
ПРОГРАМ ДРУШТВЕНИХ, ТЕХНИЧКИХ, ХУМАНИТАРНИХ, СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ – МЛАЂИ  РАЗРЕДИ 

 

 

 

 

Р. бр. 

теме 
Садржаји програма 

Број 

час. 

Активности 

ученика у 

образовно 

васпотном раду 

Активности 

наставника у 

образовно 

васпотном раду 

Начин и поступак 

остваривања 

прописаних 

наставних планова 

и програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

1. 

Друштвене активности: 

- Активности поводом обележавања: Дан 

планете Земље, Дан воде, Дан борбе 

против пушења, Дан заштите животне 

средине 

10 

Израда 

Паноа, 

Посете, 

Изложбе, 

Упућује, 

подстиче, 

метода практичних 

радова 

текстуална 

кооперативна 

Сарадња са локалном заједницом, 

Развијање свести о здравом 

начину живота, 

Поштовање разлика и уважавање 

својих и туђих  потреба 

2.  

Техничке активности: 

- Уређење школског простора 

- Израда честитки поводом значајних    

      датума 

12 

чишћење 

купљење 

папирића 

сечење, лепљење, 

  цртање, сликање 

Сарађује, 

учествује, 

помаже 

метода практичних 

радова, 

демонстративна 

Развијање креативности, 

стваралачког рада, уре- 

дности, прецизности, 

изграђивање личних кри- 

тичких ставова према загађењу 

животне средине 

3. 

Хуманитарне активности 

- Акције поводом Дечје 

- Недеље 

- Јесењи крос 

- Сарадња са Црвеним кр- 

- стом 

- Помоћ болесном другу 

10 

прикупљање 

новца, 

школског прибора, 

играчака…; 

припреме за крос, 

посете 

Организује, 

упућује 

Демонстративна, 

Кооперативна, 

Дијалошка, 

Развијање хуманог односа, 

Поштовање разлика и разумевање 

туђих потреба, 

Развијање такмичарског духа 

4. 

Спортске активности 

- Игре  

- Организовање спортских  

      такмичења:  

- одељенска 

- међуодељенска 

20 

Игра, 

различити облици 

кретног 

изражавања 

Демонстрира, 

организује 

демонстративна 

кооперативна 

дијалошка 

Развијање такмичарског духа 

Развијање моторике спретности, 

физичких спо- 

  собности 

5. 

Културне активности 

- дружење са песницима 

- учествовање у активностима поводом 

школских празника 

20 

посете културним 

установама, 

јавни наступи,  

припрема за 

такмичење 

рецитатора 

Организује, даје 

инструкције,  

Демонстративна, 

Текстуална, 

Стваралачка, 

Игра улога 

Развијање опште културе; 

Развијање и подстицање 

стваралачке активности; 

Развијање маште, оригиналности, 

смисла за лепо 

 

 

 

 



ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

Саджај  

програма 

Активности ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно- 

васпитном раду 

Облици 

остваривања 

програма 

 

Оперативни задаци извођења програма 

1. 2 

Формирање 

секције; 

доношење плана 

рада секције ; 

информативни 

разговор о 

афинитетима 

-Учествују у разматрању и 

усвајању Плана рада секције 

-Руководи секцијом и 

предлаже план рада 

секције  

-Фронтални 

-Индивидуални 

-Рад у групи 

-Развијање код ученика љубави према сценској 

уметности 

2. 4 

Избор драмских 

и поетских 

текстова за 

школске 

приредбе 

-Предлажу драмске и поетске 

текстове за школске приредбе 

-Врши избор драмских и 

поетских текстова заједно 

са ученицима;  прати и 

усмерава рад ученика 

-Фронтални 

-Индивидуални 

- Рад у групи 

-Развијање посебних интересовања и склоности 

према глуми, рецитовању, литерарном 

стваралаштву  

3. 8 

Увежбавање 

драмских и 

поетских 

текстова за Дан 

школе 

-Расправљају о драмским и 

поетским текстовима, 

увежбаваму и изводе на сцени 

-Организује пробе, брине 

се о сцени, декору, 

костимима... 

-Фронтални 

- Идивидуални 

-Рад у групи 

-Оспособљавање да се у будућности баве 

глумом, новинарством, књижевним 

стваралаштвом 

4. 4 

Дан школе- 

учешће у 

програму  

-Наступају у програму 

поводом Дана школе и 8. 

марта  

-Руководи програмом 

поводом дана школе; 

генерална проба, јавни 

наступ 

-Фронтални 

-Индивидуални 

-Рад у групи 

-Презентовање културне делатности школе у 

друштвеној средини  

5. 6 

Прослава 8. 

марта  

-Учествују у припреми 

програма и наступају на 

школској приредби 

-Руководи програмом 

поводом 8. марта  

-Фронтални 

-Индивидуални 

-Рад у групи 

-Презентовање културне делатности школе у 

друштвеној средини 

6. 8 

Такмичење 

рецитатора; 

припрема и 

учешће 

-Учествују на такмичењу 

рецитатора  

-Са ученицима, 

рецитаторима, бира 

поетске текстове за 

такмичење 

-Фронтални 

-Индивидуални 

-Рад у групи 

-Развијање посебних интересовања и склоности 

према глуми, рецитовању, литерарном 

стваралаштву 

7. 4 

Анализа рада 

секције 

-Са наставником анализирају 

рад секције 

-Анализира рад секције -Фронтални 

-Индивидуални 

-Рад у групи 

 

 

 



РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

Саджај  

програма 

Активности ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно- 

васпитном раду 

Облици 

остваривања 

програма 

 

Оперативни задаци извођења програма 

1. 6 

Формирање секције; 

доношење плана рада 

секције и информатив- 

ни разговор о 

афинитетима 

-Учествују у избору поетских 

садржаја 

-Предлаже план рада 

секције, учествује у 

формирању  

-Фронтални 

-Индивидуални 

-Групни 

-Продубљивање знања из књижевности – 

упознавање песника и поетских дела 

2. 8 

Избор поетских 

текстова за школске 

приредбе  

-Увежбавају садржаје са 

освртом на облике 

изражавања песме: 

интонација, темпо, паузе, 

понављања, рефрени 

-Врши избор поетских 

текстова  

-Фронтални 

-Индивидуални 

-Групни 

-Неговање говорне уметности- позориште, 

драма, беседништво 

3. 8 

Увежбавање поетских 

текстова за прославу 

Савиндана-Дана школе 

-Учествују у програму 

поводом Дана школе-пробе 

-Прати и усмерава рад 

ученика  

-Фронтални 

-Индивидуални 

Групни 

-Развијање посебних склоности према 

сценској уметности, беседништву, 

литерарном стваралаштву 

4. 6 

Прослава Нове године -Учествују у новогодишњем 

програму  

-Руководи новогодишњим 

програмом 

-Фронтални 

-Индивидуални 

-Групни 
 

5. 4 

Дан школе и учешће у 

програму  

-Учествују у програму 

поводом Дана школе 

-Руководи програмом 

поводом Дана школе 

-Фронтални 

-Индивидуални 

-Групни 
 

6. 4 

Такмичење у 

рецитовању 

-Са наставником анализирају 

учешће на Такмичењу 

рецитатора  

-Бира поетске текстове за 

такмичење рецитатора; 

присуствује такмичењу 

рецитатора и анализира 

учешће  

-Фронтални 

-Индивидуални 

-Групни  

7. 1 

Анализа рада секције -Са наставником анализирају 

рад секције  

-Аналиѕира рад секције у 

протеклој години 

-Фронтални 

-Индивидуални 

-Групни 
 

 

 



ПРОГРАМ ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

Саджај  

програма 

Активности ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно- 

васпитном раду 

Облици 

остваривања 

програма 

 

Оперативни задаци извођења програма 

 

1. 

 

4 

 

Обележавање 

важних датума у 

екологији 

( Дан озонског 

омотача, 

Дана вода, Дан 

планете Земље, 

Дан животне 

средине... ) 

 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-сарађују са другим школама 

у граду 

-упознају 

-усвајају 

-представљају резултате рада 

 

 

- презентују наставни 

садржај 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад 

ученика 

-подстичу свест о значају 

озонског омотача и 

његовом уништавању 

 

-фронтални, 

-индивидуални, 

-групни 

-рад у пару 

 

Ученици треба да: 

-схвате значај озонског омотача за опстанак 

живих бића 

-упознају људске активности и загађиваче који 

уништавају озонски омотач 

-схвате последице неодговорног понашања 

-се упознају  са могућностима заштите животне 

средине 

2. 1 Радови ученика 

на тему 

екологије, 

еколошке поруке 

у холу школе, 

кабинету 

биологије и 

школском сајту 

-развијај у еколошку свест 

-истражују 

-учествују у радионицама и 

еко-патролама 

-представљају резултате и 

продукте свога рада на сајту 

школе и школском чассопису 

-сарађују са другим секцијама 

у школи 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад 

ученика 

 

-фронтални, 

-индивидуални, 

-групни 

-рад у пару 

 

Ученици треба да: 

-развију способност преношења знања на 

остале ученике и чланове своје породице 

-развијају креативност, еколошки пожељно 

понашање и способност лобирања и 

презентовања резултата рада 

 

3. 

 

2 

 

 

Компостирање 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-упознају 

-усвајају 

-посматрају 

-представљају резултате рада 

-едукују друге ученике 

 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад 

ученика 

-подстичу свест о значају 

примарне селекције отпада 

 

-фронтални,  

-индивидуални,  

-групни 

-теренски рад 

 

Ученици треба да: 

-упознају значај и функционисање примарне и 

секундарне селекције отпада 

-упознају процес стварања земљишта од 

органског отпада 

-развију способност преношења знања на 

остале ученике и чланове своје породице 

 

 

4. 

 

8 Уређење 

школског 

дворишта и 

учионице 

-предлажу активности 

-активно учествују у раду 

-упознају значај волонтерског 

рада и рада у групи 

-усмерава и контролише 

рад ученика 

-набавља материјал за рад 

-групни 

-теренски рад 

 

Ученици треба да: 

-упознају значај волонтерског рада 

-развијају еколошки пожељно понашање 

-доприносе уређењу и одржавању школског 

простора и простора у месној заједници 

 



5. 3 
Климатске 

промене 

 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-истражују 

-учествују у радионицама  

-представљају резултате и 

продукте свога рада на сајту 

школе и школском чассопису 

-сарађују са другим школама 

у граду 

 

- презентују наставни 

садржај 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад 

ученика 

-организују радионице и 

практичан рад ученика 

-фронтални,  

-индивидуални,  

-групни 

-рад у пару 

-теренски рад 

 

 

Ученици треба да: 

-упознају еколошке факторе и њихов значај за 

живи свет 

-схвате  повезаност загађивања и климатских 

промена 

-схвате узајамне односе живих бића и животне 

средине и динамику односа материје и енергије 

-схвате значај еколошке равнотеже за 

одржавање екосистема 

-остваре сарадњу са ученицима из других 

школа и презентују добијене резултате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМ  РАДА МАТЕМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Редни 

број 

теме 

Саджај 

програма 

Активности ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно- 

васпитном раду 

Облици 

остваривања 

програма 

Оперативни задаци извођења програма 

1. Избор чланова математичке 

секције 

Ученици учествују у 

математичкој секцији 

Наставник припрема план 

рада 

Фронтални и 

индивидуални 

Систематизовање и продубљивање знања 

из математике 

2. Избор руководства математичке 

секције 

Договор о тиму који учествује  Усмеравање ученика 

 

Фронтални и 

идивидуални 

Неговање систематичости и критичности 

као битни претпоставки за успешан рад 

3. Договор о раду секције Ученици бирају занимљиве теме 

 

Припрема и усмерава,даје 

упутства  

Фронтални и 

индивидуални 

Истицање широке примене математике у 

разним доменима људске делатности 

 

4. Решавање тежих задатака из 

предвиђене области 

Учествују у решавању 

задатка,анализирају... 

Усмерава рад ученика Фронтални и 

индивидуални 

Развијање смисла за анализу проблема и 

способност повезивања знања из разних 

области 

5. Дијаграми и њихова примена у 

решавању математичких 

проблема 

Цртају дијаграме и на основу њих 

решавају математичке проблеме 

Помаже у решавању 

задатака 

Фронтални и 

идивидуални 

Оспособљавање за графичко 

приказивање,развијање функцијоналног 

мишљење 

6. Решавање тежих задатака из 

предвиђене области-

демонстрација ученика 

Решавају задатке и 

демонстративно излажу 

Прати,усмерава рад 

ученика 

Фронтални и 

индивидуални 

Развијање способности за вршење 

генерализације као и коришћење 

аналогије и дедукције 

7. Логички задаци Решавање логичких задатака Прати и помаже при 

решавању задатака 

Фронтални и 

индивидуални 

Даље развијање аналитичко-синтетичког 

мишљења,развијање функционалног 

мишљења 

8. Решавање задатака из 

„Математичког листа“ 

Решавају задатке Бира задатке из разних 

области 

Фронтални и 

индивидуални 

Развијање и оспособљивање за самостално 

изналажење мотива за примену теоријских 

знања 

9. Рационални поступци при 

рачунању 

Изналазе поступке при рачунању 

и примењују их у задацима 

Учествују у раду и 

усмерава ученике 

Фронтални и 

индивидуални 

Стицање самопоуздања уз изграђивање 

навика за тачност и систематичност у раду 

10. Договор и припрема за школско 

такмичење 

Добијају задатке и анализирају их Припрема задатке за 

школско такмичење 

Фронтални и 

индивидуални 

Повезивање и примена знања 



11. Анализа успеха на школском 

такмичењу 

Ученици добијају своје радове и 

анализирају их 

Анализира и указује на 

грешке при изради 

задатка 

Фронтални и 

индивидуални 

Развијање смисла за анализу,синтезу и 

развијање навике за контролу добијених 

резултата 

13. Решавање разноврсних задатака 

са разних такмичења младих 

математичара 

Решавање задатака Усмерава ученике на рад 

задатака и даје 

објашњење 

Фронтални и 

индивидуални 

Истицање утицаја праксе на развој 

математике 

14. Задаци логичко-комбинаторне 

природе 

Решавање логичких задатака Прати рад ученика Фронтални и 

индивидуални 

Развијање логичког мишљења и указивања 

на закључивање путем аналогије 

15. Општинско такмичење из 

математике 

Решавање задатака Даје ученицима задатке и 

прати рад 

Фронтални и 

индивидуални 

Развијање навике за контролу добијених 

задатака 

16. Анализа успеха на општинском 

такмичењу  

Ученици анализирају задатке Указује на грешке Фронтални и 

индивидуални 

Развијање навике за контролу добијених 

задатака 

17. Анализа рада и сумирање 

резултата рада секције 

Анализа рада  Анализира рад и даје 

упутства 

Фронтални и 

индивидуални 

Развијање навике за контролу добијених 

задатака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМ  РАДА ФИЗИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Редни 

број 

теме 

Саджај  

програма 

Активности ученика 

у образовно- 

васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно- 

васпитном раду 

Облици остваривања 

програма 

 

Оперативни задаци извођења 

програма 

1. 
Формирање секције и упознавање са 

годишњим планом рада. 

-изводе експерименте, 

-посматрају, 

-врше мерења, 

-сређују податке и 

изводе закључке, 

-дају предлоге за рад 

секције, 

-међусобно се помажу 

и  подстичу, 

-дискутују, 

-истражују по 

литератури и 

интернету, 

-постављају питања 

-даје предлоге за рад 

секције, 

-прихвата предлоге 

ученика, 

-усмерава и мотивише 

ученике, 

-одговара на њихова 

питања, 

-подстиче сарадњу и 

такмичарски дух, 

-сарађује и корелира са 

другим наставницима и 

секцијама 

Индивидуални 

Групни 

Рад у пару 

-развијање интересовања за 

физичке појаве и процесе 

-стекне појам о начину како 

физика истражује природу 

-развијање интересовања за 

извођење експеримената и 

научни приступ посматрања 

појава у природи 

-уме да рукује мерилима и 

инструментима за мерење 

одговарајућих физичких 

величина лењиром, мерном 

траком, нониусом, 

хронометром, мензуром 

-развијање такмичарског духа и 

духа сарадње међу ученицима 

-оспособљавање ученика за 

прикупљање информација из 

различитих извора 

2. 

Упознавање са часописом „Млади физичар“, 

прелиставање прошлогодишњих бројева и 

могућност претплате за ову школску годину. 

3. 

Селекција ученика за такмичење из физике, 

оквирни термини и области за поједине фазе 

такмичења. 

4. 

У школској радионици – упознавање са 

машинама алаткама и физичким принципима 

на којима раде 

5. 

Посета физичкој секцији у неком другом 

издвојеном одељењу наше школе или у некој 

другој школи. 

6. 

Израда једноставних наставних средстава од 

приручног, лако доступног и јефтиног 

материјала. 

7. 

Посећују нас ученици нижих разреда наше 

школе, популаризација физике кроз 

једноставне атрактивне демонстрације. 

8. 
Сређивање учионице за физику, чишћење и 

ситне поправке наставних средстава. 

9. 
Припрема и учествовање на Фестивалу науке 

у школи  „Слободан Секулић“ у Ужицу 

10. 

Израда паноа са најинтересантнијим 

текстовима и сликама са активности чланова 

физичке секције. 

 

Напомена: 

Наведени план рада је важећи за матичну школу и оба издвојена одељења. 

План је оријентациони, може се мењати и кориговати у зависности од интересовања ученика, актуелних догађаја и нових ситуација (изложба и сл). 

Сваки час секције осим главне теме је праћен сталним занимљивим активностима: експерименти, новости из савремене физике, занимљивости из историје физике, биографије 

научника, анегдоте, текстови из часописа и новина, занимљиви задаци, квизови, питалице, мозгалице и сл. 

 



 

ПРОГРАМ  ИСТОРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

Саджај  

програма 

Активности ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно- 

васпитном раду 

Облици 

остваривања 

програма 

 

Оперативни задаци извођења програма 

1. 12 

Договор о раду, 

избор тема.  

Израда паноа 

или историјске 

карте 

Биоскоп – 

Хомерова 

Илијада, Троја 

Разговор о 

филму 

Стичу знања и умења 

Уочавају 

Дефинишу откривено 

Проналазе оригинална 

решења 

Самостално прикупљају 

историјске изворе 

Формирају став о 

вредностима  

 

Подстиче ученике да врше 

самостална истраживања 

Подстиче радозналост код 

ученика 

Објашњава 

Илиуструје 

Припрема адекватне 

изворе 

Подстиче ученике да сами 

износе своје мишљење 

Групни рад 

Разговор 

Илустрација 

Посматрање 

Гледање 

уметничких 

филмова и 

документарних 

емисија које имају 

за тему антику 

Упознавање начина и значаја проучавања 

прошлости 

 

Разумевање одлика праисторије и старог века 

 

Разумевање основних временских одредница ( 

деценија, век, миленијум ) 

 

Упознавање са основним одликама античке 

културе 

 

Стицање  знања о догађајима и личностима који 

су обележили епоху старог века 

2. 12 

Радионица – 

Живот сељака у 

средњем веку 

Израда 

електронског 

албума Јужни 

Словени 

Задужбина 

Немањића, 

галерија слика 

династије 

Немањића 

  

Стичу знања и умења 

Уочавају 

Дефинишу откривено 

Проналазе оригинална 

решења 

Самостално откривање 

метода и техника решавања 

проблема 

Формирају став о 

вредностима  

 

Припрема адекватне 

изворе 

Подстиче ученике да сами 

износе своје мишљење 

Подстиче ученике да 

самостално истражују 

појаве за које су 

заинтересовани 

 

Самостални и 

групни рад 

Разговор 

Дијалог 

Описивање 

Посета 

манастирима – 

материјалним 

остацимаиз 

средњег века 

 

 

Разумевање појма средњи век и основних 

одлика тог историјског периода 

 

Разумевање основних одлика феудалног 

друштва 

 

Разумевање религије у средњем веку 

 

Разумевање културних и техничких достигнућа 

у средњем веку 

 

Разумевање културног наслеђа Срба у средњем 

веку 

 

Развијање критичког односа према историјским 

изворима 

 



3. 6 

Историјски 

значај 

географских 

открића 

Израда 

електронског 

албума 

Хуманизам и 

Ренесанса и 

Први и Други 

српски устанак 

Посматрају 

Слушају 

Износе своје мишљење 

Препознају значајне податке у 

историјским изворима 

Припрема адекватне 

изворе 

Подстиче ученике да сами 

износе своје мишљење 

Илуструје 

Подстиче ученике на 

групни рад у 

истраживачким 

пројектима 

Самостални и 

групни рад 

Фронтални 

Демонстрација 

Илустрација 

Стицање знања о знаменитим личностима новог 

века 

 

Упознавање научно – технолошких достигнућа  

Европе и света у новом веку 

 

Развијање истраживачке радозналости и 

критичког односа према историјским изворима 

 

Стицање знања о настанку и развоју модерних 

српских држава до међународног признања 

независности 1878. год. 

4. 6 

Наше место у I 

светском рату 

Филм Где цвета 

лимун жут и 

других културно 

уметничких 

филмова 

Разговор о 

филму 

 

Посматрају 

Слушају 

Бележе 

Самостално раде 

Износе своје мишљење 

Препознају значајне податке у 

историјским изворима 

 

Подстиче ученике да сами 

износе своје мишљење 

Илуструје 

Објашњава 

Подстиче ученике да 

самостално истражују 

појаве за које су 

заинтересовани 

Самостални и 

групни рад 

Фронтални 

Демонстрација 

Илустрација 

Разумеју значајне политичке идеје историјског 

периода од друге половине деветнаестог до 

краја двадесетог века 

 

Развијање свести о повезаности појава из 

прошлости са појавама из садашњости 

 

Разумевање националне историје као саставног 

дела опште историје 

 

Стицање основних знања о најважнијим 

одликама историјског периода од друге 

половине деветнаестог до краја двадесетог века 

на српским просторима 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМ ЛИКОВНЕ  СЕКЦИЈЕ 

 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

 

Саджај  

програма 

Активности 

ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Облици 

остваривања 

програма 

 

Оперативни задаци извођења програма 

1. 

 
1 

Упознавање 

чланова секције и 

договор о даљем 

раду. 

- слушаjу,  

- посматрају,  

- причају 

- презентују 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад ученика 

монолошка, 

дијалошка,   

демонстративн

а 

- упознавање са програмом ликовне секције 

2. 1 

Постављање 

сталне ликовне 

изложбе 

- слушају,  

- посматрају,  

- причају,  

- описују,  

- упоређују, 

- планирају,  

-постављају 

изложбу 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања.  

-прате и усмеравају рад ученика 

-подстичу свест о значају 

естетских вредности и њихове 

улоге у стварању амбијента 

пријатног за живот и рад. 

-монолошка, 

дијалошка,   

демонстративн

а, метода 

практичног 

рада 

-Развијање критичког и естетског мишљења 

 

- повезивање различитих естетских вредности у смислене 

целине.  

 

- планирање распореда радова у ходнику школе 

 

-реализација изложбе 

3. 2 

Припрема 

сценографије и 

костима приликом 

обележавања дана 

школе 

- слушају,  

- посматрају,  

- причају,  

- описују, 

- планирају,  

- праве  

 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад ученика 

монолошка, 

дијалошка,   

демонстративн

а, метода 

практичног 

рада 

-стицање представе о функцији сценског простора 

 

-развијање осећаја за тумачење драмског текста кроз 

визуелну форму 

 

-просторно планирање 

 

4. 12 

Ликовни 

материјали и 

технике, ван 

обавезног 

школског 

програма. 

- слушају,  

- посматрају, 

- причају,  

- описују,  

- упоређују,  

- користе нове 

материјале и 

технике у свом 

раду. 

- презентују наставни садржај 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад ученика 

 

монолошка, 

дијалошка, 

демонстративн

а, 

- стицање представе и схватање могућности коришћења 

нових  материјала и техника у ликовном изражавању 

(уљани пастел, акрил, сликање бојеним песком, асамблаж, 

деколаж, графичке технике...) 

 

- развијање особеног ликовног израза код ученика. 

 

- развијање естетских вредности и осећаја.  

 

- развијање критичког мишљења према свом и туђем 

раду 

 

- практична примена знања у свакодневном животу 



5. 1 

Постављање 

ликовне изложбе, 

поводом 

Савиндана 

- слушају,  

- посматрају, 

- причају,  

- описују,  

- упоређују, 

- планирају, 

- постављају 

изложбу 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања.  

-прате и усмеравају рад ученика 

-подстичу свест о значају 

естетских вредности и њихове 

улоге у стварању амбијента 

пријатног за живот и рад. 

монолошка, 

дијалошка,   

демонстративн

а, метода 

практичног 

рада 

-Развијање критичког и естетског мишљења 

 

- повезивање различитих естетских вредности у смислене 

целине.  

 

- планирање распореда радова у ходнику школе 

 

-реализација изложбе 

 

6. 

 

14 

Ликовни 

материјали и 

технике, ван 

обавезног 

школског 

програма. 

- слушају, 

- посматрају,  

- причају,  

- описују,  

- упоређују,  

- користе нове 

материјале и 

технике у свом 

раду. 

- презентују наставни садржај 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад ученика 

 

монолошка, 

дијалошка, 

демонстративн

а, 

- стицање представе и схватање могућности коришћења 

нових  материјала и техника у ликовном изражавању  

(уљани пастел, акрил, сликање бојеним песком, асамблаж, 

деколаж, графичке технике...) 

 

- развијање особеног ликовног израза код ученика. 

 

- развијање естетских вредности и осећаја.  

 

- развијање критичког мишљења према свом и туђем 

раду 

 

- практична примена знања у свакодневном животу 

7. 

 
2 

Селекција радова и 

естетско 

процењивање за 

учешће на 

општинским,регио

налним,републичк

им,међународним 

конкурсима 

- слушају,  

- посматрају,  

- причају,  

- описују,  

- упоређују,  

- врше естетску 

процену радова 

 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања.  

-прате и усмеравају рад ученика 

-подстичу свест о значају 

естетских вредности. 

- потстичу слободу мишљења и 

изношење личних естетских 

вредности и ставова 

 

дијалошка, 

демонстративн

а, 

метода 

разговора 

- развијање естетских вредности и осећаја.  

 

- развијање критичког мишљења према свом и туђем 

раду 

8. 3 

Организовање и 

реализација 

школске изложбе, 

најбољих радова, 

по мишљењу 

чланова ликовне 

секције 

- слушају,  

- посматрају,  

- причају,  

- описују, 

- упоређују,  

-планирају,  

- постављају 

изложбу 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања.  

-прате и усмеравају рад ученика 

-подстичу свест о значају 

естетских вредности и њихове 

улоге у стварању амбијента 

пријатног за живот и рад. 

монолошка, 

дијалошка,   

демонстративн

а, метода 

практичног 

рада 

-Развијање критичког и естетског мишљења 

 

- повезивање различитих естетских вредности у смислене 

целине.  

 

- планирање распореда  радова у ходнику школе 

 

-реализација изложбе 

 

 

 



ПРОГРАМ ГЕОГРАФСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

 

У оквиру географске секције окупљају се ученици од V до VIII разреда који желе да употпуне стечена знања из географије и да их на креативан начин примене кроз јавне,аудио 

и видео презентације.Ученици кроз ову секцију успевају да квалитетније разумеју појаве, процесе и законитости у природи и у друштву, цртајући дијаграме, графиконе, 

географске карте и пишући реферате. Један од разлога заинтересованости је и тај што се у оквиру рада превазилазе традиционалне методе и предност  се даје савременој 

технологији која је доступна свима и изузетно блиска ученичкој популацији.Користећи медије, Интернет и различите рачунарске програме, сазнају се нови подаци, прате се 

текуће промене и законитости у природи, а откривају се и поједине занимљивости. Ученицима је дата могућност да раде самостално, али и у групи, што је од изузетног значаја, 

јер доприноси социјализацији различитих узраста. 

 

Редни 

број 

теме 

Садржај програма 
Број 

часова 

Активности 

ученика 

у образовно- 

васпитном раду 

Активности 

наставника 

у образовно- 

васпитном раду 

Облици 

остваривања 

програма 

Оперативни задаци извођења 

програма 

1. 
Јован Цвијић- највећи 

српски географ 
1 

Користе стручну 

литературу,самостално 

истражују и пишу реферате 

Подстиче на проширивање 

стечених знања;мотивише 

за рад и коришћење нових 

извора знања 

Самостални 

истраживачки рад 

Осамостаљивање у раду;самостално 

истраживање;самостално и правилно 

коришћење стручне литературе 

2. 
Доживљаји познатих 

истраживача 
3 

Користе стручну 

литературу,Интернет, 

самостално истражују и пишу 

реферате;дају предлоге и 

осмишљавају асоцијације 

Подстиче на проширивање 

стечених знања;мотивише за 

рад и коришћење нових 

извора знања 

Самостални 

истраживачки рад; 

групни 

Осамостаљивање у раду;самостално 

истраживање;самостално и правилно 

коришћење стручне литературе, штампе, 

интернета 

3. 

Оспособљавање и 

увођење ученика у 

гледање ТВ емисија 

(путописних, 

образовно-научних ) 

3 

Активно слушање и учешће у 

комуникацији;  размишљање; 

излагање 

 

Подстиче на размишљање 

Подстиче на проширивање 

стечених знања;мотивише за 

рад и коришћење нових 

извора знања  

Индивидуални; 

групни 

Развијање интересовања за мање познате 

области света; развијање радозналости за 

неке природне и друштвене феномене 

4. 
Актуелности у свету и 

нашој земљи 
3 

Активно слушање; активно 

учешће у комуникацији; 

самостално користе штампу, 

интернет за прикупљање 

информација 

 

Мотивише за рад и 

коришћење нових извора 

знања  

Индивидуални; 

групни 

Развијање интересовања за мање познате 

области света; развијање радозналости за 

неке природне и друштвене феномене 

5. 

Прикупљање чланака 

из штампе (зидне 

новине) 

4 

Самостално прикупљање 

чланака из штампе, стручне 

литературе; прављење паноа 

Мотивише за рад; подстиче 

ученике на креативност 

 

Индивидуални;  

групни 

 

Развијање интересовања за мање познате 

области света; развијање радозналости за 

неке природне и друштвене феномене 

 

6. 
Израда дијаграма и 

графикона 
3 

Активно учешће у 

комуникацији; размишљање; 

цртање и израда дијаграма и 

графикона 

Мотивише ученике за рад; 

подстиче на размишљање и 

логичко закључивање 

 

Индивидуални; 

групни 

Осамостаљивање у раду; самостално 

цртање и израда дијаграма и графикона 



7. 
Такмичења (квиз 

знања ) 
4 

Активно учешће у 

комуникацији; дају предлоге и 

осмишљавају асоцијације 

Мотивише за рад; подстиче 

ученике на креативност 
Групни 

Развијање радозналости и интересовања, 

креативности 

8. 
Објекти светске 

културне баштине 
3 

Користе стручну литературу, 

интернет, штампу; самостално 

истражују и пишу реферате 

Подстиче на проширивање 

стечених знања;мотивише за 

рад и коришћење нових 

извора знања 

Самостални 

истраживачки рад; 

групни 

Самостално истраживање;самостално и 

правилно коришћење стручне литературе, 

штампе, интернета; развијање 

радозналости за неке природне и 

друштвене феномене  

9. 

Ерозија-процес који 

ствара занимљиве 

облике рељефа 

(клисуре,кањони,водо

пади...) 

3 

Користе стручну литературу, 

интернет, штампу; самостално 

истражују и пишу реферате; 

активно проширују стечена 

знања 

Подстиче на проширивање 

стечених знања;мотивише за 

рад и коришћење нових 

извора знања 

Самостални 

истраживачки рад; 

групни 

 

Самостално истраживање;самостално и 

правилно коришћење стручне литературе, 

штампе, интернета; развијање 

радозналости за неке природне  феномене 

10. 
Пећине-подземни 

облици рељефа 
3 

 

Користе стручну литературу, 

интернет, штампу; самостално 

истражују и пишу реферате; 

активно проширују стечена 

знања 

Подстиче на проширивање 

стечених знања;мотивише за 

рад и коришћење нових 

извора знања 

 

Самостални 

истраживачки рад; 

групни 

Самостално истраживање;самостално и 

правилно коришћење стручне литературе, 

штампе, интернета; развијање 

радозналости за неке природне  феномене 

11. 

 

      

Земља-водена 

планета:занимљивости 

мора и океана 

 

 

3 

Користе стручну литературу, 

интернет, штампу; самостално 

истражују и пишу реферате; 

активно проширују стечена 

знања; осмишљавају 

асоцијације 

Подстиче на проширивање 

стечених знања;мотивише за 

рад и коришћење нових 

извора знања 

 

Самостални 

истраживачки рад; 

групни 

Самостално истраживање;самостално и 

правилно коришћење стручне литературе, 

штампе, интернета; развијање 

радозналости за неке природне  феномене 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

Животна средина: 

загађивање и заштита, 

значај вода и ваздуха 

 

 

3 

Користе стручну литературу, 

интернет, штампу; самостално 

истражују и пишу реферате; 

активно проширују стечена 

знања 

Подстиче на проширивање 

стечених знања;мотивише за 

рад и коришћење нових 

извора знања 

 

Самостални 

истраживачки рад; 

групни 

Самостално истраживање;самостално и 

правилно коришћење стручне литературе, 

штампе, интернета; развијање еколошке 

свести и навика здравог живљења 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМ ХОРА У СТАРИЈИМ  РАЗРЕДИМА 

 

Циљ  секције хора виших разреда  је да  развијају музикалност и креативност, као и да негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање. 

 

Задаци секције хора виших разреда: 

- Развијање способности и извођења музике кроз певање и свирање 

- Подстицање креативности 

-Припремањепрограмазакултурну и јавнуделатностшколе 

 

 

 

Садржаји програма Број часова Активности ученика 
Активности 

наставника 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Начин остваривања 

програма 

 

Заједничко музицирање ученика 
 

36 (12x3) 

-пева 

-истражује 

-закључује 

-повезује знања 

-изражава 

-демонстрира 

-објашњава 

-повезује са знањима 

из других предмета 

-мотивише 

-подстиче ученика 

 

-упознавање са заједничким 

музицирањем  

-упознавање са хигијеном 

гласа 

 

-јавно извођење програма 

хора 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИКОВНА СЕКЦИЈА- 5. 6. 7.и 8. РАЗРЕД  

НАСТАВНА ТЕМА ЧАСОВИ ОБРАДЕ ЧАСОВИ ВЕЖБАЊА ЧАСОВИ ЕСТЕТСКЕ 

АНАЛИЗЕ 

УКУПНО 

Слободно ритмичко компоновање  1 1 2 

Линија  2  2 

Облик  2 1 3 

Орнамент  1  1 

Светлински објекти и колаж  1  1 

Визуелно споразумевање  1  1 

Обликовање и преобликовање 

употребних предмета 

 1  1 

Текстура   1 1 2 

Светлина  2  2 

Боја 1 2  3 

Свет уобразиље у делима ликовне 

уметности 
 1  1 

Арабеска  1  1 

Пропорције  1  1 

Композиција и простор  2 1 3 

Обједињавање покрета игре и звука  2  2 

Фотографија  1  1 

Слободно компоновање  1  1 

Визуелна метафорика  2  2 

Контраст јединство и доминанта у 

простору 

 2 1 3 

Слободно компоновање и фантастика  2  2 

Визуелно споразумевање  1  1 

36 

 

 

 

 



ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

За додатни рад од V до VIII разреда се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за области из предмета ликовна култура, односно за продубљивање  и  

проширивање знања и развијање стваралачког мишљења. То су  ученици чија се даровитост изразитије испољава већ у I, II и III разреду. Такве ученике прате и подстичу 

наставници разредне наставе и педагошко-психолошка служба школе све до V разреда када се први пут организује додатни рад. Важно је да се додатни рад изводи током целе 

године, све док траје реализација утврђеног програма. Иако се повремено, из објективних разлога, не организује ова настава,  важно је да се рад са даровитом децом не прекида. 

У том случају треба да се подстичу на самостални рад у другим формама (појачаном индивидуализацијом рада у редовној настави, давањем посебних задатака и ангажовањем у 

слободним активностима). 

Додатни рад је заснован на интересовањима ученика за проширивање и продубљивање умења и вештина, непосредније активира ученике и оспособљава их за 

самообразовање, развија њихову машту, подстиче их на стваралачки рад и упућује на самосталност у трагању различитих извора сазнања. Под руководством наставника, ученици 

у додатном раду самостално бирају одговарајуће медијуме, средства за рад и непосредније излажу свој критичан став према вредностма. Ангажоване ученике стога треба 

стимулисати (похвале, награде, стипендије за даље школовање) и постепено их уводити у области професионалне оријентације ка широком пољу ликовних  делатности. 

Програмом рада убухваћени су сегменти оријентационих садржаја програма (зависно од могућих интересовања). Битно је да садржаји буду у складу  са интересовањима ученика. 

Наставник у сарадњи са учеником (евентуално родитељима и школским педагогом-психологом) саставља програм додатног рада. У реализацији програма наставник 

води разговор, проналази и примењује најпогодније облике и методе рада,  пре свега оне које мотивишу ученике. Ученици се самостално опредељују за рад и неопходно је 

проценити мотиве који су утицали на њихову одлуку. Наставник треба да прати конкурсе, смотре, такмичења, обавештава и мотивише у правцу одређеног ликовног проблема и 

афирмише дечје стваралаштво. Подржава их у раду инсистирајући на формирању збирке радова (мапе) и у сарадњи са родитељима у време наставе води дневник и прати развој 

детета. Очувањем тежње даровитих ученика ка креативном изражавању, заједно  са овладавањем материјалом (развој техничке спрeтности и сензибилитета), доприноси  даљем  

ликовном образовању. 

У том циљу предложене су области које ће се реализовати у додатној настави.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАДА ЈЕЗИЧКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 

Садржај програма 

 

Број 

часова 

 

Време реализације 

 

Облици рада 

 

Носиоци активности 

1. Facts: interests 

and activities 

4 Септембар фронтални, индивидуални, групни наставници енглеског језика, ученици 

2. Things and people 

(Geografy: The UK) 

4 Октобар фронтални, индивидуални, групни наставници енглеског језика, ученици 

3. Daily life: British 

teenagers 

2 Новембар фронтални, индивидуални, групни наставници енглеског језика, ученици 

4. Scool (school subjects 

and activities) 

4 Децембар фронтални, индивидуални, групни наставници енглеског језика, ученици 

5. Celebrations 

 

4 Јануар фронтални, индивидуални, групни наставници енглеског језика, ученици 

6. Journeys 

 

4 Фебруар фронтални, индивидуални, групни наставници енглеског језика, ученици 

7. Our incredible world 

 

2 Март фронтални, индивидуални, групни наставници енглеског језика, ученици 

8. Food and eating habits 

 

4 Април фронтални, индивидуални, групни наставници енглеског језика, ученици 

9. Sports 

 

4 Мај фронтални, индивидуални, групни наставници енглеског језика, ученици 

10. Plans and intentions 

 

4 Јун фронтални, индивидуални, групни наставници енглеског језика, ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМ ФУДБАЛСКЕ И КОШАРКАШКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Циљ и задаци 

Циљ фудбалске секције  је да се разноврсним и систематским спортским  вежбањем допринесе остваривању циља физичког васпитања као интегралног дела 

васпитно-образовног система у целини, а да се, при том, задовоље индивидуалне потребе ученика, његова радозналост и жеља за достигнућима у изабраном 

спорту. 

Општи оперативни задаци: 

задовољење примарних мотива ученика, посебно потребе за кретањем, игром и такмичењем;  

подстицање потребе ученика за личном афирмацијом, групном идентификацијом као доприносом за бржу социјализацију личности;  

развијање потребе за стваралаштвом у смеру спортско-техничких и тактичких достигнућа и доживљавању личног учинка у изабраној спортској грани;  

примена стеченог знања у систему школских спортских такмичења;  

развој и усавршавање моторичких способности;  

формирање морално-вољних квалитета личности.  

Посебни оперативни задаци: 

развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације и прецизности изабране спортске гране;  

стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом изабране спортске гране;  

примена стечених спортско техничких и тактичких знања и умења изабраног спорта у сложеним условима (кроз игру и такмичење);  

усвајање етичких вредности: поштовање партнера - противника, правила такмичења и фер плеја. 

 

  

ОБРАДА 

 

УВЕЖБАВАЊЕ 

 

 

ПРОВЕРА 

 

УКУПНО 

 

ФУДБАЛСКА И 

КОШАРКАШКА  

СЕКЦИЈА 

  

18 

 18 

 

Број 

часова 

Садржај програма Активности  

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности  

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

Опоративни задаци извођења програма 

18 

Техника и тактика, 

правила, 

такмићења 

-дискусија 

-увежбавање 

-самопроцењивање 

-демонстрација вежби  

-асистенција при 

извођењу вежбе 

-дискусија 

-групни 

-фронтални 

 

-развој моторичких способности и примена моторичких умења, 

навика у свакодневним и специфичним условима живота 

- стицање и развијање свести о потрби здравља и очувања 

здравља и природе 


