; 
- идентификује примере природне и вештачке селекције у 
окружењу и у задатом тексту/илустрацији; 
- повеже еволутивне промене са наследном варијабилношћу и 
природном селекцијом; 
- групише организме према особинама које указују на 
заједничко порекло живота на Земљи; 
- одреди положај непознате врсте на „дрвету живота”, на основу 
познавања општих карактеристика једноћелијских и 
вишећелијских организама; 
прикупи податке о радовима научника који су допринели 
изучавању људског здравља и изнесе свој став о значају 
њихових истраживања; 
- одржава личну хигијену и хигијену животног простора у циљу 
спречавања инфекција; 
- доведе у везу измењено понашање људи са коришћењем 
психоактивних супстанци; 
- збрине површинске озледе коже, укаже прву помоћ у случају 
убода инсеката, сунчанице и топлотног удара и затражи 
лекарску помоћ кад процени да је потребна; 
- повеже узроке нарушавања животне средине са последицама 
по животну средину и људско здравље иделује личним 
примером у циљу заштите животне средине 
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 - користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података 
и 
приказу резултата. 
- табеларно и графички представи прикупљене податке и изведе 
одговарајуће закључке; 
- разматра, у групи, шта и како је учио/учила и где та знања 
може да примени 

Кључни појмови научни метод, грађа живих бића, животне функције, 
популација, екосистем, еколошки фактори, еколошка ниша, 
наследни материјал, селекција, „дрво живота“, хигијена, 
болести зависности, здравље, заштите животне средине 

Теме: 1. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО 
ОСНОВА 
ЖИВОТА 36 
часова 

2. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 16 
часова 

3. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 6 
часова 

4. ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 6 
часова 

5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 8 
часова 
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6. разред 

Техника и технологија 

годишњи фонд часова : 72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 
да: 

 
Циљ учења технике и технологије је да ученик 
развије техничко-технолошку писменост, да 
изгради одговоран однос према раду и 
производњи, животном и радном окружењу, 
коришћењу техничких и технолошких ресурса, 
стекне бољи увид у сопствена професионална 
интересовања и поступа предузимљиво и 
иницијативно. 

- повеже развој грађевинарства и значај 
урбанизма у побољшању услова живљења; 
- анализира карактеристике савремене културе 
становања; 
- класификује кућне инсталације на основу 
њихове намене; 
- 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; 
- 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, 3Д приказ грађевинског објекта и 
унутрашње уређење стана уважавајући 
потребе савремене културе становања; 
- самостално креира дигиталну презентацију и 
представља је; 
- 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; 
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 - повезује гране пољопривреде са одређеном 
врстом производње хране; 
- описује занимања у области грађевинарства, 
пољопривреде, производње и прераде хране; 
- изради модел грађевинске машине или 
пољопривредне машине уз примену мера 
заштите на раду; 
- самостално/тимски врши избор 
макете/модела грађевинског објекта и 
образлажи избор; 
- самостално проналази информације о 
условима, потребама и начину реализације 
макете/моделакористећи 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. 

 
Кључни појмови 

 
грађевинарство, пољопривреда, саобраћај, 
техничка документација, енергетика, 
предузимљивост и иницијатива 

 
 
Теме: 

 Животно и радно окружење 
 Саобраћај 
 Техничка и дигитална 

писменост 
 Ресурси и производња 
 Конструкторско моделовање 

 
Компетенције 

 
Међупредметне компетенције 

 

Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и 
васпитања (сл. гласник бр. 5/2008, 3/2011 – др. правилник, 1/2013, 5/2014, 11/2016, 
3/2018 и1272018 
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6. разред 

Информатика и рачунарство 

годишњи фонд часова : 36 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 
Циљ учења информатике и рачунарства је 
оспособљавање ученика за управљање 
информацијама, безбедну комуникацију у 
дигиталном окружењу, креирање дигиталних 
садржаја и рачунарских програма за решавање 
различитих проблема у друштву које се развојем 
дигиталних технологија брзо мења 

- правилно користи ИКТ уређаје; 
- креира, уређује и структурира 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; 
- одговорно и правилно користи ИКТ 
уређаје у мрежном окружењу; 
- разликује основне интернет сервисе; 
- примењује поступке и правила за 
безбедно понашање и представљање на 
мрежи; 
- приступа Интернету, самостално 
претражује, проналази и процењује 
информације и преузима их на свој уређај 
поштујући ауторска права; 
- објасни поступак заштите дигиталног 
производа/садржаја одговарајућом ЦЦ 
лиценцом; 
- објасни поступак прикупљања података 
путем онлајн упитника; 
- креира једноставан програм у 
текстуалном програмском језику; 
- користи математичке изразе за 
израчунавања у једноставним 
програмима; 
- објасни и примени одговарајућу 
програмску структуру (наредбе доделе, 
гранања, петље); 
- користи у оквиру програма нумеричке, 
текстуалне и једнодимензионе низовске 
вредности; 
- разложи сложени проблем на 
једноставније функционалне целине 
(потпрограме); 
- проналази и отклања грешке у програму; 
- сарађује са осталим члановима групе у 
одабиру теме, прикупљању и обради 
материјала, представљању пројектних 
резултата и закључака; 
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 - користи могућности које пружају 
рачунарске мреже у сфери комуникације 
и сарадње; 
- креира, објављује и представља 
дигиталне садржаје користећи 
расположиве алате; 
- вреднује процес и резултате пројектних 
активности. 

 
Кључни појмови 

 
обрада текста, табела, слајд презентације, 
интернет сервиси, безбедност на 
интернету, текстуални програмски језик 

 
 
Теме: 

 ИКТ 

 Дигитална писменост 

 Рачунарство 

 Пројектни задатак 

 
Компетенције 

 
Међупредметне компетенције 

Детаљније у Правилнику о наставном програму за шести разред основног образовања и 
васпитања (сл гласник РС _ Просветни гласник“ бр. 5/2008, 3/2011 – др. правилник, 1/2013, 
5/2014, 11/2016, 3/2018 и 12/2018) 
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6. разред 

Физичко и здравствено васпитање 

годишњи фонд часова : 72часа + 54 часа обавезних физичких активности 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 
Циљ учења физичког и здравственог васпитања 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 

- примени комплексе простих и 
општеприпремних вежби у већем обиму и 
интензитету у самосталном вежбању; 
- користи научене вежбе у спорту, 
рекреацији и различитим животним 
ситуацијама; 
- упоређује резултате тестирања са 
вредностима за свој узраст; 
- примени досегнути ниво усвојене технике 
кретања у игри, спорту и свакодневном 
животу; 
- разликује атлетске дисциплине; 
- развија своје моторичке способности 
применом вежбања из атлетике; 
- одржава равнотежу у различитим 
кретањима, изводи ротације тела; 
- схвати вредност спортске гимнастике за 
сопствени развој; 
- изведе елементе кошаркашке технике; 
- примени основна правила кошарке; 
- користи елементе кошарке у игри; 
- примени основне елементе тактике у 
одбрани и нападу; 
- учествује на унутар одељенским 
такмичењима; 
- изведе кретања у различитом ритму; 
- игра народно коло; 
- изведе основне кораке плеса из народне 
традиције других култура; 
- изведе кретања, вежбе и саставе уз 
музичку пратњу; 
- контролише покрете и одржава тело у 
води; 
- преплива 25 м техником краула и леђног 
краула; 
- процени своје способности и вештине у 
води; 
- скочи у воду на главу; 
- поштује правила понашања у води, и око 
водене средине; 
- објасни својим речима значај примењених 
вежби; 
- процени ниво сопствене дневне физичке 
активности; 
- препозна начине за побољшање својих 
физичких способности; 
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 - препозна могуће последице недовољне 
физичке активности; 
- правилно се понаша на вежбалиштима као 
и на спортским манифестацијама; 
- примени мере безбедности у вежбању у 
школи и ван ње; 
- одговорно се односи према објектима, 
справама и реквизитима; 
- примени и поштује правила игара у складу 
са етичким нормама; 
- примерено се понаша као посматрач на 
такмичењима; 
- решава конфликте на друштвено 
прихватљив начин; 
- пронађе и користи различите изворе 
информација за упознавање са разноврсним 
облицима физичких и спортско- 
рекреативних активности; 
- прихвати победу и пораз; 
- вреднује спортове без обзира на лично 
интересовање; 
- примени усвојене моторичке вештине у 
ванредним ситуацијама; 
- процени лепоту покрета у физичком 
вежбању и спорту; 
- подстиче породицу на потребу примене 
редовне физичке активности; 
- повеже врсте вежби, игара и спорта са 
њиховим утицајем на здравље; 
- примени препоручени дневни ритам рада, 
исхране и одмора; 
- користи здраве намирнице у исхрани; 
- користи само препоручене додатке 
исхрани; 
- примењује здравствено-хигијенске мере у 
вежбању; 
- правилно реагује након повреда; 
- чува животну средину током вежбања; 
- препозна последице конзумирања дувана. 

 
Кључни појмови 

 
физичко вежбање, плес, кошарка, 

здравље, васпитање. 

 
 

Теме: 

 Физичке способности 

 Моторичке вештине , спорт 
и спортске дисциплине 

Атлетика 

Спортска гимнастика 

Основи тимских и спортских 
игара 
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 Плес и ритмика 

Пливање 

Полигони 

 Физичка и здравствена 
ккултура 

Физичко вежбање и спорт 

Здравствено васпитање 

 
Компетенције 

 
Међупредметне компетенције, брига о 
здрављу 

Детаљније у Правилнику о наставном програму за шести разред основног образовања и 
васпитања (сл гласник РС _ Просветни гласник“ бр. 5/2008, 3/2011 – др. правилник, 1/2013, 
5/2014, 11/2016, 3/2018 и 12/2018) 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, 6. разред 

годишњи фонд часова: 36 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 
да: 

Циљ наставе и учења програма 
Грађанског васпитања је да ученик 
изучавањем и практиковањем 
основних принципа, вредности и 
процедура грађанског друштва постане 
свестан својих права и одговорности, 
осетљив за потребе појединаца и 
заједнице и спреман да активно делује 
у заједници уважавајући демократске 
вредности. 

- образложи везу права и одговорности на 
примеру; 

– аргументује значај инклузивног образовања, 
права и потребе за образовањем свих ученика; 

– штити своја права на начин који не угрожава 
друге и њихова права; 

– идентификује показатеље кршења права детета у 
свакодневном животу, примерима из прошлости, 
литературe; 

– сврсисходно користи кључне појмове савременог 
демократског друштва: демократија, грађанин, 
власт; 

– образложи улогу грађана у друштвеном систему 
и систему власти на примеру; 

– разликује стварну партиципацију ученика у 
одељењу и школи од симболичке и декоративне; 

– позитивно користи интернет и мобилни телефон 
за учење, информисање, дружење, покретање 
акција; 

– образложи могући утицај друштвених мрежа на 
ставове и деловање појединца; 

– примени 7 правила за сигурно четовање и 
коришћење СМС порука; 

– препознаје ситуације дигиталног насиља и зна 
како да реагује и коме да се обрати за помоћ; 

– учествује у избору теме, узорка и инструмента 
истраживања; 

– учествује у спровођењу истраживања, 
прикупљању и обради добијених података и 
извођењу закључака; 

– презентује спроведено истраживање и добијене 
резултате; 



 

 – процењује ефекте спроведеног истраживања и 
идентификује пропусте и грешке; 

– у дискусији показује вештину активног слушања, 
износи свој став заснован на аргументима, 
комуницира на конструктиван начин; 

– учествује у доношењу правила рада групе и 
поштује их; 

– проналази, критички разматра и користи 
информације из различитих извора 

 
Кључни појмови 

 
права и одговорности, демократско друштво, 
партиципација, дигитално насиље, ставови 

 
Теме: 

 ЉУДСКА ПРАВА 
 ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 
 ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 
 ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

Компетенције Компетенције за целоживотно учење, 
Вештина комуникације, 
Рад са подацима и информацијама, 
Дигитална компетенција, 
Вештина сарадње, 
Вештина за живот у демократском 
друштву, 

 

Детаљније у П РА В И Л Н И К У 
o плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и 
учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања објављеном у„Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а 
примењује се почев од школске 2018/2019. године. 
  
 
 
 
 
 



 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС ( ВЕРОНАУКА ) 6. РАЗРЕД 

 

ВРЕМЕ ТЕМЕ ЦИЉ ИСХОДИ 
НАЧИИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

IX 

 

 

 

 

- 

 

 

 

VI 

 

УВОД ( 1 ) 

ПРИПРЕМА СВЕТА ЗА ДОЛАЗАК 
СИНА БОЖИЈЕГ 

            ( 5 ) 

УВОД У НОВИ ЗАВЕТ  (5 ) 

БОГОЧОВЕК - ИСУС ХРИСТОС ( 16 ) 

ЦРКВА ДУХА СВЕТОГА  ( 7 ) 
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• моћи да каже да су Јевреји пред 
долазак Месије били под Римском 
окупацијом и да су међу њима постојале 
поделе  
• моћи да препозна да су Јевреји 
очекивали Месију на основу 
старозаветних пророштава• моћи да 
преприча живот Светог Јована Претече 
и Крститеља Господњег и каже да је он 
припремао народ за долазак Христа  
• моћи да доживи врлински живот и 
покајање као припрему за сусрет са 
Христом• моћи да каже да се Библија 
користи на богослужењима;  
• моћи да именује Јеванђелисте и 
препозна њихове иконографске 
симболе; 
• бити подстакнут на читање Светог 
Писма.• моћи да уочи да је за разлику од 
Еве, Богородица послушала Бога  
• моћи да преприча неке од догађаја из 
живота Пресвете Богородице и повеже 
их са Богородичиним празницима;• 
моћи да преприча библијски опис 
Рођења Христовог; 
• моћи да препозна да је Христос дошао 
на свет да сједини Бога и човека  
• моћи да преприча библијски опис 
Христовог Крштења, поста и кушања; 

• теоријска настава (35 
часова) 

• практична настава (1 час) 

Место реализације наставе 
• Теоријска настава се 
реализује у учионици; 
• Практична настава се 
реализује у цркви - учешћем 
у литургијском сабрању; 

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. 

 



 

 
 

 
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. 
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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: 

- 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 
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- 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 оваквог начина спознаје. 
Међутим, и ови дијелови имају своју микроструктуру. Тако на примјер: начин спознаје 
посједује слиједеће ступњеве: постављање циља, мотивирање, обрада нових наставних 
садржаја, учење, индуктивни и дедуктивни закључци, изравни и неизравни докази, 
формулирање запамћених чињеница... Или, садржај примјене има ове дијелове: 
проблем, постављање циља, 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. 
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Други страни језик – немачки језик/руски 

језик, 6. разред Изборни предмет 

годишњи фонд часова : 72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

Циљ учења Страног језика је да се ученик 
усвајањем функционалних знања о језичком 
систему и култури и развијањем стратегија 
учења страног језика оспособи за основну 
усмену и писану комуникацију и стекне 
позитиван однос према другим језицима и 
културама, као и према сопственом језику и 
културном наслеђу. 

– разуме краће текстове који се односе 
на поздрављање, представљање и 
тражење/ давање информација личне 
природе; 

– поздрави и отпоздрави, представи 
себе и другог користећи једноставна 
језичка средства; 

– постави и одговори на једноставна 
питања личне природе; 

– у неколико везаних исказа саопшти 
информације о себи и другима; 

– разуме једноставан опис особа, 
биљака, животиња, предмета, појaва или 
места; 

– опише карактеристике бића, 
предмета, појава и места користећи 
једноставна језичка средства; 

– разуме једноставне предлоге и 
одговори на њих; – упути једноставан 
предлог; 

– пружи одговарајући изговор или 
одговарајуће оправдање; 

– разуме једноставне молбе и захтеве и 
реагује на њих; 

– упути једноставне молбе и захтеве; 

– затражи и пружи кратко обавештење; 
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 – захвали се и извини се користећи 
једноставна језичка средства; 

– саопшти кратку поруку којом се 
захваљује; 

– разуме и следи једноставна упутства у 
вези с уобичајеним ситуацијама из 
свакодневног живота; – даје једноставна 
упутства из домена свакодневног 
живота и личних интересовања; 

– разуме честитку и одговори на њу; 

– упути пригодну честитку; 

– разуме једноставне текстове у којима 
се описују сталне, уобичајене и 
тренутне радње; 

– размени информације које се односе 
на опис догађаја и радњи у 
садашњости; 

– опише сталне, уобичајене и тренутне 
догађаје/ активности користећи 
неколико везаних исказа; 

– разуме краће текстове у којима се 
описују догађаји у прошлости; 

– размени информације у вези са 
догађајима у прошлости; 

– опише у неколико краћих, везаних 
исказа догађај из прошлости; 

– разуме планове и намере и реагује на 
њих; 

– размени једноставне исказе у вези са 
својим и туђим плановима и намерама; 

– саопшти шта он/она или неко други 
планира, намерава; 

– разуме свакодневне изразе у вези са 
непосредним и конкретним жељама, 
потребама, осетима и осећањима и 
реагује на њих; 
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 – изрази основне жеље, потребе, осете и 
осећања користећи једноставна језичка 
средства; 

– разуме једноставна питања која се 
односе на положај предмета и бића у 
простору и правац кретања, и одговори 
на њих; 

– разуме обавештења о положају 
предмета и бића у простору и правцу 
кретања; 

– опише специфичније просторне 
односе и величине једноставним, 
везаним исказима; 

– разуме једноставна обавештења о 
хронолошком времену и 
метеоролошким приликама; 

– тражи и даје информације о 
хронолошком времену и 
метеоролошким приликама користећи 
једноставна језичка средства; 

– опише дневни/недељни распоред 
активности; 

– разуме једноставне изразе који се 
односе на поседовање и припадност; 

– формулише једноставне исказе који се 
односе на поседовање и припадност; 

– пита и каже шта неко има/нема и чије 
је нешто; 

– разуме једноставне исказе који се 
односе на описивање интересовања, 
изражавање допадања и недопадања и 
реагује на њих; 

– опише своја и туђа интересовања и 
изрази допадање и недопадање уз 
једноставно образложење; 

– разуме једноставне изразе који се 
односе на количину нечега; 
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 – пита и саопшти колико нечега 
има/нема, користећи једноставна језичка 
средства; 

– пита/каже/израчуна колико нешто 
кошта; 

– састави списак за куповину; 

– на једноставан начин затражи артикле 
у продавници и наручи јело и/ или пиће 
у ресторану; 

– изрази количину у најшире 
заступљеним мерама (грами, 
килограми...). 

 
Кључни појмови 

Комуникативни приступ 
функционална употреба језика 
,интеркултуралност 

 
 
 

Теме: 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
СЕБЕ И ДРУГИХ И 
ТРАЖЕЊЕ/ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ И 
ДРУГИМА 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПОЈАВА И 
МЕСТА 

ПОЗИВ НА РЕАГОВАЊЕ И ПОЗИВ 
НА УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ 

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, ЗАХТЕВА, 
ОБАВЕШТЕЊА ИЗВИЊЕЊА И 
ЗАХВАЛНОСТИ 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 
УПУТСТАВА 

УПУЋИВАЊЕ ЧЕСТИТКИ И 
ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАХВАЛНОСТИ 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И РАДЊЕ 
У САДАШЊОСТИ 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И РАДЊЕ 
У ПРОШЛОСТИ 
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 ИСКАЗИВАЊЕ ПЛАНОВА И 
НАМЕРА 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, ПОТРЕБА, 
ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ 
ОДНОСА И ВЕЛИЧИНА 

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА 

ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА 

ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА, 
ДОПАДАЊА И НЕДОПАДАЊА 

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ, 
БРОЈЕВА И ЦЕНА 

 
Компетенције 

 
Међупредметне компетенције 

Детаљније у Правилнику о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму 
наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања – ПГ 15/2018 
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 ПРОГРАМИ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 за пети и шести разред према Правилнику о допунама Правилника о плану наставе и 
 учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и 

 учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања _ ПГ 17/2021 
 
 

 
ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ 

годишњи фонд часова  36 

 

Циљ 

 
Циљ учења слободне наставне активности Животне вештине је да 
ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове који ће 

му омогућити да боље разуме различите животне ситуације и изазове, 
повећа капацитет да на одговоран начин брине о себи, другима и 

околини и понаша се у складу са културом безбедности. 

 
 

 
Исходи 

 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
– на одговоран начин брине о себи и околини и помаже другима у 

невољи; 
– проналази релевантне и поуздане изворе информација од 

значаја за сналажење у свакодневним и ванредним животним 
ситуацијама; 

– критички промишља и доноси одлуке уважавајући контекст 
ситуације, процену последица и најбољи интерес за себе, друге и 
околину; 

– јасно изрази сопствене мисли и осећања, са пажњом слуша 
саговорника и комуницира са другима на конструктиван начин; 

– сарађује са члановима групе којој припада и одупре се притиску 
групе на асертиван начин; 

– организује своје свакодневне активности на продуктиван начин; 
– препозна опасности и адекватно реагује; 
– разликује ризично од превентивног и безбедног поступања пре, 

током и након елементарне непогоде; 
– тумачи знакове опасности, посебно ЕОР и поступа у складу са 

упутствима надлежних служби; 
– процени сопствене могућности и ограничења у решавању 

проблема и потражи одговарајућу помоћ кад процени да ситуација 
превазилази његове могућности; 

– повезује информације од релевантних институција са 
потенцијалним ризицима и правилним реаговањем у кризним 
ситуацијама; 

– образложи значај солидарности са људима у невољи; 
– аргументује значај културе безбедности и пружања прве 

помоћи; 
– искаже афирмативни став о људима који су активисти Црвеног 

крста; 
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 – наведе које надлежан за одређене ванредне ситуације и 
симулира позив хитним службама; 

– доведе у везу заштиту животне средине са климатским 
променама и културом безбедности; 

– разликује безбедно, небезбедно и ризично понашање у 
саобраћају и примењује мере заштите приликом вожње различитим 
превозним средствима; 

– наброји правила којих се треба придржавати у комуникацији 
током несреће, наведе садржај торбе за случај несреће, поступа према 
плану евакуације и комуникације; 

– наброји и објасни мере за ублажавање и смањења ризика од 
земљотреса, пожара, поплава и екстремних метеоролошких услова; 

– разликује безбедна од небезбедних купалишта, објасни улогу 
спасиоца, поступа у складу са правилима понашања на купалиштима 
и демонстрира поступак самопомоћи у случају грча мишића у води; 

– наведе принципе и демонстрира пружање прве помоћи на 
изабраном примеру. 

 
 

Теме и 
кључни 
појмови 

 
ВЕШТИНЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА УЧЕЊЕ, РАД И ДРУШТВЕНИ 
ЖИВОТ 

 
 

 Вештине критичког мишљења, решавања проблема, доношења 
одлука. 

 Организационе вештине и вештине управљања временом. 
 Социо-емоционалне вештине: сарадња, 

комуникација, асертивност, решавање сукоба, 
препознавање сопствених и туђих емоција, превазилажење 
стреса. 

  
ВЕШТИНЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КУЛТУРЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ 

  
 Култура безбедности и надлежности за смањење ризика од 

катастрофа. 
 Климатске промене и заштита животне средине у контексту 

културе безбедности. 
 Општа безбедност: безбедност у саобраћају; знаци опасности и 

упозорења (зрачење, биолошка опасност, ЕОС – експлозивни 
остаци рата, запаљиво, хемиjски производи). 

 План комуникације и евакуације у случају несреће. 
 Елементарне непогоде: пожари, земљотреси, поплаве, 

екстремни метеоролошки услови. 
 Безбедност на води. 
 Прва помоћ. 
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Компетенције 

 
 

 Одговоран однос према здрављу 
 Компетенција за целоживотно учење 
 Сарадња 
 Решавање проблема 
 Одговорно учешће у демократском друштву 
 Рад са подацима и информацијама 
 Дигитална компетенција 
 Комуникација 
 Одговоран однос према околини 

 
 

 
 

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 
годишњи фонд часова  36 

 

Циљ 

 
Циљ учења слободне наставне активности Медијска писменост је да 
подстакне развој медијске културе ученика и допринесе јачању 
способности разумевања, деконструкције и креирања медијских 
садржаја, које ће ученику помоћи за даљи когнитивни, емоционални 
и социјални развој у савременом медијацентричном окружењу. 

 
 

 
Исходи 

 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
– идентификује/процени комуникацијски процес у односу медији 

– публика (корисници); 
– разликује традиционалне и нове медије поредећи начине 

пласирања порука; 
– упореди основне особености различитих медија и изводи 

закључке о функцијама медија; 
– опише и анализира своје медијске навике; 
– разликује медијске садржаје од стварности, идентификујући их 

као конструкте стварности; 
– деконструише једноставније примере медијских порука; 
– одговорно креира једноставније медијске садржаје. 
– критички вреднује оглашавање у различитим медијским 

садржајима и препознаје профит као основни циљ; 
– наводи примере манипулације у медијским садржајима којима се 

подстичу куповина и потрошња, одређена осећања, вредности и 
ставови потрошача. 

– разликује функције и могућности мобилних дигиталних 
платформи; 

– идентификује недостатке и предности мобилног телефона као 
уређаја за комуницирање, информисање и забаву; 



271 
 

 – препознаје сврху и начин функционисања претраживача „на 
мрежи” и агрегатора садржаја; 

– вреднује и разврстава једноставније примере информација са 
интернета према изворима из којег потичу, делећи их на поуздане и 
непоуздане; 

- препознаје ризично понашање на друштвеним мрежама 
 
 
 
 
 
 
 
Теме и 
кључни 
појмови 

 
ОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ МЕДИЈА 
 
 

 Медији и публика (корисници). 
 Традиционални медији (штампа, радио, телевизија, филм) и 

нови медији (интернет). 
 Улога и место медија у савременом друштву. 
 Медијске навике (Мој медијски дан). 

 
ЕКОНСТРУКЦИЈА И КОНСТРУКЦИЈА МЕДИЈСКЕ ПОРУКЕ 
 
 

 Медијски садржаји као 
 конструкти стварности. 
 Деконструкција и конструкција медијских порука. 

 
ГЛАШАВАЊЕ 
 
 

 Комерцијални медијски садржаји у различитим медијима 
(рекламе, скривене поруке намењене пласирању одређених 
идеја, садржаја и животних стилова). 

 Профит као циљ оглашавања. 
 Утиицај медијских садржаја на осећања, вредности и 

понашање публике – куповину и потрошњу 

 
ЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ НА МОБИЛНИМ ДИГИТАЛНИМ 

ПЛАТФОРМАМА И ПРЕТРАЖИВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ 
 
 

 Комуникација у дигиталном окружењу. 
 Поузданост и веродостојност информација на интернету. 
 Претраживачи „на мрежи” и агрегатори садржаја. 
 Вредновање и селекција 
 доступних информација. 
 Персонализована претрага на 
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  Гуглу. 
 Анализа апликација на мобилном телефону. 
 Зависност од мобилних телефона. 

 
 

 
Компетенције 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА 

годишњи фонд часова 36 

 
 

Циљ 

 
Циљ учења слободне наставнe активности Вежбањем до здравља је да 

ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове и вредности од 
значаја за одговоран однос према сопственом здрављу, физичком вежбању и 
здравим животним навикама. 

 
 
 

Исходи 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 
 

 
 дефинише појам здравља, разликује физичко, ментално и социјално 

здравље и образлаже утицај вежбања на здравље; 
– упореди специфичности вежбања у спорту и ван спорта; 
– разликује правилно од неправилног вежбања и планира сопствене 

физичке активности у складу са потребама, могућностима и 
интересовањима; 

– има увид у сопствене разлоге вежбања и истрајава у вежбању; 
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 – препозна ситуације у којима не сме да вежба; 
– препозна утицај различитих вежбања на физички изглед и здравље; 
– повеже позитиван и негативан утицај вежбања на имунитет; 
– поштује еколошка правила у средини где вежба; 
– правилно поступа у пружању прве помоћи при повредама у вежбању; 
– критички вреднује идеале физичког изгледа који се намећу као и начине 

за њихово достизање; 
– користи поуздане изворе информација о утицају исхране и вежбања на 

здравље и физички изглед; 
– разликује добро од лошег држања тела и коригује сопствено држање 

тела; 
– препозна ризике гојазности и мршавости; 
– наведе принципе правилне исхране и примењује их у свом 

свакодневном животу; 
– критички се односи према рекламираним производима животних 

намирница; 
– аргументовано дискутује о физичким активностима и начину исхране и 

ризицима неодговарајућих дијета; 
– доведе у везу вежбање са правима детета; 
– аргументује значај вежбања после болести и неких повреда; 
– поштује потребе и могућности различитих учесника у вежбању и наведе 

примере равноправности и неравноправности у спорту; 
– преферира физичке активности на свежем ваздуху са другом децом у 

односу на седење код куће за компјутером. 
  

ВЕЖБАЊЕ, ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 
 

 Појам и врсте здравља, начини његовог праћења и чувања. 
 Утицај вежбања на здравље, раст и развој. Људско тело и вежбање – 

кости, зглобови, мишићи. 
 Специфичности вежбања у и ван спорта. 
 Правилно и неправилно вежбање. 
 Мотивација за вежбање и фактори који утичу на одустајање. 
 Када не треба вежбати. 
 Вежбање и имунитет. 
 Значај вежбања на чистом ваздуху. 
 Вежбање и очување животне средине. 
 Повреде при вежбању и прва помоћ 
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Теме и кључни 
појмови 

 
ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ 

 
 

 Исхрана као извор енергије. 
 Карактеристике основних животних намирница важних за вежбање. 
 Гојазност и мршавост – ризици и компликације. 
 Како и где се информишемо о здравом начину исхране. Производи 

који се рекламирају, а треба их избегавати. 
 Различите врсте дијета и њихови позитивни и негативни ефекти. 
 Правилна исхрана пре и после вежбања. 

 
ВЕЖБАЊЕ И ФИЗИЧКИ ИЗГЛЕД 

 
 

 Идеал физичког изгледа некад и сад. 
 Правилно држање тела и физички изглед. 
 Претерана употреба дигиталних технологија и последице на здравље 

и физички изглед. 
 Утицај вежбања и здравих начина живота на физички изглед. 

 
У ВЕЖБАЊУ ЈЕДНАКИ 

 
 

 Остваривање права детета на раст, развој, здравље, игру и дружење 
кроз вежбање прилагођено могућностима и потребама. 

 Доступност опреме и простора за вежбање. 
 Родна (не)равноправност у вежбању и спорту. 
 Вежбање после болести и повреда. 
 Значај вежбања за особе са сметњама у развоју и инвалидитетом и 

спортови прилагођени њиховим могућностима 

 
 
 

Компетенције 

 
 

 Компетенција за целоживотно учење 
 Комуникација 
 Рад са подацима и информацијама 
 Дигитална компетенција 
 Решавање проблема 
 Сарадња 
 Одговоран однос према здрављу 
 Одговоран однос према околини 
 Одговорно учешће у демократском друштву 
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Ваннаставне активности 

годишњи фонд часова : 36 

  
Исходи 

 
 
Школа је у обавези да својим Школским 
програмом и Годишњим планом рада предвиди 
различите програме ваннаставних активности у 
складу са интересовањима ученика, ресурсима и 
просторним могућностим. Поред организације 
излета, екскурзије, посета изложбама и сарадње 
са локалном самоуправом, ученицима треба 
понудити већи број друштвених, техничких, 
хуманитарних, спортских и културних 
активности. 

 
. 

 Учешће ученика у друштвеним, 
техничким, хуманитарним, 
спортским и културним 
активностима доприноси многим 
важним исходима образовања и 
васпитања, као што су: 

– задовољење различитих 
образовних потреба и интересовања 
ученика; 
– препознавање професионалних 
способности и интересовања, 
упознавање са светом рада; 
– надоградња исхода који се 
остварују у оквиру редовне наставе 
и доприносе развоју 
међупредметних исхода; 
– унапрeђивање различитих 
способности (интелектуалне, 
физичке, креативне, радне...); 
– јачање капацитета ученика за 
разликовање безбедног од 
небезбедног понашања и заштиту 
од ризичног понашања; 
– подстицање хуманог и одговорног 
односа према себи, другима и 
окружењу, јачање осетљивости за 
оне којима је потребна помоћ (нпр. 
стари и болесни); 
– унапређивање различитих врста 
писмености (језичке, медијске, 
културне, научне...); 
– култивисање коришћења 
слободног времена; 
– подстицање интеркултуралног 
дијалога; 
– разумевање концепта инклузије и 
јачање осетљивости за различитост; 
– јачање генерацијских веза између 
ученика различитих одељења без 
компетитивности; 
– релаксацијa, растерећење 
напетости ученика, 
самоисказивање; 
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 – јачање везе са локалном 
заједницом; 
– развој осећања припадности 
својој школској заједници; 
– подстицање самосталности, 
проактивности и предузимљивост; 
– припрема за решавање 
различитих животних ситуација; 
– промоција школе и њеног 
идентитета. 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19), 
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6.1.7. Седми разред 

 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, 7. разред 

годишњи фонд часова  144 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

Циљеви учења Српског језика и књижевности 
јесу да се ученик оспособи да правилно користи 
српски језик у различитим комуникативним 
ситуацијама, у говору и писању; да кроз читање и 
тумачење књижевних дела развија читалачке 
компетенције које, уз књижевно знање, 
обухватају емоционално и фантазијско 
уживљавање, живо памћење, истраживачко 
посматрање; подстичу имагинацију и уметнички 
сензибилитет, естетско доживљавање и критичко 
мишљење, морално просуђивање и асоцијативно 
повезивање; да се одговарајућим врстама читања 
оспособљава да усмерено приступа делу и 
приликом тумачења открива различите слојеве и 
значења; да стиче основна знања о месту, улози и 
значају језика и књижевности у култури, као и о 
медијској писмености; да стиче и развија најшира 
хуманистичка знања и да научи како 
функционално да повезује садржаје предметних 
области 

 
 

. 

 користи књижевне термине и појмове 
обрађиване у претходним разредима и 
повезује их са новим делима која чита; 

 истакне универзалне вредности 
књижевног дела и повеже их са 
сопственим искуством и околностима у 
којима живи; 

 чита са разумевањем различите врсте 
текстова и коментарише их, у складу са 
узрастом; 

 разликује народну од ауторске 
књижевности и одлике књижевних 
родова и основних књижевних врста; 

 разликује основне одлике стиха и 
строфе –укрштену, обгрљену и парну 
риму; слободни и везани стих; рефрен; 

 тумачи мотиве (према њиховом 
садејству или контрастивности) и 
песничке слике у одабраном лирском 
тексту; 

 локализује књижевна дела из обавезног 
школског програма; 

 разликује етапе драмске радње; 
 разликује аутора књижевноуметничког 

текста од наратора, драмског лица или 
лирског субјекта; 

 разликује облике казивања (форме 
приповедања); 

 идентификује језичко-стилска 
изражајна средства и разуме њихову 
функцију; 

 анализира идејни слој књижевног дела 
служећи се аргументима из текста; 

 – уочи разлике у карактеризацији 
ликова према особинама: физичким, 
говорним, психолошким, друштвеним и 
етичким; 

 разликује хумористички од ироничног и 
сатиричног тона књижевног дела; 

 – критички промишља о смислу 
књижевног текста и аргументовано 
образложи свој став; 
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  – доведе у везу значење пословица и 
изрека са идејним слојем текста; 

 препозна националне вредности и 
негује културноисторијску баштину; 

 размотри аспекте родне равноправности 
у вези са ликовима књижевно- 
уметничких текстова; 

 препоручи књижевно дело уз кратко 
образложење; 

 – упореди књижевно и филмско дело 
настало по истом предлошку, 
позоришну представу и драмски текст; 

 
 разликује глаголске начине и неличне 

глаголске облике и употреби их у 
складу са нормом; 

 одреди врсте непроменљивих речи у 
типичним случајевима; 

 уочи делове именичке синтагме; 
 разликује граматички и логички 

субјекат; 
 разликује сложени глаголски предикат 

од зависне реченице са везником да; 
 препозна врсте напоредних односа међу 

реченичним члановима и независним 
реченицама; 

 идентификује врсте зависних реченица; 
 искаже реченични члан речју, 

предлошко-падежном конструкцијом, 
синтагмом и реченицом; 

 примени основна правила конгруенције 
у реченици; 

 доследно примени правописну норму; 
 – разликује дугосилазни и дугоузлазни 

акценат; 
 – говори на задату тему поштујући 

књижевнојезичку норму; 
 – разликује књижевноуметнички од 

публицистичког функционалног стила; 
 – састави кохерентан писани текст у 

складу са задатом темом наративног и 
дескриптивног типа; 

 – напише једноставнији аргументативни 
текст позивајући се на чињенице; 

 – користи технички и сугестивни опис у 
изражавању; 

 – препозна цитат и фусноте и разуме 
њихову улогу; 

 – пронађе потребне информације у 
нелинеарном тексту; 

 – напише електронску (имејл, SMS) 
поруку поштујући нормативна правила; 
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  – примени различите стратегије читања 
(информативно, доживљајно, 
истраживачко и др.); 

 – састави текст репортажног типа 
(искуствени или фикционални); 

 – правилно употреби фразеологизме и 
устаљене изразе који се јављају у 
литерарним и медијским текстовима 
намењеним младима. 

 
Кључни појмови 

 
 

књижевност, језик, језичка култура 

 
 

Теме: 

КЊИЖЕВНОСТ - 54 часа 
 

ЈЕЗИК граматика,правопис, 
ортоепија - 52 часа 

 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА - 38 часова 

 
Компетенције 

 

Детаљније у Правилнику наставе и учења за седми разред основног образовањаи васпитања - ПГ 5/2019 
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Мађарски језик и књижевност, 7. разред 

годишњи фонд часова  144 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A magyar nyelv oktatásának és tanulásának célja, 
hogy a tanuló ápolja a 
magyar nyelvet, helyesen használja a különféle 
kommunikációs szituációkban, beszédben és 
írásban; az irodalmi művek olvasása és 
értelmezése révén fejlessze képzelőerejét, esztétikai-
művészeti tudatosságát és kifejezőkészségét, kritikai és 
erkölcsi ítélőképességét; alapvető tájékozottságot 
szerezzen az irodalomtörténet és -elmélet, az általános és 
magyar nyelvészet, valamint a mediális írásbeliség terén; 
az interdiszciplinaritás jegyében összefüggésbe hozza a 
nyelvet és irodalmat más művészeti ágakkal és 
tudományterületekkel; bevezesse a tanulót a tudományos 
gondolkodásmódba; értékelje és becsülje a nemzeti 
értékeket és hagyományokat, fogadja el a különböző 
kultúrákat és fejlessze az interkulturális 
kommunikációt; alapozza meg és bővítse a 
kulcskompetenciákat, amelyek képessé teszik őt a minőségi 
életvitelre, a munkára, az önmegértésre és az élethosszig 
tartó tanulásra. 

– Felismeri a tantervben előírt alapművek címét és 
szerzőjét. 
– Felismeri az irodalmi mű jellemző vonásait. 
– Meghatározza az irodalmi mű témáját, fő 
motívumait és szereplőit; összefoglalja, reprodukálja 
a cselekményt. 
– Felismeri és megkülönbözteti a prózai és verses formákat, a 
műnemeket: líra, epika, dráma. 
– Az irodalmi művekben a szövegrészletek, a hősök és a 
helyzetek alapján felismeri a műnemet és a műfajt. 
– Megkülönbözteti a népköltészetet a 
műköltészettől, a szépirodalmi szöveget a nem 
szépirodalmi szövegektől. 
– Felismeri az epikai, drámai és lírai szövegek beszélőjét. 
Különbséget tesz szerző (költő, író) és a lírai én/elbeszélő 
között. 
– Különbséget tesz az epikus közlés alapformái, az 
elbeszélés (narráció), a leírás, az elbeszélői reflexió és a 
dialógus között. 
– Meg tudja állapítani az irodalmi művek 
cselekményének helyét és idejét, megnevezi a 
főszereplőket, a mellékszereplőket. 
– Felismeri az idézetet a szövegben. 
– Felismeri és megnevezi az ismétlés különböző formáit, a 
hasonlatot, szóhalmozást, felsorolást, ellentétet, fokozást, 
túlzást, iróniát, felkiáltást, költői kérdést, megszólítást, a 
szokatlan szórendet, az áthajlást, a költői jelzőt, az állandó 
jelzőt. 
– Felismeri és megnevezi a megszemélyesítést, a 
jelentésátvitelt, a metaforát, a szimbólumot, a toposzt, a 
szinesztéziát, az allegóriát. 
– Felismeri és megmagyarázza a hangutánzást és 
hangulatfestést, az impresszionista kifejezésmódot, a denotatív 
és konnotatív jelentést. 
– Ismeri és megnevezi a következő fogalmakat: versciklus, 
múzsa, hangulatkép, életkép, idill, látomás, (nép)dal, elégia, 
óda, himnusz, tájleíró költemény, a szonett. 
– Felismeri és megnevezi a rímfajtákat, a refrént, az 
alliterációt, az asszonáncot. 
– Megkülönbözteti a kötött és a szabad verset. 
– Felismeri a különböző verselési formákat: az 
ütemhangsúlyos verselést, az időmértékes verselés alapjait 
(rövid és hosszú szótag). 
– Ismeri és megnevezi a következő fogalmakat: 
ballada, novella, filmnovella, elbeszélés, interjú, 
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 riport, regény, napló, önarckép, rövidtörténet, karcolat, 
útleírás, tudományos-fantasztikus mű, tanulmány, esszé. 
– Meg tudja állapítani az elbeszélésmód 
sajátosságait (egyes szám harmadik személyű és 
én-elbeszélés). 
– Felismeri és megnevezi az epikai közlésformákat: 
elbeszélés, párbeszéd, monológ, leírások (táj-, személy-, 
környezet-, tárgyleírás). 
– Meg tudja fogalmazni az epikai művek szerkezeti 
egységeit (bevezetés, kibontakozás, bonyodalom, tetőpont, 
megoldás). 
– Felismeri, megnevezi a szereplők jellemzésének eszközeit: 
cselekmény, beszéd, külső 
tulajdonságok, írói közlés, környezetrajz. Belső 
történések. 
– Felismeri és megnevezi a paródiát, a komikum 
változatait, a groteszk ábrázolásmódot. 
– Felismeri és megmagyarázza a plánokat, az 
irodalmi és a technikai forgatókönyvet. 
– Ismeri és megmagyarázza a következő fogalmakat: 
színház, színművészet, katarzis, drámai műnem, drámai 
műfajok (tragédia, komédia, színmű), felvonás, jelenet, 
drámai szereplők, monológ, dialógus. 
– Felismeri és értelmezi a szövegek 
konfliktushelyzeteit, a hősök jellemvonásait, s 
velük kapcsolatban megállapít, véleményt formál. 
– Elhelyezi a tantervben előírt kötelező irodalmi műveket 
az alapvető irodalmi kontextusokban (magyar 
irodalom/világirodalom, 
régi/újabb/kortárs, szóbeli/szerzői). 
– Képes az irodalmi művek összehasonlító 
vizsgálatára. 
– Változatos olvasási stratégiákat alkalmaz. 

 – A szépirodalmi művek tudatos, igényes 
olvasója. 
– Tiszteli a nemzeti irodalom és kultúra 
hagyományait. 
– Képes esztétikai élmény átélésére, 
befogadására. 
– Tudatosan gyűjt információkat (nyomtatott, 
audiovizuális, elektronikus forrásokból) iskolai 
feladataihoz. 
– Könyvtárba jár, és önállóan választ irodalmi alkotást, 
képes naplót vezetni vagy portfóliót összeállítani 
olvasmányairól. 

 – Felismeri és megnevezi, rendszerezi a tanult 
szófajokat, megfelelően használja őket az írott és 
beszélt szövegben. 
– Felismeri és megnevezi a mondatfajtákat a 
beszélő szándéka és a logikai minőségük szerint. 
– Felismeri, megnevezi a mondatfajtákat 
szerkezetük szerint (egyszerű mondat: tőmondat, bővített, 
hiányos mondat, összetett mondat). 
– Mondatátalakítást végez a beszédhelyzetnek és a 
kommunikációs szándéknak megfelelően szóban és írásban. 
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 – Felismeri, megnevezi, jelölni tudja a 
szószerkezeteket: a hozzárendelő (alany- 
állítmányi), az alárendelő és a mellérendelő 
szószerkezetet. 
– Jelölni tudja a mondatrészeket, aláhúzással és szerkezeti 
ábrával/ágrajzzal tud bővített mondatot elemezni. Felismeri, 
megnevezi, ábrázolja a halmozott mondatrészeket. 
– Felismeri, megnevezi az igei, névszói, névszói- igei 
állítmányt, a határozott, határozatlan, általános alanyt, a 
megszólítást a mondatban, a tárgy fajtáit (jelölt, jelöletlen, 
határozott, határozatlan tárgy), a tárgyas szerkezetet, a 
határozós szerkezetet (hely-, idő-, mód-, eszköz- 
, társ-, állapot, ok-, cél-, állandó határozó), a 
jelzős szerkezetet (minőség-, mennyiség-, 
birtokos jelző), az értelmezőt, az alárendelő és a mellérendelő 
(halmozott) szintagmát. 

 – Ábrázolni tudja az egyszerű mondat szerkezetét. 
Tudja egyeztetni az alanyt és az állítmányt (számbeli, 
személybeli és értelmi egyeztetés). Helyesen használja a 
mutató névmási kijelölő jelzős és a mennyiségjelzős 
szószerkezeteket. 
– Érthető, nyelvtanilag kifogástalan mondatokat szerkeszt. A 
szövegben felfedezett hibákat képes kijavítani. 
– Felismeri a magyar és valamely tanult, ismert 
idegen nyelv szerkezete közötti hasonlóságokat és 
különbségeket. 

 – Felismeri, megnevezi és következetesen alkalmazza a 
helyesírási alapelveket, valamint a helyesírási szabályok 
többségét. 
– Tudja helyesen használni az írásjeleket, az 
összetett mondatok írásakor jól központoz. 
– Megfigyeli, helyesen jelöli a hosszú és rövid 
hangokat a tőhangváltást mutató főnevek és igék esetében, a 
hangkapcsolatokat, helyesen írja a tulajdonneveket, a földrajzi 
nevek bonyolultabb eseteit, az -i képzős mellékneveket; az 
igekötős igék, a -t végű igék, a toldalékos igék, a névutós 
szerkezetek, az alanyos, tárgyas, határozós és birtokos 
szószerkezetek, összetételek, az 
értelmező, az ly-os szavak helyesírásában 
magabiztos. 
– Ismeri és alkalmazza a szótagolás és elválasztás, a 
betűrend, az egybeírás és a különírás szabályait. 
– Ismeri A magyar helyesírás szabályainak 
használati módját. 
– Alkalmazza a helyesírás-ellenőrző programot. 
– Felismeri és megnevezi a kommunikáció fajtáit, tényezőit 
és céljait. 
– Felismeri és megnevezi a nyomtatott és 
elektronikus média fajtáit. 
– Ismeri a korosztályának szánt fontosabb 
sajtótermékek fajtáit, formáit és szerkezeti jellemzőit. 
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 – Tájékozódik, információkat talál a különféle 
dokumentumtípusokban, korosztálynak szóló 
kézikönyvekben. 
– Képes nyelvileg kifejtett (explicit) és nem kifejtett 
(implicit) információkat kiszűrni a szövegből. 
– Képes az alapinformációk és eszmék 
összehasonlítására két vagy több rövid, egyszerű 
szövegben. 
– A rendelkezésére álló információkаt értékeli, 
tárolja, rendszerezi. 
– Képes az interneten történő kommunikációra és 
interakcióra. 
– Felismeri és alkalmazza az állandósult 
szókapcsolatokat. 
– Képes olyan szövegeket létrehozni, amelyekben a téma, a 
kompozíció, a tartalom és a stílus megfelelnek a feladatnak, a 
szöveg rendeltetésének és a címzettnek (célközönségnek). 
– Egyszerű szerkezetű szóbeli vagy írásbeli szövegeket tud 
alkotni a leírás, az elbeszélés és a kifejtés eszközeit 
alkalmazva (és a célközönség összetételét szem előtt tartva). 
– Képes szöveget alkotni szóban vagy írásban, amelyben 
valamely irodalmi élményét írja le, vagy egy valós, 
hétköznapi, illetve képzeletbeli témát fejt ki, interjút készít 
valós vagy képzelt személyekkel. 
– Tud jellemzést, naplót, könyvismertetőt és más típusú 
szövegeket alkotni (pl. rövid önéletrajz, kérvény, meghívó). 
– Különböző céllal (pl. informálódás, tanulás, 
önfejlesztés, esztétikai élmény átélése, 
szórakozás) képes rövidebb, egyszerűbb szépirodalmi és nem 
szépirodalmi szövegeket (pl. egyszerű szakszövegeket, 
tudománynépszerűsítő ismeretterjesztő szövegeket stb.) 
olvasni és saját szavaival elmondani. 
– Meg tudja fogalmazni véleményét, értelmes és szabatos 
beszédre, helyes artikulációra törekszik, figyel a szöveg jó 
hangzására (beszédhangsúly, szórend, hanglejtés, 
beszédszünet). 
– Meg tudja különböztetni a nemzeti nyelv sztenderd 
változatát a regionális köznyelvtől és a nyelvjárástól. 
– Igényes nyelvhasználatra törekedve értelmes, nyelvtanilag 
helyes mondatokat alkot. Kódváltási képességéhez mérten a 
sztenderd nyelvváltozat – vagy legalább a regionális köznyelv 
– normájához igazodva nyilvános beszédhelyzetben (vita, 
hozzászólás) képes kifejteni gondolatait. 
– Ismeri és alkalmazza az írásbeli szövegalkotás 
követelményeit: az anyaggyűjtés módjait, a szerkesztést 
(vázlatkészítés), az általános szerkesztési elveket, a 
kidolgozást. 
– Írásban tudja a szöveget tagolni (cím, bekezdések) és 
makroszerkezeti egységekre 
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 osztani (bevezetés, tárgyalás, befejezés), illetve ezeket 
kreatív módon alkalmazni. 
– A szövegben felfedezett hibákat képes 
kijavítani. 

 – Tud levelet írni, s képes különféle űrlapokat és 
formanyomtatványokat kitölteni, amelyekkel a mindennapi 
életben találkozik. Ezek elektronikus és papír alapú 
változatait is elsajátítja. 
– Képes figyelemmel követni és megérteni a 
nyelv, az irodalom vagy valamely egyéb 
művelődési terület tárgyköréből tartott 
előadásokat, s tud jegyzetet készíteni. 
– Meghatározott műfajokban témának, 
kommunikációs alkalomnak megfelelő kritikus, egyéni 
szemléletű, nyelvi-stilisztikai szempontból példás szövegeket, 
beszámolót alkot. 
– Beszámolóját prezentációval/poszterrel teszi 
szemléletesebbé. 
– Valós vagy képzeletbeli tapasztalatokat, 
szereplőket, illetve eseményeket bemutató 
fogalmazást tud írni. 

 
Кључни појмови 

 
beszédművelés, artikulált nyelvi magatartás, 

irodalomolvasás, szövegértés, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás, ismeretek az anyanyelvről, helyesírás, 
íráskészség, médiaismeret, kommunikáció 

 
Теме: 

IRODALMI ISMERETEK – 54 óra 
NYELVI ISMERETEK – 52 óra 
NYELVKULTÚRA – 38 óra 

 
Компетенције 

 



285 
 

Српски као нематерњи језик, 7. разред 

ПРОГРАМ A 

ЗА УЧЕНИКЕ ЧИЈИ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК ПРИПАДА НЕСЛОВЕНСКИМ 
ЈЕЗИЦИМА И КОЈИ ЖИВЕ У ХОМОГЕНИМ СРЕДИНАМА 

(основни ниво стандарда) 

 
годишњи фонд часова: 108 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

 
 

Циљ учења Српског као нематерњег језика 
јесте оспобљавање ученика да се служи 
српским језиком на основном нивоу у усменој 
и писаној комуникацији ради каснијег 
успешног укључивања у живот заједнице и 
остваривања грађанских права и дужности, као 
и уважавање српске културе и развијање 
интеркултуралности као темељне вредности 
демократског друштва. 

 разуме и користи предвиђени лексички 
фонд; 

 разуме и користи граматичку материју 
усвајану у претходним разредима; 

 користи нове граматичке моделе и 
лексичке јединице у функцији одредби и 
допуна; 

 саставља синтагме с конгруентним 
атрибутом у новим граматичким 
моделима; 

 савладане (већ усвојене) садржаје из 
књижевности повезује са новим 
књижевноуметничким текстовима и 
користи их у њиховом тумачењу; 

 искаже сопствени доживљај књижевног 
дела; 

 одреди тему, главни мотив, време и место 
дешавања радње; 

 разуме односе међу ликовима у тексту; 
 драматизује (уз помоћ наставника) 

одломак прозног текста у кратким 
дијалозима; 

 уочи кључне појединости у песми; 
 објасни/каже зашто му се неко књижевно 

дело свиђа или не; 
 препозна сличне мотиве у књижевним 

делима на матерњем језику; 
 разуме уобичајене информације у вези са 

свакодневним животним потребама и 
активностима; 

 разуме суштину кратког континуираног 
говореног и писаног текста (до 
10 реченица) са познатом лексичком и 
граматичком структуром изговореног 
разговетно спорим темпом; 

 усмено или писмено продукује краћи 
текст (око 5 реченица), исприча догађај, 
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 дâ налоге или саопшти своје намере, жеље 
и потребе; 

 чита споријим темпом краће текстове, 
писане ћирилицом или латиницом који 
садрже познату граматичку структуру и 
лексику; 

 на основу познатог текста изводи 
једноставне закључке; 

 пише кратке и једноставне текстове у вези 
са предвиђеним темама и садржајима. 

 

Кључни појмови 

 

српски као нематерњи језик, слушање, 
разумевање, говор, читање, писање 

 

 
Теме: 

 
 

 ЈЕЗИК 
 КЊИЖЕВНОСТ 
 ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 
Обавезна су два писмена задатка у току 
школске године 
(у другом и у четвртом 
класификационом периоду). 

 
Компетенције 

 комуникативна 
компетенција 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања 
ПГ-5/19 
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СТРАНИ ЈЕЗИК, 7. разред 

-енглески језик - 

годишњи фонд часова 72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

 
 
 
 
Циљ учења Страног језика јесте да се ученик 
усвајањем функционалних знања о језичком 
систему и култури и развијањем стратегија учења 
страног језика оспособи за основну писану и 
усмену комуникацију и стекне позитиван однос 
према другим језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном наслеђу. 

 разуме једноставније текстове који се 
односе на поздрављање, 
представљање и тражење/давање 
информација личне природе; 

 поздрави и отпоздрави, представи 
себе и другог користећи једноставнија 
језичка средства; 

 размени једноставније информације 
личне природе; 

 у неколико везаних исказа саопшти 
информације о себи и другима; 

 разуме једноставније текстове који се 
односе на опис особа, биљака, 
животиња, предмета, места, појaва, 
радњи, стања и збивања; 

 опише и упореди жива бића, 
предмете, места, појаве, радње, стања 
и збивања користећи једноставнија 
језичка средства; 

 разуме једноставније предлоге, савете 
и позиве на заједничке активности и 
одговори на њих уз одговарајуће 
образложење; 

 упути предлоге, савете и позиве на 
заједничке активности користећи 
ситуационо прикладне 
комуникационе моделе; 

 затражи и пружи додатне 
информације у вези са предлозима, 
саветима и позивима на заједничке 
активности; 

 разуме уобичајене молбе и захтеве и 
реагује на њих; 

 упути уобичајене молбе и захтеве; 
 честита, захвали и извини се 

користећи мање сложена језичка 
средства; 

 разуме и следи једноставнија 
упутства у вези с уобичајеним 
ситуацијама из свакодневног живота; 

 пружи једноставнија упутства у вези 
са уобичајеним ситуацијама из 
свакодневног живота; 
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  разуме једноставније текстове у 
којима се описују радње и ситуације у 
садашњости; 

 разуме једноставније текстове у 
којима се описују способности и 
умећа; 

 размени појединачне информације 
и/или неколико информација у низу 
које се односе на радње у 
садашњости; 

 опише радње, способности и умећа 
користећи неколико везаних исказа; 

 разуме једноставније текстове у 
којима се описују искуства, догађаји и 
способности у прошлости; 

 размени појединачне информације 
и/или неколико информација у низу о 
искуствима, догађајима и 
способностима у прошлости; 

 опише у неколико краћих, везаних 
исказа искуства, догађај из 
прошлости; 

 опише неки историјски догађај, 
историјску личност и сл.; 

 разуме једноставније исказе који се 
односе на одлуке, обећања, 
планове, намере и предвиђања и 
реагује на њих; 

 размени једноставније исказе у вези 
са обећањима, одлукама, плановима, 
намерама и предвиђањима; 

 саопшти шта он/она или неко други 
планира, намерава, предвиђа; 

 разуме уобичајене изразе у вези са 
жељама, интересовањима, потребама, 
осећањима и реагује на њих; 

 изрази жеље, интересовања, потребе, 
осете и осећања једноставнијим 
језичким средствима; 

 разуме једноставнија питања која се 
односе на оријентацију/ положај 
предмета, бића и места у простору и 
правац кретања и одговори на њих; 

 затражи и разуме обавештења о 
оријентацији/положају предмета, бића 
и места у простору и правцу кретања; 

 опише правац кретања и просторне 
односе једноставнијим, везаним 
исказима; 

 разуме једноставније исказе који се 
односе на дозволе, забране, 
упозорења, правила понашања и 
обавезе и реагује на њих; 

 размени једноставније информације 
које се односе на дозволе, забране, 
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 упозорења, правила понашања и 
обавезе код куће, у школи и на јавном 
месту; 

 разуме једноставније исказе који се 
односе на поседовање и припадање; 

 формулише питања и једноставније 
исказе који се односе на поседовање 
и припадање; 

 разуме једноставније исказе који се 
односе на изражавање допадања и 
недопадања и реагује на њих; 

 изрази допадање и недопадање уз 
једноставније образложење; 

 разуме једноставније исказе којима се 
тражи мишљење и реагује на њих; 

 изражава мишљење, 
слагање/неслагање и даје кратко 
образложење; 

 разуме једноставније исказе који се 
односе на количину, димензије и 
цене; 
размени информације у вези са 
количином, димензијама и ценама 

 
Комуникативне функције 

 
 

 ПОЗДРАВЉАЊЕ И 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 
ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ ДАВАЊЕ 
ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О 
СЕБИ И ДРУГИМА 

 

 ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 
ПРЕДМЕТА, МЕСТА, ПОЈАВА, 
РАДЊИ, СТАЊА И ЗБИВАЊА 

 

 ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И 
САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ 
ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ И 
РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 

 

 ИЗРАЖАВАЊЕ  МОЛБИ, 
ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТЕЊА, 
ИЗВИЊЕЊА, ЧЕСТИТАЊА И 
ЗАХВАЛНОСТИ 

 

 РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 
УПУТСТАВА 

 

 ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 
САДАШЊОСТИ 

 

  ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 
ПРОШЛОСТИ 
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  ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 
РАДЊИ (ПЛАНОВА, НАМЕРА, 
ПРЕДВИЂАЊА) 

 

 ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 
ИНТЕРЕСОВАЊА, ПОТРЕБА, 
ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

 

 ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ 
ОДНОСА И УПУТСТАВА ЗА 
ОРИЈЕНТАЦИЈУ У ПРОСТОРУ 

 

 ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 
ЗАБРАНА, УПОЗОРЕЊА, 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И 
ОБАВЕЗА 

 

 ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА 

 

  ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА И 
НЕДОПАДАЊА 

 

 ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА 

 ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ, 
ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА 

Кључни појмови:  
комуникативни приступ, 

функционална употреба језика, 
интеркултурност. 

 
Компетенције 

комуникативна компетенција 
социокултурна компетенција 
интеркултурна компетенција 

 

Детаљније у Правилнику наставе и учења за седми разред основног образовањаи васпитања - 
ПГ  5/2019 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА, 7. разред 

годишњи фонд часова  36 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

 
 
Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, 
развијајући стваралачко мишљење и естетичке 
критеријуме кроз практични рад, оспособљава за 
комуникацију и да изграђује позитиван однос 
према култури и уметничком наслеђу свог и 
других народа. 

 
. 

 користи традиционалне технике и 
одабрана савремена средства за 
ликовна истраживања; 

 изражава, одабраним ликовним 
елементима, емоције, стање или 
имагинацију; 

 обликује композиције примењујући 
основна знања о пропорцијама и 
перспективи; 

 користи, сам или у сарадњи са 
другима, одабране изворе, податке и 
информације као подстицај за 
стваралачки рад; 

 разговара о одабраним идејама, темама 
или мотивима у уметничким 
остварењима различитих култура и 
епоха; 

 уважава себе и друге када снима, 
обрађује и дели дигиталне 
фотографије; 

 учествује у заједничком креативном 
раду који обједињује различите 
уметности и/или уметност и 
технологију; 

 прави, самостално или у тиму, 
презентације о одабраним темама 
повезујући кључне текстуалне податке 
и визуелне информације; 

 представи своје и радове других, 
кратко, аргументовано и афирмативно; 

 предлаже идеје за уметничку 
рециклажу, хуманитарне акције кроз 
ликовно стваралаштво или обилазак 
места и установа културе; 

 разматра своја интересовања и 
могућности у односу на занимања у 
визуелним уметностима. 

 
Кључни појмови 

 
 

простор, облик, линија, боја, 
текстура, светлина. 
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Теме: 

ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА 

КОМУНИКАЦИЈА 

УМЕТНОСТ ОКО НАС 

 
Компетенције 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА, 7. разред 

годишњи фонд часова  36 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 

Циљ учења предмета Mузичка култура је да 
код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa 

музичку умeтнoст, стваралачко и критичко 
мишљење, формира естетску перцепцију и 
музички укус, као и одговоран однос према 

очувању музичког наслеђа и култури свoгa и 
других нaрoдa. 

 
. 

 препозна врсту жичаних инструмента по 
изгледу и звуку; 

 опише начин добијања тона код жичаних 
инструмената; 

 повеже различите видове музичког 
изражавања са друштвено-историјским 
амбијентом у коме су настали; 

 наведе изражајна средстава музичке 
уметности карактеристична за период 
барока и класицизма; 

 уочи основне карактеристике музичког 
стваралаштва у бароку и класицизму; 

 препозна инструмент или групу према 
врсти композиције у оквиру датог 
музичког стила; 

 објасни како је музика повезана са другим 
уметностима и областима ван уметности 
(музика и религија; технологија 
записивања, штампања нота; извођачке и 
техничке могућности инструмената; 

 разликује музичке форме барока и 
класицизма; 

 идентификује репрезентативне музичке 
примере најзначајнијих представника 
барока и класицизма; 

 идентификује елементе музике барока и 
класицизма као инспирацију у музици 
савременог доба; 

 изводи музичке примере користећи глас, 
покрет и инструменте, сaмoстaлнo и у 
групи; 

 користи музичке обрасце у осмишљавању 
музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и 
пoкрeт; 

 комуницира у групи импрoвизуjући мање 
музичке целине глaсoм, инструмeнтом или 
пoкрeтом; 

 учествује у креирању шкoлских прирeдби, 
догађаја и пројеката; 

 изрази доживљај музике језиком других 
уметности (плес, глума, писана или 
говорна реч, ликовна уметност); 

 учeствуje у шкoлским прирeдбама и 
мaнифeстaциjaма; 

 примењује принцип сарадње и међусобног 
подстицања у заједничком музицирању; 
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  понаша се у складу са правилима музичког 
бонтона у различитим музичким 
приликама; 

 критички просуђује утицај музике на 
здравље; 

 користи могућности ИКТ-а за самостално 
истраживање, извођење и стваралаштво. 

 
Кључни појмови 

 
 

барок, ораторијум, кантата, свита, 
кончерто гросо, класицизам, 

 
соната, симфонија, камерна музика. 

 

 
Теме: 

 
 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

 
Компетенције 
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Историја, 7. разред 

годишњи фонд часова  72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 
Циљ учења Историје је да ученик, 
изучавајући историјске догађаје, појаве, 
процесе и личности, стекне знања и 
компетенције неопходне за разумевање 
савременог света, развије вештине 
критичког мишљења и одговоран однос 
према себи, сопственом и националном 
идентитету, културно-историјском наслеђу, 
друштву и држави у којој живи. 

 
. 

 доводи у везу узроке и последице 
историјских догађаја, појава и процеса на 
конкретним примерима; 

 изводи закључак о повезаности националне 
историје са регионалном и европском, на 
основу датих примера; 

 уочава везу између развоја српске 
државности током новог века и савремене 
српске државе; 

 сагледа значај и улогу истакнутих личности у 
датом историјском контексту; 

 наведе специфичности друштвених појава, 
процеса, политичких идеја, ставова 
појединаца и група насталих у новом веку; 

 препознаје основне карактеристике 
различитих идеологија; 

 анализира процес настанка модерних нација и 
наводи њихове основне карактеристике; 

 уочава утицај и улогу књижевних и 
уметничких дела на формирање националног 
идентитета у прошлости; 

 уочава утицај историјских догађаја, појава и 
процеса на прилике у савременом друштву; 

 препознаје историјску подлогу савремених 
институција и друштвених појава (грађанска 
права, парламентаризам, уставност); 

 анализирајући дате примере, уочава утицај 
научно-технолошког развоја на промене у 
друштвеним и привредним односима и 
природном окружењу; 

 пореди положај и начин живота припадника 
различитих друштвених слојева и група у 
индустријско доба; 

 приказује на историјској карти динамику 
различитих историјских појава и промена у 
новом веку; 

 уочава историјске промене, поређењем 
политичке карте савременог света са 
историјским картама других епоха; 

 пореди информације приказане на 
историјској карти са информацијама датим у 
другим симболичким модалитетима; 

 повеже визуелне и текстуалне информације 
са одговарајућим историјским контекстом 
(хронолошки, политички, друштвени, 
културни); 
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  пореди различите историјске изворе и 
класификује их на основу њихове сазнајне 
вредности; 

 анализира и процени ближе хронолошко 
порекло извора на основу садржаја; 

 уочава специфичности у тумачењу одређених 
историјских догађаја и појава на основу 
поређења извора различитог порекла; 

 уочи пристрасност, пропаганду и стереотипе 
у садржајима историјских извора; 

 употреби податке из графикона и табела у 
елементарном истраживању; 

 презентује, самостално или у групи, 
резултате елементарног истраживања 
заснованог на коришћењу одабраних 
историјских извора и литературе, користећи 
ИКТ; 

 упоређује, анализира и уочава разлике 
између својих и ставова других; 

 раздваја битно од небитног у историјској 
нарацији; 

 препознаје смисао и сврху неговања сећања 
на важне личности и догађаје из историје 
државе и друштва; 

 идентификује историјске споменике у 
локалној средини и учествује у организовању 
и спровођењу заједничких школских 
активности везаних за развој културе сећања. 

 
Кључни појмови 

 
револуција, индустријско доба, Источно 

питање, људска права, 
уставност, Сретењски устав, уставна и 
парламентарна монархија, република, 
Кнежевина Србија, Краљевина Србија, 

Велики рат, либерализам, национализам, 
социјализам, 

империјализам, колонијализам, расизам. 

 

 
Теме: 

 ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ 

 ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 
ДРЖАВА И НАРОД НА 
ПОЧЕТКУ ИНДУСТРИЈСКОГ 
ДОБА 

 (до средине XIX века) 
 ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД У 
ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX 
ВЕКА 
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  ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 
ДРЖАВА И НАРОД НА 
ПОЧЕТКУ XX ВЕКА 

 
Компетенције 
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ГЕОГРАФИЈА, 7. разред 

годишњи фонд часова 72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

 
Циљ учења Географије је да ученик појмовно и 
структурно овлада природно-географским, 
демографским, насеобинским, политичко- 
географским, економско-географским, 
интеграционим и глобалним појавама и 
процесима у Србији и свету уз неговање 
вредности мултикултуралности и патриотизма. 

 

 
. 

 дефинише границе континента и 
показује на карти океане и мора којима 
је проучавани континент окружен и 
лоцира највећа острва, полуострва, 
мореузе, земљоузе, пролазе, ртове; 

 проналази на карти државе проучаване 
регије и именује их; 

 приказује на немој карти: континенте, 
океане, мора, облике разуђености 
обала, низије, планине, реке, језера, 
државе, градове; 

 класификује облике рељефа, водне 
објекте и живи свет карактеристичан 
за наведену територију; 

 анализира утицај географске ширине, 
рељефа, односа копна и мора, морских 
струја, вегетације и човека на климу; 

 објашњава настанак пустиња на 
територији проучаваног континента; 

 проналази податке о бројном стању 
становништва по континентима, 
регијама и одабраним државама и 
издваја просторне целине са највећом 
концентрацијом становништва у свету; 

 укаже на узроке и последице кретања 
броја становника, густине 
насељености, природног прираштаја, 
миграција и специфичних структура 
становништва по континентима, 
регијама и у одабраним државама; 

 тумачи и израђује тематске карте 
становништва по континентима, 
регијама и одабраним државама; 

 описује узроке и последице 
урбанизације на различитим 
континентима, регијама и у одабраним 
државама; 

 доведе у везу природне ресурсе са 
степеном економске развијености 
појединих регија и одабраних држава; 

 уз помоћ географске карте објашњава 
специфичности појединих просторних 
целина и описује различите начине 
издвајања регија; 

 објасни формирање политичке карте 
света; 
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  објашњава узроке и последице 
глобалних феномена као што су 
сиромаштво, унутрашње и спољашње 
миграције, демографска експлозија и 
пренасељеност, болести и епидемије, 
политичка нестабилност; 

 доводе у везу квалитет живота 
становништва са природним, 
демографским, економским и 
политичко-географским одликама 
простора; 

 препознаје негативне утицаје човека 
на животну средину настале услед 
специфичности развоја пољопривреде, 
рударства, енергетике, индустрије, 
саобраћаја и туризма на проучаваним 
континентима, регијама и у одабраним 
државама; 

 анализира примере позитивног утицаја 
човека на животну средину у 
државама које улажу напоре на 
очувању природе и упоређује их са 
сличним примерима у нашој земљи; 

 изводи закључак о могућим решењима 
за коришћење чистих извора енергије 
у државама чија се привреда заснива 
највише на експлоатацији нафте и 
угља; 

 истражује утицај Европске уније на 
демографске, економске и политичке 
процесе у Европи и свету; 

 описује улогу међународних 
организација у свету. 

 
Кључни појмови 

 
 

регије Европе, Азија, Африка, 
Северна Америка, Јужна Америка, 

Аустралија и Океанија, поларне 
области. 

 

 
Теме: 

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ 

АЗИЈА 

АФРИКА 
 

СЕВЕРНА 
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 АМЕРИКА 

ЈУЖНА 

АМЕРИКА 

АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА 
 

ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 

 
Компетенције 

 
Учење 

– Комуникација 

– Сарадња 

– Одговоран однос према околини 

– Рад са подацима и информацијама 

– Дигитална 

– Естетичка 

– Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 

– Одговоран однос према околини 
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Физика, 7. разред 

годишњи фонд часова  72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

Циљ учења Физике јесте да ученици стекну 
базичну jeзичку и научну писменост, оспособе се 

да решавају проблеме и задатке у новим и 
непознатим ситуацијама, образложе своје 

мишљење у оквиру дискусије, упознају природне 
појаве и основне природне законе и њихову 

примену у свакодневном животу, развију 
мотивисаност за учење и напредују ка достизању 

одговарајућих образовних стандарда. 
 
 

. 

 разликује скаларне и векторске 
физичке величине; 

 користи и анализира резултате 
мерeња различитих физичких 
величина и приказује их табеларно и 
графички; 

 анализира зависност брзине и 
пређеног пута од времена код 
праволинијских кретања са сталним 
убрзањем; 

 примени Њутнове законе динамике на 
кретање тела из окружења; 

 покаже од чега зависи сила трења и на 
основу тога процени како може 
променити њено деловање; 

 демонстрира појаве: инерције тела, 
убрзаног кретања, кретање тела под 
дејством сталне силе, силе трења и 
сила акције и реакције на примерима 
из окружења; 

 самостално изведе експеримент из 
области кинематике и динамике, 
прикупи податке мерењем, одреди 
тражену физичку величину и објасни 
резултате експеримента; 

 покаже врсте и услове равнотеже 
чврстих тела на примеру из 
окружења; 

 наводи примере простих машина које 
се користе у свакодневном животу; 

 прикаже како сила потиска утиче на 
понашање тела потопљених у течност 
и наведе услове пливања тела на води; 

 повеже појмове механички рад, 
енергија и снага и израчуна рад силе 
теже и рад силе трења; 

 разликује кинетичку и потенцијалну 
енергију тела и повеже њихове 
промене са извршеним радом; 

 демонстрира важење закона одржања 
енергије на примерима из окружења; 

 решава квалитативне, квантитативне и 
графичке задатке (кинематика и 
динамика кретања тела, трење, 
равнотежа полуге, сила потиска, 
закони одржања...); 
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  разликује појмове температуре и 
количине топлоте и прикаже 
различите механизме преноса топлоте 
са једног тела на друго; 

 анализира промене стања тела 
(димензија, запремине и агрегатног 
стања) приликом грејања или 
хлађења; 
наведе методе добијања топлотне 
енергије и укаже на примере њеног 
рационалног коришћења 

 
Кључни појмови 

 
кретање, сила, убрзање, Њутнови 

закони, сила теже, трење, 

равнотежа тела, механички рад, 
енергија, снага, 

топлотне појве, температура 

 

 
Теме: 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 
 
 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД 
ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ. 
СИЛЕ ТРЕЊА 

 
 

РАВНОТЕЖА ТЕЛА 
 
 

МЕХАНИЧКИ РАД И 
ЕНЕРГИЈА. СНАГА 

 
 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

 
Компетенције 

Учење 

– Комуникација 

– Сарадња 

– Одговоран однос према околини 

– Рад са подацима и информацијама 
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 – Дигитална 

– Естетичка 

– Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 

– Одговоран однос према околини 
Детаљније у Правилнику наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања - ПГ 5/2019 
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Математика, 7. разред 

годишњи фонд часова  144 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

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

 
 

. 

 израчуна степен реалног броја и 
квадратни корен потпуног квадрата 
и примени одговарајућа својства 
операција; 

 одреди бројевну вредност 
једноставнијег израза са реалним 
бројевима; 

 на основу реалног проблема 
састави и израчуна вредност 
једноставнијег бројевног израза са 
реалним бројевима; 

 одреди приближну вредност 
реалног броја и процени апсолутну 
грешку; 

  нацрта график функције y = kx, 
k R\{0}; 

 примени продужену пропорцију у 
реалним ситуацијама; 

 примени Питагорину теорему у 
рачунским и конструктивним 
задацима; 

 трансформише збир, разлику и 
производ полинома; 

 примени формуле за разлику 
квадрата и квадрат бинома; 

 растави полином на чиниоце 
(користећи дистрибутивни закон и 
формуле за квадрат бинома и 
разлику квадрата); 

 примени трансформације полинома 
на решавање једначина; 

 примени својства страница, углова 
и дијагонала многоугла; 

 израчуна површину многоугла 
користећи обрасце или разложиву 
једнакост; 

 конструише ортоцентар и тежиште 
троугла; 

 примени ставове подударности при 
доказивању једноставнијих тврђења 
и у конструктивним задацима; 
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  примени својства централног и 
периферијског угла у кругу; 

 израчуна обим и површину круга и 
његових делова; 

 преслика дати геометријски објекат 
ротацијом; 

 одређује средњу вредност, 
медијану и мод. 

 
Кључни појмови 

 
реални број, степен, квадратни 
корен, Питагорина теорема, 

полином, многоугао, ортоцентар и 
тежиште, круг, број π, 

ротација и средња вредност. 

 
Теме: 

/препоручен број часова/ 

 РЕАЛНИ 
БРОЈЕВИ - 21 час 

 ПИТАГОРИНА 
ТЕОРЕМА - 19 часова 

 ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ 
ИЗРАЗИ - 48 часова 

 МНОГОУГАО - 21 час 
 КРУГ - 18 часова 
 ОБРАДА ПОДАТАКА – 

5 часова 

 
Компетенције 

 

Детаљније у Правилнику наставе и учења за седми разред основног образовањаи васпитања - ПГ 5/2019 
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БИОЛОГИЈА, 7 разред 

годишњи фонд часова  72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 
Циљ учења Биологије је да ученик, 
изучавањем биолошких процеса и живих 
бића у интеракцији са животном 
средином, разуме значај биолошке 
разноврсности и потребу за одрживим 
развојем и развије одговоран однос према 
себи и природи. 

 прикупи и анализира податке о животним 
циклусима почевши од оплођења; 

 упореди бесполно и полно размножавање; 
 идентификује разлике између митозе и мејозе на 

основну промене броја хромозома и њихове 
улоге у развићу и репродукцији; 

 одреди однос између гена и хромозома и 
основну улогу генетичког материјала у ћелији; 

 шематски прикаже наслеђивање пола и других 
особина према првом Менделовом правилу; 

 одреди положај организма на дрвету живота на 
основу прикупљених и анализираних 
информација о његовој грађи; 

 упореди организме на различитим позицијама на 
„дрвету живота“ према начину на који обављају 
животне процесе; 

 користи микроскоп за посматрање грађе гљива, 
биљних и животињскихткива; 

 разврста организме према задатим 
критеријумима применом дихотомих кључева; 

 повеже принципе систематике са филогенијом и 
еволуцијом на основу данашњих и изумрлих 
врста – фосила; 

 идентификује основне односе у биоценози на 
задатим примерима; 

 илуструје примерима однос између еколошких 
фактора и ефеката природне селекције; 

 упореди прикупљене податке о изабраној врсти и 
њеној бројности на различитим стаништима; 

 повеже утицај абиотичких чинилаца у одређеној 
животној области – биому са животним формама 
које га насељавају; 

 анализира разлику између сличности и 
сродности организама на примерима 
конвергенције и дивергенције; 

 идентификује трофички ниво организма у 
мрежи исхране; 

 предложи акције заштите биодиверзитета и 
учествује у њима; 

 анализира задати јеловник са аспекта 
уравнотежене и разноврсне исхране; 

 идентификује поремећаје исхране на основу 
типичних симптома (гојазност, анорексија, 
булимија); 

 планира време за рад, одмор и рекреацију; 
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  доведе у везу измењено понашање људи са 
коришћењем психоактивних супстанци; 

 аргументује предности вакцинације; 
 примени поступке збрињавања лакших облика 

крварења; 
- расправља о различитости међу људима са аспекта 

генетичке варијабилности, толеранције и 
прихватања различитости. 

 
Кључни појмови 

 
правила наслеђивања особина, принципи грађе и 

функције, систематика, докази еволуције, 
структура популације, адаптације, мреже 

исхране, вируси, уравнотежена исхрана, прва 
помоћ, адолесценција, животне области, 

заштита биодиверзитета 

 

 
Теме: 

/препоручен број часова/ 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА - 8 
часова 

 
ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО 
ОСНОВА ЖИВОТА 31 час 

 
ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ 
ЖИВОТА ?? 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 11 часова 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ ?? 

 
Компетенције 

Учење 

– Комуникација 

– Сарадња 

– Одговоран однос према околини 

– Рад са подацима и информацијама 

– Дигитална 

– Естетичка 

– Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 

– Одговоран однос према околини 
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ХЕМИЈА, 7. разред 

годишњи фонд часова : 72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
 
Циљ учења Хемије је да ученик 
развије систем основних 
хемијских појмова и вештине за 
правилно руковање 
лабораторијским посуђем, 
прибором и супстанцама, да се 
оспособи за примену стеченог 
знања и вештина за решавање 
проблема у свакодневном животу 
и наставку образовања, да развије 
способности апстрактног и 
критичког мишљења, способности 
за сарадњу и тимски рад, и 
одговоран однос према себи, 
другима и животној средини. 

 идентификује и објашњава појмове који повезују 
хемију са другим наукама и различитим 
професијама, и принципима одрживог развоја; 

 правилно рукује лабораторијским посуђем, 
прибором и супстанцама, и показује одговоран 
однос према здрављу и животној средини; 

 експериментално појединачно и у групи испита, 
опише и објасни физичка и хемијска својства 
супстанци, и физичке и хемијске промене 
супстанци; 

 повезује физичка и хемијска својства супстанци са 
применом у свакодневно животу и различитим 
професијама; 

 налази потребне информације у различитим 
изворима користећи основну хемијску 
терминологију и симболику; 

 објашњава основну разлику између хемијских 
елемената и једињења, и препознаје примере 
хемијских елемената и једињења у свакодневном 
животу; 

 објашњава по чему се разликују чисте супстанце од 
смеша и илуструје то примерима; 

 разликује хомогене и хетерогене смеше, наводи 
примере из свакодневног живота и раздваја састојке 
смеша; 

 представља структуру атома, молекула и јона 
помоћу модела, хемијских симбола и формула; 

 повезује распоред електрона у атому елемента с 
положајем елемента у Периодном систему 
елемената и својствима елемента; 

 разликује хемијске елементе и једињења на основу 
хемијских симбола и формула; 

 разликује типове хемијских веза, препознаје тип 
хемијске везе у супстанцама и повезује са 
својствима тих супстанци; 

 објасни процес растварања супстанце и 
квантитативно значење растворљивости супстанце; 

 изводи израчунавања у вези с масеним процентним 
саставом раствора; 

 напише једначине хемијских реакција и објасни 
њихово квалитативно и квантитативно значење; 
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  квантитативно тумачи хемијске симболе и формуле 
користећи појмове релативна атомска и молекулска 
маса, количина супстанце и моларна маса; 

 опише и објасни физичка и хемијска својства 
водоника и кисеоника; 

 разликује оксиде, киселине, хидроксиде и соли на 
основу хемијске формуле и назива, и опише 
основна својства ових класа једињења; 

 индикаторима испита и на рН скали процени 
киселост раствора; 

 тумачи ознаке са амбалаже 
супстанци/комерцијалних производа. 

 
Кључни појмови 

 
хемија, супстанца, елемент, једињење, смеша, хемијска 

лабораторија, оглед, хемијско својство, хемијска 
промена/хемијска реакција, атом, молекул, јон, 

ковалентна веза, јонска веза, хемијски симбол, хемијска 
формула, хемијска једначина, Периодни систем 
елемената, масени процентни састав, количина 
супстанце, оксид, киселина, хидроксид, со, рН 

вредност. 

 
 
 
 
 
Теме: 

 ХЕМИЈА КАО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 
НАУКА И ХЕМИЈА У СВЕТУ ОКО 
НАС -3 часа 

 ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА - 7 
часова и 3 лаб. вежбе 

 АТОМИ И ХЕМИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ – 
10 часова и 1лаб. вежба 

 МОЛЕКУЛИ ЕЛЕМЕНАТА И 
ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И ЈОНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА - 9 часова и 1 лаб. вежба 

 ХОМОГЕНЕ И ХЕТЕРОГЕНЕ СМЕШЕ 
– 11 часова и две лаб. вежбе 

 ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ХЕМИЈСКЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ – 8 часова и једна лаб. 
вежба 

 ИЗРАЧУНАВАЊА У ХЕМИЈИ – 12 
часова и једна лаб. вежба 

 ВОДОНИК И КИСЕОНИК, И ЊИХОВА 
ЈЕДИЊЕЊА. 
СОЛИ- 12 часова и 1 лаб. вежба 

 
Компетенције 

Учење 

– Комуникација 

– Сарадња 

– Одговоран однос према околини 
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 – Рад са подацима и информацијама 

– Дигитална 

– Естетичка 

– Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

– Одговоран однос према околини 
Детаљније у Правилнику наставе и учења за седми разред основног образовањаи васпитања - ПГ 5/2019 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА, 7 разред 

годишњи фонд часова 72 часа 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 

 
Циљ учења Технике и технологије 
је да ученик развије техничко- 
технолошку писменост, да 
изгради одговоран однос према 
раду и производњи, животном и 
радном окружењу, коришћењу 
техничких и технолошких 
ресурса, стекне бољи увид у 
сопствена професионална 
интересовања и поступа 
предузимљиво и иницијативно. 

 

 
. 

 повеже развој машина и њихов допринос подизању 
квалитета живота и рада; 

 повеже ергономију са здрављем и конфором људи при 
употреби техничких средстава; 

 анализира да ли је коришћење одређене познате технике и 
технологије у складу са очувањем животне средине; 

 истражи могућности смањења трошкова енергије у 
домаћинству; 

 разликује врсте транспортних машина; 
 повезује занимања у области машинства са сопственим 

интересовањима; 
 повеже подсистеме код возила друмског саобраћаја са 

њиховом улогом; 
 провери техничку исправност бицикла; 
 демонстрира поступке одржавања бицикла или мопеда; 
 самостално црта скицом и техничким цртежом предмете 

користећи ортогонално и просторно приказивање; 
 користи CAD технологију за креирање техничке 

документације; 
 образложи предности употребе 3D штампе у изради 

тродимензионалних модела и макета; 
 управља моделима користећи рачунар; 
 објасни улогу основних компоненти рачунара, таблета, 

паметних телефона и осталих савремених ИКТ уређаја; 
 аргументује значај рационалног коришћења расположивих 

ресурса на Земљи; 
 идентификује материјале који се користе у машинству и на 

основу њихових својстава процењује могућност примене; 
 користи прибор за мерење у машинству водећи рачуна о 

прецизности мерења; 
 врши операције обраде материјала који се користе у 

машинству, помоћу одговарајућих алата, прибора и 
машина и примени одговарајуће мере заштите на раду; 

 објасни улогу одређених елемената машина и механизама 
на једноставном примеру; 

 образложи значај примене савремених машина у 
машинској индустрији и предности роботизације 
производних процеса; 

 објасни основе конструкције робота; 
 класификује погонске машине – моторе и повеже их са 

њиховом применом; 
 самостално/тимски истражи и реши задати проблем у 

оквиру пројекта; 
 изради производ у складу са принципима безбедности на 

раду; 
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  тимски представи идеју, потупак израде и производ; 
 креира рекламу за израђен производ; 
 врши e-коресподенцију у складу са правилима и 

препорукама са циљем унапређења продаје; 
 процењује свој рад и рад других на основу постављених 

критеријума (прецизност, педантност и сл.). 
 
Кључни појмови 

 
машинство, саобраћај, техничка документација, 
енергетика, заштита личне безбедности и животне 
средине, предузимљивост и иницијатива. 

 

 
Теме: 

 ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ - 6 
часова 

 САОБРАЋАЈ - 6 часова 
 ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ - 18 
часова 

 РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА - 20 часова 
 КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ 

- 22 часа 

 
Компетенције 

 

 основне техничке компетенције 
Детаљније у Правилнику о прогрму наставе и учења за седми разредосновног образовања и васпитања – 

ПГ 5/2021 
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО, 7. разред 

годишњи фонд часова: 36 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 
да: 

 
 
Циљ учења Информатике и 
рачунарства је оспособљавање ученика 
за управљање информацијама, 
безбедну комуникацију у дигиталном 
окружењу, креирање дигиталних 
садржаја и рачунарских програма за 
решавање различитих проблема у 
друштву које се развојем дигиталних 
технологија брзо мења. 

 разликује визуелну презентацију и логичку 
структуру текста; 

 користи алате за стилско обликовање документа и 
креирање прегледа садржаја у програму за обраду 
текста; 

 објасни принципе растерске и векторске графике и 
модела приказа боја; 

 креира растерску слику у изабраном програму; 
 креира векторску слику у изабраном програму; 
 користи алате за уређивање и трансформацију 

слике; 
 креира гиф анимацију; 
 креира видео-запис коришћењем алата за снимање 

екрана; 
 разликује појмове URL, DNS, IP адреса; 
 објасни појмове хипервеза и хипертекст; 
 креира, форматира и шаље електронску пошту; 
 обавља електронску комуникацију на сигуран, 

етички одговоран и безбедан начин водећи рачуна о 
приватности; 

 препозна непримерени садржај, нежељене контакте 
и адекватно се заштити; 

 сараднички креира и дели документе у облаку 
водећи рачуна о одговарајућим нивоима приступа; 

 подешава хипервезе према делу садржаја, другом 
документу или веб локацији; 

 уз помоћ програмске библиотеке текстуалног 
програмског језика исцртава елементе 2Д графике; 

 употребљава петље и генератор насумичних бројева 
за исцртавање сложенијих облика; 

 планира, опише и имплементира решење 
једноставног проблема; 

 проналази и отклања грешке у програму; 
 сарађује са осталим члановима групе у свим фазама 

пројектног задатка: 
 креира, уређује и структурира дигиталне садржаје 

који комбинују текст, слике, линкове, табеле и 
анимације; 

 креира рачунарске програме који доприносе 
решавању пројектног задатка; 

 поставља резултат свог рада на Интернет ради 
дељења са другима уз помоћ наставника; 

 вреднује своју улогу у групи при изради пројектног 
задатка и активности за које је био задужен. 
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Кључни појмови 

 
логичка структура и садржај документа, пиксел, 

резолуција, растерска и векторска графика, RGB и 
CMYK палете боја, гиф анимација, хипервеза, 

URL, електронска пошта, текстуални програмски 
језик, 2Д графика. 

 

 
Теме: 

/препоручен број часова/ 

 
 

ИКТ - 10 часова 
 

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ - 4 часа 

РАЧУНАРСТВО - 14 часова 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК за теме ИКТ И 
дигитална писменост - 4 часа 

 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК за теме 
Рачунарство - 4 часа 

 
Компетенције 

 међупредметне компетенције 

Детаљније у Правилнику наставе и учења за седми разред основног образовањаи васпитања - ПГ 5/2019 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ, 7. разред 

годишњи фонд часова  108 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

 
Циљ учења Физичког и здравственог васпитања 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. 

 

 
. 

 примени комплексе простих и 
општеприпремних вежби 
одговарајућег обима и интензитета у 
самосталном вежбању; 

 сврсисходно користи научене вежбе у 
спорту, рекреацији и различитим 
ситуацијама; 

 упоређује и анализира сопствене 
резултате са тестирања уз помоћ 
наставника са вредностима за свој 
узраст; 

 примени достигнути ниво усвојене 
технике кретања у игри, спорту и 
свакодневном животу; 

 примени атлетске дисциплине у 
складу са правилима; 

 развија своје моторичке способности 
применом вежбања из атлетике; 

 одржава равнотежу у различитим 
кретањима, изводи ротације тела; 

 примени вежбања из гимнастике за 
развој моторичких способности; 

 изведе елементе одбојкашке технике; 
 примени основна правила одбојке; 
 користи елементе технике у игри; 
 примени основне тактичке елементе 

спротских игара; 
 учествује на такмичењима између 

одељења; 
 изведе кретања у различитом ритму; 
 игра народно коло; 
 изведе основне кораке плеса из 

народне традиције других култура; 
 изведе кретања, вежбе и саставе уз 

музичку пратњу; 
 преплива 25 m техником краула, 

леђног краула и прсном техником; 
 процени своје способности и вештине 

у води; 
 скочи у воду на ноге и на главу; 
 рони у дужину у складу са својим 

могућностима; 
 поштује правила понашања у води, и 

око водене средине; 
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  уочи ризичне ситуације у води и око 
ње; 

 вреднује утицај примењених вежби на 
организам; 

 процени ниво сопствене дневне 
физичке активности; 

 користи различите вежбе за 
побољшање својих физичких 
способности; 

 процени последице недовољне 
физичке активности; 

 примени мере безбедности у 
вежбању у школи и ван ње; 

 одговорно се односи према објектима, 
справама и реквизитима; 

 примени и поштује правила игара у 
складу са етичким нормама; 

 примерено се понаша као учесник или 
посматрач на такмичењима; 

 решава конфликте на друштвено 
прихватљив начин; 

 пронађе и користи различите изворе 
информација за упознавање са 
разноврсним облицима физичких и 
спортско-рекративних активности; 

 прихвати победу и пораз; 
 уважи различите спортове без обзира 

на лично интересовање; 
 примени усвојене моторичке вештине 

у ванредним ситуацијама; 
 повеже значај вежбања за одређене 

професије; 
 вреднује лепоту покрета у физичком 

вежбању и спорту; 
 подстиче породицу на редовно 

вежбање; 
 повеже врсте вежби, игара и спорта са 

њиховим утицајем на здравље; 
 коригује дневни ритам рада, исхране 

и одмора у складу са својим 
потребама; 

 користи здраве намирнице у исхрани; 
 разликује корисне и штетне додатке 

исхрани; 
 примењује здравствено-хигијенске 

мере у вежбању; 
 правилно реагује и пружи основну 

прву помоћ приликом повреда; 
 чува животну средину током 

вежбања; 
 препозна последице конзумирања 

дувана, алкохола и штетних 
енергетских напитака; 
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  води рачуна о репродуктивним 
огранима приликом вежбања. 

 
Кључни појмови 

физичко вежбање, плес, одбојка, 
здравље, васпитање. 

 

 
Теме: 

Физичке способности 
 

Моторичке вештине , спорт и 
спортске дисциплине 

 
Физичка и здравствена култура 

 
Компетенције 

 

Детаљније у Правилнику наставе и учења за седми разред основног образовањаи васпитања - ПГ 5/2019 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, 7. разред 

годишњи фонд часова :36 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 
да: 

Циљ учења Грађанског васпитања је 
да ученик изучавањем и 
практиковањем основних принципа, 
вредности и процедура грађанског 
друштва постане свестан својих 
права и одговорности, осетљив за 
потребе других и спреман да активно 
делује у заједници. 

 
. 

 наведе и опише основне карактеристике 
људских права; 

 својим речима опише везу између права 
појединца и општег добра; 

 дискутује о односу права и правде и o сукобу 
права; 

  образложи личну одговорност у заштити 
свог здравља; 

 штити своја права на начин који не угрожава 
друге и њихова права; 

 образложи сврху постојања политичких 
странака; 

 аргументује потребу ограничења и контролу 
власти; 

 наведе кораке од предлагања до усвајања 
закона; 

 образложи на примеру могућност утицаја 
грађана на одлуке Народне скупштине; 

 препозна и одупре се различитим облицима 
вршњачког притиска; 

 препозна опасност када се нађе у великој 
групи људи и заштити се; 

 учествује у организацији, реализацији и 
евалуацији симулације Народне скупштине; 

 у дискусији показује вештину активног 
слушања, износи свој став заснован на 
аргументима, комуницира на конструктиван 
начин; 

- проналази, критички разматра и користи 
информације из различитих извора 

 
Кључни појмови 

 
социјална правда, Народна скупштина, 
конформизам, вршњачки притисак. 



 

 
Теме: 

 ЉУДСКА ПРАВА 
 ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 
 ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 
 ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

Компетенције Компетенције за целоживотно учење, 

Вештина комуникације, 

Рад са подацима и информацијама, 

Дигитална компетенција, 

Вештина сарадње, 
 

Вештина за живот у демократском друштву, 

 Детаљније у: Правилнику о измени Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – 
Просветни гласник“, број 12/19 и у 
Правилнику о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („, број („Службени гласник Републике Србије – Просветни 
гласник“ број 5/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС ( ВЕРОНАУКА ) 7. РАЗРЕД 
 

ВРЕМЕ ТЕМЕ 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 
да: 

НАЧИИ И ПОСТУПЦИ 
ОСТВАРИВАЊА 

IX 

 

 

 

 

- 

 

 

 

VI 

УВОД ( 1 час ) 

1. Упознавање садржаја програма и 
начина рада  

БОГОПОЗНАЊЕ ( 5 часова )  

2. Процес сазнавања  
3. Личносно познање  
4. Познање Бога 
5. Бог је један, али није сам 

СИМВОЛ ВЕРЕ ( 6 часова ) 

6. Сабори као израз јединства 
Цркве 
7. Васељенски сабори  
8. Символ вере 
9. Богочовек Христос 

СВЕТОТАЈИНСКИ ЖИВОТ 
ЦРКВЕ  

( 11 часова ) 

10. Светотајински живот Цркве  
11. Света Литургија - светајна 
Цркве 
12. Свете Тајне Крштења и 
Миропомазања  
13. Света Тајна Исповести 
14. Света Тајна Брака 
15. Монашка заједница  
16. Света Тајна Рукоположења 

• да сагледа садржаје којима ће се бавити 
настава Православног катихизиса у току 7. 
разреда основне школе;  
• да уочи какво је његово предзнање из 
градива Православног катихизиса обрађеног 
у претходном разреду школовања. 

• да уочи да су знање и учење важни у 
његовом животу; 
• да кроз очигледне примере и експерименте 
закључи да постоје различити начини 
сазнавања 

• да кроз примере из личног искуства уочи да 
једино онај кога заволимо за нас постаје 
личност - непоновљиво и бескрајно важно 
биће;  
• да повезује личносно познање са нашим 
познањем Бога; 

• да препозна да нам Христос открива Бога 
као љубавну заједницу три личности; 
• да вреднује своје понашање на основу 
љубави коју исказује према својим 
ближњима; 
•будуподстакнути  на облииковање 
заједничког живота са другима. 

• да уочи да је Црква на Саборима решавала 
проблеме са којима се сусретала кроз 
историју;  
• буде подстакнут да своје проблеме и 

Потребно је најпре детаљно изложити 
православно учење о Богу као Св. Тројици, 
а затим и саму структуру Литургије. 

Теме Антрополошке последице вере у Бога 
као Св. Тројицу и Кроз Литургију се 
пројављује Св. Тројица треба реализовати 
тумачењем одељка Светог писма Старог 
завета који говори о стварању човека као 
иконе Божије и опис Литургије, при чему се 
хришћанско виђење живота и постојања 
света излаже у веома отвореном, 
толерантном дијалогу са осталим наукама и 
теоријама о свету, којим се настоји показати 
да хришћанско виђење (литургијско, као и 
подвижничко искуство Православне цркве) 
обухвата сва позитивна искуства људи, без 
обзира на њихову националну припадност и 
верско образовање. 

Истицање литургијског искуства заједнице 
и литургијске структуре која је утемељена 
на слободи, а не на природним нагонима. 

Св. писмо Старог и Новог завета, 
литургијско искуство откривења Бога, 
литургијски начин постојања човека, као и 
помоћну литературу: Св. Григорије Ниски: 
0 стварању човека\ Св. Максим 
Исповедник: Тумачење 14. беседе Св. 
Григорија Богослова; И. Мидић: Сећање на 
будућност, Београд, 1994; Ј. Зизијулас: 
Допринос Кападокије хришћанској мисли; А. 
Шмеман: За живот света, Београд, 1981. 



 

17. Молитвословља Цркве 

 

 

СРПСКА ЦРКВА КРОЗ ВЕКОВЕ 

( 11 часова )  

18. Света браћа Кирило и Методије 
19. Свети Сава 
20. Срби светитељи  
21. Крсна слава и обичаји 
22. Српска црквена баштина 

 

        ЕВАЛУАЦИЈА 

          ( 2 часа ) 

 

 

 

несугласице са другима решава кроз 
разговор и заједништво; 
• знати да је Символ вере установљен на 
Васељенским саборима; 

• умети да интерпретира Символ вере;  
• знати да се Символ вере изговара на 
Крштењу и Литургији; 
• да уочи да појам Богочовека описује 
Христа као исти  

• да увиди да Црква Светим Тајнама повезује 
човека са Богом у најважнијим моментима 
његовог живота (рођење и духовно рођење - 
Крштење, венчање и Брак, Црквена брига за 
болесне  

знати да је Причешће врхунац светотајинског 
живота 
• моћи да препозна Крштење и 
Миропомазање као Тајне уласка у Цркву;  
• бити подстакнут да на покајање гледа као 
на промену начина живота; 
• моћи да увиди да су брак и монаштво два 
пута која воде ка Богу;  
• моћи да разликује и именује службе у 
Цркви (епископ, свештеник, ђакон и народ); 

• бити подстакнут да прослављање Крсне 
славе везује за Литургију 
• бити подстакнут да доживи, вреднује и 
негује богатство и лепоту српске културне 
баштине 

идр 

 
 
 
 
 
 



 

 
  

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. 
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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: 

- 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 
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- 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 оваквог начина спознаје. 
Међутим, и ови дијелови имају своју микроструктуру. Тако на примјер: начин спознаје 
посједује слиједеће ступњеве: постављање циља, мотивирање, обрада нових наставних 
садржаја, учење, индуктивни и дедуктивни закључци, изравни и неизравни докази, 
формулирање запамћених чињеница... Или, садржај примјене има ове дијелове: 
проблем, постављање циља, 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. 
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Други страни језик – немачки језик/руски 

језик, 7. разред Изборни предмет 

годишњи фонд часова : 72 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 

Циљ учења Другог страног језика је 
да се ученик усвајањем функционалних 
знања о језичком систему и култури и 
развијањем стратегија учења страног 
језика оспособи за основну писмену и 
усмену комуникацију и стекне позитиван 
однос према другим језицима и културама, 
као и према сопственом језику и 
културном наслеђу. 

 
. 

 разуме једноставније текстове који се односе 
на поздрављање, представљање и тражење/ 
давање информација личне природе; 

 поздрави и отпоздрави, представи себе и 
другог користећи једноставнија језичка 
средства; 

 размени једноставније информације личне 
природе; 

 у неколико везаних исказа саопшти 
информације о себи и другима; 

 разуме једноставније текстове који се односе 
на опис особа, биљака, животиња, предмета, 
места, појaва, радњи, стања и збивања; 

 опише и упореди жива бића, предмете, места, 
појаве, радње, стања и збивања користећи 
једноставнија језичка средства; 

 разуме једноставније предлоге, савете и позиве 
на заједничке активности и одговори на њих уз 
одговарајуће образложење; 

 упути предлоге, савете и позиве на заједничке 
активности користећи ситуационо прикладне 
комуникационе моделе; 

 затражи и пружи додатне информације у вези 
са предлозима, саветима и позивима на 
заједничке активности; 

 разуме уобичајене молбе и захтеве и реагује на 
њих; 

 упути уобичајене молбе и захтеве; 
 честита, захвали и извини се користећи 

једноставнија језичка средства; 
 разуме и следи једноставнија упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из свакодневног 
живота; 

 пружи једноставнија упутства у вези с 
уобичајеним ситуацијама из свакодневног 
живота; 

 разуме једноставније текстове у којима се 
описују радње и ситуације у садашњости; 

 разуме једноставније текстове у којима се 
описују способности и умећа; 

 размени појединачне информације и/или 
неколико информација у низу које се односе на 
радње у садашњости; 
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  опише радње, способности и умећа користећи 
неколико везаних исказа; 

 разуме једноставније текстове у којима се 
описују искуства, догађаји и способности у 
прошлости; 

 размени појединачне информације и/или 
неколико информација у низу о искуствима, 
догађајима и способностима у прошлости; 

 опише у неколико краћих, везаних исказа 
искуства, догађај из прошлости; 

 опише неки историјски догађај, историјску 
личност и сл. 

 разуме једноставније исказе који се односе на 
одлуке, обећања, планове, намере и 
предвиђања и реагује на њих; 

 размени једноставније исказе у вези са 
обећањима, одлукама, плановима, намерама и 
предвиђањима; 

 саопшти шта он/ она или неко други планира, 
намерава, предвиђа; 

 разуме уобичајене изразе у вези са жељама, 
интересовањима, потребама, осетима и 
осећањима и реагује на њих; 

 изрази жеље, интересовања, потребе, осете и 
осећања једноставнијим језичким средствима; 

 разуме једноставнија питања која се односе на 
оријентацију/ положај предмета и бића у 
простору и правац кретања и одговори на њих; 

 затражи и разуме обавештења о оријентацији/ 
положају предмета и бића у простору и правцу 
кретања; 

 опише правац кретања и просторне односе 
једноставним, везаним исказима; 

 разуме једноставније забране, правила 
понашања, своје и туђе обавезе и реагује на 
њих; 

 размени једноставније информације које се 
односе на дозволе, забране, упозорења, 
правила понашања и обавезе код куће, у школи 
и на јавном месту; 

 разуме једноставније исказе који се односе 
на поседовање и припадност; 

 формулише једноставније исказе који се 
односе на поседовање и припадност; 

 пита и каже шта неко има/ нема и чије је 
нешто; 

 разуме једноставније исказе који се односе на 
изражавање допадања и недопадања и реагује 
на њих; 

 изрази допадање и недопадање уз једноставно 
образложење; 

 разуме једноставније исказе којима се тражи 
мишљење и реагује на њих; 
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  изражава мишљење, слагање/ неслагање и даје 
кратко образложење; 

 разуме једноставније изразе који се односе на 
количину и цену; 

 пита и саопшти колико нечега има/ нема, 
користећи једноставнија језичка средства; 
пита/ каже/ израчуна колико нешто кошта 

 
Кључни појмови 

 
комуникативни приступ, функционална 

употреба језика, интеркултурност. 

 

 
Теме: 

 ПОЗДРАВЉАЊЕ И 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ 
И ТРАЖЕЊЕ/ ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ И 
ДРУГИМА 

 ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПРЕДМЕТА, 
МЕСТА, ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА 
И ЗБИВАЊА 

 ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И САВЕТА, 
УПУЋИВАЊЕ ПОЗИВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ И РЕАГОВАЊЕ НА 
ЊИХ 

 ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, ЗАХТЕВА, 
ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВИЊЕЊА, 
ЧЕСТИТАЊА И ЗАХВАЛНОСТИ 

 РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 
УПУТСТАВА 

 ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 
САДАШЊОСТИ 

 ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 
ПРОШЛОСТИ 

 ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ РАДЊИ 
(ПЛАНОВА, НАМЕРА, 
ПРЕДВИЂАЊА) 

 ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 
ИНТЕРЕСОВАЊА, ПОТРЕБА, 
ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

 ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ 
ОДНОСА И УПУТСТАВА ЗА 
ОРИЈЕНТАЦИЈУ У ПРОСТОРУ 

 ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, ЗАБРАНА, 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И 
ОБАВЕЗА 

 ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА 

 ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА И 
НЕДОПАДАЊА 

 ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА 
 ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ, ЦЕНА 

  
Међупредметне компетенције 
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Компетенције  

Детаљније у Правилнику наставе и учења за седми разред основног образовањаи васпитања - ПГ 5/2019 
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Програми СНА за седми или осми разред према 

ПРАВИЛНИКУ 
 

o допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и 
васпитања – ПГ 17/2021 

 
 

 
МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 
седми или осми разред 

 
годишњи фонд часова 36 или 34 

 
 

Циљ часа 

 
Циљ учења слободне наставне активности је да допринесе развоју 

компетенција потребних за одговорну улогу у друштву у погледу очувања 
животне средине, биодиверзитета и одрживог развоја. 

 
 

Исходи 

 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 
– образложи избор теме/истраживања из области одрживог развоја, циљ и 

план рада користећи вештину јавног говора; 
– формулише истраживачки задатак; 
– планира ресурсе и управља њима, усмерен на достизање реалног циља; 
– прикупи, одабере и обради информације релевантне за истраживање, 

користећи поуздане изворе информација, наводећи извор и аутора; 
– прикаже и образложи резултате истраживања са аспеката очувања 

животне средине, биодиверзитета и здравља, усмено, писано, графички или 
одабраном уметничком техником; 

– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и обраду података и 
представљање резултата истраживања; 

– вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању отпада; 
– учествује у акцијама које су усмерене ка заштити, обнови и унапређењу 

животне средине и одрживом развоју; 
– повеже значај очувања животне средине са бригом о сопственом и 

колективном здрављу; 
– одговорно се односи према себи, сарадницима, животној средини и 

културном наслеђу; 
– користи језик и стил комуникације који су специфични за поједине 

научне и техничке дисциплине и чува језички идентитет; 
– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, дајући 

лични допринос постизању договора и афирмишући толеранцију и 
равноправност у дијалогу; 

– критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи. 
  

ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И ОПСТАНАК 
 
 

 Еколошки отисак. Биокапацитет. 
 Еколошки дуг. Одрживи развој 
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Теме и кључни 
појмови 

 Еколошко право 
 
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

 
 

 Врсте отпада. Управљање отпадом. Комунални отпад. 
 Депонија. 

 
РЕЦИКЛАЖА, РЕМЕДИЈАЦИЈА И ПОНОВНА УПОТРЕБА ДОБАРА 
И СИРОВИНА 

 
 

 Секундарне сировине: папир, уља у исхрани, текстил, пластика. 
 Предности и недостаци поновне употребе добара и сировина. 
 3Р правила. 

 
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

 
 

 Извори енергије. 
 Енергетска ефикасност. Обновљиви извори енергије. 
 Предности и недостаци обновљивих извора енергије. 

 
 

Компетенције 

 
 

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

 
 
 

 
 

УМЕТНОСТ 
 

седми или осми разред 

 
годишњи фонд часова 36 или 34 

 

Циљ часа 

 
Циљ учења слободне наставне активности Уметност је да ученик развија 

вештине комуникације и сарадње, критичко и стваралачко мишљење, осетљивост за 
естетику, радозналост, мотивацију за 
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 истраживање и изражавање у различитим медијима као и одговоран однос према очувању 
уметничког наслеђа и културе свога и других народа. 

Исходи  
На крају програма ученик ће бити у стању да: 

 
– образложи значај традиционалне визуелне уметности за 

идентитет народа и појединца; 
– повеже карактеристичан артефакт са континентом и културом 

којој припада; 
– обликује ликовне радове са препознатљивим елементима 

одабране културе; 
– опише одабрани продукт визуелних уметности и процес његове 

израде; 
– пореди основне одлике традиционалне визуелне уметности два 

или више народа; 
– објасни значај и улогу културног наслеђа; 
– објасни главне карактеристике традиционалне музике на 

простору Балкана и Србије и њихов међусобни утицај; 
– прикаже елементе прожимања традиционалне музике 

различитих народа на простору Балкана на музичким примерима; 
– презентује традиционалну музику карактеристичну за 

различите крајеве Балкана и Србије; 
– прикаже начине очувања музичког културног наслеђа; 
– објасни како савремене технологије утичу на развој музике; 
– презентује начине промоције музичких дела и догађаја; 
– прикаже примену музике у другим уметностима; 
– истражи и објасни шта је музичка критика и која је њена улога; 
– аргументовано искаже утисак о слушаним делима. 
– комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање 

различитих мишљења, идеја и естетских доживљаја; 
– проналази, самостално и у сарадњи са другима, релевантне 

податке и информације користећи савремену технологију; 
– учествује активно, према сопственим способностима и 

интересовањима, у истраживачком и радионичком раду. 
Теме и кључни 
појмови 

 
ТРАДИЦИОНАЛНА ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ 
ШИРОМ СВЕТА 

 
 

 Визуелна уметност народа Аустралије и Новог Зеланда 
(сликарство аустралијских Абориџина, традиционална 
тетоважа Маора) 

 Уметност америчких народа (тотеми, керамика, ћилими, 
корпе) 

 Култура древне Индије, Кине и Јапана (градови, храмови, 
одећа, писмо) 

 Уметност народа Африке (маске и штитови) 
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  Словенска традиција (митологија, симболика и 
орнаментика) 

 

 
ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ БАЛКАНА И 
СРБИЈЕ 

 

 Културно наслеђе (значај и улога) 
 Традиционална музичка уметност Балкана (основне 

карактеристике у односу на ентитет и међусобни утицаји, 
сличности и разлике) 

 Традиционална музика Србије (певање, свирање, обичаји, 
обреди, ношња, кола...) 

 Начини очувања културног наслеђа 

  
 
ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ БАЛКАНА И 
СРБИЈЕ 

 

 Културно наслеђе (значај и улога) 
 Традиционална музичка уметност Балкана (основне 

карактеристике у односу на ентитет и међусобни утицаји, 
сличности и разлике) 

 Традиционална музика Србије (певање, свирање, обичаји, 
обреди, ношња, кола...) 

 Начини очувања културног наслеђа 

Компетенције  
 

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

 
седми или осми разред 

 
годишњи фонд часова 36 или 34 

 

Циљ часа 

 
Циљ учења слободне наставне активности Предузетништво је да 

допринесе развоју иновативности и предузимљивости код ученика, 
способности да се идеје претворе у акцију, способности за тимски рад и 
коришћење разноврсних извора знања ради бољег разумевања друштвених 
процеса и појава и преузимањa одговорне улоге у савременом друштву. 

 
 
 
 
 
 

Исходи 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
 
– наведе основна права потрошача и начине њихове заштите; 
– на декларацији пронађе најважније информације о производу и 
одреди однос цене и квалитета; 
– посматра занимања из перспективе некад и сад и предвиди 
могућности њиховог развоја у будућности; 
– повезује одређена занимања и врсту и нивое образовања; 
– препозна проблеме у свом непосредном окружењу и дискутује о 
могућностима њиховог решавања; 
– се укључи у иницијативе које се покрећу у школи; 
– разликује особине лидера и менаџера; 
– одговорно преузима задужења у тиму, сарађује са другим 
члановима тима и учествује у доношењу одлука; 
– планира, распоређује и управља ресурсима (знања и вештине, 
време, новац, технологије); 
– учествује у осмишљавању пословне идеје; 
– информише се о постојању сличних производа на тржишту; 
– комуницира са окружењем о креативним идејама свога тима; 
– примењује правила пословне комуникације; 
– поштује етичке принципе у пословању; 
– израчуна трошкове израде производа према датим инструкцијама; 
– прикупи информације о ценама сличних производа на тржишту и на 
основу њих одреди цену свог производа; 
– учествује у промоцији и продаји производа; 
– презентује рад свог тима. 

  
ЗАШТИТА ПРАВА ПОТРОШАЧА 
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Теме и кључни 
појмови 

 
 

 Однос цене и квалитета производа/услуге. 
 Декларација производа. 
 Уговорна обавеза за услугу. 
 Остваривање права потрошача 

 
СВЕТ РАДА 

 

 Свет занимања некад, сад и у будућности. 
 Професионална оријентација. 
 Професионални развој. 
 Форма и функција CV и мотивационог писма. 
 Концепт целоживотног учења. 

 
ПОКРЕНИ СЕБЕ И ДРУГЕ 

 
 

 Покретање иницијативе. 
 Менаџмент и лидерство. 

 
УЧЕНИЧКА ПРЕДУЗЕЋА 

 
 

 Појам предузећа (привредног субјекта). 
 Производ и/или услуга. 
 Појам тржишта. 
 Људски и материјални ресурси. 
 Пословна комуникација. 
 Основни етички принципи у пословању. 
 Процес производње и процес пружања услуга. 
 Цена производа или услуге. 
 Облици промовисања 
 производа. 
 Продаја производа или услуге. 

 
 

 
Компетенције 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДОМАЋИНСТВО 

 
седми или осми разред 

 
годишњи фонд часова 36 или 34 

 
 

Циљ часа 

 
Циљ учења слободне наставне активности Домаћинство је да ученици 

интегришу и функционализују знања стечена у оквиру различитих предмета 
у контексту свакодневног живота, да унапреде вештине и формирају навике у 
вези са важним активностима у свакодневном животу у области становања, 
одевања, исхране и употребе различитих материјала. 

 
 

Исходи 

 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 
 

– одговорно испуњава обавезе потребне за живот у заједници / 
домаћинству; 

– преиспита сопствене и навике других чланова заједнице/домаћинства 
и утиче на њихову промену ка рационалном планирању, економичној 
потрошњи и развијању одговорних еколошких навика; 

– користи рачунарске апликације, 3D приказ грађевинског објекта и 
унутрашњег уређења домаћинства, уважавајући потребе савремене културе 
становања; 

– учествује у активностима уређења и заштите домаћинства и окружења 
у коме се оно налази; 

– анализира карактеристике савремене културе становања и повеже 
развој и значај урбанизма за побољшање услова живљења домаћинства; 

– правилно разврастава и одлаже отпад из домаћинства, припрема га и 
предаје на рециклажу; 

– образлаже на примеру у домаћинству употребу обновљивих извора 
енергије и значај топлотне изолације са уштедом енергије у домаћинству; 

– правилно и безбедно користи уређаје за загревање и климатизацију 
простора; 

– разликује природне од вештачких тканина, правилно их употребљава и 
одржава; 

– планира буџет домаћинства и управља њиме; 
– планира радну недељу, укључује и усклађује обавезе које има као 

појединац и у заједници/ домаћинству; 
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 – припрема и уређује простор за ручавање и формира културне навике 
приликом узимања хране; 

– правилно се храни, води рачуна о сопственом здрављу и здрављу 
породице;-планира дневне оброке за своје домаћинство у складу са општим 
принципима правилне исхране уз уважавање потреба свих чланова 
домаћинства; 

– примењује основне технике и правила обраде и припреме намирница 
уз примену правилног руковања прибором, посуђем, справама и апаратима за 
припрему хране; 

– истражује и прави план набавке средстава за одржавање личне 
хигијене и чистоће домаћинства; 

– процењује значај и утицај информација и извора информација и 
повезује их са сопственим искуством ради решавања различитих 
проблемских ситуација; 

– комуницира на конструктиван начин; 
– процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот; 
– осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, 

одговорно се односи према свом животу, животу других и животној средини; 
– критички процењује сопствени рад и рад сарадника у групи; 
– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и афирмише 

толеранцију и равноправност у дијалогу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теме и кључни 
појмови 

 
САВРЕМЕНО ДОМАЋИНСТВО И ПОРОДИЦА 

 
 

 Домаћинство. 
 Организација домаћинства. 
 Породица, односи и потребе у породици и њихово усклађивање. 
 Формирање здраве породице. 
 Фазе породичног живота. 
 Култура као начин живота и културно наслеђе 

 
КУЛТУРА СТАНОВАЊА 

 
 

 Породично домаћинство на селу и у граду. 
 Породица и домаћинство. 
 Функционалне целине домаћинства и њихове улоге. 
 Технички апарати у домаћинству. 
 Безбедност у домаћинству. 
 Уређење домаћинства и околине у градској и сеоској средини. 
 Економично коришћење и потрошња воде у градском и сеоском 

домаћинству. 
 Уштеда енергије у домаћинству. 
 Хемијска и микробиолошка исправност воде. 
 Отпадне воде у домаћинству. 
 Основни хигијенски захтеви домаћинства. 
 Прикупљање, сортирање и одлагање отпада у домаћинству 
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САВРЕМЕНО ДОМАЋИНСТВО И ПОРОДИЦА 

 Домаћинство. 
 Организација домаћинства. 
 Породица, односи и потребе у породици и њихово усклађивање. 
 Формирање здраве породице. 
 Фазе породичног живота. 
 Култура као начин живота и културно наслеђе. 
 КУЛТУРА СТАНОВАЊА 
 Породично домаћинство на селу и у граду. 
 Породица и домаћинство. 
 Функционалне целине домаћинства и њихове улоге. 
 Технички апарати у домаћинству. 
 Безбедност у домаћинству. 
 Уређење домаћинства и околине у градској и сеоској средини. 
 Економично коришћење и потрошња воде у градском и сеоском 

домаћинству. 
 Уштеда енергије у домаћинству. 
 Хемијска и микробиолошка исправност воде. 
 Отпадне воде у домаћинству. 
 Основни хигијенски захтеви домаћинства. 
 Прикупљање, сортирање и одлагање отпада у домаћинству. 

 
 

КУЛТУРА ОДЕВАЊА 
 
 

 Улога одеће и обуће у животу човека. 
 Природни и вештачки материјали, њихова својства и употреба у 

домаћинству. 
 Одржавање одеће, кућног текстила, и декоративног плана у 

домаћинству. Одржавање и чишћење природних и вештачких 
материјала. 

 Организација складиштења кућног текстила, обуће и одеће. 
 Рециклажа кућног текстила и одеће. 

 
КУЛТУРА ПОНАШАЊА 

 
 

 Планирање и расподела буџета. 
 План набавке и избор артикала. 
 План и припреме за путовање. 
 Правила понашања у превозним средствима, у граду и на путовању. 
 Савремена средства комуникације и претраживање различитих 

информација. 

 
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ И ХИГИЈЕНЕ 
ДОМАЋИНСТВА 
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 Значај воде за одржавање хигијене. 
 Средства за личну хигијену. 
 Козметичка средства. 
 Кућна апотека. 
 Материјали за опремање домаћинства 
 Одржавање домаћинства 
 Отпадни материјали у домаћинству. 

 
ИСХРАНА У ДОМАЋИНСТВУ 

 
 

 Хранљиви састојци и животне намирнице. 
 Класификација животних намирница према пореклу (биљне и 

животињске), улози у организму (енергетска, градивна, заштитна и 
регулаторна) и саставу. 

 Енергетска вредност намирница. 
 Потребе за састојцима хране зависно од узраста, занимања, пола, 

спољашње средине, здравственог и физиолошког стања организма. 
 Рационална исхрана човека. 
 Принципи рационалне исхране. 
 Законски прописи, правилници о намирницама и квалитету хране. 
 Последице неправилне исхране. 
 Припремање хране, начини обраде намирница. 
 Хигијенски услови приликом припремања хране. 
 Одлагање, чување и конзервисање намирница. 
 Апарати и машине за припремање, чување и обраду хране и 

намирница 
 Загађујуће супстанце хране и мере заштите 
 Адитиви 
 Органска и ГМО храна 
 Култура исхране и понашање за трпезом: послуживање и узимање 

хране, стоно посуђе и прибор. 
 Национална кухиња и кухиње у свету 

 
 
 
 
 

Компетенције 

 
 

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

 
седми или осми разред 

 
годишњи фонд часова 36 или 34 

 
 

Циљ часа 

 
Циљ учења слободне наставне активности Филозофија са децом је да 

ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове који ће 
подстаћи и убрзати његов интелектуални развој и унапредити вештине 
размишљања, закључивања, самосталног, критичког и креативног 
мишљења. 

 
 
 
 

Исходи 

 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 
– критички промишља и анализира питања и проблеме свог окружења 
– са пажњом слуша саговорника и комуницира са другима на 

конструктиван начин 
– јасно изрази сопствене мисли и осећања 
– практикује интелектуалну отвореност и радозналост 
– уважава релевантне аргументе 
– практикује толеранцију и разлике у мишљењу 
– искаже објективност и непристрасност у процени властитих и туђих 

становишта, поступака и постигнућа 
– сарађује са члановима групе којој припада и одупре се притиску групе 

на асертиван начин 
– препозна проблеме у свом непосредном окружењу и дискутује о 

могућностима њиховог решавања 
– развије осетљивост за социјални и културни контекст 
– учествује у расправи која доприноси атмосфери отворености и 

узајамног уважавања 
– преузме одговорност за сопствене поступке, однос према природном 

и друштвеном окружењу, 
– усвоји интелектуалне врлине истинољубивости 
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Теме и кључни 
појмови 

 
 

 Појам добра/зла 
 Појам уметности 
 Појам правде 
 Појам слободе 
 Појам среће 
 Појам толеранције 
 Појам вршњачког насиља 
 Појам истине/лажи 
 Појам живота 
 Појам времена и простора 
 Појам пријатељства 
 Појам храбрости 
 Појам бога 
 Појам човека 
 Појам мудрости и знања 
 Појам света 
 Појам природе 
 Појам једнакости и различитости 
 Појам љубави 

 
 

Компетенције 

 

 
 Компетенција за целоживотно учење 
 Сарадња 
 Решавање проблема 
 Одговорно учешће у демократском друштву 
 Рад са подацима и информацијама 
 Дигитална компетенција 
 Комуникација 
 Одговоран однос према околини 
 Естетичка компетенција 
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Ваннаставне активности 

годишњи фонд часова : 36 

  
Исходи 

 
 
Школа је у обавези да својим Школским 
програмом и Годишњим планом рада предвиди 
различите програме ваннаставних активности у 
складу са интересовањима ученика, ресурсима и 
просторним могућностим. Поред организације 
излета, екскурзије, посета изложбама и сарадње 
са локалном самоуправом, ученицима треба 
понудити већи број друштвених, техничких, 
хуманитарних, спортских и културних 
активности. 

 
. 

 Учешће ученика у друштвеним, 
техничким, хуманитарним, 
спортским и културним 
активностима доприноси многим 
важним исходима образовања и 
васпитања, као што су: 

– задовољење различитих 
образовних потреба и интересовања 
ученика; 
– препознавање професионалних 
способности и интересовања, 
упознавање са светом рада; 
– надоградња исхода који се 
остварују у оквиру редовне наставе 
и доприносе развоју 
међупредметних исхода; 
– унапрeђивање различитих 
способности (интелектуалне, 
физичке, креативне, радне...); 
– јачање капацитета ученика за 
разликовање безбедног од 
небезбедног понашања и заштиту 
од ризичног понашања; 
– подстицање хуманог и одговорног 
односа према себи, другима и 
окружењу, јачање осетљивости за 
оне којима је потребна помоћ (нпр. 
стари и болесни); 
– унапређивање различитих врста 
писмености (језичке, медијске, 
културне, научне...); 
– култивисање коришћења 
слободног времена; 
– подстицање интеркултуралног 
дијалога; 
– разумевање концепта инклузије и 
јачање осетљивости за различитост; 
– јачање генерацијских веза између 
ученика различитих одељења без 
компетитивности; 
– релаксацијa, растерећење 
напетости ученика, 
самоисказивање; 
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 – јачање везе са локалном 
заједницом; 
– развој осећања припадности 
својој школској заједници; 
– подстицање самосталности, 
проактивности и предузимљивост; 
– припрема за решавање 
различитих животних ситуација; 
– промоција школе и њеног 
идентитета. 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19), 
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6.1.8. Осми разред 
 
 

8. разред 

Српски језик и књижевност 

годишњи фонд часова 136 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 
да: 

 
Циљеви учења предмета Српски језик 
и књижевност јесу да се ученик 
оспособи да правилно користи српски 
језик у различитим комуникативним 
ситуацијама, у говору и писању; да 
кроз читање и тумачење књижевних 
дела развија читалачке компетенције 
које, уз књижевно знање, обухватају 
емоционално и фантазијско 
уживљавање, живо памћење, 
истраживачко посматрање; подстичу 
имагинацију и уметнички 
сензибилитет, естетско доживљавање 
и критичко мишљење, морално 
просуђивање и асоцијативно 
повезивање; да се одговарајућим 
врстама читања оспособљава да 
усмерено приступа делу и приликом 
тумачења открива различите слојеве 
и значења; да стиче основна знања о 
месту, улози и значају језика и 
књижевности у култури, као и о 
медијској писмености; да стиче и 
развија најшира хуманистичка знања 
и да научи како функционално да 
повезује садржаје предметних 
области. 
. 

– чита са разумевањем књижевноуметничке текстове 
и остале типове текстова, примењујући различите 
стратегије читања; 
– тумачи значења, језичке, естетске и структурне 
особине уметничких текстова, користећи књижевне 
термине и појмове; 
– критички промишља о стварности на основу 
прочитаних дела; 
– истакне универзалне вредности књижевног дела и 
повеже их са сопственим искуством и околностима у 
којима живи; 
– повеже писце и дела из обавезног дела програма од 
5. до 8. разреда; 
– издвоји основне одлике књижевног рода и врсте у 
конкретном тексту, као и језичко-стилске 
карактеристике текста у склопу интерпретације; 
– уочи слојевитост књижевног дела и међужанровско 
прожимање; 
– повеже књижевна дела са историјским или другим 
одговарајућим контекстом; 
– одреди временски оквир у којем је писац стварао; 
– разликује аутора књижевноуметничког текста од 
наратора, драмског лица или лирског субјекта; 
– препозна националне вредности и негује 
културноисторијску баштину, поштујући особености 
сопственог народа и других народа; 
– учествује у избору књижевних дела и начина 
њихове обраде и представљања; 
– објасни настанак и развој српског књижевног 
језика; 
– разуме значај књижевног језика за културу и 
историју српског народа; 
– сврста српски језик у одговарајућу језичку групу у 
Европи; 
– именује дијалекте српског језика; 
– разуме постојеће језичке прилике у Србији; 
– издвоји делове творенице и препозна основне 
моделе њиховог грађења; 
– користи садржаје из граматике обрађене у 
претходним разредима и повеже их са новим 
градивом; 
– доследно примени правописну норму; 
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 – примени основна правила о распореду акцената; 
– уочи разлику између научног, административног и 
разговорног функционалног стила; 
– пише и говори поштујући карактеристике 
различитих функционалних стилова; 
– уочи разлику између речи и лексеме; 
– препозна метафору и метонимију као лексичке 
механизме и разуме значење вишезначних речи 
карактеристичних за свакодневну комуникацију; 
– разуме значење застарелих речи и неологизама; 
– користи речник, енциклопедију и лексикон; 
– уочи манипулацију у пропагандним текстовима; 
– напише приказ, расправу и краћи есеј; 
– разликује делове текста и књиге – укључујући 
индекс, појмовник, библиографију – и уме да их 
користи; 
– повезује информације и идеје изнесене у тексту, 
уочава јасно исказане односе и изводи закључак 
заснован на тексту. 

Кључни појмови  
књижевност, језик, језичка култура. 

 
 

Теме: 

 
 

 КЊИЖЕВНОСТ 
 ЈЕЗИК 

 
Граматика, Правопис, Ортоепија 

 
 ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Поједини наставни садржаји за које наставник процени да 
се током године не могу реализовати на редовним часовима, 
могу се планирати за обраду на часовима пројектне наставе, 
амбијенталне, као и на часовима додатног рада и рада у 
секцијама. 

 
Компетенције 

Језичке компетенције 
Компетенције за целоживотно учење, 
Вештина комуникације, 
Рад са подацима и информацијама, 
Дигитална компетенција, 
Вештина сарадње, 
Вештина за живот у демократском друштву, 
Естетска компетенција 

 
 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, Просветни гласник 11/2019) 
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8. razred 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

136 óra 

Cél KIMENET 

A tematikai egységek/területek 
feldolgozása után a tanuló a 

következőkre képes: 

A magyar nyelv és irodalom oktatásának és 
tanulásának célja, hogy a tanuló ápolja a magyar 
nyelvet, helyesen használja a különféle 
kommunikációs szituációkban, beszédben és 
írásban; az irodalmi művek olvasása és 
értelmezése révén fejlessze képzelőerejét, 
esztétikai-művészeti tudatosságát és 
kifejezőkészségét, kritikai és erkölcsi 
ítélőképességét; alapvető tájékozottságot szerezzen 
az irodalomtörténet és -elmélet, az általános és 
magyar nyelvészet, valamint a mediális írásbeliség 
terén; az interdiszciplinaritás jegyében 
összefüggésbe hozza a nyelvet és irodalmat más 
művészeti ágakkal és tudományterületekkel; 
bevezesse a tanulót a tudományos 
gondolkodásmódba; értékelje és becsülje a nemzeti 
értékeket és hagyományokat, fogadja el a 
különböző kultúrákat és fejlessze az interkulturális 
kommunikációt; alapozza meg és bővítse a 
kulcskompetenciákat, amelyek képessé teszik őt a 
minőségi életvitelre, a munkára, az önmegértésre 
és az élethosszig tartó tanulásra. 

 

 
. 

értelemmel olvas irodalmi-művészeti 
szövegeket és más típusú szövegeket, 
különböző olvasási technikákat 
alkalmazva; 

értelmezi a szépirodalmi szövegek 
jelentését, nyelvi, esztétikai és 
strukturális sajátosságait, közben 
megfelelő terminusokat és poétikai 
fogalmakat használ; 

az elolvasott művek alapján kritikusan 
gondolkodik a valóságról; 

kiemeli az irodalmi mű univerzális 
értékeit és összeköti őket saját 
tapasztalatával és életkörülményeivel; 

összeköti az 5–8. osztályos kötelező 
tananyagban szereplő írókat és műveket; 

– a konkrét szöveg interpretációja során 
felfedezi a műnem és műfaj alapvető 
jellemzőit, valamint a szöveg nyelvi- 
stilisztikai jellegzetességeit; 

felismeri az irodalmi mű rétegeit és a 
műfajközi átszövődéseket; 

összeköti az irodalmi műveket a 
történelmi vagy más megfelelő 
kontextussal; 

meghatározza a periódust, amelyben az 
író alkotott; 

különbséget tesz az irodalmi szöveg 
szerzője és a narrátor vagy lírai én 
között; 

felismeri a nemzeti értékeket és ápolja a 
történelmi és kulturális örökséget, 
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 tiszteli saját nemzetének és más 
nemzeteknek a sajátosságait; 

részt vesz az irodalmi művek, valamint 
feldolgozásuk és interpretálásuk 
módjának kiválasztásában; 

 

használja az előző osztályokban 
feldolgozott nyelvtani anyagot, és 
összeköti az új ismeretekkel; 

megmagyarázza a magyar irodalmi 
nyelv keletkezését és fejlődését; 

megérti az irodalmi nyelv jelentőségét a 
magyar nemzeti kultúra és történelem 
szemszögéből; 

besorolja a magyar nyelvet a megfelelő 
nyelvcsaládba és nyelvtípusba; 

ismeri a magyar nyelv (vázlatos) 
történetét; 

felismeri a mai magyar nyelv főbb 
rétegeit (regionális változatok, 
dialektusok, szociolektusok, 
regiszterek); 

megnevezi a magyar nyelvjárásokat; 

megérti az aktuális szerbiai 
nyelvviszonyokat; 

felismeri a szóösszetétel fajtáit, valamint 
a szóképzés és egyéb, ritkább 
szóalkotási módokat; 

szétválasztja a képzett szavak 
összetevőit, és felismeri képzésük 
alapvető módjait; 

következetesen alkalmazza a helyesírási 
normákat; 

megkülönbözteti az összetett mondat 
fajtáit (ezen belül megnevezi az alá- és 
mellérendelő mondatfajtákat); 

felismeri a különbséget az írott nyelvi 
közlés (publicisztikai, tudományos, 
hivatalos stílus) és a szóbeli közlés 
stílusa között; 
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 írásban és beszédben tiszteletben tartja a 
különböző funkcionális stílusok 
jellegzetességeit; 

felismeri a szó és a lexéma közötti 
különbséget; 

felismeri a metaforát és a metonímiát 
mint szótani mechanizmusokat, és 
megérti a mindennapi kommunikációra 
jellemző többjelentésű szavak értelmét; 

megérti az archaizmusok és 
neologizmusok jelentését; 

használja a nyomtatott és elektronikus 
szótárakat, enciklopédiákat és 
lexikonokat; 

felismeri a tömegkommunikáció 
szerepét és befolyását; 

tájékozódik a világháló és egyéb 
korszerű kommunikációs technológiák 
által meghonosított műfajok és 
nyelvi/nyelvhasználati formák között; 

propagandaszövegekben felismeri a 
manipulációt; 

leírást, jellemzést, rövidebb esszét ír; 

megkülönbözteti a szöveg és a könyv 
részeit – beleértve a tárgy- és 
névmutatót, az idegen szavak és 
kifejezések jegyzékét, bibliográfiát, és 
alkalmazza ezeket; 

összeköti a szövegben ismertetett 
információkat, következtetéseket von le 
a szöveg alapján. 

 
Kulcsfogalmak 

 
irodalom, nyelv, nyelvkultúra. 

 
TERÜLET/ ТEMATIKAI EGYSÉG 

IRODALMI ISMERETEK 
 

NYELVI ISMERETEK 

Nyelvtan 

Helyesírás és nyelvhelyesség 

NYELVKULTÚRA 
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Компетенције 

 

Детаљније у Правилнику о допунама Правилника о програму наставе и учења за осми разред 
основног образовања и васпитања - ПГ 6/2020 
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8. разред 

Српски као нематерњи језик 

годишњи фонд часова 68 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик 
ће бити у стању да: 

 
 

Циљ учења српског као 
нематерњег језика јесте оспособљавање ученика да 
води усмену и писану комуникацију са говорницима 
српског као матерњег језика ради каснијег пуног 
укључивања у живот заједнице и остваривања 
грађанских права и дужности, као и упознавање српске 
културне баштине и развијање интеркултуралности као 
темељне вредности демократског друштва. 

 
. 

– разуме и користи предвиђени 
лексички фонд; 
– разуме и користи граматичку 
материју усвајану у претходним 
разредима; 
– у говору и писању уобличава 
сложеније синтагме и користи 
зависне реченице; 
– разуме исказе у којима се 
употребљава презент за 
будућност и прошлост; 
– савладане (већ усвојене) 
садржаје из књижевности 
повезује са новим 
књижевноуметничким 
текстовима и користи их у 
њиховом тумачењу; 
– упореди сопствени доживљај 
књижевног дела са доживљајем 
свог друга, уз образложење; 
– одабрана књижевна дела 
предвиђена наставним 
програмом локализује у основне 
књижевне контексте 
(усмена/ауторска и 
лирска/епска/драмска 
књижевност); 
– разуме значај дела великих 
српских писаца за српску 
културу; 
– упоређује књижевност на 
матерњем језику са српском 
књижевношћу; 
– уочава битне поетске елементе 
у структури 
књижевноуметничког текста 
користећи књижевнотеоријско 
знање стечено на часовима 
матерњег језика; 
– образложи разлике између 
књижевноуметничког и 
неуметничког текста који 
обрађују исте/сличне теме, 
ликове и догађаје; 



350 
 

 – разуме садржај јасно 
изговореног текста о стварима, 
особама и активностима из 
свакодневног живота; 
– разуме садржај емисија 
електронских медија о познатој 
теми; 
– учествује у свакодневној 
комуникацији користећи изразе 
у складу са говорном 
ситуацијом; говори о познатим 
темама, поставља питања, даје 
одговоре, самостално излаже у 
складу са предвиђеним темама и 
садржајима; 
– чита и већим делом разуме 
краћи непознат текст писан 
ћирилицом или латиницом, 
тематски близак његовом 
интересовању и узрасту; 
– пише ћирилицом или 
латиницом текст до 15 реченица 
на теме предвиђене програмом. 

Кључни појмови српски као нематерњи језик, 
слушање, разумевање, 

говор, читање, писање 

 

Теме: 

 
 

 Језик 
 Књижевност 
 Језичка кулутра 

 
Обавезна су два писмена задатка 

у току школске године 
(у другом и у четвртом 

класификационом периоду). 

 
Компетенције 

Језичке компетенције 
Социокултурне 
компетенције 
Медијација 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, Просветни гласник 11/2019) 
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8. разред 

СТРАНИ ЈЕЗИК - Енглески језик 

Годишњи фонд часова 68 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 

Циљ учења Страног језика јесте да се 
ученик усвајањем функционалних знања о 
језичком систему и култури и развијањем 
стратегија учења страног језика оспособи за 
основну писану и усмену комуникацију и 
стекне позитиван однос према другим 
језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном наслеђу. 

– разуме општи смисао и главне информације 
из уобичајених текстова који се односе на 
представљање и тражење/ давање 
информација личне природе; 
– тражи, саопшти, пренесе информације 
личне природе или податке о себи и другима; 
– у неколико повезаних исказа представи 
себе, своју ужу/ширу породицу и пријатеље 
користећи једноставнија језичка средства; 
– разуме општи смисао и главне информације 
из текстова који се односе на опис бића, 
предмета, места, појaва, радњи, стања и 
збивања; 
– размени информације које се односе на 
опис бића, предмета, места, појaва, радњи, 
стања и збивања; 
– повеже неколико исказа у краћи текст којим 
се описују и пореде бића, предмети, места, 
појаве, радње, стања и збивања; 
– разуме краће низове исказа који се односе 
на предлоге, савете и позиве на заједничке 
активности и одговори на њих уз 
одговарајуће образложење; 
– упути предлоге, савете и позиве на 
заједничке активности користећи ситуационо 
прикладне комуникационе моделе; 
– затражи и пружи детаљније информације у 
вези са предлозима, саветима и позивима на 
заједничке активности; 
– разуме краће низове обавештења, молби и 
захтева који се односе на потребе и 
интересовања и реагује на њих; 
– саопшти краће низове обавештења, молби и 
захтева који се односе на потребе и 
интересовања; 
– разуме и на прикладан начин одговори на 
честитку, захвалност и извињење; 
– упути честитку, захвалност и извињење 
користећи ситуационо прикладне 
комуникационе моделе; 
– разуме и следи краће низове упутстава у 
вези с уобичајеним ситуацијама из 
свакодневног живота; 
– тражи и пружи неколико везаних 
једноставнијих упутстава у вези с 
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 уобичајеним ситуацијама из свакодневног 
живота; 
– разуме општи смисао и главне информације 
из текстова који се односе на описивање 
радњи и ситуација у садашњости; 
– разуме општи смисао и главне информације 
из текстова који се односе на описивање 
способности и умећа у садашњости; 
– размени неколико информација у низу које 
се односе на радње у садашњости; 
– опише радње, способности и умећа 
користећи неколико везаних исказа; 
– разуме општи смисао и главне информације 
из текстова који се односе на описивање 
искустава, догађаја и способности у 
прошлости; 
– размени неколико информација у низу о 
искуствима, догађајима и способностима у 
прошлости; 
– опише искуства, догађаје и способности из 
прошлости повезујући неколико краћих 
исказа у смислену целину; 
– разуме општи смисао и главне информације 
из текстова који се односе на одлуке, 
обећања, планове, намере и предвиђања у 
будућности; 
– размени неколико исказа у вези са 
обећањима, одлукама, плановима, намерама и 
предвиђањима у будућности; 
– саопшти планове, намере и предвиђања; 
– разуме општи смисао и главне информације 
из текстова који се односе на жеље, 
интересовања, потребе, осете и осећања; 
– размени неколико повезаних информација у 
вези са жељама, интересовањима, осетима и 
осећањима; 
– искаже и образложи жеље, интересовања, 
потребе, осете и осећања; 
– разуме краће низове исказа који описују 
просторне односе, оријентацију и правац 
кретања; 
– затражи и пружи обавештења о просторним 
односима, оријентацији и правцу кретања; 
– разуме једноставније текстове који се 
односе на дозволе, забране, упозорења, 
правила понашања и обавезе и реагује на 
њих; 
– размени неколико информација које се 
односе на дозволе, забране, упозорења, 
правила понашања и обавезе; 
– разуме општи смисао и главне информације 
из краћих текстова који се односе на 
поседовање и припадање; 
– размени неколико краћих, везаних исказа 
који се односе на поседовање и припадање; 
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 – разуме општи смисао и главне информације 
из краћих текстова који се односе на 
изражавање допадања и недопадања; 
– размени неколико краћих, везаних исказа 
који се односе на изражавање допадања и 
недопадања и даје кратка образложења; 
– разуме општи смисао и главне информације 
из краћих текстова који се односе на 
изражавање мишљења; 
– тражи и саопшти мишљење, слагање/ 
неслагање и даје кратка образложења; 
– разуме краће низове исказа који се односе 
на количину, димензије и цене; 
– размени информације у вези са количином, 
димензијама и ценама. 

Кључни појмови комуникативни приступ 

функционална употреба језика 

интеркултурност 

 
 

Комуникативне функције: 

 
 

 ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 
ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 
ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ И 
ДРУГИМА 

 ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 
ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 
ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА И 
ЗБИВАЊА 

 ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И 
САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ 
ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ И 
РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 

 ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 
ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТЕЊА, 
ИЗВИЊЕЊА, ЧЕСТИТАЊА И 
ЗАХВАЛНОСТИ 

 РАЗУМЕВАЊЕ, ДАВАЊЕ И 
ТРАЖЕЊЕ УПУТСТАВА 

 ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 
САДАШЊОСТИ 

 ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 
ПРОШЛОСТИ 
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  ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 
РАДЊИ (ПЛАНОВА, 
НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА) 

 ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 
ИНТЕРЕСОВАЊА, 
ПОТРЕБА, ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА 

 ИСКАЗИВАЊЕ 
ПРОСТОРНИХ ОДНОСА И 
УПУТСТАВА ЗА 
ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 
ПРОСТОРУ 

 ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 
ЗАБРАНА, УПОЗОРЕЊА, 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И 
ОБАВЕЗА 

 ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА 

 ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА 
И НЕДОПАДАЊА 

 ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА 
 ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ, 

ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА 

Компетенције Језичке компетенције: слушање, 
читање, писање, говор, 
Социокултурна компетенција и 

медијација 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, Просветни гласник 11/2019) 
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8. разред 

Ликовна култура 

годишњи фонд часова 34 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
Циљ наставе и учења Ликовне културе је да 
се ученик, развијајући стваралачко мишљење 
и естетичке критеријуме кроз практични рад, 
оспособљава за комуникацију и да изграђује 
позитиван однос према култури и 
уметничком наслеђу свог и других народа. 
. 

 
– бира одговарајући прибор, материјал, технику, 

уређај и апликативни програм за изражавање 
идеја, имагинације, емоција, ставова и порука; 

– користи разноврсне податке и информације као 
подстицај за стваралачки рад; 

– примењује знања о елементима и принципима 
компоновања у стваралачком раду и 
свакодневном животу; 

– реализује једноставне ликовне пројекте, 
самостално и у сарадњи са другима; 

– дискутује аргументовано о својим и радовима 
других уважавајући различита мишљења; 

– прави презентације усклађујући слику и текст и 
приказујући кључне податке и визуелне 
информације; 

– тумачи садржаје одабраних уметничких дела и 
одабрану визуелну метафорику; 

– разговара о значају културне баштине за лични 
развој, развој туризма и очување културног 
идентитета земље. 

Кључни појмови  
простор, облик, линија, боја, 

текстура, светлина 
 
Теме: 

 КОМПОЗИЦИЈА 
 НАСЛЕЂЕ 
 КОМУНИКАЦИЈА 

 
Компетенције 

Естетска компетенција, еколошка 
компетнција, вештина сарадње, 
Рад са подацима и информацијама, 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, ПГ-11/2019) 
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8. разред 

Музичка култура 

годишњи фонд часова 34 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 

Циљ учења предмета Mузичка култура је 
да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња 
зa музичку умeтнoст, стваралачко и 
критичко мишљење, формира естетску 
перцепцију и музички укус, као и 
одговоран однос према очувању музичког 
наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa. 
. 

– повеже различите видове музичког изражавања са 
друштвено-историјским амбијентом у коме су 
настали; 
– уочи основне карактеристике музичког 
стваралаштва у роматизму, импресионизму и 
савременом добу; 
– препознаје националне игре у делима уметничке 
музике; 
– наведе изражајна средстава музичке уметности 
карактеристична за период романтизма, 
импресионизма и савременог доба; 
– разликује музичке форме романтизма, 
импресионизма и савременог доба; 
– идентификује репрезентативне музичке примере 
најзначајнијих представника романтизма, 
импресионизма и савременог доба; 
– идентификује елементе музике ранијих епоха као 
инспирацију у музици савременог доба; 
– препозна врсту дувачких инструмента по изгледу 
и звуку; 
– опише начин добијања тона код дувачких 
инструмената; 
– препозна инструмент или групу према врсти 
композиције у оквиру датог музичког стила; 
– објасни како је музика повезана са другим 
уметностима и областима ван уметности (музика и 
религија; технологија записивања, штампања нота; 
извођачке и техничке могућности инструмената; 
– изводи музичке примере користећи глас, покрет и 
инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 
– користи музичке обрасце у осмишљавању 
музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 
– комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке 
целине глaсoм, инструмeнтом или пoкрeтом; 
– учествује у креирању и реализацији шкoлских 
прирeдби, догађаја и пројеката; 
– изрази доживљај музике језиком других уметности 
(плес, глума, писана или говорна реч, ликовна 
уметност); 
– примењује принцип сарадње и међусобног 
подстицања у комуникацији и заједничком 
музицирању; 
– се понаша у складу са правилима музичког 
бонтона у различитим музичким приликама; 
– критички просуђује утицај музике на здравље; 
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 – користи могућности ИКТ-а за самостално 
истраживање, извођење и стваралаштво. 

 
Кључни појмови 

 
романтизам, програмска и апсолутна 

музика, соло песма, 
клавирска минијатура, музичко-сценска 

дела, савремено доба, 
музички жанрови 

 
 

Теме: 

 ЧОВЕК И МУЗИКА 
 МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 
 СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
 ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 
 МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

 
Компетенције 

Естетска компетенција, вештина 
сарадње, дигитална компетенција, 
Вештина комуникације, рад са 
подацима и информацијама 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, Просветни гласник 11/2019) 
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8. разред 

Историја 

Годишњи фонд часова: 68 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Циљ учења Историје је да ученик, 
изучавајући историјске догађаје, 
појаве, процесе и личности, стекне 
знања и компетенције неопходне за 
разумевање савременог света, 
развије вештине критичког 
мишљења и одговоран однос према 
себи, сопственом и националном 
идентитету, културно-историјском 
наслеђу, друштву и држави у којој 
живи. 

– смешта кључне догађаје, појаве и процесе из 
савремене историје на временској ленти; 
– уочи динамику различитих историјских појава и 
промена на историјској карти; 
– пореди различите историјске изворе и рангира их на 
основу њихове сазнајне вредности; 
– анализира и процени ближе хронолошко порекло 
извора на основу садржаја; 
– поредећи различите изворе о истој историјској појави 
или догађају, анализира позицију аутора; 
– доведе у везу узроке и последице историјских 
догађаја, појава и процеса на конкретним примерима; 
– наведе специфичности друштвених појава, процеса, 
политичких идеја, ставова појединаца и група у 
историјском периоду савременог доба; 
– образложи значај и улогу истакнутих личности у 
датом историјском контексту; 
– уочи елементе континуитета и дисконтинуитета 
српске државности; 
– изведе закључак о повезаности националне историје са 
регионалном и светском, на основу датих примера; 
– образложи утицај историјских догађаја, појава и 
процеса на савремено друштво; 
– идентификује основне карактеристике тоталитарних 
идеологија и наводи њихове последице у историјском и 
савременом контексту; 
– препозна,на примерима из савремене историје, 
важност поштовањаљудских права; 
– наведе примере како су идеје о родној, верској и 
етничкој равноправности утицале на савремене 
политичке прилике и развој друштва; 
– пореди положај и начин живота припадника 
различитих друштвених група у историјском периоду 
савременог доба; 
– илуструје примерима утицај научно-технолошког 
развоја на промене у друштву, економији и природном 
окружењу; 
– образложи утицај различитих друштвено-економских 
система на свакодневни живот људи, анализирајући дате 
примере; 
– препозна како су културне интеракције, и сарадња 
различитих етничких и социјалних група утицали на 
политички, друштвени и привредни живот; 
– наведе примере утицаја спортских и уметничких 
достигнућа на обликовање савременог друштва; 
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 – идентификује узроке, елементе и последице 
историјских сукоба и ратова и дискутује о могућим 
начинима превенције конфликата; 
– објасни значење појмова геноцид и Холокауст; 
– изведе закључке о узроцима, току и последицама 
ратова условљених распадом СФРЈ користећи изворе 
различитог порекла и сазнајне вредности; 
– изрази ставове, засноване на историјским 
аргументима, уважавајући мишљење саговорника; 
– препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку 
позицију у историјском извору и формулише став који 
се супротставља манипулацији; 
– критички се односи према информацијама из медија 
користећи се историјским знањима и вештинама; 
– анализира историјске догађаје и појаве на основу 
доступног аудио-визуелног изворног материјала; 
– осмисли, спроведе и презентује резултате 
истраживања заснованог на одабраним историјским 
изворима и литератури, користећи ИКТ; 
– образложи смисао неговања сећања на важне догађаје 
и личности из историје савременог доба; 
– истражи меморијалне споменике у локалној средини и 
учествује у организовању и спровођењу заједничких 
школских активности везаних за развој културе сећања; 
– покаже одговоран однос према културно-историјском 
наслеђу сопственог и других народа; 
– уочи одраз историјских догађаја и појава у књижевним 
и уметничким делима; 
– препозна историјску димензију политичких, 
културних и технолошких промена у савременом свету 
и Републици Србији. 

 
Кључни појмови 

 
Октобарска револуција, Версајски уговор, Друштво народа, 

тоталитаризам, диктатуре, комунизам, фашизам, нацизам, 
социјализам, антифашизам, антисемитизам, милитаризам, Други 

светски рат, гето, Холокауст, геноцид, Аушвиц, Јасеновац, 
Организација Уједињених нација, феминизам, шовинизам, 

ксенофобија, репресија, пацифизам, деколонизација, људска права, 
националне мањине, дискриминација, демократија, тероризам, 

хладни рат, атомска енергија, глобализација, миграције, 
југословенска идеја, југословенска држава, Република Србија, 

транзиција, дигитална револуција, популарна култура 

 
 

Теме: 

 ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ 

 ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ НАРОД У 
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ У 
ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА 
РАТА 

 ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 
 СВЕТ, ЕВРОПА И СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ У 
ПЕРИОДУ ХЛАДНОГ РАТА 
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  СВЕТ, ЕВРОПА, СРПСКA ДРЖАВА И 
НАРОД У САВРЕМЕНИМ 
ПРОЦЕСИМА 

Компетенције Међупредметне компетенције 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, ПГ-11/2019) 
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8. разред 

Географија 

годишњи фонд часова 68 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

 
 
Циљ учења Географије је да ученик појмовно и 
структурно овлада природно-географским, 
демографским, насеобинским, политичко- 
географским, економско-географским, 
интеграционим и глобалним појавама и 
процесима у Србији и свету уз неговање 
вредности мултикултуралности и патриотизма. 

 
. 

– учествује у предлагању и реализацији 
истраживачког пројекта у локалној 
средини; 
– анализира тематске карте и 
статистичке податке и графички их 
приказује; 
– одреди географски положај Србије и 
доведе га у везу са историјско- 
географским развојем; 
– анализира карактеристике граница и 
пограничних крајева Србије; 
– опише узроке и последице 
геотектонских процеса на територији 
Србије; 
– класификује облике рељефа на 
територији Србије и именује 
репрезентативне; 
– анализира утицај климатских фактора 
и климатских елемената на климу 
Србије; 
– класификује и описује својства водних 
објеката користећи карту Србије; 
– наводи начине коришћења вода 
Србије; 
– препознаје ефекте утицаја физичко- 
географских процеса на човека и 
адекватно реагује у случају природних 
непогода; 
– доведи у везу распрострањеност 
биљних и животињских врста и 
физичко-географске карактеристике 
простора; 
– објашњава популациону динамику 
становништва Србије: кретање броја 
становника, природни прираштај и 
миграције; 
– изводи закључке о утицају 
популационе динамике на структуре 
становништва у нашој земљи; 
– изводи закључке о важности 
предузимања мера популационе 
политике; 
– израђује и анализира графичке приказе 
структура становништва; 
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 – објашњава утицај природних и 
друштвених фактора на настанак, развој 
и трансформацију насеља у нашој 
земљи; 
– уз помоћ карте Србије и других извора 
информација анализира утицај 
природних и друштвених фактора на 
развој и размештај привредних 
делатности у нашој земљи; 
– доводи у везу размештај привредних 
делатности са квалитетом животне 
средине у нашој земљи; 
– препознаје ефекте производње и 
коришћења различитих извора енергије 
на квалитет животне средине; 
– описује репрезентативне објекте 
природне и културне баштине и 
означава их на карти; 
– процењује важност очувања природне 
и културне баштине Србије; 
– објашњава утицај историјских и 
савремених миграција на размештај 
Срба у свету. 

 
Кључни појмови 

 
географски положај, границе и величина 

територије Србије, 
физичко-географске одлике Србије, 

друштвено-географске 
одлике Србије, природна и културна 

баштина Србије, 
географија завичаја, Срби у региону и 

дијаспори. 

 
 

Теме: 

 ГЕОГРАФСКИ 
ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И 
ВЕЛИЧИНА 
ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ 

 ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ 
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

 ДРУШТВЕНО- 
ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

 ПРИРОДНА И 
КУЛТУРНА БАШТИНА 
СРБИЈЕ 

 ГЕОГРАФИЈА 
ЗАВИЧАЈА 

 СРБИ У РЕГИОНУ И 
ДИЈАСПОРИ 

Компетенције Међупредметне компетенције 
Учење 

– Комуникација 
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 – Сарадња 

– Одговоран однос према околини 

– Рад са подацима и информацијама 

– Дигитална 

– Естетичка 

– Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 

– Одговоран однос према околини 
 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, ПГ- 11/2019) 
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8. разред 

Физика 

годишњи фонд часова 68 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
 

Циљ учења Физике јесте 
упознавање ученика са 
природним појавама и 
основним законима природе, 
стицање основе научне 
писмености, оспособљавање 
за уочавање и распознавање 
физичких појава и активно 
стицање знања о физичким 
феноменима кроз 
истраживање, усвајање 
основа научног метода и 
усмеравање према примени 
физичких закона у 
свакодневном животу и раду. 

– повезује физичке величине које описују осцилације и таласе; 
– описује карактеристике звука, ултразвукa и инфразвукa и наводи 

примере примене ултразвука; 
– анализира примере одбијања и преламања светлости, тоталне 

рефлексије (огледала, сочива) и користи лупу и микроскоп; 
– демонстрира и објасни: осциловање куглице клатна и тела 

обешеног о опругу, осциловање жица и ваздушних стубова; 
– демонстрира и објасни: појаву сенке, функционисање ока и 

корекцију вида; 
– примењује превентивне мере заштите од буке и од прекомерног 

излагања Сунчевом зрачењу; 
– демонстрира узајамно деловање наелектрисаних тела и објасни од 

чега оно зависи; 
– прикаже и опише електрично поље, израчуна силу којом поље 

делује на наелектрисање и повеже електрични напон и јачину 
електричног поља; 

– објасни провођење струје кроз метале, течности и гасове и упореди 
отпорности металних проводника на основу њихових 
карактеристика; 

– наводи и користи различите изворе електричне струје (ЕМS) и зна 
да их разврста ради рециклаже; 

– познаје основне елементе електричног кола и уме да их повеже, 
изабере одговарајући опсег мерног инструмента и мери јачину 
струје и напон, одређује вредност отпорности редно и паралелно 
везаних отпорника и резултате прикаже табеларно и графички; 

– описује ефекте који се испољавају при протицању електричне 
струје; 

– описује узајамно деловање два паралелна проводника са струјом, 
деловање магнетног поља на струјни проводник и принцип рада 
електромагнета и електромотора; 

– објасни принцип рада компаса и природу Земљиног магнетног 
поља; 

– користи компас и апликације за паметне телефона за оријентацију у 
природи; 

– препозна основна својства наизменичне струје, израчуна потрошњу 
електричне енергије у домаћинству и да се придржава основних 
правила безбедности при коришћењу електричних уређаја у 
свакодневном животу; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке задатке из сваке 
наведене области; 

– објасни структуру атомског језгра и нуклеарне силе; 
– опише радиоактивност, врсте зрачења, радиоактивне изотопе, 

познаје њихово дејство, примену и мере заштите; 
– разликује фисију и фузију и наводи могућности њихове примене. 
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Кључни појмови осцилације, таласи, звук, светлост, електрично поље, 
магнетно поље, електрична струја, атом, атомско језгро, 

радиоактивност. 

 
 

Теме: 

 
 

• Осцилаторно и таласно 
кретање 6 + 2 часа 

 
• Светлосне 
појаве 13   + 2 часа 

 
• Електрично 
поље 10   +   0 часова 

 
• Електрична 
струја 15   +   3 часа 

 
• Магнетно 
поље 6   +   0 часова 

 
• Елементи атомске и 

нуклеарне 
физике 8   +   0 часова 

 
• Физика и савремени 
свет 3 +   0 часова 

Компетенције Међупредметне компетенције 
Учење 

– Комуникација 

– Сарадња 

– Одговоран однос према околини 

– Рад са подацима и информацијама 

– Дигитална 

– Естетичка 

– Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

– Одговоран однос према околини 
 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, Педагошки гласник 11/2019) 

8. разред 
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Математика 

годишњи фонд часова  136 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 
да: 

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

 
. 

– примени Талесову теорему у геометријским 
задацима и реалном контексту; 
– примени сличност троуглова у геометријским 
задацима и реалном контексту; 
– анализира односе тачака, правих и равни у 
простору и запише те односе математичким 
писмом; 
– представља цртежом односе геометријских 
објеката у равни и простору и користи их приликом 
решавања задатака; 
– уочи правоугли троугао у простору и примени 
Питагорину теорему у геометријским задацима и 
реалном контексту; 
– реши линеарну једначину, неједначину и систем 
линеарних једначина са две непознате; 
– реши реалне проблеме користећи линеарну 
једначину, неједначину или систем линеарних 
једначина са две непознате; 
– израчуна површину и запремину праве призме и 
четворостране пирамиде (основа правоугаоник), 
правилне тростране и шестостране пирамиде; 
– израчуна површину и запремину ваљка, купе и 
лопте; 
– примени обрасце за површину и запремину тела у 
реалним ситуацијама; 
– нацрта и анализира график линеарне функције; 
– учествује у избору истраживачког пројекта и 
начина рада. 

Кључни појмови  
сличност, линеарна функција, систем линеарних 

једначина, призма, 
пирамида, ваљак, купа и лопта. 

 
 

Теме: 

 СЛИЧНОСТ 16; 6 + 10) 
 ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН (12; 6 + 6) 
 ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ С ЈЕДНОМ 
НЕПОЗНАТОМ (18; 6 + 12) 

 ПРИЗМА (14; 6 + 8) 

 ПИРАМИДА (16; 6 + 10) 

 ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА (12; 5 + 7) 

 СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ 
ЈЕДНАЧИНА С 

 ДВЕ НЕПОЗНАТЕ (15; 6 + 9) 
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  ВАЉАК, КУПА И ЛОПТА (16; 6 + 10) 

 Пројектни задатак (5) 
 

За обнављање градива, иницијални тест и анализу 
резултата иницијалног теста, 

планирана су 4 часа, а за реализацију 4 писмена задатака 
(у трајању од по једног часа), 

са исправкама, планирано је 8 часова. 

Компетенције Међупредметне компетенције 
Учење 

– Комуникација 

– Сарадња 

– Одговоран однос према околини 

– Рад са подацима и информацијама 

– Дигитална 

– Естетичка 

– Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 

– Одговоран однос према околини 
 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, Просветни гласник 11/2019) 
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8. разред 

Биологија 

годишњи фонд часова 68 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 
да: 

 

Циљ учења Биологије је да ученик, 
изучавањем биолошких процеса и 
живих бића у интеракцији са 
животном средином, развије 
одговоран однос према себи и природи 
и разумевање значаја биолошке 
разноврсности и потребе за одрживим 
развојем. 

. 

– повеже грађу ћелијских органела са њиховом 
улогом у метаболизму ћелије; 

– повеже однос површине и запремине ћелије и тела 
са начином обављања основних животних 
функција; 

– идентификује регулаторне механизме у одржавању 
хомеостазе; 

– илуструје примерима везу између физиолошких 
одговора живих бића и промена у спољашњој 
средини; 

– oдговорно се односи према свом здрављу; 
– изрази критички став према медијским садржајима 

који се баве здравим стиловима живота; 
– повеже промене настале у пубертету са деловањем 

хормона; 
– идентификује поремећаје у раду органа и система 

органа изазваних нездравим начином живота; 
– доведе у везу промене животних услова са 

еволуцијом живота на планети; 
– истражи давно нестале екосистеме; 
– повеже промене које се догађају организму током 

животног циклуса са активностима гена; 
– повеже промене наследног материјала са настанком 

нових врста путем природне селекције; 
– установи узрочно-последичну везу између губитaка 

врста у екосистему и негативних последица у 
преносу супстанце и енергије у мрежама исхране; 

– критички процени последице људских делатности у 
односу на расположиве ресурсе на Земљи; 

– повеже утицај еколошких чинилаца са распоредом 
карактеристичних врста које насељавају простор 
Србије; 

– истражи присуство инвазивних врста у својој 
околини и вероватне путеве насељавања; 

– истражи разлоге губитка биодиверзитета на 
локалном подручју. 

 
Кључни појмови 

 
ћелијски метаболизам, хомеостаза, здрави стилови 

живота, адолесценција, „календар живота“, теорија еволуције, 
циклуси кружења супстанце, капацитет средине, глобалне 

промене, инвазивне врсте. 
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Теме: 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ 
КАО ОСНОВА ЖИВОТА 26 
часова 

 
ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 9 часова 

ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ 
ЖИВОТА   7 часова 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 
И ЕВОЛУЦИЈА 7 часова 

ЖИВОТ У 
ЕКОСИСТЕМУ 19 часова 

Компетенције Међупредметне компетенције 
Учење 

– Комуникација 

– Сарадња 

– Одговоран однос према околини 

– Рад са подацима и информацијама 

– Дигитална 

– Естетичка 

– Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 

– Одговоран однос према околини 
 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, ПГ-11/2019) 
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8.  разред 

Хемија 

годишњи фонд часова   68 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 
 

Циљ учења Хемије је да ученик развије 
систем основних хемијских појмова и 
вештине за правилно руковање 
лабораторијским посуђем, прибором и 
супстанцама, да се оспособи за примену 
стеченог знања и вештина за решавање 
проблема у свакодневном животу и 
наставку образовања, да развије 
способности апстрактног и критичког 
мишљења, способности за сарадњу, тимски 
рад, и одговоран однос према себи, 
другима и животној средини. 

 
. 

– правилно рукује лабораторијским посуђем, 
прибором и супстанцама, и показује одговоран 
однос према здрављу и животној средини; 

– изведе експеримент према датом упутству, 
табеларно и графички прикаже податке, 
формулише објашњења и изведе закључке; 

– наведе заступљеност метала и неметала, 
неорганских и органских једињења у живој и 
неживој природи; 

– испита и опише физичка својства метала и 
неметала, и повеже их с њиховом практичном 
применом; 

– испита и опише хемијска својства метала и 
неметала, и објасни их на основу структуре 
атома и положаја елемената у Периодном 
систему; 

– напише формуле и именује оксиде, киселине, 
базе и соли; 

– испита, опише и објасни својства оксида, 
неорганских киселина, база и соли, препозна на 
основу формуле или назива представнике ових 
једињења у свакодневном животу и повеже 
њихова својства са практичном применом; 

– напише и тумачи једначине хемијских реакција 
метала и неметала; 

– разликује својства неорганских и органских 
супстанци и објашњава разлику на основу 
њихових структура; 

– препозна физичке и хемијске промене 
неорганских и органских супстанци у окружењу, 
и представи хемијске промене хемијским 
једначинама; 

– напише формуле и именује представнике класа 
органских једињења имајући у виду структурну 
изомерију; 

– разликује органске супстанце са аспекта чиста 
супстанца и смеша, величина молекула, 
структура, порекло и то повезује са њиховом 
улогом и применом; 

– испита, опише и објасни физичка и хемијска 
својства представника класа органских једињења 
и повеже својства једињења са њиховом 
практичном применом; 
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 – објасни и хемијским једначинама представи 
хемијске промене карактеристичне за поједине 
класе органских једињења; 

– опише физичка својства: агрегатно стање и 
растворљивост масти и уља, угљених хидрата, 
протеина и растворљивост витамина; 

– опише основу структуре молекула који чине 
масти и уља, угљене хидрате и протеине; 

– објасни сапонификацију триацилглицерола и 
хидрогенизацију незасићених триацилглицерола, 
наведе производе хидролизе дисахарида и 
полисахарида и опише услове под којима долази 
до денатурације протеина; 

– наведе заступљеност у природи и улогe масти и 
уља, угљених хидрата, протеина и витамина у 
живим организмима и доведе их у везу са 
здрављем и правилном исхраном људи; 

– изведе стехиометријска израчунавања и израчуна 
масену процентну заступљеност супстанци; 

– рукује супстанцама и комерцијалним 
производима у складу с ознакама опасности, 
упозорења и обавештења на амбалажи, 
придржава се правила о начину чувања 
производа и одлагању отпада; 

– наведе загађујуће супстанце ваздуха, воде и 
земљишта и опише њихов утицај на животну 
средину; 

– критички процени последице људских 
активности које доводе до загађивања воде, 
земљишта и ваздуха; 

– објасни значај планирања и решавања проблема 
заштите животне средине. 

 
Кључни појмови 

 
метали, неметали, оксиди, киселине, хидроксиди, 

соли, угљоводоници, адиција, супституција, 
полимери, алкохоли, карбоксилне киселине, естри, 
масти и уља, угљени хидрати, протеини, загађујуће 

супстанце, рециклажа, зелена хемија. 

 
 

Теме: 

 
 
 
 МЕТАЛИ, ОКСИДИ И 

ХИДРОКСИДИ 10 часова 
 НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ И 

КИСЕЛИНЕ 10 часова 
 СОЛИ 8 часова 
 ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА И ЊИХОВА 

ОПШТА СВОЈСТВА 2 часа 
 УГЉОВОДОНИЦИ 12 часова 
 ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА 

КИСЕОНИКОМ 8 часова 
  БИОЛОШКИ ВАЖНА ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 12 часова 
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  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА 6 часова 

 
Компетенције 

Компетенције за целоживотно учење, 
рад са подацима и информацијама, 
решавање проблема , 
брига за здравље, 
еколошка компетенција 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, Педагошки гласник 11/2019) 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА -  8. разред 

годишњи фонд часова: 68 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 

Циљ учења Технике и технологије је да 
ученик развије техничко-технолошку 
писменост, да изгради одговоран однос 
према раду и производњи, животном и 
радном окружењу, коришћењу техничких 
и технолошких ресурса, стекне бољи увид 
у сопствена професионална интересовања 
и поступа предузимљиво и иницијативно. 

 
–  процени значај електротехнике, рачунарства и 

мехатронике у животном и радном окружењу; 
–  анализира опасности од неправилног коришћења 

електричних апарата и уређаја и познаје поступке 
пружања прве помоћи; 

–  образложи важност енергетске ефикасности 
електричних уређаја у домаћинству; 

–  повеже професије (занимања) у области 
електротехнике и мехатронике са сопственим 
интересовањима; 

–  упореди карактеристике електричних и 
хибридних саобраћајних средстава са 
конвенционалним; 

–  разуме значај електричних и електронских уређаја 
у саобраћајним средствима; 

–  користи доступне телекомуникационе уређаје и 
сервисе; 

–  класификује компоненте ИКТ уређаја према 
намени; 

–  процени значај управљања процесима и уређајима 
помоћу ИКТ; 

–  црта електричне шеме правилно користећи 
симболе; 

–  користи софтвере за симулацију рада електричних 
кола; 

–  састави електромеханички модел и управља њиме 
помоћу интерфејса; 

–  објасни систем производње, трансформације и 
преноса електричне енергије; 

–  анализира значај коришћења обновљивих извора 
електричне енергије; 

–  разликује елементе кућне електричне 
инсталације; 

–  повеже електрично и/или електронско коло према 
задатој шеми; 

– користи мултиметар; 
–  анализира карактеристике електричних машина и 

повезује их са њиховом употребом; 
–  класификује електронске компоненте на основу 

намене; 
–  аргументује значај рециклаже електронских 

компоненти; 
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 –  самостално/тимски истражује и осмишљава 
пројекат; 

–  креира документацију, развије и представи бизнис 
план производа; 

– састави производ према осмишљеном решењу; 
–  састави и управља једноставним школским 

роботом или мехатроничким моделом; 
– представи решење готовог производа/модела; 
–  процењује свој рад и рад других и предлаже 

унапређење реализованог пројекта. 

 
Кључни појмови 

 
електротехника, електроника, мехатроника, 

роботика, предузимљивост 

и иницијатива 

 
 

Теме: 

 ЖИВОТНО И РАДНО 
ОКРУЖЕЊЕ 

 САОБРАЋАЈ 
 ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 
 РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 
 КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 
 

С обзиром да је настава Технике и технологије 
теоријско-практичног карактера, часове треба 
реализовати поделом одељења на 2 (две) групе, 

уколико одељење има више од 20 ученика. 

Компетенције међупредметне компетенције 

 

Детаљније у : 
 
 

Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, Просветни гласник 11/2019) 

и у 

Правилнику о изменама Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образоввања и 
васпитања – ПГ 5/2021 
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8. разред 

Информатика и рачунарство 

годишњи фонд: 34 часа 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 
 
 

Циљ учења Информатике и 
рачунарства је оспособљавање ученика 
за управљање информацијама, безбедну 
комуникацију у дигиталном окружењу, 
креирање дигиталних садржаја и 
рачунарских програма за решавање 
различитих проблема у друштву које се 
развојем дигиталних технологија брзо 
мења. 

– унесе и мења податке у табели; 
– разликује типове података у ћелијама табеле; 
– сортира и филтрира податке по задатом 
критеријуму; 
– користи формуле за израчунавање статистика; 
– графички представи податке на oдговарајући 
начин; 
– примени основне функције форматирања табеле, 
сачува је у пдф формату; 
– приступи дељеном документу, коментарише и 
врши измене унутар дељеног документа; 
– наведе потенцијалне ризике дељења личних 
података путем интернета, поготову личних 
података деце; 
– повеже ризик на интернету и кршења права 
деце; 
– објасни појам „отворени подаци”; 
– објасни појам вештачке интелигенције својим 
речима; 
– наведе примере коришћења вештачке 
интелигенције у свакодневном животу; 
– објасни утицај вештачке интелигенције на 
живот човека; 
– успостави везу између отварања података и 
стварања услова за развој иновација и привредних 
грана за које су доступни отворени подаци; 
– унесе серију (низ) података; 
– изврши једноставне анализе низа података 
(израчуна збир, просек, проценте, ...); 
– графички представи низове података (у облику 
линијског, стубичастог или секторског дијаграма); 
– унесе табеларне податке или их учита из 
локалних датотека и сними их; 
– изврши основне анализе и обраде табеларних 
података (по врстама и по колонама, сортирање, 
филтрирање, ...); 
– сарађује са осталим члановима групе у свим 
фазама пројектног задатка; 
– сараднички осмисли и спроведе фазе пројектног 
задатка; 
– самовреднује своју улогу у оквиру пројектног 
задатка/тима; 
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 – креира рачунарске програме који доприносе 
решавању пројектног задатка; 
– поставља резултат свог рада на Интернет ради 
дељења са другима уз помоћ наставника; 
– вреднује своју улогу у групи при изради 
пројектног задатка и активности за које је био 
задужен. 

 
Кључни појмови 

 
анализа података, табеларни прорачуни, 

статистика, визуaлизација података, дељене табеле, 
вештачка интелигенција, лични подаци, отворени 

подаци, инфографик 

 
 

Теме: 

 
 

ИКТ 10 часова 
 

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 4  часа 
 

РАЧУНАРСТВО 12 часова 
 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ 8 часова 

 
Компетенције 

 
Међупредметне компетенције 

 

Детаљније у Правилнику о изменама Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 5/2021) 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

8. разред 

годишњи фонд часова: 102 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 

Циљ 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.. 

 одабере и примени комплексе простих и 
општеприпремних вежби одговарајућег обима и 
интензитета у вежбању; 

 користи научене вежбе у спорту, рекреацији и 
другим ситуацијама; 

 упоређује и анализира сопствене резултате са 
тестирања са референтним вредностима; 

 примени усвојене технике кретања у игри, 
спорту и другим различитим ситуацијама; 

 примени атлетске дисциплине у складу са 
правилима; 

 развија своје физичке способности применом 
вежбања из атлетике; 

 одржава равнотежу у различитим кретањима, 
изводи ротације тела; 

 примени вежбања из гимнастике за развој 
физичких способности; 

 изведе елементе усвојених тимских и спортских 
игара; 

 примени основна правила тимских и спортских 
игара; 

 користи усвојене елементе технике у спортским 
играма; 

 примени основне тактичке елемете; 
 учествује на унутар одељенским такмичењима; 
 изведе кретања у различитом ритму; 
 игра народно коло; 
 изведе основне кораке плеса из народне 

традиције других култура; 
 изведе вежбе и саставе уз музичку пратњу; 
 плива техником краула и леђног краула и 

прсном техником; 
 преплива најмање 50m; 
 процени своје способности и вештине у води; 
 скочи у воду на ноге и на главу; 
 рони у дужину у складу са својим могућностима; 
 поштује правила понашања у води, и око водене 

средине; 
 уочи ризичне ситуације у води и око ње; 
 вреднује утицај примењених вежби на организам 
 одреди ниво сопствене дневне физичке 

активноси; 
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  користи вежбе ради побољшања својих 
физичких способности; 

 предвиди елиминише последице недовољне 
физичке активности; 

 примени мере безбедности у вежбању у школи и 
ван ње; 

 одговорно се односи према објектима, справама 
и реквизитима; 

 примени и поштује правила игара у складу са 
етичким нормама; 

 примерено се понаша као учесник или 
посматрач на такмичењима; 

 решава конфликте на друштвено прихватљив 
начин; 

 користи различите изворе информација за 
упознавање са разноврсним облицима физичких 
и спортско-рекреативних активности; 

 прихвати победу и пораз; 
 процени вредност различитих спортова без 

обзира на лично интересовање; 
 примени усвојене моторичке вештине у 

ванредним ситуацијама; 
 вреднује лепоту покрета у физичком вежбању и 

спорту; 
 подстиче породицу на редовно вежбање; 
 повеже врсте вежби, игара и спорта са њиховим 

утицајем на здравље; 
 планира дневни ритам рада, исхране и одмора у 

складу са својим потребама; 
 разликује здраве од нездравих облика исхране 
 правилно користи додатке исхрани; 
 примењује здравствено-хигијенске мере у 

вежбању; 
 правилно реагује и пружи основну прву помоћ 

приликом повреда; 
 чува животну средину током вежбања; 
 анализира штетне последице конзумирања 

дувана, алкохола, штетних енергетских напитака 
и психоактивних супстанци. 

 
Кључни појмови 

 
вежбе за развој снаге, брзине, 

издржљивости, спортска гимнастика, 
елементи технике и тактике спортских и 

тимских игара, пливање, здравствено 
хигијенске мере , правилна исхрана 

  
 

 ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 
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Теме:  МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 
СПОРТ И СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Атлетика 
Спортска гимнастика 
Тимске и спортске игре 
Плес и ритимика 
Пливање и ватерполо 
Полигони 

 
 ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 
 

Физичко вежбање и спорт 

 
Компетенције 

 
моторичка знања, умења и навике, 

активан однос ученика према физичком 
и здравственом васпитању 

 

Детаљније у Правилнику о изменама и допуни Правилника о наставном програму за осми разред основног 
образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 11/19) 
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8. разред 

Грађанско васпитање 

годишњи фонд часова 34 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 

Циљ учења Грађанског васпитања 
је да ученик изучавањем и 
практиковањем основних 
принципа, вредности и процедура 
грађанског друштва постане 
свестан својих права и 
одговорности, осетљив за потребе 
других и спреман да активно делује 
у заједници. 
. 

– изрази осећај љубави и поноса према својој 
домовини на начин који никога не угрожава; 
– образложи зашто су понашања која се могу 
описати као ксенофобија, расизам, антисемитизам, 
антициганизам облици дискриминације и кршења 
људских права; 
– наведе примере повезаности различитих култура 
у једној заједници и образложи потребу 
интеркултуралног дијалога за квалитетан живот 
свих чланова те заједнице; 
– покаже интересовање за упознавање различитих 
култура; 
– наведе права која националне мањине у Србији 
по Уставу имају; 
– разликује појмове пол и род и препознаје родне 
стереотипе; 
– уочава у рекламама, филмовима, књигама, 
изрекама, стриповима и другим продуктима 
културе на који начин се преносе родни обрасци; 
– указује на примере родне равноправности и 
неравноправности у ситуацијама из свакодневног 
живота; 
– дискутује о значају уважавања родне перспективе 
приликом доношења одлука значајних за једну 
заједницу; 
– наведе неколико привремених позитивних мера 
за постизање родне равноправности и аргументе за 
њихову примену; 
– препозна у понашању особе карактеристике 
насилника и жртве; 
– наведе могуће начине реаговања у ситуацији 
сусрета са насилником; 
– наведе основне функције медија и образложи 
зашто је важно да постоје кодекс новинара и 
кодекс деца и медији; 
– образложи значај слободе медија за развој 
демократије; 
– у медијима проналази примере предрасуда, 
стереотипа, дискриминације, нетолеранције по 
различитим основама и критички их анализира; 
– препозна механизме манипулације медија и 
утицај медија на сопствено мишљење и деловање; 



 

 – проналази и користи информације из различитих 
извора, критички их разматра и вреднује; 
– препозна пример злоупотребе деце у медијима; 
– у дискусији показује вештину активног слушања, 
износи свој став заснован на аргументима, 
комуницира на конструктиван начин; 
– учествује у припреми, реализацији и евалуацији 
кратког филма, 
– учествује у избору садржаја и начина рада. 

 
Кључни појмови 

 
патриотизам, ксенофобија, интеркултуралност, 
медији, родна равноправност и родно засновано 

насиље 

 
 

Теме: 

 ЉУДСКА ПРАВА 
 

Заједница припадника различитих културних 
група 

 
 ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 

Родна (не)равноправност 

 ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Медији 

 ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 
 

Вредности грађанског друштва 



 

Компетенције  
Компетенције за целоживотно учење, 

Вештина комуникације, 

Рад са подацима и информацијама, 

Дигитална компетенција, 

Вештина сарадње, 
 
Вештина за живот у демократском друштву, 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 

88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, ПГ-11/2019) 

 

 

 
Верска настава (православни катихизис) 

Разред:   осми 
Годишњи фонд часова: 34 
 
Недељни фонд часова: 1 
 
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни 
поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки 
(будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, 
литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома 
отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење 
(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову 
националну припадност и верско образовање. 
 



 

Ре- 
дни 
број 

Исходи Теме/област 
и 

Садржаји програма Међупредметне 
компетенције 

Начин и поступци остваривања 
програма 

I  моћи да сагледа 
садржаје којима ће се 
бавити настава 
Православног катихизиса 
у 
току 8. разреда основне 
школе; 
 моћи да уочи какво је 
његово предзнање из 
градива Православног 
катихизиса обрађеног у 
претходном разреду 
школовања 

УВОД Циљ наставе у 8. разреду јесте 
рекапитулација целокупног 
градива из претходних разреда с 
посебним истицањем следећих 
елемената: - да је метафизичко 
начело постојања Бог, односно 
да истинско биће треба тражити 
у Богу који је Св.Тројица; - да је 
онтолошко начело на основу 
православног учења о Богу као 
Св.Тројици личност, а не 
природа; 
- да је личност заједница слободе 
са другом личношћу; - да је 
човек створен као личност и да 
је 
позван да постоји на начин на 
који постоји Св.Тројица ако 
жели да превазиђе ограничења 
своје природе, што се остварује у 
Христу, односно у Литургији. 
Схватање човека као личности, 
односно као апсолутног и 
непоновљивог бића, извире из 
хришћанске триадологије. До 
појаве хришћанства, свету није 
био познат појам човека као 
личности. Старојелинска 
философија, ма колико била 

Компетенција за 
учење 
•Има позитиван и 
одговоран однос 
према учењу. 
 
Комуникација 
•Уважава 
саговорника 
реагујући на оно 
што говори, а не на 
његову личност. 
 
Сарадња 
•доприноси 
решавању разлика у 
мишљењу и 
ставовима 
поштујући друге као 
равноправне 
чланове тима или 
групе. 

Катихизација као литургијска 
делатност- 
заједничко је дело катихете 
(вероучитеља) 
и његових ученика. 
Катихета (вероучитељ) би требало 
стално да има науму да катихеза 
не постоји ради гомилања 
информација („знања о вери“), већ 
као настојање да се учење и 
искуство Цркве лично усвоје и 
спроведу у живот кроз слободно 
учешће у богослужбеном животу 
Цркве. 
На почетку сваке наставне теме 
ученике би требало упознати са 
циљевима и исходима наставе, 
садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и 
са начином вредновања њиховог 
рада. 
 
Врсте наставе 
Настава се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
    теоријска настава (32 часова) 
    практична настава (2часа) 
Место реализације наставе 
 Теоријска настава се  

 
 
 



 

   улогу. Конкретног човека, 
односно појединачну личност, 
посматрала је као део општег 
бића. Личност је била подређена 
природи. Захваљујући 
хришћанству, личност је добила 
онтолошку важност и то је 
тековина којом се данас служи, 
не само хришћански свет, већ 
свет уопште. Међутим, за 
хришћане личност није 
индивидуа. Једна личност 
једнако је ниједна личност. 
Личност извире из заједнице 
слободе са другом личношћу. 
Истовремено, личност није део 
природе, већ је носилац 
постојања целокупне природе. 
(Да бисмо ово показали, треба се 
позвати на искуство љубави 
према једној личности и 
искуство губитка те личности. 
Кад заволимо једног човека, 
онда у том искуству откривамо 
да је он апсолутно и 
непоновљиво биће, личност. Кад 
изгубимо личност коју волимо и 
за коју смо везани, онда као да се 
за нас са њом губи читав свет. 
Пример како мајка гледа на 
губитак свога детета, а како 
гледају други на тај исти догађај, 
може послужити као средство за 
боље објашњење ове 

  

 
 
 



 

 
   своје дете као на личност, зато 

што га неизмерно воли, и због 
тога је његова смрт за њу 
ненадокнадив губитак, док је за 
оне који нису остварили никакву 
личну заједницу са дететом оно 
индивидуа, тј. оно је само део 
људске врсте и зато његов 
губитак другачије виде, односно 
у догађају смрти не виде никакав 
губитак, него само природан 
процес.) 

  

II  моћи да увиди да је 
човек икона Божија јер је 
слободна личност и да је 
служба човекова да буде 
спона између Бога и света. 
 моћи да увиди да се 
човек остварује као 
личност у слободној 
заједници љубави са 
другим 
.  бити подстакнут да 
учествује у литургијској 
заједници. 
 моћи да сагледа грех као 
промашај људског 
назначења; 
 моћи да разликује 
слободу од самовоље; 
 моћи да увиди да човек 
може бити роб својих 
лоших особина и навика; 
 бити подстакнут да 

ЧОВЕК ЈЕ 
ИКОНА 
БОЖИЈА 

Теме Учење о личности... и 
Разлика природе и личности 
треба реализоватиу контексту 
триадологије како је изложена 
код православних отаца: 
Василија Великог, Григорија 
Богослова и других. Као 
помоћну литературу 
за разумевање овог учења, треба 
узети чланке Ј.Зизијуласа, 
Допринос Кападокије 
хришћанској мисли у 
Православна Теологија, Београд, 
1995; и Од маске до личности, 
Београд, 1989. и сл. У контексту 
излагања Божијег постојања, а 
касније и постојања људи, треба 
посебну пажњу обратити на 
разлику између природе и 
личности у Богу, односно у 
човеку. Природа је нешто опште, 
заједничко свим личностима. 

Компетенција за 
учење 
•Мотивисан је и 
оспособљен да 
самостално планира, 
организује, 
спроводи и вреднује 
учење; разликује 
битно од небитног, 
изражава и 
образлаже идеје. 
 
Естетичка 
компетенција 
•Препознаје и 
развија сопствене 
стваралачке 
способности и 
креативност у свим 
уметничким и 
неуметничким 

Током реализације програма 
наставе и 
учења примењиваће се следећи 
поступци, начини и облици 
рада: 
 
-Уводне часове требало би 
осмислити тако да допринесу 
међусобном упознавању 
ученика, упознавању ученика с 
циљевима, исходима, 
наставним садржајима, али и 
тако да наставник стекне 
почетни увид у то каквим 
предзнањима и ставовима из 
подручја Православног 
катихизиса, група располаже. 
 
-Реализација програма требало 
би да се одвија у складу с 
принципима савремене активне 
наставе, која својом динамиком 

 
 



 

 
 вредност ближњега у 

сопственом животу; 
 моћи да усвоји став да 
једино кроз љубав човек 
може превазићи конфликт; 
 моћи да вреднује своје 
поступке на основу 
Христових заповести о 
љубави. 

 природе. Природа указује на то 
да нешто јесте, да нешто постоји, 
док личност указује на то како 
нешто јесте, односно на који 
начин то нешто постоји. 
Својства Божанске природе су 
нествореност, бесмртност, 
неограниченост, недељивост, 
док су створеност, 
индивидуализам, растављеност, 
састављеност, смртност својства 
створене природе. Али, од 
личности зависи на који ће 
начинпостојати 
природа и да ли ће превазићи 
своју детерминисаност. Тако, на 
пример, Бог је по својој природи 
бестелесан, нестрадалан, али је 
ипак ради нас и нашег спасења, 
постао човек и страдао. Из овога 
произлази да је личност носилац 
постојања природе. Природа без 
личности не постоји. Тема Човек 
као личност треба да буде 
логичан закључак да је и човек 
личност због тога што је створен 
као икона Божија. Човек је 
створен по икони Божијој, а то 
значи да је створен као личност. 
Слика Божија у човеку тиче се 
тога како човек постоји, а не 
онога што он јесте. Зато и поред 
тога што је природа човекова, 
будући створена, ограничена, 

пољима свог 
деловања. 
 
Комуникација 
•Изражава своје 
ставове, мишљења, 
осећања, на 
позитиван, 
конструктиван и 
аргументован начин. 
 
Одговоран однос 
према околини 
•Сагледава које 
активности (обрасци 
понашања), на 
личном нивоу, 
нивоу заједнице и 
глобалном нивоу, 
могу унапредити 
стање и квалитет 
животне средине и 
природе. 
 
Решавање проблема 
•Решава проблем 
према планираној 
стратегији 
примењујући знања 
и вештине стечене 
учењем различитих 

 
 
 
 
-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. 

 
 



 

 
 
   човека, од његове слободе, 

зависи да ли ће он превазићи 
ограничења своје природе и на 
крају смрт, или неће. Ако човек 
жели да превазиђе 
ограничености своје природе, 
онда он треба да постоји на 
начин на који постоји Бог. Човек 
је позван на подвиг, тј. да 
постоји не на основу закона 
природе, већ на начин слободан 
од њих. Тај начин постојања, на 
основу којега човек постаје Бог, 
остварује се Крштењем у 
Литургији и као Литургија. 

предмета и 
ваншколским 
искуством. 

 

III  моћи да увиди да човек 
може бити роб својих 
лоших особина и навика; 
 бити подстакнут да 
увиди вредност ближњега 
у сопственом животу; 
 моћи да усвоји став да 
једино кроз љубав човек 
може превазићи конфликт; 
 моћи да вреднује своје 
поступке на основу 
Христових заповести о 
љубави. 

ПОДВИЖНИ- 
ЧКО – 
ЕВХАРИСТИ
Ј- СКИ ЕТОС 

Теме:     Сједињење     тварне     и 
нетварне природе у Христу... и 
Обожење створене природе... 
треба реализовати у контексту 
дефиниције ове проблематике на 
4.  Васељенском  сабору  уз 
следеће објашњење: личност 
може бити носилац постојања 
више природа. На пример, човек 
као личност има у себи многе 
природе, воду, ваздух, минерале, 
материјалну   природу,   
духовну, али   све   те   природе   
постоје   у свакој од конкретних 
личности на посебан начин, не 
престајући да буду то што јесу 
по природи. Такође, после 
оваплоћења, Син Божији има 
поред Божанске и људску       

Компетенција за 
учење 
•Способан је да 
самостално и у 
сарадњи са другима 
истражује, открива 
и повезује нова 
знања; користи 
могућности 
ваншколског учења; 
негује и развија 
лична интересовања. 
 
Одговорно учешће у 
демократском 
друштву 
•Понаша се 
одговорно, хумано 

 
-Имаући у виду захтеве 
наставног програма и 
могућности транспоновања 
наставног садржаја у 
педагошко дидактичка решења, 
наставник би требало да води 
рачуна и о психолошким 
чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу 
психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, 
способностима и мотивацији 
ученика. 
 
- У остваривању савремене 
наставе наставник је извор 
знања, креатор, организатор и 
координатор ученичких 

 



 

 
 
 
   људска природа у Христу 

постоји 
сада на божански начин, не 
престајући да буде људска 
природа,  односно  људска 
природа у Христу је превазишла 
своје ограничености, тј. обожила 
се захваљујући личности Сина 
Божијег. 

и толерантно у 
друштву. 
 
Одговоран однос 
према околини 
•Сагледава које 
активности (обрасци 
понашања), на 
личном нивоу, 
нивоу заједнице и 
глобалном нивоу, 
могу унапредити 
стање и квалитет 
животне средине и 
природе. 
 
Сарадња 
•активно и 
конструктивно 
учествује у раду 
групе или пара. 

кроз заједничарење са 
ближњима и 
Тројичним Богом који 
постаје извор и пуноћа 
његовог живота. 

IV  Указати ученицима на 
значај личне и саборне 
молитве; 
 Објаснити ученицима 
важност Литургије 
тумачењем значења речи 
Евхаристија и Литургија 
(захвалност и заједничко 
дело); 
 Указати ученицима да је 
литургијско сабрање израз 

ЛИТУРГИЈА Тему  Црква  као  Тело  
Христово 
треба реализовати на основу 
објашњења које о томе даје 
ап.Павле у 1.Кор.12. После 
оваплоћења створена природа је 
уипостазирана  у  Христову 
личност, односно постала је тело 
Христово, Христова природа. 
Будући да створена људска 
природа не постоји мимо 

Одговорно учешће у 
демократском 
друштву 
•Понаша се 
одговорно, хумано и 
толерантно у 
друштву. 
 
Естетичка 
компетенција 

-Вредновање самосталног 
рада ученика; 
-Праћење рада на часу; 
-Комбиновање више врста 
дидактичког материјала; 
-Илустрација, шеме, мапа 
ума; 
-ППТ презентације; 
-Коришћење веб алата; 



 

 
 
 
 
 Цркве као Тела Христовог; 

 Указати ученицима на 
целину литургијског 
догађаја као узајамног 
даривања Бога и његовог 
народа 
 Упознати ученике са 
смислом и основним 
елементима Литургије; 
 Подстаћи ученике на 
заједничко учешће у 
богослужењима; 
 Објаснити ученицима 
динамику богослужбеног 
времена. 

 њеног  узимања  од  стране  Сина 
Божијег - Христа претпоставља 
заједницу људских личности са 
Сином Божијим- Христом. Овај 
процес почиње Христовим 
оваплоћењем и наставља се 
Духом Светим кроз крштење у 
Литургији. Зато је Црква Тело 
Христово, јер је Христова 
личност носилац постојања 
створене природе која постоји 
као заједница многих у Христу, 
тј. као литургијска  заједница  
која  је преко њеног начелника 
Христа у заједници с Богом 
Оцем. 

Комуникација 
•Изражава своје 
ставове, мишљења, 
осећања, на 
позитиван, 
конструктиван и 
аргументован начин. 
Одговоран однос 
према околини 
•Сагледава које 
активности (обрасци 
понашања), на 
личном нивоу, 
нивоу заједнице и 
глобалном нивоу, 
могу унапредити 
стање и квалитет 
животне средине и 
природе. Решавање 
проблема 

 



 

V  моћи да објасни да је 
Бог створио свет са циљем 
да постане Царство 
Божије; 
 моћи да објасни да 
Царство Божије у пуноћи 
наступа по другом 
Христовом доласку и 
васкрсењу мртвих; 
 моћи да објасни да је 
Бог створио човека као 

ЦАРСТВО 
БОЖЈЕ 

Тему  Будуће  Царство  као  
узрок 
постојања Цркве треба обрадити 
на   основу   објашњења   које   о 
овоме  даје  Св.Максим 
Исповедник (РГ 4, 157). Бог је 
створио свет и људе са жељом да 
се сједине са Њим преко једног 
човека, што указује на Тајну 
Христову, односно на Литургију, 
како би постојали вечно. Дакле, 

Одговорно учешће у 
демократском 
друштву 
• Промовише 
позитивне 
вредности друштва 
у различитим 
активностима. 
 
 
 

У раду са ученицима 
користиће се 
разноврсни облици рада 
прилагођени садржајима 
који се обрађују: 
-Фронтални; 
-Индивидуални; 
-Дијалошки; 
-Тимски; 
-Групни; 
-Илустративни; 

 



 

 спасења; 
 моћи да препозна да је 
Литургија икона Царства 
Божијег; 
 бити подстакнут да 
активније учествује у 
Светој Литургији. 
 моћи да преприча 
догађај Преображења 
Господњег; 
 моћи да повеже појмове 
светости и обожења са 
дејством Светога Духа 
 моћи да препозна да је 
предукус Царства Божијег 
присутан у моштима, 
чудотворним иконама, 
исцељењима...  
моћи да препозна разлику 
између православне 
иконографије и световног 
сликарства; 
 моћи да препозна икону 
као символ Царства 
Божијег; 
 бити подстакнут да на 
правилан начин изражава 
поштовање према 
хришћанским светињама. 

 и постојања света и људи. На тај 
начин Св.Максим указује да 
узрок постојања  света  није  у 
прошлости, као што су о томе 
говорили грчки  философи,  већ 
у будућности, у будућем 
догађају који  се  још  увек  није  
збио,  али који се остварује кроз 
историју. Тиме се мења поглед 
на историју у  односу  на  
јелинистичко схватање историје, 
која за Јелине значи вечно 
кружење, вечно понављање 
истог. Хришћанска историја има 
почетак и крај, циљ. Крај, 
односно циљ историје, јесте 
узрок њеног почетка. Тачније 
речено, литургијско постојање 
Цркве јесте иконично 
постојањеЦарства Божијег у 
историји, које је истовремено и 
дар Божији и историјски догађај 
који  остварују  људи.  (Као 
помоћну литературу за 
реализацију ове теме треба 
користити студију: Ј.Зизијулас, 
Евхаристија и Царство Божије). 
Приказујући   човека   и   
природу као слободне у односу 
на законе природе (на пример, на 
иконама светлост не оставља 
сенке, ап. Павле  се  приказује  у  
сцени силаска Св.Духа на 
апостоле, иако је он после овог 

према здрављу 
 
Рад с подацима и 
информацијама 

Евалуацију наставе 
(процењивање 
успешности реализације 
наставе и остварености 
задатака и исхода наставе) 
наставник ће остварити на два 
начина: 
 процењивањем реакције 
ученика или прикупљањем 
коментараученика путем 
анкетних евалуационих 
листића; 
 провером знања које 
ученици усвајају на часу и 
испитаивањем ставова. 

 
 
 



 

 
   иконографија      жели      да      

их 
прикаже како ће они изгледати у 
будућем Царству Божијем. (За 
реализацију ове теме треба 
користити студију: С.Склирис, 
Од портрета до иконе, у 

  

 

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 



 

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. 
. 

12. 
МУЧЕНИШТВА, 

РОБОВАЊА НА 
ГАЛИЈАМА 

13. 

ОБНАВЉАЊЕ 
ОСАВРЕМЕЊАВА
ЊЕ БОЖЈЕ 
СЛУЖБЕ 

14. 
ОБЛИЦИ 

ДОДАТНИХ 
БОГОСЛУЖЕЊА 

Усвајање основних облика 
богослужења и мисионарских 
делатности 

15. 
МИСИОНАРСКЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
16. СВЕТСКЕ ВЕРЕ Учење о битним обележјима вере и 

хришћанства 17. ХРИШЋАНСТВО 
18. ПОНАВЉАЊЕ Систематизација градива 
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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: 

- 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 

-  
-  
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- 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 оваквог начина спознаје. 
Међутим, и ови дијелови имају своју микроструктуру. Тако на примјер: начин спознаје 
посједује слиједеће ступњеве: постављање циља, мотивирање, обрада нових наставних 
садржаја, учење, индуктивни и дедуктивни закључци, изравни и неизравни докази, 
формулирање запамћених чињеница... Или, садржај примјене има ове дијелове: 
проблем, постављање циља, 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. 
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8. разред 

Други страни језик – руски језик/немачки језк годишњи 

фонд часова 68 

Циљеви Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

 
 
Циљ учења Другог страног језика је да се 
ученик усвајањем функционалних знања о 
језичком систему и култури и развијањем 
стратегија учења страног језика оспособи за 
основну писмену и усмену комуникацију и 
стекне позитиван однос према другим 
језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном наслеђу. 

 
. 

– разуме једноставније текстове који се 
односе на поздрављање, представљање и 
тражење/давање информација личне 
природе; 
– поздрави и отпоздрави, представи себе 
и другог користећи једноставнија језичка 
средства; 
– размени једноставније информације 
личне природе; 
– у неколико везаних исказа саопшти 
информације о себи и другима; 
– разуме једноставније текстове који се 
односе на опис особа, биљака, животиња, 
предмета, места, појaва, радњи, стања и 
збивања; 
– опише и упореди жива бића, предмете, 
места, појаве, радње, стања и збивања 
користећи једноставнија језичка 
средства; 
– разуме једноставније предлоге, савете и 
позиве на заједничке активности и 
одговори на њих уз одговарајуће 
образложење; 
– упути предлоге, савете и позиве на 
заједничке активности користећи 
ситуационо прикладне комуникационе 
моделе; 
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 – затражи и пружи додатне информације 
у вези са предлозима, саветима и 
позивима на заједничке активности; 
– разуме уобичајене молбе и захтеве и 
реагује на њих; 
– упути уобичајене молбе и захтеве; 
– честита, захвали и извини се користећи 
мање сложена језичка средства; 
– разуме и следи једноставнија упутства 
у вези с уобичајеним ситуацијама из 
свакодневног живота; 
– пружи једноставнија упутства у вези са 
уобичајеним ситуацијама из 
свакодневног живота; 
– разуме једноставније текстове у којима 
се описују радње и ситуације у 
садашњости; 
– разуме једноставније текстове у којима 
се описују способности и умећа; 
– размени појединачне информације 
и/или неколико информација у низу које 
се односе на радње у садашњости; 
– опише радње, способности и умећа 
користећи неколико везаних исказа; 
– разуме једноставније текстове у којима 
се описују искуства, догађаји и 
способности у прошлости; 
– размени појединачне информације 
и/или неколико информација у низу о 
искуствима, догађајима и способностима 
у прошлости; 
– опише у неколико краћих, везаних 
исказа искуства, догађај из прошлости; 
– опише неки историјски догађај, 
историјску личност и сл.; 
– разуме једноставније исказе који се 
односе на одлуке, обећања, планове, 
намере и предвиђања и реагује на њих; 
– размени једноставније исказе у вези са 
обећањима, одлукама, плановима, 
намерама и предвиђањима; 
– саопшти шта он/она или неко други 
планира, намерава, предвиђа; 
– разуме уобичајене изразе у вези са 
жељама, интересовањима, потребама, 
осећањима и реагује на њих; 
– изрази жеље, интересовања, потребе, 
осете и осећања једноставнијим језичким 
средствима; 
– разуме једноставнија питања која се 
односе на оријентацију/ положај 
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 предмета, бића и места у простору и 
правац кретања и одговори на њих; 
– затражи и разуме обавештења о 
оријентацији/положају предмета, бића и 
места у простору и правцу кретања; 
– опише правац кретања и просторне 
односе једноставнијим, везаним 
исказима; 
– разуме једноставније исказе који се 
односе на дозволе, забране, упозорења, 
правила понашања и обавезе и реагује на 
њих; 
– размени једноставније информације 
које се односе на дозволе, забране, 
упозорења, правила понашања и обавезе 
код куће, у школи и на јавном месту; 
– разуме једноставније исказе који се 
односе на поседовање и припадање; 
– формулише питања и једноставније 
исказе који се односе на поседовање и 
припадање; 
– разуме једноставније исказе који се 
односе на изражавање допадања и 
недопадања и реагује на њих; 
– изрази допадање и недопадање уз 
једноставније образложење; 
– разуме једноставније исказе којима се 
тражи мишљење и реагује на њих; 
– изражава мишљење, слагање/неслагање 
и даје кратко образложење; 
– разуме једноставније исказе који се 
односе на количину, димензије и цене; 
– размени информације у вези са 
количином, димензијама и ценама. 

Кључни појмови  

 
 

Теме/ 

Комуникативне функције 

 ПОЗДРАВЉАЊЕ И 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 
ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 
ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ И 
ДРУГИМА 

 ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 
ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 
ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА И 
ЗБИВАЊА 

 ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И 
САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ 
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 ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ И 
РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 

 ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 
ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТЕЊА, 
ИЗВИЊЕЊА, ЧЕСТИТАЊА И 
ЗАХВАЛНОСТИ 

 РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 
УПУТСТАВА 

 ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 
САДАШЊОСТИ 

 ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 
ПРОШЛОСТИ 

 ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 
РАДЊИ (ПЛАНОВА, 
НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА) 

 ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 
ИНТЕРЕСОВАЊА, 
ПОТРЕБА, ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА 

 ИСКАЗИВАЊЕ 
ПРОСТОРНИХ ОДНОСА И 
УПУТСТАВА ЗА 
ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 
ПРОСТОРУ 

 ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 
ЗАБРАНА, УПОЗОРЕЊА, 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И 
ОБАВЕЗА 

 ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА 

 ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА 
И НЕДОПАДАЊА 

 ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА 
 ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ, 

ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА 
 
Предвиђена је израда два писмена 
задатка у току школске године 

Компетенције Међупредметне компетенције 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, ПГ 11/2019) 
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Програми СНА за седми или осми разред према 

ПРАВИЛНИКУ 
 

o допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и 
васпитања – ПГ 17/2021 

 
 

 
МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 
седми или осми разред 

 
годишњи фонд часова 36 или 34 

 
 

Циљ часа 

 
Циљ учења слободне наставне активности је да допринесе развоју 

компетенција потребних за одговорну улогу у друштву у погледу очувања 
животне средине, биодиверзитета и одрживог развоја. 

 
 

Исходи 

 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 
– образложи избор теме/истраживања из области одрживог развоја, циљ и 

план рада користећи вештину јавног говора; 
– формулише истраживачки задатак; 
– планира ресурсе и управља њима, усмерен на достизање реалног циља; 
– прикупи, одабере и обради информације релевантне за истраживање, 

користећи поуздане изворе информација, наводећи извор и аутора; 
– прикаже и образложи резултате истраживања са аспеката очувања 

животне средине, биодиверзитета и здравља, усмено, писано, графички или 
одабраном уметничком техником; 

– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и обраду података и 
представљање резултата истраживања; 

– вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању отпада; 
– учествује у акцијама које су усмерене ка заштити, обнови и унапређењу 

животне средине и одрживом развоју; 
– повеже значај очувања животне средине са бригом о сопственом и 

колективном здрављу; 
– одговорно се односи према себи, сарадницима, животној средини и 

културном наслеђу; 
– користи језик и стил комуникације који су специфични за поједине 

научне и техничке дисциплине и чува језички идентитет; 
– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, дајући 

лични допринос постизању договора и афирмишући толеранцију и 
равноправност у дијалогу; 

– критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи. 
  

ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И ОПСТАНАК 
 
 

 Еколошки отисак. Биокапацитет. 
 Еколошки дуг. Одрживи развој 
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Теме и кључни 
појмови 

 Еколошко право 
 
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

 
 

 Врсте отпада. Управљање отпадом. Комунални отпад. 
 Депонија. 

 
РЕЦИКЛАЖА, РЕМЕДИЈАЦИЈА И ПОНОВНА УПОТРЕБА ДОБАРА 
И СИРОВИНА 

 
 

 Секундарне сировине: папир, уља у исхрани, текстил, пластика. 
 Предности и недостаци поновне употребе добара и сировина. 
 3Р правила. 

 
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

 
 

 Извори енергије. 
 Енергетска ефикасност. Обновљиви извори енергије. 
 Предности и недостаци обновљивих извора енергије. 

 
 

Компетенције 

 
 

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

 
 
 

 
 

УМЕТНОСТ 
 

седми или осми разред 

 
годишњи фонд часова 36 или 34 

 

Циљ часа 

 
Циљ учења слободне наставне активности Уметност је да ученик развија 

вештине комуникације и сарадње, критичко и стваралачко мишљење, осетљивост за 
естетику, радозналост, мотивацију за 
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 истраживање и изражавање у различитим медијима као и одговоран однос према очувању 
уметничког наслеђа и културе свога и других народа. 

Исходи  
На крају програма ученик ће бити у стању да: 

 
– образложи значај традиционалне визуелне уметности за 

идентитет народа и појединца; 
– повеже карактеристичан артефакт са континентом и културом 

којој припада; 
– обликује ликовне радове са препознатљивим елементима 

одабране културе; 
– опише одабрани продукт визуелних уметности и процес његове 

израде; 
– пореди основне одлике традиционалне визуелне уметности два 

или више народа; 
– објасни значај и улогу културног наслеђа; 
– објасни главне карактеристике традиционалне музике на 

простору Балкана и Србије и њихов међусобни утицај; 
– прикаже елементе прожимања традиционалне музике 

различитих народа на простору Балкана на музичким примерима; 
– презентује традиционалну музику карактеристичну за 

различите крајеве Балкана и Србије; 
– прикаже начине очувања музичког културног наслеђа; 
– објасни како савремене технологије утичу на развој музике; 
– презентује начине промоције музичких дела и догађаја; 
– прикаже примену музике у другим уметностима; 
– истражи и објасни шта је музичка критика и која је њена улога; 
– аргументовано искаже утисак о слушаним делима. 
– комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање 

различитих мишљења, идеја и естетских доживљаја; 
– проналази, самостално и у сарадњи са другима, релевантне 

податке и информације користећи савремену технологију; 
– учествује активно, према сопственим способностима и 

интересовањима, у истраживачком и радионичком раду. 
Теме и кључни 
појмови 

 
ТРАДИЦИОНАЛНА ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ 
ШИРОМ СВЕТА 

 
 

 Визуелна уметност народа Аустралије и Новог Зеланда 
(сликарство аустралијских Абориџина, традиционална 
тетоважа Маора) 

 Уметност америчких народа (тотеми, керамика, ћилими, 
корпе) 

 Култура древне Индије, Кине и Јапана (градови, храмови, 
одећа, писмо) 

 Уметност народа Африке (маске и штитови) 
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  Словенска традиција (митологија, симболика и 
орнаментика) 

 

 
ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ БАЛКАНА И 
СРБИЈЕ 

 

 Културно наслеђе (значај и улога) 
 Традиционална музичка уметност Балкана (основне 

карактеристике у односу на ентитет и међусобни утицаји, 
сличности и разлике) 

 Традиционална музика Србије (певање, свирање, обичаји, 
обреди, ношња, кола...) 

 Начини очувања културног наслеђа 

  
 
ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ БАЛКАНА И 
СРБИЈЕ 

 

 Културно наслеђе (значај и улога) 
 Традиционална музичка уметност Балкана (основне 

карактеристике у односу на ентитет и међусобни утицаји, 
сличности и разлике) 

 Традиционална музика Србије (певање, свирање, обичаји, 
обреди, ношња, кола...) 

 Начини очувања културног наслеђа 

Компетенције  
 

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

 
седми или осми разред 

 
годишњи фонд часова 36 или 34 

 

Циљ часа 

 
Циљ учења слободне наставне активности Предузетништво је да 

допринесе развоју иновативности и предузимљивости код ученика, 
способности да се идеје претворе у акцију, способности за тимски рад и 
коришћење разноврсних извора знања ради бољег разумевања друштвених 
процеса и појава и преузимањa одговорне улоге у савременом друштву. 

 
 
 
 
 
 

Исходи 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
 
– наведе основна права потрошача и начине њихове заштите; 
– на декларацији пронађе најважније информације о производу и 
одреди однос цене и квалитета; 
– посматра занимања из перспективе некад и сад и предвиди 
могућности њиховог развоја у будућности; 
– повезује одређена занимања и врсту и нивое образовања; 
– препозна проблеме у свом непосредном окружењу и дискутује о 
могућностима њиховог решавања; 
– се укључи у иницијативе које се покрећу у школи; 
– разликује особине лидера и менаџера; 
– одговорно преузима задужења у тиму, сарађује са другим 
члановима тима и учествује у доношењу одлука; 
– планира, распоређује и управља ресурсима (знања и вештине, 
време, новац, технологије); 
– учествује у осмишљавању пословне идеје; 
– информише се о постојању сличних производа на тржишту; 
– комуницира са окружењем о креативним идејама свога тима; 
– примењује правила пословне комуникације; 
– поштује етичке принципе у пословању; 
– израчуна трошкове израде производа према датим инструкцијама; 
– прикупи информације о ценама сличних производа на тржишту и на 
основу њих одреди цену свог производа; 
– учествује у промоцији и продаји производа; 
– презентује рад свог тима. 

  
ЗАШТИТА ПРАВА ПОТРОШАЧА 

 
 

 Однос цене и квалитета производа/услуге. 
 Декларација производа. 
 Уговорна обавеза за услугу. 
 Остваривање права потрошача 
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Теме и кључни 
појмови 

СВЕТ РАДА 
 
 

 Свет занимања некад, сад и у будућности. 
 Професионална оријентација. 
 Професионални развој. 
 Форма и функција CV и мотивационог писма. 
 Концепт целоживотног учења. 

 
ПОКРЕНИ СЕБЕ И ДРУГЕ 

 
 

 Покретање иницијативе. 
 Менаџмент и лидерство. 

 
УЧЕНИЧКА ПРЕДУЗЕЋА 

 
 

 Појам предузећа (привредног субјекта). 
 Производ и/или услуга. 
 Појам тржишта. 
 Људски и материјални ресурси. 
 Пословна комуникација. 
 Основни етички принципи у пословању. 
 Процес производње и процес пружања услуга. 
 Цена производа или услуге. 
 Облици промовисања 
 производа. 
 Продаја производа или услуге. 

 
 

 
Компетенције 

 
 

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



406 
 

 
 
 

 
ДОМАЋИНСТВО 

 
седми или осми разред 

 
годишњи фонд часова 36 или 34 

 
 

Циљ часа 

 
Циљ учења слободне наставне активности Домаћинство је да ученици 

интегришу и функционализују знања стечена у оквиру различитих предмета 
у контексту свакодневног живота, да унапреде вештине и формирају навике у 
вези са важним активностима у свакодневном животу у области становања, 
одевања, исхране и употребе различитих материјала. 

 
 

Исходи 

 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 
 

– одговорно испуњава обавезе потребне за живот у заједници / 
домаћинству; 

– преиспита сопствене и навике других чланова заједнице/домаћинства 
и утиче на њихову промену ка рационалном планирању, економичној 
потрошњи и развијању одговорних еколошких навика; 

– користи рачунарске апликације, 3D приказ грађевинског објекта и 
унутрашњег уређења домаћинства, уважавајући потребе савремене културе 
становања; 

– учествује у активностима уређења и заштите домаћинства и окружења 
у коме се оно налази; 

– анализира карактеристике савремене културе становања и повеже 
развој и значај урбанизма за побољшање услова живљења домаћинства; 

– правилно разврастава и одлаже отпад из домаћинства, припрема га и 
предаје на рециклажу; 

– образлаже на примеру у домаћинству употребу обновљивих извора 
енергије и значај топлотне изолације са уштедом енергије у домаћинству; 

– правилно и безбедно користи уређаје за загревање и климатизацију 
простора; 

– разликује природне од вештачких тканина, правилно их употребљава и 
одржава; 

– планира буџет домаћинства и управља њиме; 
– планира радну недељу, укључује и усклађује обавезе које има као 

појединац и у заједници/ домаћинству; 
– припрема и уређује простор за ручавање и формира културне навике 

приликом узимања хране; 
– правилно се храни, води рачуна о сопственом здрављу и здрављу 

породице;-планира дневне оброке за своје домаћинство у складу са општим 
принципима правилне исхране уз уважавање потреба свих чланова 
домаћинства; 
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 – примењује основне технике и правила обраде и припреме намирница 
уз примену правилног руковања прибором, посуђем, справама и апаратима за 
припрему хране; 

– истражује и прави план набавке средстава за одржавање личне 
хигијене и чистоће домаћинства; 

– процењује значај и утицај информација и извора информација и 
повезује их са сопственим искуством ради решавања различитих 
проблемских ситуација; 

– комуницира на конструктиван начин; 
– процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот; 
– осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, 

одговорно се односи према свом животу, животу других и животној средини; 
– критички процењује сопствени рад и рад сарадника у групи; 
– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и афирмише 

толеранцију и равноправност у дијалогу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теме и кључни 
појмови 

 
САВРЕМЕНО ДОМАЋИНСТВО И ПОРОДИЦА 

 
 

 Домаћинство. 
 Организација домаћинства. 
 Породица, односи и потребе у породици и њихово усклађивање. 
 Формирање здраве породице. 
 Фазе породичног живота. 
 Култура као начин живота и културно наслеђе 

 
КУЛТУРА СТАНОВАЊА 

 
 

 Породично домаћинство на селу и у граду. 
 Породица и домаћинство. 
 Функционалне целине домаћинства и њихове улоге. 
 Технички апарати у домаћинству. 
 Безбедност у домаћинству. 
 Уређење домаћинства и околине у градској и сеоској средини. 
 Економично коришћење и потрошња воде у градском и сеоском 

домаћинству. 
 Уштеда енергије у домаћинству. 
 Хемијска и микробиолошка исправност воде. 
 Отпадне воде у домаћинству. 
 Основни хигијенски захтеви домаћинства. 
 Прикупљање, сортирање и одлагање отпада у домаћинству 
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САВРЕМЕНО ДОМАЋИНСТВО И ПОРОДИЦА 

 Домаћинство. 
 Организација домаћинства. 
 Породица, односи и потребе у породици и њихово усклађивање. 
 Формирање здраве породице. 
 Фазе породичног живота. 
 Култура као начин живота и културно наслеђе. 
 КУЛТУРА СТАНОВАЊА 
 Породично домаћинство на селу и у граду. 
 Породица и домаћинство. 
 Функционалне целине домаћинства и њихове улоге. 
 Технички апарати у домаћинству. 
 Безбедност у домаћинству. 
 Уређење домаћинства и околине у градској и сеоској средини. 
 Економично коришћење и потрошња воде у градском и сеоском 

домаћинству. 
 Уштеда енергије у домаћинству. 
 Хемијска и микробиолошка исправност воде. 
 Отпадне воде у домаћинству. 
 Основни хигијенски захтеви домаћинства. 
 Прикупљање, сортирање и одлагање отпада у домаћинству. 

 
 

КУЛТУРА ОДЕВАЊА 
 
 

 Улога одеће и обуће у животу човека. 
 Природни и вештачки материјали, њихова својства и употреба у 

домаћинству. 
 Одржавање одеће, кућног текстила, и декоративног плана у 

домаћинству. Одржавање и чишћење природних и вештачких 
материјала. 

 Организација складиштења кућног текстила, обуће и одеће. 
 Рециклажа кућног текстила и одеће. 

 
КУЛТУРА ПОНАШАЊА 

 
 

 Планирање и расподела буџета. 
 План набавке и избор артикала. 
 План и припреме за путовање. 
 Правила понашања у превозним средствима, у граду и на путовању. 
 Савремена средства комуникације и претраживање различитих 

информација. 

 
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ И ХИГИЈЕНЕ 
ДОМАЋИНСТВА 
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 Значај воде за одржавање хигијене. 
 Средства за личну хигијену. 
 Козметичка средства. 
 Кућна апотека. 
 Материјали за опремање домаћинства 
 Одржавање домаћинства 
 Отпадни материјали у домаћинству. 

 
ИСХРАНА У ДОМАЋИНСТВУ 

 
 

 Хранљиви састојци и животне намирнице. 
 Класификација животних намирница према пореклу (биљне и 

животињске), улози у организму (енергетска, градивна, заштитна и 
регулаторна) и саставу. 

 Енергетска вредност намирница. 
 Потребе за састојцима хране зависно од узраста, занимања, пола, 

спољашње средине, здравственог и физиолошког стања организма. 
 Рационална исхрана човека. 
 Принципи рационалне исхране. 
 Законски прописи, правилници о намирницама и квалитету хране. 
 Последице неправилне исхране. 
 Припремање хране, начини обраде намирница. 
 Хигијенски услови приликом припремања хране. 
 Одлагање, чување и конзервисање намирница. 
 Апарати и машине за припремање, чување и обраду хране и 

намирница 
 Загађујуће супстанце хране и мере заштите 
 Адитиви 
 Органска и ГМО храна 
 Култура исхране и понашање за трпезом: послуживање и узимање 

хране, стоно посуђе и прибор. 
 Национална кухиња и кухиње у свету 

 
 
 
 
 

Компетенције 

 
 

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

 
седми или осми разред 

 
годишњи фонд часова 36 или 34 

 
 

Циљ часа 

 
Циљ учења слободне наставне активности Филозофија са децом је да 

ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове који ће 
подстаћи и убрзати његов интелектуални развој и унапредити вештине 
размишљања, закључивања, самосталног, критичког и креативног 
мишљења. 

 
 
 
 

Исходи 

 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 
– критички промишља и анализира питања и проблеме свог окружења 
– са пажњом слуша саговорника и комуницира са другима на 

конструктиван начин 
– јасно изрази сопствене мисли и осећања 
– практикује интелектуалну отвореност и радозналост 
– уважава релевантне аргументе 
– практикује толеранцију и разлике у мишљењу 
– искаже објективност и непристрасност у процени властитих и туђих 

становишта, поступака и постигнућа 
– сарађује са члановима групе којој припада и одупре се притиску групе 

на асертиван начин 
– препозна проблеме у свом непосредном окружењу и дискутује о 

могућностима њиховог решавања 
– развије осетљивост за социјални и културни контекст 
– учествује у расправи која доприноси атмосфери отворености и 

узајамног уважавања 
– преузме одговорност за сопствене поступке, однос према природном 

и друштвеном окружењу, 
– усвоји интелектуалне врлине истинољубивости 
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Теме и кључни 
појмови 

 
 

 Појам добра/зла 
 Појам уметности 
 Појам правде 
 Појам слободе 
 Појам среће 
 Појам толеранције 
 Појам вршњачког насиља 
 Појам истине/лажи 
 Појам живота 
 Појам времена и простора 
 Појам пријатељства 
 Појам храбрости 
 Појам бога 
 Појам човека 
 Појам мудрости и знања 
 Појам света 
 Појам природе 
 Појам једнакости и различитости 
 Појам љубави 

 
 

Компетенције 

 

 
 Компетенција за целоживотно учење 
 Сарадња 
 Решавање проблема 
 Одговорно учешће у демократском друштву 
 Рад са подацима и информацијама 
 Дигитална компетенција 
 Комуникација 
 Одговоран однос према околини 
 Естетичка компетенција 
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Ваннаставне активности 

годишњи фонд часова : 36 

  
Исходи 

 
 
Школа је у обавези да својим Школским 
програмом и Годишњим планом рада предвиди 
различите програме ваннаставних активности у 
складу са интересовањима ученика, ресурсима и 
просторним могућностим. Поред организације 
излета, екскурзије, посета изложбама и сарадње 
са локалном самоуправом, ученицима треба 
понудити већи број друштвених, техничких, 
хуманитарних, спортских и културних 
активности. 

 
. 

 Учешће ученика у друштвеним, 
техничким, хуманитарним, 
спортским и културним 
активностима доприноси многим 
важним исходима образовања и 
васпитања, као што су: 

– задовољење различитих 
образовних потреба и интересовања 
ученика; 
– препознавање професионалних 
способности и интересовања, 
упознавање са светом рада; 
– надоградња исхода који се 
остварују у оквиру редовне наставе 
и доприносе развоју 
међупредметних исхода; 
– унапрeђивање различитих 
способности (интелектуалне, 
физичке, креативне, радне...); 
– јачање капацитета ученика за 
разликовање безбедног од 
небезбедног понашања и заштиту 
од ризичног понашања; 
– подстицање хуманог и одговорног 
односа према себи, другима и 
окружењу, јачање осетљивости за 
оне којима је потребна помоћ (нпр. 
стари и болесни); 
– унапређивање различитих врста 
писмености (језичке, медијске, 
културне, научне...); 
– култивисање коришћења 
слободног времена; 
– подстицање интеркултуралног 
дијалога; 
– разумевање концепта инклузије и 
јачање осетљивости за различитост; 
– јачање генерацијских веза између 
ученика различитих одељења без 
компетитивности; 
– релаксацијa, растерећење 
напетости ученика, 
самоисказивање; 
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 – јачање везе са локалном 
заједницом; 
– развој осећања припадности 
својој школској заједници; 
– подстицање самосталности, 
проактивности и предузимљивост; 
– припрема за решавање 
различитих животних ситуација; 
– промоција школе и њеног 
идентитета. 

 

Детаљније у Правилнику о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19), 
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7.  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 

Програми наставе и учења су оријентисани на процес и исходе учења ради развијања 
функционалних знања. То значи да је фокус на исходима, а не на садржајима као и на 
активностима ученика/наставника, а не на реализацији садржаја. У  том  смислу,  
садржаји, било да су обавезни или препоручени, су само средство преко кога се достижу 
исходи. 

Овакав приступ ставља ученика у центар - његове развојне и образовне потребе, интересe и 
интересовања, то јест његов интелектуални, физички, емотивни, социјални, морални и 
естетски развој; као и његове будуће потребе, као што су: како сачувати здравље, како 
пронаћи одговарајући посао, како започети сопствени посао, како активно учествовати у 
друштвеном животу, како сачувати животну средину за себе и будуће генерације, и слично. 

Следе препоруке и упутства за планирање, остваривање програма и праћење и вредновање. 
 
 

7.1. Планирање 
 

Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и 
осмишљавању наставе и учења. Улога наставника јесте да дати програм прилагоди, имајући 
у виду састав одељења и карактеристике ученика. Полазећи од датих исхода и садржаја, 
наставник најпре креира свој годишњи, тј.глобални план рада, из кога ће касније развијати 
своје оперативне планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу 
операционализацију исхода на нивоу конкретних наставних јединица. Од наставника се 
очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, 
дефинише исходе на три нивоа: оне које би сви ученици требало да достигну, оне које би 
већина ученика требало да достигне и оне које могу само неки ученици да достигну. На овај 
начин постиже се индиректна веза са стандардима на три нивоа постигнућа ученика. Током 
планирања треба, такође, имати у виду да се неки исходи остварују брже и лакше, али је за 
већину исхода потребно више времена, више различитих активности и рад на различитим 
садржајима. Поред тога што ученике треба да оспособи за коришћење уџбеника, као једног 
од извора знања, наставник треба ученике да упозна и са начинима и облицима употребе 
других извора сазнавања. 

Планирање наставе ради остваривања Програма наставе и учења базира се на примени: 

1. Образовних стандарда за крај првог, односно другог циклуса образовања и 
васпитања 

2. Општих и међупредметних компетенција и 

3. Образовних предметних исхода за појединачне разреде. 
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Законски оквир на који се ослањамо у планирању Програма наставе и учења налази се у 
следећим документима: Закон о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ број 88/2017), Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања 
и васпитања („Просветни гласник“, број 10/17) и Правилник о наставном плану за други 
циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног 
образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16, 6/17, 
8/17 и 9/17). 

Планирање је један од најважнијих сегмената рада наставника јер условљава примену 
образовних исхода у целокупном процесу учења и подучавања. Оно подразумева три 
нивоа општости: 

 Глобално (годишње) планирање, 
 Оперативно (тематско, месечно, по областима) планирање и 
 Дневно планирање – припреме за час 

 
 
 
 

7.1.1. Глобално (годишње) планирање 

Глобално (годишње) планирање врши се на 
почетку школске године и обухвата: 

а) планирање наставе: 
 распоређивање наставних тема/области, 
 број предвиђених часова по теми 

б) планирање додатне, допунске, припремне наставе, секција и осталих облика 
образовно-васпитног рада. 

Глобални план се предаје педагошко-психолошкој служби школе до почетка школске 
године у електронском облику на заједнички дељени диск наставника (Google disk – 
sonjamarinkovic.edu.rs) 

Предлог формулара за годишње планирање наставе на српском наставном језику: 



387  

 

 ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 
 

ИМЕ НАСТАВНИКА: 
 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: 
 

РАЗРЕД: 
 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ПРЕДМЕТИМА: 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ УКУПНО 
IX X XI XII I II III IV V VI 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

УКУПНО                

 

Предлог формулара за годишње планирање наставе на мађарском наставном језику: 
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GLOBÁLIS TANMENET  
 

TANTÁRGY NEVE: 

TANÁR: 

TANTÁRGY CÉLJA: 
 

OSZTÁLY: 
 

ÉVI ÓRASZÁM: 
 

TANTÁRGYKÖZI KAPCSOLATOK: 
 

TÉMAKÖR 
INTERDISZCIPLINÁRIS 

KOMPETENCIÁK 
STANDARDOK 

HÓNAP ÚJ 
ANYAG 

GYAKORLÁS ÖSSZESEN 
IX X XI XII I II III IV V VI 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

ÖSSZESEN                
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7.1.2. Оперативно планирање 
Оперативно планирање обухвата дидактичко-методичку разраду наставних 
тема на наставне јединице, а ради се за месец или тему. Наставник бира начин 
оперативног планирања. Оперативни планови се предају у складу са 
динамиком реализације у електронској форми. 

Оперативни план рада може да садржи следеће рубрике: 
 

 исходе 
 називе наставних јединица 
 наставна средства 
 евалуацију 
 напомене (специфичности које се односе на реализацију конкретних наставних 

јединица, на пр. ако место реализације одступа од уобичајеног и томе сл.) 
 

Предлог месечног оперативног плана: 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

 

ПРЕДМЕТ: 
РАЗРЕД: 
НАСТАВНИК: 

МЕСЕЦ 
–    

ТЕМА 

ИСХОДИ 
Ученик ће 

бити у стању 
да: 

 
Редни 
број 

НАСТАВНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ 
(препоручени 

садржаји) 

 
Тип 
часа 

 
НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

 
НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ 

 
ЕВАЛУАЦИЈА 

 
НАПОМЕНА 

         

ОДСТУПАЊА ОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И РАЗЛОЗИ: 
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Предлог формулара за оперативно планирање наставе на мађарском наставном језику: 
 
 

OPERATÍV TANMENET 
 
TANTÁRGY: 
OSZTÁLY: 
TANÁR: 

 
HÓNAP– 

ТÉМА 

KIMENET 
A diák képes 

lesz: 

 
Óraszám 

TANEGYSÉG 
(ajánlott 
tartalom) 

 
Óratípus 

 
TANESZKÖZÖK 

 
TANÍTÁSI 
MÓDSZER 

 
ÉRTÉKELÉS 

 
MEGJEGYZÉS 

         

TERVTŐL VALÓ ELTÉRÉS ÉS MAGYARÁZAT: 
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7.1.3 Тематско планирање 
Једном у полугодишту организује се и тематско планирање на нивоу школе, када се око изабране теме увезују садржаји из 
различитих предмета и у млађем и у старијем узрасту. Тему бира педагошки колегијум, на предлоге стручних већа. Тематско 
планирање може бити једнодневно и вишедневно (недељу дана, две недеље, месец дана). У избору тема полази се од дечијих 
интересовања, али и од садржаја предмета. На овај начин се постиже функционално повезивање знања и вештина ученика. 

Предлог формулара за тематско планирање наставе на српском наставном језику: 
 
 
 

НАСТАВНИ САДРЖАЈ 
ТЕМА ДАНА ИСХОДИ 

Сналажење током седмице По завршетку теме ученик ће бити у стању да 
   



393  

 

Предлог формулара за тематско планирање наставе на мађарском наставном језику: 
 
 
 

A TANULÁSI-TANíTÁS EGYSÉG 
TÉMÁJA 

 
TANTÁRGY 

A NAP 
TÉMÁJA 

KIMENET 
A téma befejeztével a tanuló képes 

lesz: 
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7.1.4 Дневно планирање - припрема за час 

 
Припремање наставе је обавеза сваког наставника и по решењу о раду наставник има за припрему 10 часова седмично. 
Припрема за час подразумева израду писане припреме која представља дидактичко- методичко структуирање часа. Наставници 
се редовно припремају за наставу водећи рачуна о избору садржаја, метода, облика и средстава за рад. Припремање за час треба 
да буде засновано на уважавању различитости код ученика у погледу њиховог знања, искуства и способности, укључујћи и 
ученике којима је потребна додатна подршка. За припремање наставници користе стручну литературу, интернет и друге изворе. 
Припрема за час треба да садржи дефинисање циља часа; конкретизацију исхода у односу на циљ часа; планирање активности 
ученика и наставника у односу на исходе; осмишљавање начина провере остварености исхода; избор наставних стратегија, 
метода и поступака учења и подучавања (водећи рачуна о предзнању, тј. искуству ученика, које ће ученицима омогућити да 
савладају знања и вештине предвиђене дефинисаним исходима). 

 
 

Предлог формулара за дневно планирање наставе на српском наставном језику: 



 

 

Наставник: 
 

Наставни педмет: 
 Разред: 

Наставна област: 
 

Наставна јединица: 
 

Циљ наставне јединице: 
 

Наставне методе: 
 

Кључне речи: 
 

 

 
Очекивани исходи 

 

 
 
 

Планиране активности 
ученика 

 

Планиране активности 
наставника 

 

Провера остварености исхода  



 

 
 

Предлог формулара за дневно планирање наставе на мађарском наставном језику: 

Tanár: 
 

Tantárgy: 
 Osztály: 

Témakör: 
 

Tanegység: 
 

Tanegység célja: 
 

Tanítási módszer 
 

Kulcsszavak: 
 

 
 

Várt kimenet: 

 

 
 

 
Tanuló aktivitása: 

 

Tanár aktivitása:  

Kimenet ellenörzésének módja:  
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Наведени примери припрема нису обавезујући него су дати као оријентациони предлози. Наставник бира облик писане 
припреме који сматра најбољим за свој рад. 

Код планирања наставе усмерене на исходе важно је како формулисати исходе. Наставник формулише исходе за дату наставну 
јединицу у складу са својим очекивањима. Исходи треба да испуњавају следеће карактеристике, односно, да буду: 

 усклађени са развојним особинама и искуством ученика 
 проверљиви (не нужно мерљиви) 
 позитивно формулисани 
 комплексни и дељиви (могу да се развију у низ ситнијих исхода) 
 оствариви (достижни) 
 специфични (у смислу ко, шта, кад, где и како делује) 
 конкретни (у смислу да омогуће одговарајућу организацију наставе и проверу постигнућа) 
 прецизни и јасно формулисани (спречавање различитих тумачења). 

 
 
 

Исходи се формулишу на следећи начин: 
- Уводна фраза - По завршетку разреда ученик ће бити у стању да ... 
- Радња (активност) - ...пронађе... 
- Објекат (шта) - ...информације... 

- Услов - ... експлицитно изнете у тексту. 
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За формулисање исхода можете се служити листом глагола: 
 
 

Знање Разумевање Примена Анализа Синтеза Евалуација 

Памти претходно 
научени садржај 

овладава значењем 
садржаја 

користи научено у 
новим и конкретним 
ситуацијама 

разуме садржај и 
структуру 
материјала 

формулише и гради 
нове структуре од 
постојећих знања 
и вештина 

просуђује о 
вредности 
садржаја за дату 
сврху 

цитирати 
дефинисати 
нумерисати 
идентификовати 
указивати 
обележити 
навести 
лоцирати 
подесити 
именовати 
кратко описати 
поентирати 
сетити се 
препознати 
изабрати 

изјавити 
репродуковати 
писати 
саставити табелу 

постизати 

артикулисати 
асоцирати 
окарактерисати 
разјаснити 
класификовати 
конвертовати 
разликовати 
означити 
описати 
дискутовати 
објаснити 

навести пример 
лоцирати 
парафразирати 
предвидети 
направити преглед 
резимирати 
пребодити 

утврдити 
прилагодити 
применити 
именовати рачунати 
класификовати 
комплетирати 
прорачунати 
спроводити 
конструисати 
склопити 
демонстрирати 
одредити 
открити успоставити 
проценити запослити 
истраживати 
изложити 
утицати илустровати 
истражити 
правити 
манипулисати 
одржавати 
модификовати 
оријентисати 
изводити 

анализирати 

рашчланити 
категоризовати 
упоредити 
правити контраст 
успоставити 
узајамни однос 
изводити 
закључак 
детектовати 
разликовати 
одвајати 
испитивати 
уобличити 
груписати 
управљати 
повећати 
смањити 
наћи најбоље 
решење 
наручити 
кратко описати 

утврдити 

склопити 
направити буџет 
кодирати 
комбиновати 
саставити 
конструисати 
креирати 
обрадити 
дизајнирати 
развити 
проширити 
олакшати 

уопштити 
побољшати 
интегрисати 
организовати 
планирати 
припремити 
производити 
довести у везу 
исправити 

оживети 
оценити 
комуницирати 
закључити 
размотрити 
консултовати 
критиковати 
приказати 
одлучивати 
одбранити 
откривати 
извести 
проценити оценити 
рангирати 
преводоти 
просуђивати 
оправдати 
мерити предвидети 
преписати 
ранкирати 
оправдати 
класирати бодовати 
тестирати 
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  вежбати предвидети 

производити 
обезбедити 
успоставити однос 
поставити 
симулирати 
решити 
користити 

одабрати 
обучити 
трансформисати 

направити 
редослед 
спецификовати 

дати валидност 
верификовати 



 

 

8. ОСТВАРИВАЊЕ 
У остваривању програма примењиваће се следећи 

ПРИСТУП УЧЕЊУ И ПОДУЧАВАЊУ– Стварање 

подстицајног окружења да сваки ученик оствари своје 

потенцијале и то кроз: 

 разноврсне методе – истраживачке, пројектне, партиципативне, кооперативне; 

 ослањање на снаге ученика, развој самопоштовања и компетентности; 

 успостављање веза између животног искуства ученика и учења и примене наученог 
у свакодневном животу; уважавање индивидуалних карактеристика ученика; 

 неговање и подстицање критичког мишљења, креативности ииницијативе; 

 постављање очекивања у зони наредног развоја; 

 формирање система вредности као темеља позитивних односа са другима. 

8.1. Активна и интерактивна настава 
 

Наставници у свом раду треба да користе разноврсне методе, технике и облике рада: 
истраживачке, пројектне, партиципативне, кооперативне ... Добар репертоар наведених 
метода може се наћи у програму стручног усавршавања наставника Читањем и писањем 
до критичког мишљења, који је похађао већи део колектива. Препоручује се наставницима 
да у својим плановима стручног усавршавања наводе обуке које им помажу да развију 
компетенције К2 - компетенције за поучавање и учење. 

Корелација међу предметима - подразумева заједничко планирање наставника, нарочито у  
оквиру  стручних  већа  за  области предмета. Повезивањем садржаја међу предметима и 
њиховим увремењавањем подстиче се оставривање исхода учења и развој кључних и 
међупредметних компетенција. Корелација међу предметима остварује се, између осталог, 
и у оквиру тематског планирања и пројектне наставе. 

 
8.2. Тематско планирање на нивоу школе 

 
Два пута годишње на свим узрастима организује се тематско планирање којим се садржаји 
из више предмета повезују у  једну целину, реализују на часовима редовне наставе и 
презентују један дан на нивоу целе школе. Тему бира педагошки колегијум у зависности 
од актуелних збивања и интересовања ученика. 

 

8.3. Пројектна настава 
 

Од школске 2018/2019.године саставни је део плана наставе и учења и представља један 
од облика образовно-васпитног рада којим се развијају опште међупредметне 
компетенције уз употребу информационо комуникационих технологија. Усмерена је на 
достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко мишљење као и 
припрему ученика за лако сналажење у свету технике, технологије и рачунарства, како у 
свакодневном животу тако и у процесу учења. У складу је са општим исходима 



 

образовања и васпитања и у функцији је когнитивног, афективног и социјалног развоја 
ученика. 

Пројектна настава је проблемски и истраживачки усмерена настава, поткрепљена 
ученичким  истраживачким радовима. То  је модел наставе организован око пројекта. 
Резултат пројекта је продукт који има јасну употребну и/или васпитну вредност. 

Ослонци планирања и организације пројектне наставе су: уважавање  узраста  ученика  и  
њихових  интересовања; коришћење ваншколских знања, вештина и искустава ученика; 
укључивање свих ученика уз поштовање њихових различитости; повезивање садржаја 
свих наставних предмета и употреба савремених информационо-комуникационих 
технологија. Зато овај облик рада омогућава да наставни предмети буду смислено 
међусобно повезани као и доведени у везу са свакодневним животом ученика. На тај 
начин се обезбеђује разумевање сврхе онога што се учи, функционално повезивање знања, 
вештина и искустава и мотивација ученика. 

Сви наставници ће планирати реализацију пројектне настве у обиму који је одређен планом 
наставе и учења, а они наставници на које се овај план још увек не односи сами ће 
одредити годишњи фонд часова који ће посветити пројектној настави тако да у току 
полугодишта остваре најмање један пројекат. 

Пројектном наставом се може остваривати и тематско планирање на нивоу школе. 

Теме  за  пројекат  наставници  бирају  заједно  са  ученицима  и  оне  треба  да  
одражавају  ученичка  интересовања  из        те области/предмета. Теме могу бити из 
различитих области - заштита животне средине,  заштита  здравља,  водич  кроз  град, 
породични празници и обичаји, саобраћај у нашем месту, спортске и културне 
манифестације, израда интервјуа или чланака о занимљивости из света спорта, уметности, 
науке, израда правила понашања у спортској сали, одељењу, школи, безбеднији рад на 
интернету, припрема представе итд. 

Фазе пројектне наставе: 

- планирање (тема, циљ, исходи, активности...) 

- реализација пројектних активности 

- презентовање, промовисање пројекта 
 

- евалуација и рефлексија о пројекту 
 

- Формулар који може помоћи код планирања 
пројектне наставе (садржи све важне сегменте 
на које треба обратити пажњу у планирању и 
реализацији пројектне настве) 

 

Назив пројекта (тема)  

Циљ пројекта  



 

Операционализовани исходи 
који се 
остварују реализацијом 
пројекта (и наставни 
предмет/и из који је/су 
преузети) 

 

Наставне јединице на које се 
пројекат односи 

 

Продукти пројекта  

Улога ИКТ у пројекту  

Дужина трајања пројекта  

Активности ученика 

током пројекта 

 

Активности 

учитеља/наставника 

 

 

током пројекта  

Начин презентације 

пројекта 

 

Начин укључивања 

окружења у пројекат 

 

Улога родитеља у 

пројекту 

 

Потребни ресурси 

(материјални, људски) 

 



 

Пројектне активности по 
данима/недељама 

(кратак опис) 

 

Планирани начини 

вредновања пројекта 

 



 

 

9. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 
Праћење и вредновање односи се на: 

 праћење и вредновање процеса учења 
 праћење и вредновање постигнућа учења 
 праћење и вредновање сопственог рада 

Праћење и вредновање процеса наставе и учења је део планирања наставе и учења и 
прожима све активности у остваривању наставе. 

У праћењу и вредновању процеса наставе и учења ослањамо се на Срандарде квалитета рада 
образовно- васпитних 
установа ("Сл.гласник РС", бр. 7/2011) и протокол за посматрање школског часа, који не 
служи само стручним сарадницима за праћење часа, него и наставницима приликом 
припремања наставе. 

Праћење и вредновање постигнућа ученика је подршка напредовању ученика и један од 
фактора мотивације ученика за учење и образовање уопште. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 
реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 
васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује ученику 
на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, 
довољно јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. 
Повратна информација треба да буде увремењена, дата током или непосредно након 
обављања неке активности; треба да буде конкретна, да се односи на активности и 
продукте ученика, а не на његову личност и да буде позитивно интонирана, односно да 
прво садржи оне елементе који су за похвалу, а тек потом оне које би ученик требало да 
развија и унапређује. 

Праћење и вредновање започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и 
у односу на који ће се процењивати његов даљи ток напредовања. Свака активност је 
добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба 
оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода 
предмета, као и напредак других ученика. 

Исходи помажу у праћењу и вредновању напредовања ученика тако што наставнику омогућавају: 

• да прецизно формулише активности ученика током процеса учења, 



 

 

• да прецизно формулише своје активности током процеса подучавања, 

• да ефикасно прати процес учења и подучавања, 

• да објективније вреднује постигнућа ученика, 

• да помери усмереност са реализације садржаја на промишљање сопствене праксе 

која доприноси остваривању исхода. Исходи и ученику дају јасну слику шта се од 

њега очекује и омогућавају му да прати сопствени напредак у учењу. 

Наставници треба да прате и оцењују и процес и продукте учења, што значи да се не 
вреднују само резултати учења, него и сам процес и напредовање, начин на који ученик 
долази до резултата, сарадњу, иницијативу, креативност, упорност, ангажовање... 

„О ОЦЕЊИВАЊУ БИ ТРЕБАЛО МИСЛИТИ КАО О НЕЧЕМУ ШТО СЕ РАДИ СА 
УЧЕНИЦИМА, А НЕ КАО О НЕЧЕМУ ШТО 
РАДИТЕ УЧЕНИЦИМА.” (Ј. Е. Ормод) 

 
 
 

Оцењивати са ученицима значи: 
 

 Имати јасне и видљиве критеријуме оцењивања 

 Обезбедити да ученици критеријуме разумеју 

 Пружити ученицима могућност самопроцене 

 Образложити оцену коју је ученик добио 

 Не кажњавати оцењивањем 

Праћење и вредновање сопственог рад је одлика рефлексивног практичара. 
Рефлексивни практичар промишља ПРЕ, ТОКОМ И НАКОН часа. Могућа 
питања за промишљање: 

 Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење? 
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 Да ли су сви ученици били активни или само поједини? 

 Које тешкоће су се појавиле? 

 Како сам их решавао(ла)? 

 Да ли сам довољно флексибилан(на)? 

 Шта сам могао(ла) другачије да урадим? 

 Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве? 

 Да ли се на часу десило учење? 

 Да ли су ученици остварили дефинисане исходе? 

 Шта и како даље? 
У праћењу  и  вредновању  сопственог  рада  ослањамо  се  на  Стандарде  компетенција  за  професију  наставника  
и њиховог професионалног развоја. Наставници треба да континуирано процењују своје професионалне 
компетенције (један од начина је помоћу упитника који се може наћи на сајту Завода за унапређивање образовања и 
васпитања) а онда у складу са тим да планирају своје стручно усавршавање. 

Наставници воде портфолио о свом професионалном развоју. 
 

ОБРАЗАЦ ЗА АНАЛИЗУ И ПРОЦЕНУ остварености показатеља и стандарда ШКОЛСКОГ ЧАСА 
(Област квалитета 2:НАСТАВА И УЧЕЊЕ) 

 
Школа: ОШ “Милош Црњански“ Српски Итебеј   Наставни предмет: 

Име и презиме наставника:      Разред и одељење: 

Наставник који вреднује час:      Датум: 
Стандард  Индикатор Процена 

 
Докази 

Активности наставника Активности ученика 
2.1. Наставник 
ефикасно управља 
процесом учења на 
часу. 

2.1.1. Ученику су јасни 
циљеви часа/исходи 
учења и зашто то што је 
планирано треба да 
научи. 

1  2  3  4   
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 2.1.2. Ученик разуме 
објашњења, упутства и 
кључне појмовe. 

1  2  3 4   

2.1.3. Наставник успешно 
структурира и повезује 
делове часа користећи 
различите методе 
(облике рада, технике, 
поступке…). 

1  2  3  4   

2.1.4. Наставник поступно 
поставља 
питања/задатке/захтеве 
различитог нивоа 
сложености. 

1  2  3  4   

2.1.5. Наставник усмерава 
интеракцију међу 
ученицима тако да је 
она у функцији учења 
(користи питања, идеје, 
коментаре ученика, 
подстиче вршњачко 
учење). 

1  2  3  4   

2.1.6. Наставник 
функционално користи 
постојећа наставна 
средства и ученицима 
доступне изворе знања. 

1  2  3  4   

2.2. Наставник 
прилагођава рад на 
часу образовно-
васпитним 
потребама ученика. 
 
 
 
 

 

2.2.1. Наставник прилагођава 
захтеве могућностима 
ученика. 

1  2  3  4   

2.2.2. Наставник прилагођава 
начин рада и наставни 
материјал индивидуалним 
карактеристикама сваког 
ученика. 

1  2  3  4   

2.2.3. Наствник посвећује време 
и пажњу сваком  ученику у 
складу са његовим 
образовним и васпитним 
потребама. 

1  2  3  4   

2.2.4. Наставник примењује 
специфичне 
задатке/активности/ 
материјале на основу ИОП-
а  и плана 
индивидуализације (само 
ако постоји ИОП). 

1  2  3  4   
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2.2.5. Ученици којима је 
потребна додатна 
подршка учествују у 
заједничким 
активностима којима се 
подстиче њихов 
напредак и интеракција 
са другим ученицима. 

1  2  3  4   

2.2.6. Наставник прилагођава 
темпо рада различитим 
образовним и 
васпитним потребама 
ученика. 

1  2  3  4   

2.3. Ученици стичу 
знања, усвајају 
вредности, развијају 
вештине и 
компетенције на 
часу. 

 

2.3.1. Активности/радови 
ученика показују да су 
разумели предмет учења 
на часу, умеју да 
примене научено и 
образложе како су 
дошли до решења. 

1  2  3  4   

2.3.2. Ученик повезује 
предмет учења са 
претходно наученим у 
различитим областима и 
свакодневном животу. 

1  2  3  4   

2.3.3. Ученик прикупља, 
критички процењује и 
анализира идеје, 
одговоре и решења. 

1  2  3  4   

2.3.4. Ученик излаже своје 
идеје и износи 
оригинална и креативна 
решења. 

1  2  3  4   

2.3.5. Ученик примењује 
повратну информацију 
да реши 
задатак/унапреди учење. 

1  2  3  4   

2.3.6. Ученик планира, 
реализује и вреднује 
пројекат у настави 
самостално или уз 
помоћ наставника. 

1  2  3  4   

2.4. Поступци 2.4.1. Наставник формативно 1  2  3  4   
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вредновања су у 
функцији даљег 
учења. 

 

и сумативно оцењује у 
складу са прописима. 

2.4.2. Ученику су јасни 
критеријуми 
вредновања. 

1  2  3  4   

2.4.3. Наставник даје потпуну 
и разумљиву повратну 
информацију ученицима 
о њиховом раду, 
укључујући и јасне 
препоруке о наредним 
корацима. 

1  2  3  4   

2.4.4. Ученик поставља себи 
циљеве у учењу. 

1  2  3  4   

2.4.5. Ученик уме критички да 
процени свој напредак и 
напредак осталих 
ученика. 

1  2  3  4   

2.5. Сваки ученик 
има прилику да буде 
успешан. 

 

2.5.1. Наставник и ученици се 
међусобно уважавају, 
наставник  подстиче 
ученике на међусобно 
уважавање и на 
конструктиван начин 
успоставља и одржава 
дисциплину у складу са 
договореним 
правилима. 

1  2  3  4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5.2. Наставник користи 
разноврсне поступке за 
мотивисање ученика 
уважавајући њихове 
различитости и 
претходна постигнућа. 

1  2  3  4   

2.5.3. Наставник подстиче 
интелектуалну 
радозналост и слободно 
изношење мишљења. 

1  2  3  4   

2.5.4. Ученик има могућност 
избора у вези са 
начином обраде теме, 
обликом рада или 

1  2  3  4   
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материјала. 

2.5.5. Наставник показује 
поверење у могућности 
ученика и има 
позитивна очекивања у 
погледу успеха. 

1  2  3  4   

 
ОБРАЗАЦ ЗА АНАЛИЗУ И ПРОЦЕНУ остварености показатеља и стандарда ШКОЛСКОГ ЧАСА – за ученике 

 
 
 
 
 

Школа: ОШ “Милош Црњански“ Српски Итебеј 
Наставни предмет: 
Наставник:  
Разред и одељење: 
Наставна јединица (лекција): 
Датум: 

1- не слажем са наведеном тврдњом, 2-
делимично се слажем, 3- у већој мери се 

слажем, 4- у потпуности се слажем  

Процена 
 

Јасно ми је зашто смо ово данас учили. 1  2  3  4 

Наставник је уважио  мишљење, идеје, 
коментаре и одговарио на питања свих 
ученика. 

1  2  3  4 

Наставник је прилагодио активности и 
задатке сваком ученику. 

1  2  3  4 

Наставник је посветио пажњу и време 
сваком ученику. 

1  2  3  4 

Све сам научио/ла на часу, а код куће ћу 
само понављати. 

1  2  3  4 

Оно што сам научио/ла на овом часу, знаћу 
да употребим у свакодневном животу. 

1  2  3  4 

Разумем како је наставник проценио мој 
рад на овом часу. 

1  2  3  4 

Проценио сам свој рад и рад осталих 
ученика исто као наставник. 

1  2  3  4 

Наставник је укључио у рад све ученике на 1  2  3  4 
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овом часу. 
Могао сам да бирам како ћу да учим на 
овом часу. 

1  2  3  4 
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ОБРАЗАЦ ЗА АНАЛИЗУ И ПРОЦЕНУ остварености показатеља и стандарда ШКОЛСКОГ ЧАСА – за родитеље 

 

 
 
 
 
 
 

  

Школа: ОШ “Милош Црњански“ Српски Итебеј 
Наставни предмет: 
Наставник:  
Разред и одељење: 
Наставна јединица (лекција): 
Датум: 

1- не слажем са наведеном тврдњом, 2-
делимично се слажем, 3- у већој мери се 

слажем, 4- у потпуности се слажем  

Процена 
 

Ученицима је јасно ми је зашто су ово 
данас учили. 

1  2  3  4 

Наставник је уважио мишљење, идеје, 
коментаре и одговарио на питања свих 
ученика. 

1  2  3  4 

Наставник је прилагодио активности и 
задатке сваком ученику. 

1  2  3  4 

Наставник је посветио пажњу и време 
сваком ученику. 

1  2  3  4 

Ученици су све научили на часу, а код 
куће ће бити потребно само да понављају. 

1  2  3  4 

Оно што су ученици научили на овом часу, 
знаће да употребе у свакодневном животу. 

1  2  3  4 

Ученици су разумели како је наставник 
проценио њихов рад на овом часу. 

1  2  3  4 

Ученици су проценили сами свој рад и рад 
осталих ученика исто као наставник. 

1  2  3  4 

Наставник је укључио у рад све ученике на 
овом часу. 

1  2  3  4 

Ученици су могли да бирају како ће учити 
на овом часу. 

1  2  3  4 
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10. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
Наставник је дужан да на почетку школске године достави број часова допунске и додатне наставе у оквиру 
глобалног  плана. Допунска и додатна настава прате програм предмета, као потребе и интересовања ученика те се 
зато планирају само глобално. Током школске године наставник води евиденцију о одржаним часовима допунске и 
додатне наставе и присутним ученицима. На крају школске године, наставник сачињава кратак извештај о допунској 
и додатној настави који садржи следеће елементе: број одржаних часова допунске и додатне наставе, списка 
обрађених тема и број ученика који су били обухваћени наведеним облицима рада. 
 

 

10.1. Допунска настава 
 

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној  настави  не  постижу  
постављене  исходе учења. Обавезна за ученике које на то упуте учитељи, предметни наставници или одељењско 
веће. Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира 
одговарајуће групе с којима организује допунски рад. На основу претходног испитивања тешкоћа и узрока, за сваку 
групу се ствара посебан, одговарајући план рада, чијим ће се савладавањем отклонити испољени недостаци у 
знању, умењу и вештини ученика. Допунски рад претпоставља и специфичне облике у савладавању одређених 
програмских садржаја (индивидуализација наставе, предавањима с другачијим, очигледнијим примерима, посебни 
групни и индивидуални задаци и др.). Нарочито треба водити рачуна о одмерености захтева, као и о стимулисању 
ученика за показане резултате (похвале, награде, позитивна оцена). 

Допунски рад организује се током целе школске године, односно одмах чим се уоче  тешкоће  појединих  ученика  у  
усвајању програмских садржаја. Недељни фонд од једног часа реализује се у складу са школским календаром и 
распоредом часова (и током зимског распуста).  

Допунска настава 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. 
 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 . 

Чим савлада одређену тешкоћу или отклони недостатак, ученик престаје с допунским радом ван редовне наставе. Током даље 
редовне наставе треба и даље пратити напредовање и диференцирањем редовне наставе омогућити ученицима да градиво усвоје 
на редовним часовима. Допунски рад се организује од почетка наставне године и траје све док за тим има потребе. Допунски рад 
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се не може поистоветити са извођењем редовне наставе. Он мора бити више индивидуалан, јер се тако лакше отклањају 
недостаци у знањима ученика. Часови допунске наставе морају 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. На крају 
школске године, наставник сачињава кратак извештај о допунској и додатној настави који садржи следеће елементе:   

 број одржаних часова допунске и додатне наставе, 
 списка обрађених тема и број ученика који су били обухваћени наведеним облицима рада. 

Програм допунске наставе треба да буде оквиран, флексибилан како би наставник могао да га прилагођава проблемима који се 
појављују и које препознаје у току школске године, као и променљивим потребама ученика, учења и наставе. Као и други облици 
наставе (редовна и додатна) и допунска настава је усмерена пре свега на остваривање исхода, достизање стандарда постигнућа и 
развој компетенција. 
За квалитет и функционалност у остваривању допунске наставе важна је и сарадња наставника и родитеља. Наставник и школа 
имају обавезу да родитеља обавесте о проблемима са којима се дете сусреће у процесу наставе и учења, о потреби да се укључи у 
допунску наставу, о напредовању које се бележи уз подршку на допунској настави. Истовремено, од родитеља се очекује да 
подржи напоре наставника, да осигура присуство детета часовима допунске наставе и на прати редовност похађања и 
напредовање детета. 

 
 

 
10.2. Додатна настава 

 

Додатна настава је облик образовно-васпитног рада чији је циљ да пружи додатну подршку у учењу. То је начин да 
се ученицима којима је то потребно и који то желе и могу, пружи више него што добијају на редовној настави. И 
овим обликом се може поправити ситуација са мотивацијом ученика за учење, јер пад мотивације није обавезно и 
само резултат (привременог) неуспеха, већ може да произађе и из недовољно изазовног начина рада, недовољног 
обима предметних и других садржаја или недовољно захтевних задатака. Пад мотивације увек утиче и на промену у 
виђењу и доживљају себе, па му је чест резултат и ослабљено самопоуздање.З а ученике од четвртог до осмог 
разреда са посебним способностима, склоностима и интересовањима за поједине предмете, школа организује 
додатну наставу. Додатни рад се организује по правилу један час недељно током целе наставне године, али се 
интересовања ученика подстичу и другим формама рада (појачаном индивидуализацијом рада у редовној настави, 
давањем посебних задатака, ангажовањем у одговарајућим слободним активностима и др.). За реализацију додатне 
наставе задужени су предметни наставници и учитељи IV разреда. Циљ додатне наставе је да својим специфичним 
програмом обухвати оне ученике који постижу оптималне резултате у настави и који испољавају висок степен 
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интересовања и способности за поједини предмет. Путем праћења и вредновања постигнућа ученика у појединим 
областима, програмом се утврђују садржаји додатне наставе. Истовремено циљ овог облика образовно-васпитног 
рада није само једноставно проширивање обима наставног садржаја већ њихово продубљивање у ширем смислу 
(уочавање каузалних веза и односа међу појмовима, проналажење нових, другачијих креативних решења ради 
активирања сазнајних потенцијала ученика). Реализујући програм додатног рада, наставник за сваку од одабраних 
тема проналази и примењује најпогодније облике и методе рада, пре свега оне које у највећој могућој мери 
активирају све потенцијале ученика, а нарочито оне који омогућавају развој креативности ученика. Током додатног 
рада наставник се поставља као ментор који стручно помаже рад појединца или групе: упућује и усмерава, помаже 
да се дође до правих решења, закључака и генерализација. У додатном раду са ученицима наставник прати и 
евидентира њихов развој и напредовање, усавршава утврђене програме, открива нове могућности 
индивидуализације рада, те врши уопштавање и примену стечених знања, умења и вештина у различитим 
ситуацијама. Ученици се самостално опредељују за додатни рад. Ученик остаје укључен у додатни рад онолико 
времена (година) колико жели. Специфичност додатног образовно-васпитног рада је и у диференцирању и 
индивидуализацији наставног процеса, а у складу са разноврсним могућностима. Додатни рад у нашој школи је  
организован у следећим наставним областима: српски језик,мађарски језик, енглески језик, немачки језик, руски 
језик, математика, физика, биологија, хемија, географија, историја. 

Додатна настава је значајна за школу, ученике и родитеље јер: 

• ученику пружа додатну подршку кроз обогаћивање учења, посебно у темама, научним и уметничким областима и 
дисциплинама за које постоји занимање ученика; 

• ученицима који потичу из социјално угрожених средина пружа могућност да развијају своја интересовања, коју 
без додатне наставе не би имали; 

• родитељима пружа информацију да је школа заинтересована за своје ђаке и да брине не само о томе да задовољи 
њихова интересовања и потребе, већ и да их унапређује. 

 

10.3. Слободне активности и секције 
 

Поред наставе као најдоминантнијег облика педагошког рада, значајну улогу, посебно у остваривању васпитне функције, имају 
разноврсни програми ваннаставних и осталих слободних активности у основној школи.Слободне активности су организовани 
облици васпитно-образовног рада који се остварују кроз рад секција, група, дружина, клубова, друштава и сл. Општи циљ ових 
активности је да сваком ученику основне школе омогући откривање, задовољавање и развој посебних интересовања, склоности и 
способности за поједине области живота, рада и стваралаштва. 
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Слободне активности се организују 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 могу 
да се организују на нивоу целе школе, разреда и одељења. Могу да се остварују у школи и изван школе, у неком другом јавном 
простору.  
Организовањем слободних активности у домену спорта школа омогућава ученицима да у различитим врстама спортова и 
спортских такмичења учествују као такмичари и посматрачи и да се укључују и у разноврсне рекреативне активности које се 
нуде у локалној заједници или могу да се осмисле у сарадњи са њом. Ове активности пружају прилику такмичарски настројеним 
ученицима да испробају или покажу своја атлетска умења и да их усавршавају у сарадњи са локалним спортским друштвима и 
тимовима. Спортске активности су, такође, веома повољан амбијент за узајамно упознавање и повезивање ученика, што 
доприноси развоју здравог такмичарског духа и контроли или уклањању ривласких напетости. 
Укључивањем у хуманитарне акције пружања помоћи и изражавања солидарности са онима који су из различитих разлога 
угрожени или иницирањем таквих акција, код ученика се утемељују основне друштвене вредности и развијају компетенције 
неопходне за одговоран и конструктиван живот у друштву. 
Кроз еколошке активности ученик се укључује у шире друштвене напоре усмерене на о очување природне и животне средине, 
али може да учествује и у иницијативама за започињање таквих активности и у школи и у локалној и широј средини. Ове 
активности су корисне саме по себи, али је још боље ако се надовезују на редовне школске и наставне активности у којима се 
подстиче не само развој еколошке, као једне од општих међупредметних компетенција, већ и друштвено одговорно понашање 
уопште. 
Начини организовања и извођења културних активности су бројни и разноврсни и традиционално везани за образовно-васпитни 
рад у школама. Културне активности обухватају посету културној институцији или гостовање те институције у школи, уметничку 
продукцију самих ученика и школе и активности усмерене на очување културне баштине. Ове активности такође имају велики 
потенцијал у утемељивању и обликовању естетске компетенција и просвећивању заснованом на хуманистичким вредностима. 
Међу слободним активностима су и екскурзије, које се најчешће организују на нивоу разреда, а са циљем пружања додатне 
подршке достизању очекиваних резултата учења и наставе.  
Све врсте слободних активности имају посебан значај за ученике који потичу из запостављених и угрожених друштвених група, 
јер им отварају могућности за учествовање у активностима за које у својој заједници немају потребне услове. 
  
 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; 
- подстичу различите видове стваралаштва;  
- 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 
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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 
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10.4. Програм Обогаћеног једносменског рада 
 

1. ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

Област деловања1 Подршка развоју личности ученика и развијању вештина потребних за безбедно коришћење 
интернета 

Назив активности2 Сигурно дигитално доба генерације Z 
Циљеви и очекивани 
исходи активности3 

Циљеви:  
- развој свести о себи, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе 
и изражавања свог мишљења; 
- развијање позитивних људских вредности које би требало примењивати на друштвеним мрежама; 
- развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање 
другарства и пријатељства у дигитаном свету; 
- развијање свести о могућим опасностима које се могу јавити користећи интернет и развијање 
способности које ће превенирати потенцијалне проблеме; 
Исходи: 
- ученик је способан да изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и 
писаној форми; 
- ученик је способан да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; 
- ученик је способан да ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног 
живота, поштује људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој 
разноликости друштава и решавању сукоба и све то примењује у дигиталном свету; 
 

Опис активности4 Радионице у којима ученици уче да препознају и именују потенцијалне проблеме до којих могу 
доћи користећи интернет и како да конструктивно реагују на њих. Ученици ће кроз радионичарске 
активности учити о емоционалној регулацији, комуникацијским вештинама, конструктивном 
решавању конфликата и асертивности у дигиталном свету. 
Једном недељно двочас. 

                                                   
1Област деловања могу бити кључне области квалитета или били који аспект рада школе (врло специфичан).Може их бити и више. 
2Дати што прецизнији назив активности која се предлаже (да буде јасно шта се ради). Може бити више различитих активности. 
3Повезати са општим кључним комептенцијама (ЗОСОВ) и предметним компетенцијама, као и са очекиваним исходима. Навести посебно за сваку 
предложену активност. 
4Описати сваку предложену активност (како се планира релаизација, динамика – колико пута недељно, трајање у току дана, начин организације, посебне 
специфичности),  
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Циљна група којој је 
намењено5 

Ученици од 1. до 4. разреда 

Носиоци активности6 Стручни сарадник – психолог 
Место реализације7 ИО Међа – учионица са рачунарима, ИО Хетин – учионица 
Потребно ангажовање 
извршилаца (наставник, 
стручни сарадник)8 

20% 
(10% ИО Међа + 10% ИО Хетин) 

Потребно ангажовање 
извршилаца (спремачица, 
сервирка, куварица, 
ложач/домар) 

Спремачица 
 
 

Исхрана ученика9 После наставе иду кући на ручак и враћају се на активности предвиђене планом. 
Процена обухвата ученика10 26 

(18 ИО Међа + 8 ИО Хетин) 
Додатни ресурси11 Папири, оловке, маркери 
Додатне напомене12  
 
 
 
 
 

2. ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

Област деловања Предузетништво 
Назив активности Креативна учионица 
Циљеви и очекивани 
исходи активности 

Циљеви:  
- неговање и подстицање креативности и предузетничког духа код ученика са акцентом на изради 

                                                   
5Навести све циљне групе којима су намењене активности, за сваку активност посебно 
6Навести ко треба да буде реализатор (профилација наставника, стручни сарадник..)  
7Навести где треба да се реализује предложена активност (типска учионица, сала, специјализовани кабинет, лабораторија, спољни терени, локални ресурси) 
8За сваког извршиоца написати проценат норме за додатно ангажовање  
9Описати начин обезбеђивања ручка/ужине за ученике који се укључују 
10Дати процену броја ученика који ће бити укључени у пројекат (што прецизније и за оба циклуса) 
11Навести уочене врсте и количину недостајућих ресурса да би пројекат био успешнији (шта требало урадити, купити, обезбедити, прилагодити и навести 
начин на који се ови ресурси могли обезбедити)  
12Унети по потреби важне напомене о предлогу/специфичностима школе и/или окружења у којој школа ради 
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практичних радова 
Исходи: 
- ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице; 
- остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној 
афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности; 
- покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и 
јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха; 
- остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној 
афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности; 

Опис активности Креативне радионице током којих ученици тимски праве разне предмете који имају употребну 
вредност и украсе - тематски по годишњим добима и поводом интернационалних празника.  
Једном недељно двочас. 

Циљна група којој је 
намењено 

Ученици од 1. до 4. разреда 

Носиоци активности Стручни сарадник – психолог, наставник предметне наставе 
Место реализације ИО Хетин– учионица 
Потребно ангажовање 
извршилаца (наставник, 
стручни сарадник) 

10% 

Потребно ангажовање 
извршилаца (спремачица, 
сервирка, куварица, 
ложач/домар) 

Спремачица 
 
 

Исхрана ученика После наставе иду кући на ручак и враћају се на активности предвиђене планом. 
Процена обухвата ученика 8 
Додатни ресурси Папири, оловке, маркери, боје, лепак, лепљиве траке, шљокице 
 

3. ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

Област деловања Подршка развоју личности ученика 
Назив активности Сигурно и безбедно тинејџ доба 
Циљеви и очекивани 
исходи активности 

Циљеви:  
- развој свести о себи, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе 
и изражавања свог мишљења; 
- развијање позитивних људских вредности; 
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- развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање 
другарства и пријатељства; 
Исходи: 
- развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 
- ученик је способан да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; 
- ученик је способан да ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног 
живота, поштује људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој 
разноликости друштава и решавању сукоба; 
- поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије; 
- одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима; 
 

Опис активности Радионице у којима ученици уче да препознају и именују потенцијалне проблеме са којима се могу 
сусрести током тинејџерског доба и науче како да адекватно реагује на исте. Ученици ће кроз 
радионичарске активности учити о емоционалној регулацији, комуникацијским вештинама, 
конструктивном решавању конфликата и асертивности, а све у циљу превенције вршњачког 
насиља. Радионицама ће бити обухваћено учење о физичком, емоционалном, сексуалном и 
електронском насиљу и начинима превенције истих. 
Једном недељно двочас. 

Циљна група којој је 
намењено 

Ученици од 5. до 8. разреда 

Носиоци активности Стручни сарадник – психолог 
Место реализације ИО Међа – учионица са рачунарима 
Потребно ангажовање 
извршилаца (наставник, 
стручни сарадник) 

10% 

Потребно ангажовање 
извршилаца (спремачица, 
сервирка, куварица, 
ложач/домар) 

Спремачица 
 
 

Исхрана ученика После наставе иду кући на ручак и враћају се на активности предвиђене планом. 
Процена обухвата ученика 31 
Додатни ресурси Папири, оловке, маркери 
 

4. ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

Област деловања Предузетништво 
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Назив активности Креативни свет 
Циљеви и очекивани 
исходи активности 

Циљеви:  
-неговање и подстицање креативности и предузетничког духа код ученика са акцентом на 
практичним радовима уз учење начина промовисања истих употребом дигиталних технологија 
Исходи: 
- ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице; 
- остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној 
афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности; 
- покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и 
јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха; 
- остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној 
афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности; 

Опис активности Креативне радионице током којих ученици тимски праве разне предмете који имају употребну 
вредност и украсе - тематски по годишњим добима и поводом интернационалних празника. На 
крају сваког пројекта ученици ће научити како у дигиталној форми могу да промовишу 
направљени производ. 
Једном недељно двочас. 

Циљна група којој је 
намењено 

Ученици од 1. до 4. разреда 

Носиоци активности Стручни сарадник – психолог 
Место реализације ИО Међа – учионица са рачунарима 
Потребно ангажовање 
извршилаца (наставник, 
стручни сарадник) 

10% 

Потребно ангажовање 
извршилаца (спремачица, 
сервирка, куварица, 
ложач/домар) 

Спремачица 
 
 

Исхрана ученика После наставе иду кући на ручак и враћају се на активности предвиђене планом. 
Процена обухвата ученика 18 
Додатни ресурси Папири, оловке, маркери, боје, лепак, шљокице, лепљиве и украсне траке 
 
 

5. ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

Област деловања Подршка развоју личности ученика  
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Назив активности Медијска писменост 
Циљеви и очекивани 
исходи активности 

Циљеви: 
- стицање медијске писмености; 
- учење начина прикупљања и канале пласирања информација; 
- стицање знања потребних за квалитетно фунционисање и изражавање у савременој култури. 
Исходи: 
- развијање критичког мишљења кроз стицање вештина потребних за медијско описмењавање 
- развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 
- ученик је способан да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; 
- ученик је способан да ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног 
живота, поштује људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој 
разноликости друштава и решавању сукоба; 
- поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије; 
- одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима; 

Опис активности Ученици ће кроз радионичарске активности бити оспособљени да критички размишљају и 
анализирају најразличитије форме изражавања. Стићи ће вештине потребне за медијско 
описмењавање, а које имају примењивост у савременој култури и које ће им омогућити квалитетно 
фунционисање и изражавање. Ученици ће научити и сами да истражују и пишу чланке о темама 
које слободно изаберу. 

Циљна група којој је 
намењено 

Ученици од 5. до 8. Разреда 

Носиоци активности Стручни сарадник – психолог 
Место реализације ИО Међа – учионица са рачунарима 
Потребно ангажовање 
извршилаца (наставник, 
стручни сарадник) 

10% 

Потребно ангажовање 
извршилаца (спремачица, 
сервирка, куварица, 
ложач/домар) 

Спремачица 

Исхрана ученика После наставе иду кући на ручак и враћају се на активности предвиђене планом. 
Процена обухвата ученика 31 ученик 
Додатни ресурси Папири, оловке, маркери 
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6. ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

Област деловања Подршка ученицима 
Назив активности Школица фудбала 1 
Циљеви и очекивани 
исходи активности 

Циљ је да се деца опробају у фудбалу, јер су на часовима физичког васпитања највише 
интресовања показали за тај спорт. У малим срединама деца немају опцију да се додатно баве 
спортом и редовно тренирају. 
Исход овог програма је да деца развију навику да се редовно баве спортом и науче да 
функционишу у заједници кроз заједничко решавање задатих проблема уз тимски дух и фер плеј. 

Опис активности Ученици ће имати прилику да науче правила како за велики, тако и за мали фудбал. Такође учиће 
основне фудбалске елементе технике и тактике. 

Циљна група којој је 
намењено 

Ученици од 1. до 4.  разреда 

Носиоци активности Наставник физичког и здравственог васпитања 
Место реализације ИО Међа - Школска сала, школско двориште, фудбалски терен 
Потребно ангажовање 
извршилаца (наставник, 
стручни сарадник) 

10% 

Потребно ангажовање 
извршилаца (спремачица, 
сервирка, куварица, 
ложач/домар) 

Спремачица 

Исхрана ученика После наставе иду кући на ручак и враћају се на активности предвиђене планом. 
Процена обухвата ученика 18 ученика 
Додатни ресурси Спортске справе и реквизити 
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7. ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 

Област деловања Подршка ученицима 
Назив активности Школица фудбала 2 
Циљеви и очекивани 
исходи активности 

Циљ је да се деца опробају у фудбалу јер су на часовима физичког васпитања највише интресовања 
показали за тај спорт. У малим срединама деца немају опцију да се додатно баве спортом и редовно 
тренирају. 
Исход овог програма је да деца развију навику да се редовно баве спортом и науче да 
функционишу у заједници кроз заједничко решавање задатих проблема уз тимски дух и фер плеј. 

Опис активности Ученици ће имати прилику да науче правила како за велики тако и за мали фудбал. Такође учиће 
основне фудбалске елементе технике и тактике. 

Циљна група којој је 
намењено 

Ученици од 5. до 8. разреда 

Носиоци активности Наставник физичог и здравственог васпитања 
Место реализације ИО Међа - Школска сала, школско двориште, фудбалски терен 
Потребно ангажовање 
извршилаца (наставник, 
стручни сарадник) 

10% 

Потребно ангажовање 
извршилаца (спремачица, 
сервирка, куварица, 
ложач/домар) 

Спремачица 

Исхрана ученика После наставе иду кући на ручак и враћају се на активности предвиђене планом. 
Процена обухвата ученика 31 
Додатни ресурси Спртске справе и реквизити 
 

 
 
 

8. ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 
Област деловања Подршка ученицима 
Назив активности Еколошки покрет 1 
Циљеви и очекивани 
исходи активности 

Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине. 
Усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану 
животну средину. 



426  

Води бригу о биљкама у окружењу. 
 

Опис активности Уређење делова школског дворишта, брига о посађеним биљкама и уживање у школском простору 
и околини. 

Циљна група којој је 
намењено 

Ученици од 1. до 4. Разреда 

Носиоци активности Наставник физичког и здравственог васпитања 
Место реализације ИО Међа- Школско двориште, простор око школе и унутрашњост школе 
Потребно ангажовање 
извршилаца (наставник, 
стручни сарадник) 

10% 

Потребно ангажовање 
извршилаца (спремачица, 
сервирка, куварица, 
ложач/домар) 

Спремачица 

Исхрана ученика После наставе иду кући на ручак и враћају се на активности предвиђене планом. 
Процена обухвата ученика 18 
Додатни ресурси Потребна нам је подршка у набавци и куповини саксија, земље и садница. 
 
 
 
 
 

9. ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 
Област деловања Подршка ученицима 
Назив активности Еколошки покрет 2 
Циљеви и очекивани 
исходи активности 

Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине 
 усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану 
животну средину. 
Води бригу о биљкама у окружењу 
 

Опис активности Уређење делова школског дворишта, брига о посађеним биљкама и уживање у школском простору 
и околини 

Циљна група којој је 
намењено 

Ученици од 5. до 8. Разреда 
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Носиоци активности Наставник физичког и здравственог васпитања 
Место реализације ИО Међа - Школско двориште, простор око школе и унутрашњост школе 
Потребно ангажовање 
извршилаца (наставник, 
стручни сарадник) 

10% 

Потребно ангажовање 
извршилаца (спремачица, 
сервирка, куварица, 
ложач/домар) 

Спремачица 

Исхрана ученика После наставе иду кући на ручак и враћају се на активности предвиђене планом. 
Процена обухвата ученика 31 
Додатни ресурси Потребна нам је подршка у набавци и куповини саксија, земље и садница. 
 
 
 
 
 

10. ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 
Област деловања Подршка ученицима 
Назив активности Зелена патрола 
Циљеви и очекивани 
исходи активности 

Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине. 
Усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану 
животну средину. 
Води бригу о биљкама и јавном простору у окружењу. 
 

Опис активности Уређење јавних површина у селу и брига о посађеним биљкама. Редовно обилажење места у селу 
где се борави на отвореном и брига о чистоћи истих уз учење о важности очувања животне 
средине. 

Циљна група којој је 
намењено 

Ученици од 5. до 8. Разреда 

Носиоци активности Наставник предметне наставе 
Место реализације ИО Међа – Јавне површине у селу, школско двориште, простор око школе и унутрашњост школе 
Потребно ангажовање 
извршилаца (наставник, 
стручни сарадник) 

5% 
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Потребно ангажовање 
извршилаца (спремачица, 
сервирка, куварица, 
ложач/домар) 

Спремачица 

Исхрана ученика После наставе иду кући на ручак и враћају се на активности предвиђене планом. 
Процена обухвата ученика 31 
Додатни ресурси Потребна нам је подршка у набавци и куповини саксија, земље, садница, рукавица, врећа за смеће. 
 
 
 
 

11. ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА У ШКОЛИ 
Област деловања Подршка ученицима 

 
Назив активности Лопта за све 

 
Циљеви и очекивани 
исходи активности 

Циљеви: 
-подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела  
-развој и усавршавање моторичких способности  
-истицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 
Исходи: 
-мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-
социјалних образаца понашања;  
-оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима 
живота  
 

Опис активности Због специфичности средине у којој живе и немогућности бављења неким спортом одлучили смо 
се за ову активност кроз коју би са децом утицали на развијање љубави према спорту и 
истовремено повећали физичку активност деце кроз увежбавање и усавршавање елемената одбојке, 
фудбала и кошарке, стоног тениса. 
 

Циљна група којој је 
намењено 

Ученици од 1. до 4. Разреда 

Носиоци активности Наставник физичког и здравственог васпитања 
Место реализације ИО Хетин - У фискултурној сали, школском дворишту, сеоском парку и сеоском фудбалском 
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игралишту.  
Потребно ангажовање 
извршилаца (наставник, 
стручни сарадник) 

10%  

Потребно ангажовање 
извршилаца (спремачица, 
сервирка, куварица, 
ложач/домар) 

Спремачица 

Исхрана ученика После наставе иду кући на ручак и враћају се на активности предвиђене планом. 
Процена обухвата ученика 8 
Додатни ресурси Спортски реквизити 
 

 
 

Глобални планови рада активности у оквиру Обогађеног једносменског рада 
ПЛАН РАДА AКТИВНОСТИ „Сигурно дигитално доба генерације Z“ 
Годишњи фонд часова: 72 ИО Међа + 72 ИО Хетин 
Реализатор активности: ИО Међа, ИО Хетин - стручни сарадник  
Циљ активности „Сигурно дигитално доба генерације Z“: развој свести о себи, способности за тимски рад, способности 
самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења, развијање позитивних људских вредности које би требало 
примењивати на друштвеним мрежама, развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и 
неговање другарства и пријатељства у дигитаном свету, развијање свести о могућим опасностима које се могу јавити користећи 
интернет и развијање способности које ће превенирати потенцијалне проблеме. 

 
САДРЖАЈИ 
ПРОГРАМА 

 
 

 
БР. 

ЧАСОВА 

 
 

ИСХОДИ 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА 

НАЧИНИ И 
ПОСТУПЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
Формирање групе: 
Разговори и утисци 

 
 
4 

 
Ученици су у стању: 

 
- да изразе и тумаче идеје, мисли, 

Слуша, даје 
предлоге, 
разговара, 

игра, сарађује у 

 
Креира час, 
осмишљава 

наставна 

 
Монолошки; 
дијалошки; 
тимски рад 
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Основе безбедности на 
интеренету 

 

 
 

24 

осећања, чињенице и ставове у 
усменој и писаној форми; 

- да прикупљају, анализирају, 
организују и критички процењују 

информације; 
- да ефикасно и конструктивно 

учествују у свим облицима 
радног и друштвеног живота, 

поштују људска права и слободе, 
комуницирају асертивно и 

ненасилно посебно у растућој 
разноликости друштава и 

решавању сукоба у дигиталном 
свету 

групи или екипи. 
Слуша, гледа, 

опажа, 
концентрише се 
на битне ствари. 
Поштује правила 

понашања, 
сарађује у групи 

или екипи и 
поштује друге. 

Памти. 

средства за 
извођење 

активности, 
прати 

активности 
ученика, 

процењује, 
тумачи 

резултате, 
повезује са 

ранијим 
знањима. 

креативне методе, 
практиковање, 
процењивање, 

експериментисање 

 
 

Безбедно коришћење 
друштвених мрежа 
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Конструктивно 

решавање проблема 
са којима се ученици 

могу сусрести 
користећи интернет 
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ПЛАН РАДА AКТИВНОСТИ „Креативна учионица“ 
Годишњи фонд часова: 72 
Реализатор активности: ИО Хетин - стручни сарадник  
Циљ активности „ Креативна учионица“: неговање и подстицање креативности и предузетничког духа код ученика са 
акцентом на изради практичних радова 

 
САДРЖАЈИ 
ПРОГРАМА 

 
 

 
БР. 

ЧАСОВА 

 
 

ИСХОДИ 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА 

НАЧИНИ И 
ПОСТУПЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање групе: 
Разговори и утисци 

 
 
4 

Ученици су у стању: 
 
- раде ефикасно са другима као члан 

Слуша, даје 
предлоге и идеје, 

разговара, 

 
Креира час, 
осмишљава 

 
Монолошки; 
дијалошки; 
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Прављење плана за 
сваки пројекат у 

оквиру ове 
активности 

 

 
 

16 

тима, групе, организације и заједнице; 
- остварују идеје, планирају и управљају 
пројектима ради постизања циљева који 
доприносе личној афирмацији и развоју, 
друштвеној или привредној активности; 
- покрећу и спремно прихватају промене, 
преузимају одговорност и имају 
предузетнички приступ и јасну 
оријентацију ка остваривању циљева и 
постизању успеха; 
- остварују идеје, планирају и управљају 
пројектима ради постизања циљева који 
доприносе личној афирмацији и развоју, 
друштвеној или привредној активности; 

игра, сарађује у 
групи или екипи. 

Слуша, гледа, 
опажа, 

концентрише се 
на битне ствари. 

Прави разне 
предмете. 

Поштује правила 
понашања, 

сарађује у групи 
или екипи и 

поштује друге. 
Памти. 

наставна средства 
за извођење 
активности, 

прати активности 
ученика, 

процењује, 
тумачи резултате, 

повезује са 
ранијим знањима. 

тимски рад 
креативне методе, 

практиковање, 
процењивање, 

експериментисање 
Реализација 

појединачних 
пројеката тематски по 

годишњим добима 
или поводом 

интернационалних 
празника 

36 

 
Евалуација урађеног, 

дискусије о 
практичној вредности 

и наученом током 
израде појединачних 

пројеката 
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ПЛАН РАДА AКТИВНОСТИ „Сигурно и безбедно тинејџ доба“ 
Годишњи фонд часова: 72 
Реализатор активности: ИО Међа - стручни сарадник  
Циљ активности „Сигурно и безбедно тинејџ доба”: развој свести о себи, способности за тимски рад, способности 
самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; развијање позитивних људских вредности; развијање осећања 
солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства. 

 
САДРЖАЈИ 
ПРОГРАМА 

 

 
БР. 

ЧАСОВА 

 
 

ИСХОДИ 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА 

НАЧИНИ И 
ПОСТУПЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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Формирање групе: 
Разговори и утисци 

 
 
4 

Ученици су у стању: 
 

- развију ненасилно понашања и 
успостављање нулте толеранције 

према насиљу; 
- да прикупљају, анализирају, 

организују и критички процењују 
информације; 

- да ефикасно и конструктивно 
учествују у свим облицима 

радног и друштвеног живота, 
поштују људска права и слободе, 

комуницирају асертивно и 
ненасилно посебно у растућој 

разноликости друштава и 
решавању сукоба; 

- поуздано, критички и одговорно 
према себи и другима користе 

дигиталне технологије; 
- одговорно и ефикасно 

управљају собом и својим 
активностима. 

Слуша, даје 
предлоге, 
разговара, 

игра, сарађује у 
групи или екипи. 

Слуша, гледа, 
опажа, 

концентрише се 
на битне ствари. 
Поштује правила 

понашања, 
сарађује у групи 

или екипи и 
поштује друге. 

Памти. 

 
Креира час, 
осмишљава 

наставна 
средства за 
извођење 

активности, 
прати 

активности 
ученика, 

процењује, 
тумачи 

резултате, 
повезује са 

ранијим 
знањима. 

 
Монолошки; 
дијалошки; 
тимски рад 

креативне методе, 
практиковање, 
процењивање, 

експериментисање 

 
Развијање и неговање 
позитивних људских 

особина 
 

 
 

16 

Емоционална 
регулација 

 
 
 

20 

Конструктивно 
решавање 

конфликата и 
развијање 

асертивности 

 
 

20 

Информисање о 
различитим врстама 
насиља и развијање 

превентивних облика 
понашања ради 

спречавања истог 

12 

 
ПЛАН РАДА AКТИВНОСТИ „ Креативни свет“ 
Годишњи фонд часова: 72  
Реализатор активности: ИО Међа - стручни сарадник  
Циљ активности „Креативни свет“: неговање и подстицање креативности и предузетничког духа код ученика са акцентом на 
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практичним радовима уз учење начина промовисања истих употребом дигиталних технологија 
 

САДРЖАЈИ 
ПРОГРАМА 

 
 

 
БР. 

ЧАСОВА 

 
 

ИСХОДИ 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА 

НАЧИНИ И 
ПОСТУПЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање групе: 
Разговори и утисци 

 
 
4 

Ученици су у стању: 
 
- раде ефикасно са другима као члан 
тима, групе, организације и заједнице; 
- остварују идеје, планирају и управљају 
пројектима ради постизања циљева који 
доприносе личној афирмацији и развоју, 
друштвеној или привредној активности; 
- покрећу и спремно прихватају промене, 
преузимају одговорност и имају 
предузетнички приступ и јасну 
оријентацију ка остваривању циљева и 
постизању успеха; 
- остварују идеје, планирају и управљају 
пројектима ради постизања циљева који 
доприносе личној афирмацији и развоју, 
друштвеној или привредној активности; 

Слуша, даје 
предлоге и идеје, 

разговара, 
игра, сарађује у 

групи или екипи. 
Слуша, гледа, 

опажа, 
концентрише се 
на битне ствари. 

Прави разне 
предмете и 

користи 
дигиталне 

технологије. 
Поштује правила 

понашања, 
сарађује у групи 

или екипи и 
поштује друге. 

Памти. 

 
Креира час, 
осмишљава 

наставна средства 
за извођење 
активности, 

прати активности 
ученика, 

процењује, 
тумачи резултате, 

повезује са 
ранијим знањима. 

 
Монолошки; 
дијалошки; 
тимски рад 

креативне методе, 
практиковање, 
процењивање, 

експериментисање 

Прављење плана за 
сваки пројекат у 

оквиру ове 
активности 

 
 

16 

Реализација 
појединачних 

пројеката тематски по 
годишњим добима 

или поводом 
интернационалних 

празника 

24 

Промоција производа 
употребом 

дигиталних 
технологија 

 
 

16 

Евалуација урађеног, 
дискусије о 

практичној вредности 
и наученом током 

израде појединачних 
пројеката. 

12 

 
 
ПЛАН РАДА AКТИВНОСТИ „Медијска писменост“ 
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Годишњи фонд часова: 72  
Реализатор активности: ИО Међа - стручни сарадник  
Циљ активности „Медијска писменост“: стицање медијске писмености, учење начина прикупљања и канале пласирања 
информација, стицање знања потребних за квалитетно фунционисање и изражавање у савременој култури, развијање критичког 
мишљења 

 
САДРЖАЈИ 
ПРОГРАМА 

 
 

 
БР. 

ЧАСОВА 

 
 

ИСХОДИ 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА 

НАЧИНИ И 
ПОСТУПЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање групе: 
Разговори и утисци 

 
 
4 

Ученици су у стању: 
 
- раде ефикасно са другима као члан 
тима, групе, организације и заједнице; 
- остварују идеје, планирају и управљају 
пројектима ради постизања циљева који 
доприносе личној афирмацији и развоју, 
друштвеној или привредној активности; 
- покрећу и спремно прихватају промене, 
преузимају одговорност и имају 
предузетнички приступ и јасну 
оријентацију ка остваривању циљева и 
постизању успеха; 
- остварују идеје, планирају и управљају 
пројектима ради постизања циљева који 
доприносе личној афирмацији и развоју, 
друштвеној или привредној активности; 

Слуша, даје 
предлоге и идеје, 

разговара, 
игра, сарађује у 

групи или екипи. 
Слуша, гледа, 

опажа, 
концентрише се 
на битне ствари. 

Прави разне 
предмете и 

користи 
дигиталне 

технологије. 
Поштује правила 

понашања, 
сарађује у групи 

или екипи и 
поштује друге. 

Памти. 

 
Креира час, 
осмишљава 

наставна средства 
за извођење 
активности, 

прати активности 
ученика, 

процењује, 
тумачи резултате, 

повезује са 
ранијим знањима. 

 
Монолошки; 
дијалошки; 
тимски рад 

креативне методе, 
практиковање, 
процењивање, 

експериментисање 

Основне информације 
о медијима 

 
 

16 

Обрада и критички 
осврт на информације 
пласиране у медијима 

24 

Учење писања 
чланака о 

актуелностима 

 
 

16 

Евалуација урађеног, 
дискусије о 

написаним чланцима 
12 
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ПЛАН РАДА AКТИВНОСТИ „Школица фудбала 1“ 
Годишњи фонд часова: 72 
Реализатор активности: ИО Међа - наставник физичког и здравственог васпитања 
Циља ктивности „ Школица фудбала 1”:  Циљеви: Спровођење различитих врста кретања, вежбе за развијање координације, 
игре у природи, елементарне игре и такмичарске игре. 
 

САДРЖАЈИ 
ПРОГРАМА 

 
 

 
БР. 

ЧАСОВА 

 
 

ИСХОДИ 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА 

НАЧИНИ И 
ПОСТУПЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Упознавање са 
планом и 

програмом 
рада, 

формирање 
група 

 
4 

Ученици су у стању: 
 

*Изводи разноврсна природна 
и изведена кретања и користи 

их у фудбалу, рекреацији и 
различитим животним 

ситуацијама; 
*Примењује вежбе које 
подстичу раст и развој и 
правилно држање тела; 

*Користи вежбе за  развој и 
усавршавање моторичких 

способности; 
*Усвајио знања ради 

разумевања значаја и суштине 
физичког васпитања; 

*Навија фер, чува себе и друге; 
*Разуме сврху и значај 

вежбања; 
*Доводи у везу физичко 

вежбање и здравље; 

Слуша, даје предлоге, 
разговара, 

игра, сарађује у групи или 
екипи. 

Слуша, гледа, опажа, 
концентрише се на битне 

ствари. 
Поштује правила понашања, 
сарађује у групи или екипи и 

поштује друге. 
Памти. 

 
Креира час, осмишљава 

наставна средства за 
извођење активности, 

Прати активности 
ученика, 

процењује, 
тумачи резултате, 

повезује са ранијим 
знањима. 

 
Монолошки; 
дијалошки; 
тимскирад 

практиковање, 
процењивање, 

експериментисање 

 
Упознавање са 

основама 
кретања и 
фудбалске 

игаре које ће 
бити 

реализоване 
 

 
20 

Реализација 
разних облика 

кретања, 
вежби и 

фудбалске игре 

 
22 
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Примена 
стеченог знања 

и спортских 
вештина кроз 
организовање 
такмичења и 

турнира 
 

 
26 

 
 

ПЛАН РАДА AКТИВНОСТИ „Школица фудбала 2“ 
Годишњи фонд часова: 72 
Реализатор активности: ИО Међа – наставник физичког и здравственог васпитања 
Циља ктивности „ Школица фудбала 2”: Спровођење различитих врста кретања, вежбе за развијање координације, игре у 
природи, елементарне игре и такмичарске игре. 
 

САДРЖАЈИ 
ПРОГРАМА 

 
 

 
БР. 

ЧАСОВА 

 
 

ИСХОДИ 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА 

НАЧИНИ И 
ПОСТУПЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Упознавање са 
планом и 

програмом 
рада, 

формирање 
група 

 
4 

Ученици су у стању: 
 

*Изводи разноврсна природна 
и изведена кретања и користи 

их у фудбалу, рекреацији и 
различитим животним 

ситуацијама; 
*Примењује вежбе које 
подстичу раст и развој и 
правилно држање тела; 

*Користи вежбе за  развој и 
усавршавање моторичких 

способности; 
*Усвајио знања ради 

разумевања значаја и суштине 

Слуша, даје предлоге, 
разговара, 

игра, сарађује у групи или 
екипи. 

Слуша, гледа, опажа, 
концентрише се на битне 

ствари. 
Поштује правила понашања, 
сарађује у групи или екипи и 

поштује друге. 
Памти. 

 
Креира час, осмишљава 

наставна средства за 
извођење активности, 

Прати активности 
ученика, 

процењује, 
тумачи резултате, 

повезује са ранијим 
знањима. 

 
Монолошки; 
дијалошки; 
тимскирад 

практиковање, 
процењивање, 

експериментисање 

 
Упознавање са 

основама 
кретања и 
фудбалске 

игаре које ће 
бити 

реализоване 
 

 
20 
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Реализација 
разних облика 

кретања, 
вежби и 

фудбалске игре 

 
22 

физичког васпитања; 
*Навија фер,чува себе и друге; 

*Разуме сврху и значај 
вежбања; 

 
*Доводи у везу физичко 

вежбање и здравље; 
Примена 

стеченог знања 
и спортских 

вештина кроз 
организовање 
такмичења и 

турнира 
 

 
26 

 
 
ПЛАН РАДА AКТИВНОСТИ „Еколошки покрет 1“ 
Годишњи фонд часова: 72 
Реализатор активности: ИО Међа - наставник физичког и здравственог васпитања 
Циљ активности „ Еколошки покрет 1“: Уређење делова школског дворишта, брига о посађеним биљкама и уживање у 
школском простору и околини. 

 
САДРЖАЈИ 
ПРОГРАМА 

 
 

 
БР. 

ЧАСОВА 

 
 

ИСХОДИ 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА 

НАЧИНИ И 
ПОСТУПЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање групе: 
Разговори и утисци 

 
 
4 

Ученици су у стању: 
 
- раде ефикасно са другима као члан 
тима, групе, организације и заједнице; 
- остварују идеје, планирају и управљају 
пројектима ради постизања циљева који 
доприносе личној афирмацији и развоју, 
друштвеној или привредној активности; 

Слуша, даје 
предлоге и идеје, 

разговара, 
 сарађује у групи 
или екипи. 

Слуша, гледа, 
опажа, 

концентрише се 

 
Креира час, 
осмишљава 

наставна средства 
за извођење 
активности, 

прати активности 
ученика, 

 
Монолошки; 
дијалошки; 
тимски рад 

креативне методе, 
практиковање, 
процењивање, 

експериментисање 

Прављење плана за 
сваки пројекат у 

оквиру ове 
активности 

 
 
8 
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Реализација 
појединачних 

пројеката и развијање 
еколоске свести 

30 

- покрећу и спремно прихватају промене, 
преузимају одговорност и имају 
предузетнички приступ и јасну 
оријентацију ка остваривању циљева и 
постизању успеха; 
- остварују идеје, планирају и управљају 
пројектима ради постизања циљева који 
доприносе личној афирмацији и развоју, 
друштвеној или привредној активности; 

на битне ствари. 
.Поштује правила 
понашања, 
сарађује у групи 
или екипи и 
поштује друге. 

Памти. 

процењује, 
тумачи резултате, 

повезује са 
ранијим знањима. 

Организовање радних 
акција, уређење 

школског дворишта и 
брига о биљкама 

 
30 

 

 
 
 
 
 
ПЛАН РАДА AКТИВНОСТИ „Еколошки покрет 2“ 
Годишњи фонд часова: 72 
Реализатор активности: ИО Међа - наставник физичког и здравственог васпитања 
Циљ активности „ Еколошки покрет 2“: Уређење делова школског дворишта, брига о посађеним биљкама и уживање у 
школском простору и околини. 

 
САДРЖАЈИ 
ПРОГРАМА 

 
 

 
БР. 

ЧАСОВА 

 
 

ИСХОДИ 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА 

НАЧИНИ И 
ПОСТУПЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање групе: 
Разговори и утисци 

 
 
4 

Ученици су у стању: 
 
- раде ефикасно са другима као члан 
тима, групе, организације и заједнице; 
- остварују идеје, планирају и управљају 
пројектима ради постизања циљева који 
доприносе личној афирмацији и развоју, 
друштвеној или привредној активности; 

Слуша, даје 
предлоге и идеје, 

разговара, 
 сарађује у групи 
или екипи. 

Слуша, гледа, 
опажа, 

концентрише се 

 
Креира час, 
осмишљава 

наставна средства 
за извођење 
активности, 

прати активности 
ученика, 

 
Монолошки; 
дијалошки; 
тимски рад 

креативне методе, 
практиковање, 
процењивање, 

експериментисање 

Прављење плана за 
сваки пројекат у 

оквиру ове 
активности 

 
 
8 
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Реализација 
појединачних 

пројеката и развијање 
еколоске свести 

30 

- покрећу и спремно прихватају промене, 
преузимају одговорност и имају 
предузетнички приступ и јасну 
оријентацију ка остваривању циљева и 
постизању успеха; 
- остварују идеје, планирају и управљају 
пројектима ради постизања циљева који 
доприносе личној афирмацији и развоју, 
друштвеној или привредној активности; 

на битне ствари. 
.Поштује правила 
понашања, 
сарађује у групи 
или екипи и 
поштује друге. 

Памти. 

процењује, 
тумачи резултате, 

повезује са 
ранијим знањима. 

Организовање радних 
акција, уређење 

школског дворишта и 
брига о биљкама 

 
30 

 

 
 
 
 
 
ПЛАН РАДА AКТИВНОСТИ „Лопта за све“ 
Годишњи фонд часова: 72 
Реализатор активности: ИО Хетин - наставник физичког и здравственог васпитања 
Циља ктивности „Лопта за све”:  Због специфичности средине у којој живе и немогућности бављења неким спортом одлучили 
смо се за ову активност кроз коју би са децом утицали на развијање љубави према спорту и истовемено повећали физичку 
активност деце (увежбавање и усавршавање елемената одбојке, фудбала и кошарке, стоног тениса). 
 

САДРЖАЈИ 
ПРОГРАМА 

 
 

 
БР. 

ЧАСОВА 

 
 

ИСХОДИ 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА 

НАЧИНИ И 
ПОСТУПЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Упознавање са 
планом и 

програмом 
рада, 

формирање 
група 

 
4 

Ученици су у стању: 
 

*Изводи разноврсна природна 
и изведена кретања и користи 

их у спорту, рекреацији и 
различитим животним 

Слуша, даје предлоге, 
разговара, 

игра, сарађује у групи или 
екипи. 

Слуша, гледа, опажа, 
концентрише се на битне 

 
Креира час, осмишљава 

наставна средства за 
извођење активности, 

Прати активности 
ученика, 

 
Монолошки; 
дијалошки; 
тимскирад 

практиковање, 
процењивање, 
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Упознавање са 

основама 
спортова који 

ће бити 
реализовани 

 

 
20 

ситуацијама; 
*Примењује вежбе које 
подстичу раст и развој и 
правилно држање тела; 

*Користи вежбе за  развој и 
усавршавање моторичких 

способности; 
*Усвајио знања ради 

разумевања значаја и суштине 
физичког васпитања; 

*Навија фер,чува себе и друге; 
*Разуме сврху и значај 

вежбања; 
 

*Доводи у везу физичко 
вежбање и здравље; 

ствари. 
Поштује правила понашања, 
сарађује у групи или екипи и 

поштује друге. 
Памти. 

процењује, 
тумачи резултате, 

повезује са ранијим 
знањима. 

експериментисање 

Реализација 
спортпова: 

фудбал,кошар
ка, рукомет... 

 
22 

Примена 
стеченог знања 

и спортских 
вештина кроз 
организовање 

турнира и 
такмичења 

 

 
26 

ПЛАН РАДА AКТИВНОСТИ „Зелена патрола“ 
Годишњи фонд часова: 36 
Реализатор активности: ИО Међа - наставник физичког васпитања 
Циљ активности „Зелена патрола“: Уређење делова школског дворишта и јавних површина у селу, брига о посађеним биљкама 
и уживање у школском простору и околини уз едукацију о важности екологије. 

 
САДРЖАЈИ 
ПРОГРАМА 

 
 

 
БР. 

ЧАСОВА 

 
 

ИСХОДИ 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА 

НАЧИНИ И 
ПОСТУПЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање групе: 
Разговори и утисци 

 
 
4 

Ученици су стању: 
 
- раде ефикасно са другима као члан 
тима, групе, организације и заједнице; 

Слуша, даје 
предлоге и идеје, 

разговара, 
сарађује у групи 

 
Креира час, 
осмишљава 

наставна средства 

 
Монолошки; 
дијалошки; 
тимски рад 
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Прављење плана за 
сваки пројекат у 

оквиру ове 
активности 

 
 
8 

- остварују идеје, планирају и управљају 
пројектима ради постизања циљева који 
доприносе личној афирмацији и развоју, 
друштвеној или привредној активности; 
- покрећу и спремно прихватају промене, 
преузимају одговорност и имају 
предузетнички приступ и јасну 
оријентацију ка остваривању циљева и 
постизању успеха; 
- остварују идеје, планирају и управљају 
пројектима ради постизања циљева који 
доприносе личној афирмацији и развоју, 
друштвеној или привредној активности; 

или екипи. 
Слуша, гледа, 

опажа, 
концентрише се 
на битне ствари. 

.Поштује правила 
понашања, 

сарађује у групи 
или екипи и 

поштује друге. 
Памти. 

за извођење 
активности, 

прати активности 
ученика, 

процењује, 
тумачи резултате, 

повезује са 
ранијим знањима. 

креативне методе, 
практиковање, 
процењивање, 

експериментисање 

Реализација 
појединачних 

пројеката и развијање 
еколошке свести 

12 

Организовање радних 
акција, уређење 

школског дворишта и 
брига о биљкама 

 
12 
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11. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 

11.1 Програм културних активности школе 
 

 ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 
 

Програм културних активности школе обухвата активности које доприносе проширењу утицаја школе на васпитање ученика 
и културни развој школског окружења , као и заједничке културне активности са установама и организацијама ради 
обогаћивања културног живота ученика. Кроз културне активности подстиче се боља информисаност ученика, развија 
спремност за прихватање различитости, упознаје се са различитим културама, негује се слобода говора ученика, поспешује се 
лични развој ученика, развија самопуздање и лична одговорност. 

 

 
 Општи циљ културне делатности школе:  

Развијање културних, естетских, моралних и хуманих вредности код ученика. 

 

 Специфични циљеви у остваривању културних активности су:  
 

· развијање свести о националној припадности и неговању културно-историјског наслеђа 

· развијање свести и толеранције према другим народа и њиховим тековинама 

· развијање естетских и културних вредности ∙ развијање креативности ученика кроз уважавање различитости 

· подстицање тимског и истраживачког духа 

· омогући утицај друштвене средине (учешће културних и других институција на остваривању програма образовно-васпитног 
рада), 



443  

 

· да стално доприноси подизању и развијању културе рада и живљења у друштвеној средини, 

· обезбеди учешће ученика, наставника и школе као целине у културном и друштвеном животу средине 
 
 

 
Активност Начин реализације Носиоци активности Време 

реализације 

Обележавање 
Дечије недеље 

Организовање програма, разне активности у току 
недеље на отвореном и у затвореном простору: 
ликовна радионица, тематски дан, спортски дан, 
квиз, психолошка радионица, свечана приредба 
поводом пријема првака у Дечји Савез. 

Стручно веће наставника 
разредне и предметне 
наставе, Ђачки парламент, 
стручна служба 

октобар 

Сећање на 
револуцију  23. 
октобра 1956. год 
у Мађарској 

Радионице, тематски дан. Наставници који наставу 
изводе на мађарском 
наставном језику 

23. октобар 

Дан школе 26. октобар обележавање Дан школе. Организовање 
радионице у одељењима. Слушање химна наше 
школе, и погледали смо Јутуб видео у учионици 
поводом дана школе, прочитала сам ученицима 
текст о Милошу Црњанском. Свечана приредба 
поводом Дана школе. 

 

Стручно веће наставника 
разредне и предметне 
наставе, Ђачки парламент, 
стручна служба 

26. октобар 

Децембарске 
свечаности 

програм поводом новогодишњих и божићних 
празника, онлајн Организовање програма –
приредби, презентације, видео на српском језику и 
на мађарском језику. 

Стручно веће наставника 
разредне и предметне наставе, 
Ђачки парламент, стручна 
служба 

децембар 

Хуманитарна 
акција 

Хуманитарна акција: Ученици од I-VIII разреда 
учествују у хуманитарној акцији на нивоу школе у 
којој прикупљају средства за финансијску подршку 
ученицима школе.  

Ђачки парламент, стручна 
служба 

децембар 
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Свети Сава – 
Школска слава 

Упознавање традиције у мултикултуралној 
средини – радионице и пригодни 
програми, ликовни и литерарни конкурс 

Стручно веће наставника 
разредне и предметне наставе, 
Ђачки парламент, стручна 
служба 

јануар 

Сећање на 
револуцију 
1848/1849 

Предавања, радионице, квизови, полагање 
присуство на свечаном полагању венаца 
код бисте Лајоша Кошута у Новом Итебеју   

Наставници и ученици који 
наставу изводе и похађају на 
мађарском наставном језику 

 

Дан розе мајица Обележавање дана розих мајица. Ученици од I-VIII 
разреда учествовали у разним радионицама 
посвећеним спречавању вршњачког насиља и 
дискриминације 

Ђачки парламент, стручна 
служба 

фебруар 

Ускршње 
радости 

радионице Стручно веће за разредну 
наставу 

април 

Дан планете 
Земље 

радионице, едукативни филмови стручна већа април 

Песничка 
штафета 

Промоција дечјег стваралаштва, дружење са 
песницима 

Учитељи, наставници језика, 
школски библиотекар 

мај 

Завршне 
свечаности 
ученика осмих 
разреда 

Припрема сведочанстава и диплома 
-припрема свечаности за доделу диплома - 
припрема наград 

Одељенске старешине, 
ученици, родитељи, 
Ђачки парламент 

јун 

Завршна 
свечаност 
ученика 
четвртих 
разреда 

Припрема пригодног програма Учитељи и ученици јун 

Сарадња са 
медијима 

упознавање друштвене заједнице са активностима 
школе 
-промоција школе 
-госотовање на телевизији 
-давање интервјуа 

директор педагог предметни 
наставници ученици 

Септембар – 
Јун 
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11.2. Програм школског спорта и спортских активности 
 

Циљеви: 
- Промовисање здравог начина живота, промовисање позитивног односа према физичкој активности, вежбању и спорту; 
- Развој свести о улози спортских активности у формирању здравих стилова живота; 
- Превенција, очување и унапређење здравља; 
- Физички развој и развој моторичких способности повезаних са здрављем; 
- Превенција насиља, наркоманије и делинквенције. 

 
Задаци: 

- Развој кардиореспираторне издржљивости, телесног састава, мишићне снаге и издржљивости у мишићној снази и гипкости;  
- Развој и усавршавање моторичких вештина и способности; 
- Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 
- Јачање вољних компоненти карактера и такмичарског духа; 
- Формирање здравих навика; 
- Усвајање и схватање смисла правила, фер-плеј. 

АКТИВНОСТИ Време Реализатори 
Школски 
турнири 

-Турнир у малом фудбалу за дечаке и 
девојчице 
-Турнир у одбојци 
-Турнир у кошарци 
-Турнир у „Између две ватре“ 
-Утакмице победничке и екипе родитеља или 
екипе наставника 

Током школске 
године 

-Стручно веће за физичко и 
здравствено васпитање 
 
-Стручно веће за разредну 
наставу 
 
-Савет родитеља 

Промоција спорта -Израда паноа или презентација о актуелним 
спортским такмичењима (Олимпијске игре, 
светска/европска првенства) с 
информацијама, рекордима, сликама... 
-Израда паноа или презентација о појединим 
спортовима -Израда паноа или презентација о 
спортистима изузетних квалитета 

У складу с 
актуелним 
догађајима 

- Ученички парламент 
 
- Спортске секције 

Игре на снегу -Прављење Снешка Белића Децембар-фебруар  -Стручно веће за физичко и 
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-Грудвање на дистанци 
-Клизање и санкање 
-Трке санкама 

(У условима када 
има снежних 

падавина) 

здравствено васпитање 
-Стручно веће за разредну 
наставу 

Едукације у циљу 
превенције лоших 

навика  

-Предавања за ученике (насиље, 
дискриминација, деликвенција, наркоманија, 
…) 
-Израда паноа или презентација о 
деформитетима тела и последицама физичке 
неактивности 
-Предавања/панои или презентације с 
упутствима за правилно вежбање 
-Корективна гимнастика за ученике у 
продуженом боравку 

Током школске 
године 

-Стручно веће за физичко и 
здравствено васпитање 
 
-Стручно веће за разредну 
наставу 
 
-Дом здравља Житиште 
-Амбуланта-Српски Итебеј 
 
-Спортски савез општине 
Житиште 
 
-Савет родитеља 

Недеља школског 
спорта 

-„Игре на граници 
Итебеј-Међа-Хетин“ 
-Утакмице ученика и родитеља, ученика и 
наставника 
-Гостовање истакнутих спортиста 
-Јавни час физичког васпитања 
-Час одељењске заједнице о значају спорта и 
физичке активности 

Новембар 
 

Мај 

-Стручно веће за физичко и 
здравствено васпитање 
 
-Стручно веће за разредну 
наставу 
 
-Савет родитеља 
 
-Ученички парламент 

Спортска 
такмичења 

Такмичења: 
-Мали фудбал-фуцал 
-Атлетика 
-Одбојка 
-Кошарка 
-Рукомет 
-Јесењи крос 
-„Корачај смело,без порока“- бацање тројки 
-Мале олимпијске игре 
-Крос РТС-а 

На основу 
календара 
такмичења 

-Стручно веће за физичко и 
здравствено васпитање 
-Стручно веће за разредну 
наставу 
-Спортски савез општине 
Житиште 
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11.3. Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције 
других облика ризичног понашања 

 
Циљеви програма – стварање и неговање климе, прихватања толеранције и уважавања; дефинисање поступака и процедура 
и реаговања у ситуацијама насиља; информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима; успоставаљање 
система ефикасне заштите; 

Задаци програма – информисање колектива и ученика о проблемима и случајевима вршњачког насиља; комуникација са 
надлежним службамама 

 
 

ЦИЉ АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

Унапређивање 
капацитета ученика, родитеља, 
Представника 
институције локалне заједнице, 
за превенцију и 
решавање конфликтних 
ситуација 

 
Успостављање механизма и 
програма за подршку деци, која 
су под појачаним ризиком 
изложености насиљу, деци која 
испољавају насилно понашање 

 Планирање рада/активности 
Тима 

 Укључивање чланова 
Локалне самоуправе, 
родитеља и ученика у рад 

 Организација и спровођење 
обуке у превенцији против 
насиља 

 Израда кодекса понашања 
 Анкетирање ученика и 

наставника о  насиљу у школи 
 Обезбеђивање простора у 

којима бораве ученици унутар 
школе и њеном окружењу 

 Организовање пројекција 
анимираних филмова о 
насиљу 

 Састанак Тима ради анализе и 
реализације предвиђеног Плана 

 Тим за заштиту ученика 
од насиља 

 Члан лкалне самоуправе 
 Родитељи ученика 
 Одељенске старешине 
 Партнери 

координаторских тимова 
 Педагошка служба 
 Школско руководство 
 Обезбеђење и 

школски полицајац 
 Стручно лице из Центра 

за социјални рад 
(лекар, дефектолог...) 

 Партнерске школе 

Септембар 
 
 
Октобар 

 
 
Новембар 

 
 
Децембар 

 
 
Јануар 
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  Организовање радионица на 

тему насиља 
 Маркирање ризичне групе 

ученика (насилници-жртве) и 
укључивање у 

примену Посебног протокола 
 Анализа рада и постигнутих 

резултата у раду Тима 
 Евентуална корекција Плана 

  

Унапређивање 
капацитета ученика, 
родитеља, представника 
институције локалне заједнице, 
за превенцију и решавање 
конфликтних ситуација 

 
 
Успостављање механизма и 
програма за подршку деци, која 
су под 
појачаним ризиком 
изложености насиљу, деци која 
испољавају насилно понашања 

 Гостовање стручног лица 
(предавање о насиљу) 

 Организација часова 
одељенских старешина о насиљу 

 Анализа спроведених активности 
 Организовање заједничких 

активности ради развијања и 
неговања богатства и културе 
понашања 

 Развијање толеранције и 
различитости код ученика 

 Конструктивно решавање 
конфликата o Анализа мера и 
активности на 
забрани дискриминације насиља, 
злостављања и занемаривања деце 
и ученика 

 Анализа рада и постигнутих 
резултата у раду Тима 

 Тим за заштиту ученика од 
 насиља 
 Члан локалне самоуправе 
 Родитељи ученика 
 Одељенске старешине 
 Партнери 

координаторских 
 тимова 
 Педагошка служба 
 Школско руководство 
 Обезбеђење и школски 
 полицајац 
 Стручно лице из Центра за 
 социјални рад 

(лекар, дефектолог...) 
 Партнерске школе 

Фебруар 
 
 
Март 

 
 
Април 

 
 
Мај 

 
 
Јун 

 
 
Август 
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  Радионице, спортске активности 

ради развијања и неговања 
богатства и културе понашања 

 Анализа рада - постигнутих 
резултата Тима 

 Евалуација 

  

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања спроводи се кроз превентивне 
активности, које школа реализује самостално или у сарадњи с другим институцијама, и кроз 

интервентне активности. 
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11.3.1. Програм превенције дискриминације, вређања угледа, части и 
достојанства личности 

 
Чланом 21. став 3. Устава Републике Србије забрањена је свака дискриминација, 
непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, 
националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или 
другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког 
инвалидитета, а чланом 22. став 1. да свако има право на судску заштиту ако му је 
повређено или ускраћено неко људско или мањинско право зајемчено Уставом, као и 
право на уклањање последица које су повредом настале. 

Чланом 23. став 1. Устава Републике Србије прокламовано је да је људско достојанство 
неприкосновено и сви су дужни да га поштују и штите. 

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМА - Под дискриминацијом, односно дискриминаторним понашањем, у 
смислу Закона и овог акта подразумева се понашање којим се на непосредан или 
посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако 
поступа, односно врши пропуштање чињења (искључивање, ограничавање или давање 
првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или 
њима блиска лица, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статус, 
мигранта, расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, 
верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, 
имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским 
особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и 
породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, 
синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним 
личним својствима, као и по другим основама утврђеним законом којим се прописује 
забрана дискриминације. 

Насиље и злостављање, у смислу овог акта, јесте сваки облик једанпут учињеног, односно 
поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 
потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности учесника у 
образовању, запосленог и родитеља. 

Насилно понашање није у сваком случају дискриминаторно, али свако дискриминаторно 
јесте насилно. 

Вређање угледа, части или достојанства личности у установи јесте понашање лица или 
групе лица које може да има обележја психичког и социјалног насиља или злостављања. 
Kада се узнемиравањем и понижавајућим поступањем повређује неко од 
личних својстава, понашање се квалификује као дискриминација. 

ЦИЉ ПРОГРАМА: стварање сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере 
сарадње, уважавања и конструктивне комуникације, развијање позитиваног система 
вредности. 
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ЗАДАЦИ: 

1) подиже се ниво свести и осетљивости свих у установи – нулта толеранција на све 
облике дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 
достојанства личности; 

2) остварује се пуна посвећеност установе и свих њених органа и тела у препознавању, 
спречавању и сузбијању дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 
достојанства личности; 

3) сви носиоци обавеза заштите од дискриминације у установи (унутрашња заштита) и ван 
ње (спољашња заштита – породица, јединица локалне самоуправе, надлежни орган 
унутрашњих послова, центар за социјални рад, здравствена служба, 
министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: Министарство), 
Повереник, Заштитник грађана, Покрајински заштитник грађана – омбудсман, органи 
правосуђа и др.), сагласно закону, поступају хитно, ефикасно и координисано у 
спречавању и сузбијању дискриминаторног понашања. 
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АКТИВНОСТ НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

ОДГОВОРНА ОСОБА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Принципи једнаких могућности и 
недискриминације 
уграђују се и остварују у свакодневном 
животу и раду установе на 
свим нивоима, у свим облицима рада 

ШКОЛСКИ 
ПРОГРАМ 

РАЗВОЈНИ ПЛАН 

ГОДИШЊИ 
ПЛАН РАДА 

РЕДОВНА 
НАСТАВА 

ВАНАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ 

Директор , 
помоћник 
директора, 
стручни сарадници, 
Ученички 
парламент, тим 
за заштиту 

Континуирано током 
године 

Пружање додатне подршке 
учесницима образовања и 
њиховим родитељима из мањинских и 
осетљивих друштвених група, а 
нарочито, у случају сметњи у развоју и 
инвалидитета, здравствених 
тешкоћа, недовољног познавања српског 
језика или језика на коме се изводи 
настава, ризика од напуштања 
образовања и васпитања 

Израда и 
реализација плана 
додатне подршке 
ученицима ИОП 

Мере за спречавање раног 
напуштања образовања 

Стручни сарадници 

Предметни 
наставници 

Тим за заштиту 

Тим за додатну подршку 
Тим за инклузију 

Септембар 

Квартали 

Полугодиште 

Стручно усавршавање запослених ради 
унапређивања компетенција за 
промовисање и развијање културе 
људских права, интелектуалности, 

Семинари Предметни професори 

Директор 

Континуирано 
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толеранције, превазилажење стереотипа и 
предрасуда код учесника у образовању, 
рад у мултикултуралној групи, односно 
одељењу, стварање инклузивнох 
окружења, препознавање дискриминације 
и целисходно реаговање на 
дискриминаторно понашање 

Стручно усавршавање у 
установи – радионице, 
приказ примера добре 
праксе 

 
 
Вршњачка едукација 

Помоћник директора 

Стручна служба 

Тим за зажтиту 

Ученикчки парламент 

 

Информисања о правима, обавезама и 
одговорностима учесника у образовању 
у спречавању и заштити од 
дискриминације и дискриминаторног 
понашања 

Упознавање са 
Правилником о 
поступању установе 
у случају сумње 
или утврђеног 
дискриминаторног 
понашања и 
вређања угледа, 
части или достојанства 
личности 

Директор 
 
 
Секретар школе 

Тим за заштиту 

Септембар 

 Наставничко веће   

  
Савет родитеља 

  

  
Ученички парламент 

  

Превазилажење стереотипа и предрасуда, 
развијање свести о опасности и 

Редовна настава 
Српски језик, 

Предметни наставници 
Одељенске старешине 

Током године по 
плану 

штетним последицама дискриминације, биологија,   

унапређивање толеранције и разумевања, географија, историја,   
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интеркултуралности, уважавања и 
поштовања различитости 

грађанско васпитање 
Радионице о 
предрасудама и 
стереоптипима на ЧОС-у 
Дан толеранције 

Тим за заштиту 
Ученички парламент 

 

Рад са учесницима у образовању који 
трпе, чине или сведоче дискриминаторно 
понашање 

Израда Плана заштите од 
дискриминације 
Поступање према 
Правилнику 

Директор 
 

Тим за заштиту 

По плану 

Начини, облици и садржаји сарадње са 
родитељима,зајединицом локалне 
самоуправе, надлежним органима, 
службам 

Извештавање 

Консултације 
Праћење ефеката 

Директор 

Стручни сарадници 
Тим за заштиту 
Учесници 

По потреби 

Поступање у случајевима подношења 
пријаве установи, односно притужбе 
Поверенику и кривичне пријаве 
надлежном органу због 
дискриминаторског поступања и 
поступања којима се вређа углед, част или 
достојанство личности 

Израда протокола 
поступања 

Секретар школе, 
директор, 
Тим за заштиту 

Октобар- 
новембар 

Праћење, вредновање и извештавање 
органа установе о остваривању и 
ефектима програма спречавања 

Евиденција према: 
- учесталости 
-распрострањености 
броју лица изложених 

Тим за заштиту Полугодиште и 
крај школске 
године 
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дискриминације и дискриминаторног 
понашања, 

дискриминаторном 
понашању; 
-учесталости и броју 
васпитно- дисциплинских 
поступака против 
ученика и дисциплинских 
поступака против 
запослених због 
дискриминаторног 
понашања; 
- броју и ефектима 
предузетих мера и 
активности 
степену и квалитету 
укључености 
родитеља 
-остварене обуке 
стручног 
усавршавања 
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11.3.2. Матрица за процену ризика од дискриминаторног понашања учесника у образовању 
 
 
Ниво насиља Облик насиља Облик понашања 
Први Физичко насиље и 

злостављање 
ударање чврга, гурање, штипање, гребање, гађање, чупање, уједање, саплитање, шутирање, 
прљање, уништавање ствари 

Психичко насиље и 
злостављање 

омаловажавање, оговарање, вређање, ругање, називање погрдним именима, псовање, 
етикетирање, имитирање, "прозивање" 

Социјално насиље и 
злостављање 

добацивање, подсмевање, искључивање из групе или заједничких активности, фаворизовање на 
основу различитости, ширење гласина 

Сексуално насиље и 
злостављање 

добацивање, псовање, ласцивни коментари, ширење прича, етикетирање, сексуално 
недвосмислена гестикулација 

Дигитално насиље узнемиравајуће позивање, слање узнемиравајућих порука СМС-ом, ММС-ом 
Други Физичко насиље и 

злостављање 
шамарање, ударање, гажење, цепање одела, "шутке", затварање, пљување, отимање и уништавање 
имовине, измицање столице, чупање за уши и косу. 

Психичко насиље и 
злостављање 

уцењивање, претње, неправедно кажњавање, забрана комуницирања, искључивање, 
манипулисање 

Социјално насиље и 
злостављање 

сплеткарење, ускраћивање пажње од стране групе (игнорисање), неукључивање, неприхватање, 
манипулисање, искоришћавање. 

Сексуално насиље и 
злостављање 

сексуално додиривање, показивање порнографског материјала, показивање интимних делова 
тела, свлачење 

Дигитално насиље оглашавање, снимање и слање видео записа, злоупотреба блогова, форума и четовања, снимање 
камером појединаца против њихове воље, снимање камером насилних сцена, дистрибуирање 
снимака и слика 

Трећи Физичко насиље и 
злостављање 

туча, дављење, бацање, проузроковање опекотина и других повреда, ускраћивање хране и сна, 
излагање ниским температурама, напад оружјем 

Психичко насиље и 
злостављање 

застрашивање, уцењивање уз озбиљну претњу, изнуђивање новца или ствари, ограничавање 
кретања, навођење на коришћење наркотичких средстава и психоактивних супстанци, 
укључивање у деструктивне групе и организације 

Социјално насиље и 
злостављање 

претње, изолација, малтретирање групе према појединцу или групи, организовање затворених 
група (кланова) које има за последицу повређивање других 

Сексуално насиље и 
злостављање 

завођење од стране ученика и одраслих, подвођење, злоупотреба положаја, навођење, изнуђивање 
и принуда на сексуални чин, силовање, инцест 

Дигитално насиље снимање насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечија порнографија 
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11.3.3. Поступање установе у случају дискриминаторног понашања учесника 
у образовању 

 
Сазнање о дискриминаторном понашању у установи може да се добије: опажањем, на 
основу сумње или информације да се дискриминација припрема, догађа или се догодила. 
Информација може да се добије непосредно – усмено, у писаном облику, коришћењем 
дигиталних средстава, поверавањем од самог дискриминисаног учесника у образовању 
или посредно – од његовог родитеља, вршњака, запослених, трећих лица као сведока, као 
и на основу анонимне пријаве. Редослед поступања у интервенцији је следећи: 

1. Проверавање добијене информације 
2. Заустављање дискриминаторног понашања и смиривање учесника 
3. Обавештавање и позивање родитеља 
4. Прикупљање релевантних информација и консултације 
5. Предузимање мера и активности 
6. Праћење ефеката предузетих мера и активности прати установ 

 
 
11.3.4. Поступање установе у случају дискриминаторног понашања 
запосленог према учеснику у 
образовању 
Установа поступа у складу са Законом и овим актом када је запослени извршилац 
дискриминације, а дискриминисано лице, односно сведок–учесник у образовању. Сазнање 
о дискриминаторном понашању запосленог у установи може да се добије: опажањем, 
сумњом или информацијом да се дискриминација припрема, догађа или се догодила. 
Информација може да се добије непосредно – усмено, у писаном облику, као и на основу 
анонимне пријаве, коришћењем дигиталних средстава, поверавањем од самог 
дискриминисаног учесника у образовању или посредно – од његовог родитеља, вршњака, 
других запослених или трећих лица као сведока. Редослед поступања у интервенцији зависи 
од тога да ли се на основу информације дискриминаторно понашање запосленог 
припрема, догађа или се догодило. 

1. Редослед поступања у интервенцији је: 
Заустављање дискриминаторног понашања је обавеза сваког лица које има сазнање 
о дискриминаторном понашању да реагује прекидањем таквог поступања 
запосленог и позивањем помоћи. 

2. Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности и подршке за 
учесника у образовању. 

3. Обавештавање и позивање родитеља и информисање васпитача, односно 
одељењског старешине одвија се паралелно са 
заустављањем поступања и смиривањем учесника, са најминималнијим 
временским размацима. 
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4. Подношење пријаве директору установе ради покретања поступка у коме се 
прикупљају информације о дискриминаторском поступању запосленог и на основу 
релевантних чињеница предузимају мере у складу са Законом. Тим за заштиту 
предузима мере и активности у односу на дискриминисано лице, односно лица – 
учесника у образовању. 

5. Консултације тима за заштиту које се одвијају ради прикупља свих релевантних 
чињеница за доношење плана заштите од дискриминације и праћењу ефеката мера 
за учесника у образовању као дискриминисано лице. Тим за заштиту по потреби 
обавља консултације са одговарајућим стручњацима и установама и укључује 
надлежне службе. Одељењски старешина, односно васпитач у сарадњи са тимом, 
информише родитеље и укључује их даље у васпитни рад или план заштите. 

6. Обавештавање Министарства – надлежне школске управе, од стране директора 
установе у року од 24 сата од извршеног, односно од сазнања о дискриминаторном 
понашању запосленог према учеснику у образовању и на основу релевантних 
чињеница покреће и води дисциплински поступак, у складу са Законом. 

7. Праћење ефеката предузетих мера заштитних мера према дискриминисаном лицу и 
сведоку–учеснику у образовању врши се континуирано. У случају када 
дискриминаторно понашање испољава лице која није запослено у установи, кораци 
су исти, уз обавезу установе да поднесе притужбу Поверенику. Тим за заштиту 
може да предложи план заштите учесника у образовању и активности у вези са 
едукацијом родитеља, односног трећег лица које није запослено у установи. 

 

Уколико се сумња у дискриминаторно поступање директора, та сумња се пријављује 
Министарству. Просветна инспекција самостално, а ако је потребно у сарадњи са 
просветним саветником, утврђује чињенице о поступању установе и њених органа о 
обезбеђивању заштите учесника у образовању и запослених од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања, као и од понашања које вређа углед, част и достојанство, 
а у складу са Законом, посебним законом, Правилником, Правилником о Протоколу и 
овим актом. О утврђеним чињеницама, односно наложеним мерама и роковима за 
отклањање неправилности и недостатака, просветни инспектор обавештава орган 
управљања установе и министра. Уколико постоји сумња да је учињено кривично дело, 
привредни преступ или прекршај, односно да је повређена забрана дискриминације, 
насиља злостављања и занемаривања, просветни инспектор 
подноси пријаву, односно захтев надлежном органу. 
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11.4. 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. 

 

Корисници 

Програм ПО је намењен пре свега ученицима осмог разреда основне школе. 

У реализацији кључну улогу имају наставници, стручни сарадници, родитељи и заједница у школском окружењу. 

Основни циљ програма је подстицање развоја капацитета младих да донесу и спроведу промишљену, ваљану и самосталну 
одлуку о избору школе и занимања, као и да планирају каријеру и укључе се у свет рада. 

 
 
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 Током год. стручни сарадник 
4.  Информисање путем огласне табле Током годл стручни сарадник 
5.  Професионално саветовање током год. стручни сарадник 
6.  Посета средњим шк. у оквиру ,,Дан отворених врата” Мај одељен. старешине 
7.  Набавка збирки задатака за ученике VIII разреда Март одељен. старешине 
8.  Информисање ученика о систему школства током год. стручни сар, дирек. 
9.  Посета средњих школа из Зрењанина, Футога, Српске 

Црње... 
Март директор 
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10.  Посета средњој школи „Ђура Јакшић“ Српска Црња Мај директор 
11.  Посета земљ.задруге „Мркшићеви салаши“ Мај директор 
12.  Тест професиоланих интересовања 1. полугодиште Стручни сарадник - психолог 
13.  Батерија тестова интелигенције -КОГ3 2. полугодиште Стручни сарадник - психолог 
14.  Тестирање интересовања о предметима који ученици 

имају у школи 
2. полугодиште Стручни сарадник 

15.  Давање ученицима предлога листе жеља јун Стручни сарадник 
16.  Индивидуално саветовање родитеља Током год. Стручни сарадник 

 
 
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, тест способности, анализа и интерпретација.  
 

11.5. Програм здравствене заштите ученика у школи 
 

 Циљеви програма : 
 Формирање личности оспособљене да брине за сопствено здравље и развој психофизичких потенцијала 
 Развијање одговорног односа ученика према сопственом психичком и физичком здрављу 
 Развијање здравих стилова живљења 

Задаци: 
 Стицање знања о правилној исхрани 
 Развој и неговање хигијенских навика 
 Стицање знања о репродуктивном здрављу 
 Физчка активност као услов здравља 
 Промовисање позитивних социјалних интеракција у циљу очувања здравља 
 Стицање знања о болестима зависности 
 Превенција болести зависности 

Школа сарађује са здравственим установама и родитељима ученика у спровођењу здравствене заштите ученика. 
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АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР(И) 
Сарадња са 
здравственим 
установама 

 Обавештавање родитеља и ученика о планираним 
редовним систематским лекарским прегледима и 
вакцинацијама 

 Обавештавање родитеља и ученика и организација 
редовних стоматолошких прегледа за ученике у 
школи 

 Сарадња с интерресорном комисијом 

током 
школске 
године 

Одељењске старешине 
Педагошко-психолошка 
служба 
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Унапређење здравља 
ученика 

 Организација предавања стручњака из различитих 
области медицине на тему здравих стилова живота и 
превенције болести 

 Реализација програма здравственог васпитања у 
млађим разредима 

 Реализација програма здравствене заштите локалне 
самоуправе 

 Израда паноа о здравим стиловима живота и 
превенцији 

 Часови одељењске заједнице посвећени превенцији и 
здравим стиловима живота 

током 
школске 
године 

Одељењска већа 
Стручно веће разредне 
наставе 
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11.6. Програм социјалне заштите ученика у школи 
 

Циљеви : 
 Смањивање дејства лошег социо-економског статуса ученика на напредовање и развој детета 
 Развијање осетљивости за потребе других  
 Оспособљавање ученика да активно и одговорно учествују у економском, друштвеном и културном животу и 

доприносе демократском, економском и културном развоју друштва 
Задаци: 

 Праћење породичног и социјалног статуса ученика и промена које се током времена дешавају 
 Побољшање положаја ученика угрожених социо-еконоском или породичном ситуацијом упућивањем на надлежне 

установе 
 Смањивање утицаја социјалних разлика на дружење ученика 

 
Школа у сарадњи с надлежним установама брине о социјалној заштити ученика. 

 
Активност Време Реализатор(и) 

Материјална подршка 
социјално угоженим 
учебицима 

 Идебтификација ученика којима је помоћ потребна (на основу 
пријаве родитеља, запажања одељенског старешине, 
информација од надлежних институција) 

 Укључивање ученика којима је потребна помоћ у акције 
локалне самоуправе (набавка уџбеника и др.) 

 Реализација хуманитарних акција 
 Усмеравање рабата од различитих набавки у дотације за 

активности или набавку средстава за угрожене ученике 
 Обезбеђивање бесплатних оброка у школској кухињи за 

угрожене ученике 

Током 
године 

Одељенске старешине 

Одељенска већа 

Директор 
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Подршка 
породицама ученика 

 Идебтификација ученика којима је помоћ потребна (на основу 
пријаве родитеља, запажања одељенског старешине, 
информација од надлежних институција) 

 Размена информација и заједничко планирање мера подршке с 
тимовима центра за социјални рад 

 Размена информација и заједничко планирање мера подршке 
породицама из осетљивих друштвених група с асистентом за 
ромска питања/јединицом локалне самоуправе 

Током 
године 

Одељенске старешине 
 
Педагошко-психолошка 
служба 

 
 
 

11.7. Програм заштите животне средине 
 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Специфичности установе које утичу на избор циљева, задатака и садржаја програма: 

ЦИЉ развој еколошке свести ученика, развијање љубави према природи и развијање свести о значају очувања 
природних ресурса 
Оспособљавање ученика да активно и одговорно учествују у економском, друштвеном и културном животу 
и доприносе демократском, економском и културном развоју друштва 
Оспособљавање ученика за креативно коришћење слободног времена  
Омогућавање познавања и разумевања природног и друштвеног окружења, њихове међусобне повезаности 
и сопственог места у њима 

  Саветодавни рад стручне службе с родитељима и 
ученицима код којих су уочене породичне тешкоће 

  

Хуманитарни рад  Реализација програма сарадње с Црвеним крстом 
 Реализација волонтерских акција локалне самоуправе 
 Организовање хуманитарних акција 

 Општина Зрењанин 
Одељенска већа 
Координатор за 
сарадњу са црвеним 
крстом 
Ученички парламент 
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ЗАДАЦИ  Стицање одговорности за чување и изглед школске и шире средине 
 Стицање знања о начинима загађења и и њиховом утицају на здравље људи 
 Формирање ставова ученика о значају очувања животне средине 

САДРЖАЈИ  Обележавање еколошки важних датума 
 Еколошке акције 
 Изложбе 
 Посете заштићеним природним добрима 
 Хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“ 
 Сарадња са организацијом „Зелене шапе“ 
 Сарадња са Покрајинским заводом за заштиту природе 
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11.8.  Програм сарадње са локалном самоуправом 
 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

Циљ сарадње са локалном самоуправом и у оквиру ње са сродним стручним установама, институцијамаи удружењима је 
едукација образовно-васпитног кадра и ученика, размена искустава, унапређењеобразовно-васпитног процеса у школи 

ради развијања различитих способности ученика, и помоћ иукључивање ученика са сметњама у развоју у ширу 
друштвену заједницу (инклузија). 

ЦИЉ  
Оспособљавање ученика да активно и одговорно учествују у економском, друштвеном и културном 

животу и доприносе демократском, економском и културном развоју  
Омогућавање развоја осећања припадности социјалним групама и друштвууцелини, каоиосећања 

припадности ширем европском простору 1 

ЗАДАЦИ  

Кроз сарадњу са свим институцијама и установама културе и спорта, узети учешће у свим 
заједничким активностима. 

САДРЖАЈИ КУД-ови: Културно уметничка делатност у оквиру КУД – а 
МЗ Српски Итебеј , Нови Итебеј , Хетин и Међа: Књижевне вечери, изложбе слика, радне акције, 

посета библиотекама 
 Амбуланте у свим МЗ - Превентивни програми и здравствено васпитање 

Сарадња са МУПом: подршка ученицима, предавања 
Градска, сеоска и библиотека у Житишту: Организација сусрета Песничка штафета ( језик и 

књижевност), литерарни конкурси, књиж.вечери 
Центар за социјални рад: Рад са децом из осетљивих група 

Спортска удружења: Школска такмичења, тренинзи каратеа, фудбалског клуба 
Локална самоуправа: Пројекти, акције, манифестације 

Земљорадничке задруге: Активности у оквиру проф.оријентације 
Удружења грађана: Пријем првака у Дечји савез, приредбе, акције 

Предшколска установа: Упис деце у први разред, приредбе 
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Сарадња са православном и католичком црквом 
 

Национални савет Мађара: Сарадња у циљу пружању подршке ученицима, пројекти 
 

Покрајински секретаријат: Сарадња у циљу пружању подршке ученицима, пројекти 
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11.9. Програм сарадње с породицом 
 

Циљеви : 

Подстицање и неговање партнерског односа са родитељима, односно старатељима ученика, заснованог на принципима 
међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

Јачање родитељских компетенција у области васпитања и превенције негативних облика понашања 

Задаци: 

Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама и начинима укључивања у рад школе 

Обезбеђивање редовне и квалитетне сарадње породице и школе 

Остваривање позитивне интеракције наставник-родитељ 

Информисање родитеља о променама у образовању 

 

 
АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР(И) 

Информисање  Редовни и ванредни родитељски састанци 
 Пријем родитеља („Oтворена врата“) 
 Израда паноа 
 Сајт школе 
 Организација предавања/радионица за родитеље 

о различитим темема 

током 
године 

- Сви органи и службе школе 

Саветовање  Индивидуални саветодавни рад педагошко- 
психолошке службе или одељењских 
старешина 

 Организација предавања/радионица за 
родитеље о различитим темама 

током 
године 

- Одељењске старешине 
- Стручна служба 
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  Препоруке за обраћање одговарајућим 
институцијама 

  

Партиципација  Учешће родитеља у реализацији 
наставе и ваннаставних 
активности 

 Учешће родитеља у спортским 
активностима 

 Учешће родитеља у реализацији 
посета и излета за ученике 

 Учешће родитеља у 
хуманитарним и културним 
активностима 

током године - Одељењска 
већа 

- Стручна 
већа 

Консултовање у 
доношењу одлука 

 Доношење одлука из своје надлежности 
 Разматрање питања изсвоје надлежности 
 Давање сагласноости из своје 

надлежности 

током године  Савет 
родитеља 

 Школски 
одбор 
- Комисије 

Отворена школа  Пријава и посете изабраним часовима 
наставе 

 Израда евиденције о присуству родитеља 

Према 
утврђеном 
календару 

- Пријављени 
родитељи 

- Савет 
родитеља 

Анкетирање родитеља  Израда анкете 
 Избор узорка 
 Обрада података и израда извештаја 
 Препоруке за измену програма сарадње 

на крају 
полугодишта 

- Стручна 
служба 

- Педагошки 
колегијум 
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11.10. Програм рада библиотеке 
 
 
Општи циљ:   
 Оспособљавање ученика да активно и одговорно учествују у економском, друштвеномикултурном животу и доприносе 

демократском, економском и културном развоју друштва 

Специфични циљеви: 
 Оспособљавање ученика за усвајање и изградњу вредносних ставова 
 Оспособљавање ученика за креативно коришћење слободног времена  
 Омогућавање ученика за континуирано образовање у складу са њиховимпотребама, интересима,потенцијалима и 

интересовањима 

Активности које нису временски одређене  
 Основни послови  
 Редовни библиотечки послови: набавка библиотечко-медијатечке грађе, њено инвентарисање,класификација, сигнирање и 

каталогизација. 
 Функционално и естетско уређење простора библиотеке 
 Обучавање ученика у коришћењу стручног фонда школске библиотеке.  
 Издавање на коришћење ученицима и наставницима (задуживање и раздуживање) 
 Израда годишњег, месечних и оперативних планова рада. 
 Праћење и вредновање остварености постављених циљева рада школске библиотеке. Подстицање читања и помоћи у учењу 

и развоју информатичке писмености код ученика 
 Помоћ ученицима при избору литературе. 
 Часови вршњачке едукације на којима ће старији ученици млађима препоручивати књиге ичитати најзанимљивије одломке 
 Слушање аудио бајки које је посебно занимљиво ученицима првог циклуса образовања иваспитања.  
 Организација дебата о разним актуелним темама (књиге или рачунар, етика и естетика некад исад). 
 Организовање мултимедијалних часова.  
 Покретање школског листа у штампаној или електронској форми. Сарадња у остваривању образовно-васпитног рада 
 У сарадњи са активима наставника организовати одржавање часова пројектне наставе инаставних часова у библиотеци. 
 Организовање такмичења/смотри/конкурса у којима ће учествовати и ученици и наставници. 
 Организовање тематских изложби.  
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 Одржавање часова на тему – како писати читалачки дневник.  
 Припрема и извођење представе инспирисане књижевним делима, намењене родитељима идругим ученицима.  
 Организовање радионица у школској библиотеци поводом Нове године, Божића и Ускрса идругих међународних и верских 

празника. 
 Компаративно проучавање књижевних и историјских мотива у различитим врстама уметности(филм, позориште, ликовна 

уметност).  
 Обележавање дана рођења значајних личности из области културе, науке, књижевности, уметности и других области. 
 Отварање странице школске библиотеке (званична интернет страница школе, друштвене мреже)на којој ће ученици и 

родитељи моћи да прате активности и најаве дешавања у школскојбиблиотеци.  
 У сарадњи са наставницима разредне наставе обавити пописивање ученика првог разреда, а ондаорганизовати и час 

упознавања са правилима рада библиотеке, пословима библиотекара, што ћепрваке оспособити за самостално коришћење 
библиотечке грађе. 

 Обележавање Међународног дана писмености (8. септембар). Организовање радионице илитрибине на тему врста 
писмености (медијска, дигитална, информатичка писменост). 

 Обележавање Европског дана језика (26. септембар) у сарадњи са активом наставника странихјезика.442 

 Сарадња с локалном и широм заједницом 
 Сарадња са предшколским установама. Дружење са предшколцима организовање посетешколској библиотеци, упознавање 

са начином рада у школи, са радом и правилима понашања убиблиотеци.  
 Организација посете другој школској или јавној библиотеци како би ученици видели како радедруге библиотеке.  
 Информисање ученика о писцима из њихове школске лектире и мотивисање за њено читање. 
 Остваривање сарадње с другим организацијама и установама културе и организовање посета којеће пратити план и програм 

наставе и учења. 
 Промоције и читање награђиваних књига. 
 Посета сајмовима књига.  
 Организовање гостовања домаћих и страних писаца у форми предавања, читања или радионице. 
 Организовање радионица са децом које воде илустратори – сарадници издавачких кућа иразговор о томе колико је 

илустрација важна у књигама намењеним ученицима и деци. 
 Организовањем промоција и представљање стручних издања намењених наставницима илистручним сарадницима у школи.  
 Одржавање тематских и других изложби књига одређеног издавача или групе издавача убиблиотекама (нпр. Представљање 

књижевности одређене земље и изложба књига писаца који изње потичу или представљање нових издања, издања за 
одређени узраст). 
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 Организовање доласка деце са библиотекаром на сајмове књига или друге књижевне манифестације.  
 Посете издавачкој кући, где се деца упознају са процесом настанка књиге и занимања која су незаобилазна у том процесу 

(уредник, дизајнер, илустратор и лектор). Промоција школске библиотеке  
 Организација дана отворених врата приликом којих ће деца моћи да прикажу производе свогкреативног рада у школи.  
 Промоција рада библиотеке путем друштвених мрежа, школског гласила, изложбених паноа, илиприсуством библиотекара 

на састанцима ученичког парламента. 
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11.11. 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, ученицима 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; 
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-креативне радионице -могу бити из различитих области: музика, ликовна уметност, 
сценски приказ и драма, рецитовање, ритмика, литерарне активности, екологија, неговање 
народне традиције, 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; - 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 хетерогеној групи. 
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. 
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 
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-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. 

 
 
 
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. 

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 
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2) СЛОБОДНЕ 
АКТИВНОСТИ 

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

у 
библиот 
еци 

у 
институција 
макултуре 

3) ФИЗИЧКЕ 
АКТИВНОСТИ 

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

боравак у 
школскомпарку 

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. 

индивидуалниконтакти родитељскисастанци 

6) САРАДЊА СА 
УЧИТЕЉИМА И 

- консултације, сугестије 
- констул.у вези ученика који 

саветодавнирад 

СТРУЧНОМ 
СЛУЖБОМ 

раде по ИОП-у 
- саветодавни и корективнирад 

 

7) ПРАЋЕЊЕ И 
ВРЕДНОВАЊЕ 
РАДА 

израда годишњег и месечног 
програма рада 

Вођење 
евиденције 
дневних 
активн. 

периодично 
извештавање о 
извршеним 
активностима 
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11.12. План и програм рада одељенског старешине 
 
 

Одељенски старешина: 

 Планира и реализује часове одељенског старешине 
 Упознаје ученике одељења 
 Прихвата нове ученике у школи, који су распоређени у одељење 
 Организује одељенски колектив 
 Упознаје ученике са одељенским већем и наставним предметима 
 Саопштава годишњи календар рада 
 Саопштава важећи недељни распоред часова 
 Упознаје ученике са правима и дужностима ученика 
 Упознаје ученике са кућним редом 
 Организује дежурство ученика у одељењу 
 Евидентира списак ученика за осигурање 
 Реализује и евидентира све потребне податке у Одељенској и Матичној књизи 
 Учествује у организацији и реализацији излета, ђачких екскурзија и наставе у 

природи 
 Учествује у организацији и реализацији посета јавним и културним установама 
 Упознаје родитеље сваког ученика и информише их о стању детета у школи 
 Припрема и реализује најмање четири родитељска састанка годишње 
 Организује саветодавни и појачан васпитни рад са ученицима појединачно, групно 

или са одељенском заједницом 
 Припрема седнице Одељенског већа 
 Води педагошку евиденцију 

На часовима одељенског старешине треба посветити посебну пажњу ка васпитном утицају 
на ученике: 

 Подстицати формирање хигијенских, културних и радних навика ученика 
 Подстицати развој позитивног односа према раду и учењу 
 Подстицати ученике на развијање другарства и осећања припадности заједници 
 Развијати еколошку свест, чувати школску имовину 
 Подстицати ученика на друштвене активности у секцијама у школи и ван ње 
 Развијати свест о важности очувања здравља 
 Развијати спортски дух код ученика и подстицати на редовно вежбање и бављење 

спортом… 
 
Час одељенског старешине има за циљ да подстакне социјални развој ученика, способност за 
тимски рад и сарадњу ученика у одељењу. Ови часови се одржавају једном седмично и сваки 
наставник у оквиру предвиђених садржаја у складу са Школским програмом креира садржаје 
ових часова према потребама ученика и одељења у целини. Час одељенског старешине 
базиран је на тематским областима на основу којих је сваки наставник дужан да у складу са 
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узрастом и индивидуалним способностима и потребама ученика прилагођава наставне 
јединице које интегрише у своје месечне планове.  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  
4. 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 



450  

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 
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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 СТАРЕШИНЕ ШЕСТОГ 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 
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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 



453  

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. Анaлиза 
успеха и дисциплине у овој години. 
 

11.13. Једнодневни излети и екскурзије 
 

Планирани су једнодневни излети и екскурзије  ученика који ће се реализовати у складу са 
Упутством Министарства просвете о начину и реализацији екскурзија и једнодневних излета 
ученика. 

Циљ екскурзија и једнодневних излета је: 

·         да се ученицима организује наставни програм и рад на одабраним дестинацијама; 
·         да на изабраним локалитетима обнове знање или науче нешто ново о својој земљи, 
·         култури и обичајима; 
·         упознавање географских и привредних карактеристика земље; 
·         упознавање културног, историјског и духовног наслеђа. 
Задаци екскурзија и једнодневних излета су: 

·      развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским 
вредностима и спортским потребама; 
·         развијање љубави према отаџбини; 
·         упознавање начина живота и рада појединих крајева; 
·         развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; 
·         развијање и неговање другарства и хуманих односа међу ученицима; 
·       међусобно зближавање ученика, ученика и наставника, што их духовно и физички 
рекреира, доноси задовољство и буди интересовање за сазнањем. 
  

Једнодневни излети: 

Разред: 1. и 2. разред 

Међа – Српски Итебеј – Бело Блато – Тител – Ечка - Српски Итебеј 

·         Зрењнин – посета музеју и барокној сали општине Зрењанин 
·         Бело Блато – етно-еко час у етно кући 
·         Ручак у ресторану Трофеј 
·         Царска бара – вожња бродом 
·         Тител 
·         Посета Каштелу у Ечкој 



454  

Међа – Српски Итебеј – Нови Сад 

·         Сремска Каменица – музеј Јована Јовановића Змаја 
·         Нови Сад – Природњачки музеј 
·         Ручак 
·         Нови сад – Дунавски парк, шетња Змај Јовином 
·         Петроварадин 

Разред: 3. и 4. разред 

Хетин – Српски Итебеј – Нови сад 

·         Суботица – Градски музеј, Градска кућа, Синагога, 
·         Ручак 
·         Палић – Зоолошки врт, Палићко језеро 

Хетин – Српски Итебеј - Београд 

·         Ботаничка башта – Јевремовац 
·         Храм Светог Саве 
·         Ручак 
·         Калемегдан – Зоолошки врт 
·         Обилазак Београда реком 

Разред: 5. и 6. разред 

Међа – Српски Итебеј – Фрушка гора – Сремски Карловци 

·         Фрушка гора – манастири, Врдник, Врдничка кула, Стражилово 
·         Ручак 
·         Сремски Карловци – гимназија, музеј пчеларства 

Међа – Српски Итебеј – Сремска Митровица - Засавица 

·         Засавица – вожња бродићем 
·         Ручак 
·         Сремска Митровица – градски музеј, обилазак 
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Разред: 7. и 8. разред 

Међа – Српски Итебеј – Аранђеловац - Топола 

·         Орашац – споменик 
·         Пећина Рисовача 
·         Буковичка бања 
·         Ручак 
·         Опленац 
·         Карађорђев град 

Међа – Српски Итебеј – Сребрно језеро 

·         Смедеревска тврђава 
·         Виминацијум 
·         Ручак 
·         Сребрно језеро 

  

Екскурзија (дводневна): 

Разред: 7. и 8. разред 

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 

  

Излети и путовања: 

Излет у организацији Националног савета мађарске 
националне мањине, а захваљујући Мађарској Влади, 
Државном секретаријату за националну политику и 
Фондацији „Бетлен Габор“ 

Ученици који наставу 
похађају на мађарском 
наставном језику 

У току 
школске 
године 
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Путовања путем пројекта Ученици наше школе У току 
школске 
године 

Путовања добијена путем конкурса Ученици наше школе У току 
школске 
године 

Путовања на међународна такмичења Ученици виших разреда 
наше школе 

У току 
школске 
године 

Једнодневна или дводневна екскурзија Наставници У току 
школске 
године 
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11.14. Програм безбедности и здравља на раду 
 

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
Специфичности установе које утичу на избор циљева, задатака и садржаја програма: 

ЦИЉ Развој свести запослених и ученика о спровођењу и унапређењу 
безбедности и здравља на раду у све три зграде школе. 

ЗАДАЦИ  
Периодични прегледи и испитивање опреме за рад 
 Испитивање услова радне средине 
 Израда акта о процени ризика 
 теоријско и практично оспособљавање запослених за безбедан и 

здрав рад 
 упознавање ученика са опасностима с којима се могу суочити за 

време остваривања образовно-васпитног рада и начинама за 
отклањање истих 

 друге активности које организује школа, вежбе евакуације 
 Сарадња са државним органима и органима локалне самоуправе  

 
САДРЖАЈИ  

У складу са уговором са лицима са одговарајућим лиценцама које 
спроводе послове здравља и безбедности на раду у школи; 
у складу са годишњим планом рада школе. 
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12. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ЗА 
УЧЕНИКЕ ШКОЛЕ 

 
Програм инклузивног образовања у школи има за циљ да, у складу са Законским и другим 
прописима као и на основу досадшњег искуства, дугорочно унапреди рад са ученицима са 
потешкоћама у развоју и ученицима из маргинализованих и осетљивих друштвених група, те 
да им обезбеди једнако право на образовање и доступност образовања и васпитања, без 
дискриминације и издвајања ученика. Основни циљ овог програма је подстицање развоја и 
интегрисаност ученика са потешкоћама у развоју у групу вршњака без развојних тешкоћа. 
Потребе детета су основни оријентир за адаптацију програма намењених ученицима са 
потешкоћама у развоју, а учитељи, наставници,стручни сарадници и родитељи су активни 
партнери у том процесу. Основне идеје програма су да потребе ученика и развијеност 
способности представљају основне критеријуме за избор програма рада који су му намењени. 
Индивидуални образовни план (ИОП) се израђује према образовним потребама ученика:                                            
*ИОП1 - прилагођени програм наставе и учења у коме се планира циљ пружања подршке, 
прилагођавање и обогаћивање простора и услова у којима се учи, прилагођавање метода рада, 
уџбеника и наставних средстава. 
*ИОП2 - измењени програм наставе и учења у којем се планира и прилагођавање исхода 
образовања и васпитања и прилагођавање садржаја за један, више или за све предмете. 
*ИОП3 - проширен и продубљен програм наставе и учења који се примењује за ученике са 
изузетним способностима. 
ИОП израђује Тим на који сагласност даје родитељ, односно други законски заступник. 
Доношењу ИОП2 претходи доношење, примена и вредновање ИОП1, сагласност родитеља за 
прелазак на ИОП2 уз обавезно прибављање мишљења интерресорне комисије за процену 
потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком. Инклузивни програм 
подразумева и додатну едукацију наставника и стручног тима, као и остваривање партнерског 
односа са родитељима у процесу стимулације развоја ученика.  Заступљен је тимски рад што 
значи да је за сваког ученика са потешкоћама у развоју формиран тим који чине родитељ, 
одељенски старешина, предметни наставници и стручни сарадници. Они заједнички планирају 
и реализују индивидуализоване образовне програме у школи и прате њихове ефекте. Тако се 
остварује партнерски однос са родитељима који су драгоцени у стимулацији развоја све 
деце На нивоу школе формиран је Стручни тим за инклузивно образовање. Задатак Стручног 
тима за инклузивно образовање је: 

 Сагледавање броја ученика којима је потребна додатна подршка 
 Прикупљање писмене сагласности родитеља за израду ИОП-а 
 Предлагање чланова Тима за пружање додатне подршке за свако дете (ИОП тимови) 

директору школе 
 Координација радом Тимова за израду ИОП-а 
 Достављање ИОП-а на усвајање Педагошком колегијуму 
 Достављање Интерресорној комисији Захтева за обезбеђивање додатне подршке детету 

на предлог Тимова за ИОП. 
 

 
 

Активност Време Реализатори 
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 Усвајање Плана рада Тима 
 Усвајање Извештаја 
 Одређивање и усвајање тачног броја ученика који ће 

наставу похађати поиндивидуалном образовном 
плану 

 Усклађивање ИОП-а међу наставницима Саветодавни 
рад са стручним сарадницима у вези писањаИОП-а 

 Доношење плана израде ИОП-а на основу 
напредовања ученикауучењу 

 Индивидуални рад са наставницима и помоћ око 
писања педагошких профила и ИОП-а 

 Извештавање на Педагошком колегијуму 

Август- 
Септембар 

Тим за СТИО 
ПЕПСИ служба 
Одељенске 
старешине 
Педагошки 
колегијум 

 Вредновање индивидуалних планова и
 планова прилагођавања (полугодишња евалуација) 

 Сарадња са стучним сарадницима 
 Вредновање рада стручног Тима за инклузивно 

образовање 
 Сачињавање Извештаја о раду стручног Тима за 

инклузивно образовањеза 

Децембар- 
јануар 

Тим за СТИО 
ПЕПСИ служба 
Одељенске 
старешине 
Педагошки 
колегијум 

 Анализа и праћење примене индивидуализације и 
инклузије у нашојшколи 

 Анализа добрих решења и предлога који су дали 
добре резултате 

 Вредновање савладавања градива и напредовања 
ученика за које је рађенИОП 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 

 

јун Тим за СТИО 
ПЕПСИ служба 
Одељенске 
старешине 
Педагошки 
колегијум 

 Индивидуални рад наставника са стручним 
сарадницима у вези израде и реализације ИОП-а 

 Сарадња са Интерресорном комисијом Сарадња са 
родитељима 

Током 
школске 
године 

Тим за СТИО 
ПЕПСИ служба 
Одељенске 
старешине 
Педагошки 
колегијум 
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Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном 
образовном плану чине прилог овог школског програма. 
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