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ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА: 

 

1) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, у складу са његовим 

узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

2) стицање квалитетних знања, вештина и ставова које су свима неопходне за лично остварење и развој, инклузију и запослење и стицање 

и развијање основних компетенција у погледу комуникације на матерњем језику, комуникације на страним језицима, математичке 

писмености и основних компетенција у науци и технологији, дигиталне компетенције, компетенције учења како се учи, међуљудске и 

грађанске компетенције и културног изражавања;  

3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;  

4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-

комуникационих технологија;  

5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању, професионалном раду и 

свакодневном животу ради унапређивања личног живота и економског, социјалног и демократског развоја друштва;  

6) развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог живота и укључивање у 

међународне образовне и професионалне процесе;  

7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;  

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

9) оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада, 

развојем савремене науке, економије, технике и технологије;  

10) развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја 

физичких способности;  

11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите животиња;  

12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и способности за 

тимски рад и неговање другарства и пријатељства;  

13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању 

људских и грађанских права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и 

личне одговорности;  

14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности 

држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и 

етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне баштине;  

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

различитости;  

16) повећање образовног нивоа становништва и развој Републике Србије као државе засноване на знању.  
 

 

 



ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 

Редни бр. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
ПЕТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1.  Српски језик и књижевност                                         5 180 

2.  Енглески језик 2 72 

3.  Историја      1 36 

4.  Географија 1 36 

5.  Биологија                                            2 72 

6.  Математика 4 144 

7.  Информатика и рачунарство 1 36 

8.  Техника и технологија 2 72 

9.  Ликовна култура 2 72 

10.  Музичка култура 2 72 

11.  Физичко и здравствено васпитање  2 72+54 

УКУПНО: А 24 918 

Редни бр. Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ нед. год. 

1.  Верска настава / Грађанско васпитање 1 36 

2.  Руски језик 2 72 

УКУПНО: Б 3 108 

УКУПНО: А + Б 27 1026 

Редни бр. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА нед. год. 

1.  Редовна настава 27 1026 

2.  Слободне наставне активности 1 36 

3.  Допунска настава 1 36 

4.  Додатна настава 1 36 

Редни бр. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА нед. год. 

1.  Час одељењског старешине 1 36 

2.  Ваннаставне активности 1 36 

3.  Екскурзија до 2 дана годишње 

 

 

 

 



А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

            Циљеви наставе и учења српског језика и књижевности јесу 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, подстичуи магинацију 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 

хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 

Разред: пети 

Годишњи фонд: 180 часова 

ИСХОДИ ОБЛАСТИ/ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

По завршеној теми/области ученик ће бити у 

стању да: 

- 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 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЛИРИКА 

Лектира  

1. Народна песма: Вила зида град  

2. Народне лирске песме о раду(избор); народне 

лирске породичне песме (избор)  

3. Бранко Радичевић: Певам дању, певам ноћу  

4. Милица Стојадиновић Српкиња: Певам песму  

5. Душан Васиљев: Домовина/Алекса Шантић: Моја 

отаџбина  

6. Војислав Илић: Зимско јутро  

7. Милован Данојлић: Шљива/Десанка Максимовић: 

Сребрне плесачице  

8. Пеђа Трајковић: Кад књиге буду у моди 

Књижевни термини и појмови  

Песник и лирски субјекат.  



(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 приповедача у односу на писца  

- разликује облике казивања  

- увиђа звучне, визуелне, тактилне, олфакторне 

елементе песничке слике  

- одреди стилске фигуре и разуме њихову улогу у 

књижевно-уметничком 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, начин живота и 

догађаје у прошлости описане у књижевним 

делима  

- уважава националне вредности и негује српску 

културноисторијску баштину  

- наведе примере личне добити од читања  

- напредује у стицању читалачких компетенција  

- упореди књижевно и филмско дело, позоришну 

представу и драмски текст 

 

Мотиви и песничке слике као елементи композиције 

лирске песме.  

Врста строфе према броју стихова у лирској песми: 

катрен; врста стиха по броју слогова (десетерац и 

осмерац). Одлике лирске поезије: сликовитост, 

ритмичност, емоционалност.  

Стилске фигуре: епитет, ономатопеја. Врсте ауторске 

и народне лирске песме: описне (дескриптивне), 

родољубиве (патриотске); митолошке, песме о раду 

(посленичке) и породичне. 

 

ЕПИКА 

Лектира 

1. Народна песма: Свети Саво  

2. Народна песма: Женидба Душанова (одломак о 

савладавању препрека заточника Милоша 

Војиновића)  

3. Еро с онога свијета  

4. Ђевојка цара надмудрила  

5. Милован Глишић: Прва бразда  

6. Стеван Сремац: Чича Јордан (одломак)  

7. Бранко Ћопић: Поход на Мјесец  

8. Иво Андрић: Мостови  

9. Данило Киш: Дечак и пас  

10. Горан Петровић: Месец над тепсијом (први 

одломак приче "Бели хлеб од претеривања" и крај 

приче који чине одељци "Можеш сматрати да си 

задобио венац славе" и "Мрави су вукли велике 

трошице тишине") 11. Антон Павлович Чехов: Шала 

 

Књижевни термини и појмови 

Писац и приповедач.  

Облици казивања: приповедање у првом и трећем 



лицу.  

Фабула: низање догађаја, епизоде, поглавља.  

Карактеризација ликова - начин говора, понашање, 

физички изглед, животни ставови, етичност 

поступака.  

Врсте епских дела у стиху и прози: епска народна 

песма, бајка (народна и ауторска), новела (народна и 

ауторска), шаљива народна прича.  

Врста стиха према броју слогова: десетерац.  

 

ДРАМА  

Лектира  

1. Бранислав Нушић: Кирија  

2. Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс  

3. Љубиша Ђокић: Биберче 

Књижевни термини и појмови Позоришна 

представа и драма.  

Чин, појава, лица у драми, драмска радња.  

Сцена, костим, глума, режија.  

Драмске врсте: једночинка, радио-драма.  

 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ 

ТЕКСТОВИ (бирати до 2 дела)  

1. Вук Ст. Караџић: Моба и прело (одломак из дела 

Живот и обичаји народа српскога) 

2. Доситеј Обрадовић: О љубави према науци  

3. М. Петровић Алас: У царству гусара (одломци)  

4. Милутин Миланковић: Успомене, доживљаји, 

сазнања (одломак)  

5. Избор из енциклопедија и часописа за децу 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА:  

1. Епске народне песме (о Немањићима и 



Мрњавчевићима - преткосовски тематски круг)  

2. Народне бајке, новеле, шаљиве народне приче 

(избор); кратке фолклорне форме (питалице, 

брзалице, пословице, загонетке)  

3. Бранислав Нушић: Хајдуци 

4. Данијел Дефо: Робинсон Крусо (одломак о 

изградњи склоништа)  

5. Марк Твен: Доживљаји Хаклберија 

Фина/Краљевић и просјак/Доживљаји Тома Сојера  

6. Избор ауторских бајки (Гроздана Олујић; Ивана 

Нешић: Зеленбабини дарови (одломци))  

7. Игор Коларов: Аги и Ема  

8. Избор из савремене поезије за децу (Александар 

Вучо, Мирослав Антић, Драгомир Ђорђевић, 

Владимир Андрић, Дејан Алексић...)  

 

Допунски избор лектире 

(бирати до 3 дела)  

1. Јован Јовановић Змај: Песмо моја (из Ђулића)  

2. Стеван Раичковић: Велико двориште (избор)/Мале 

бајке (избор)  

3. Иван Цанкар: Десетица  

4. Љубивоје Ршумовић: Ујдурме и зврчке из античке 

Грчке (избор)/Густав Шваб: Приче из старине  

5. Џон Р. Р. Толкин: Хобит (одломци)  

6. Никол Лезије: Тајна жутог балона  

7. Корнелија Функе: Господар лопова (одломак)  

8. Вида Огњеновић: Путовање у путопис (одломак)  

9. Владислава Војновић: Приче из главе (избор, осим 

приче Позориште)  

10. Дејан Алексић: Музика тражи уши (избор)/Кога 

се тиче како живе приче (избор)  

11. Јован Стерија Поповић: Лажа и паралажа 



(одломак о Месечевој краљици) и Едмон Ростан: 

Сирано де Бержерак (одломак о путу на Месец) 

Дело завичајног аутора по избору. 

- разликује променљиве речи од непроменљивих  

- разликује категорије рода, броја, падежа речи 

које имају деклинацију  

- 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) 

ЈЕЗИК 

 

1.  

Граматика (морфологија, 

синтакса) 

Променљиве речи: именице, заменице, придеви, 

бројеви (с напоменом да су неки бројеви 

непроменљиви), глаголи; непроменљиве речи: 

прилози (с напоменом да неки прилози могу имати 

компарацију) и предлози. 

Именице - значење и врсте (властите, заједничке, 

збирне, градивне; мисаоне, глаголске). 

Промена именица (деклинација): граматичка основа, 

наставак за облик, појам падежа. 

Основне функције и значења падежа (с предлозима и 

без предлога): номинатив (субјекат); генитив 

(припадање и део нечега); датив (намена и 

усмереност); акузатив (објекат); вокатив (дозивање, 

обраћање); инструментал (средство и друштво); 

локатив (место). 

Придеви - значење и врсте придева (описни, 

присвојни, градивни; месни и временски); род, број, 

падеж и компарација придева. 

Слагање придева са именицом у роду, броју и 

падежу. 

Заменице - личне заменице: промена, наглашени и 

ненаглашени облици, употреба личне заменице 

сваког лица себе, се. 

Бројеви - врсте и употреба: главни (основни, збирни 

бројеви, бројне именице на -ица) и редни бројеви. 

Глаголи - глаголски вид (несвршени и свршени); 

глаголски род (прелазни, непрелазни и повратни 

глаголи); глаголски облици (грађење и основно 

значење): инфинитив (и инфинитивна основа), 

презент (презентска основа, наглашени и 



ненаглашени облици презента помоћних глагола), 

перфекат, футур I. 

Предикатска реченица - предикат (глаголски; 

именски); слагање предиката са субјектом у лицу, 

броју и роду; прави и неправи објекат; прилошке 

одредбе (за место, за време, за начин; заузрок и за 

меру и количину); апозиција. 

- доследно примењује правописну норму у 

употреби великог слова; састављеног и 

растављеног писања речи; интерпункцијских 

знакова  

- користи правопис (школско издање) 

 

 

 

 

 

2. 

Правопис 

 

Велико слово у вишечланим географским називима; 

у називима институција, предузећа, установа, 

организација (типични примери); велико и мало 

слово у писању присвојних придева. 

Заменица Ви из поштовања. 

Одрична речца не уз именице, придеве и глаголе; 

речца нај у суперлативу; вишечлани основни и редни 

бројеви. 

Интерпункцијски знаци: запета (у набрајању, уз 

вокатив и апозицију); наводници (наслови дела и 

називи школа); црта (уместо наводника у управном 

говору). 

 

- 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 

3. 

Ортоепија 

Место акцента у вишесложним речима (типични 

случајеви). 

Интонација и паузе везане за интерпункцијске 

знакове; интонација упитних реченица. 

Артикулација: гласно читање брзалица, најпре споро, 

а потом брже (индивидуално или у групи). 

- 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 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Препричавање, причање, описивање - уочавање 

разлике између говорног и писаног језика; писање 

писма (приватно, имејл)  

Богаћење речника: синоними и антоними; 

некњижевне речи и туђице - њихова замена језичким 

стандардом; уочавање и отклањање безначајних 

појединости и сувишних речи у тексту и говору.  



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 

 

Техника израде писменог састава (тежиште теме, 

избор и распоред грађе, основни елементи 

композиције и груписање грађе према 

композиционим етапама); пасус као уже тематске 

целине и његове композицијско-стилске функције.  

Осам домаћих писмених задатака. Четири школска 

писмена задатка. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Књижевност Програм књижевности се реализује обрадом текстова из лектире која је разврстана на обавезни, 

допунски и изборни део. Комбиновањем и повезивањем различитих текстова успоставља се вертикална 

и хоризонтална корелација уз помоћ којих се ученици поступно уводе у свет књижевности. При обради 

текста примењиваће се јединство аналитичких и синтетичких поступака и гледишта са циљем да се 

ученици оспособе за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова. 

Исходи ове области су засновани на читању тако да је оно главна активност. У петом разреду негује се 

доживљајно читање, а ученици се поступно уводе у истраживачко читање и оспособљавају да искажу 

свој доживљај уметничког дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК 

Граматика 

 

Програм граматике се реализује поступно, где се језик ученицима представи и тумачи као систем. 

Ниједна језичка појава се не изучава изоловано, већ се повезује са обрађеним текстовима из 

књижевности, али и са непосредном говорном праксом. На тај начин се настава граматике приближава 

животним потребама у којима се примењени језик појављује као свестрано мотивисана људска 

активност. Садржај вежбања граматике се одређује на основу континуираног праћења језичког 

испољавања ученика. Тако ће настава граматике бити у функцији оспособљавања ученика за правилно 

комуницирање савременим српским језиком. 

 

 

 

Правопис 

Правописна правила се усвајају путем систематских вежбања. У оквиру правописних вежби повремено 

ће се проверавати графија. Ученици ће се подстицати да уочавају и исправљају правописне грешке у 

СМС комуникацији, као и у различитим типовима комуникације путем интернета. На овим часовима ће 

се користити штампано издање Правописа, а ученици ће се упућивати на служење и електронским 

издањем. 

 



Ортоепија 

Ортоепске вежбе су изузетно битне за правилан изговор, али се оне неће реализовати као посебне 

наставне јединице, већ уз одговарајуће теме из граматике и књижевности. Уз коришћење аудио 

снимака, ученике треба навикавати да препознају, репродукују и усвоје правилно акцентован говор. 

Као ортоепска вежба спроводиће се и говорење напамет научених одломака у стиху и прози уз помоћ 

аудитивних наставних средстава. 

 

Језичка култура Ова наставна област реализује се кроз повезивање с обрадом књижевних текстова као 

репрезентативних образаца изражавања, а такође и са наставом граматике и правописа. Језичка култура 

се негује спровођењем лексичко-семантичких и стилских вежби које ће богатити и развијати 

способност и вештину изражавања. Сва вежбања изводе се на тексту или у току говорних вежби. Када 

су у питању домаћи и школски писмени задаци, ученици ће користити и латинично писмо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    

Циљ наставе и 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. 

Разред: пети 

Годишњи фонд: 72 часа 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да у усменој и 

писаној комуникацији: 

ОБЛАСТ / ТЕМА 

Комуникативне функције 
САДРЖАЈИ 

- 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; 

 

Поздрављање и представљање 

себе и других и тражење / 

давање основних информација о 

себи и другима у ширем 

друштвеном контексту 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих, једноставнијих текстова који се 

односе на дате комуникативне ситуације (дијалози, наративни 

текстови, формулари и сл.); реаговање на усмени или писани 

импулс саговорника (наставника, вршњака и сл.) и иницирање 

комуникације; усмено и писaно давање информација о себи и 

тражење и давање информација о другима (СМС, имејл, 

формулари, чланске карте, опис фотографије и сл.). 

 

Садржаји 

Hello. Hi. I’m Maria. What’s your name? I’m / My name is… Tony is 

11. How old are you? I live in (town, city, village). Where do you 

live? I live at number 46 Black Street. Мy best friend lives next door. 

What’s your address? What’s your phone number? Have you got/Do 

you have an email address? These are my parents. Their names are 

… I can’t play tennis, but I can do karate. Can you play the 

guitar?My birthday is on the 21st of May. When is your birthday? 

This is Miss May. She’s my teacher. This is Mr Crisp. He’s my tennis 

coach. 

 

The Present Simple Tense за изражавање сталних радњи . 



Have got/Have за изражавање поседовања. 

Личне заменице у функцији субјекта - I, you … 

Присвојни придеви - my, your… 

Показне заменице - this/these, that/those 

Питања са 

Who/What/Where/When/How(old)… 

Основни бројеви (1-1000). 

Предлози за изражавање места - in, аt… 

Предлози за изражавање времена –in, on, at... 

Употреба неодређеног  члана са именицама у једнини. 

Изостављање  члана испред назива спортова. 

Употреба одређеног  члана уз називе музичких инструмената. 

(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивости; 

титуле уз презимена особа (Mr, Miss, Mrs, Ms, Sir); имена и 

надимци; начин писања адресе. 

- разуме једноставнији опис особа, 

биљака, животиња, предмета, 

појaва или места; 

- упореди и опише карактеристике 

живих бића, предмета, појава  и 

места,  користећи једноставнија 

језичка средства; 

 
Описивање карактеристика 

живих бића, предмета, појава  и 

места 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих описа живих бића, предмета, 

појава и места и њиховог поређења; усмено и писано описивање / 

поређење живих бића, предмета, појава и места; израда и 

презентација пројеката (постера, стрипова, ППТ-а, кратких аудио 

/ видео записа, радио емисија и слично). 

 

Садржаји 

Who’s the boy with short fair hair and a black jacket? What’s Maria 

wearing? She’s wearing a nice white T-shirt and dark blue jeans. My 

brother is clever, but lazy. My best friend is kind and fiendly. There is 

/ isn’t a cinema / hospital in my town. There are two big bookshops in 

my town. What’s this / that over there? It’s a sports centre. How far is 

it? Zebras are white wild animals with black and white stripes. A 

cheetah is a fast, dangerous animal. How deep is the Adriatic Sea/the 

Pacific Ocean? How long is the Danube/the Thames River? Layla is 

prettier than Susan. Who’s the best student in your class? This car is 

more expensive than that one. London is larger than Belgrade. About 



eight million people live there. Belgrade is much smaller, but… 

 

The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense за 

изражавање  радњи и стања у садашњости  

Глаголи have got, to be за давање описа 

Питања са Who/What/Where/When/Which/How (old, far, deep, 

long…) 

Егзистенцијално There is / are… 

Употреба одређеног  члана са именицама које означавају лица и 

предмете који су познати саговорнику, као и уз имена река, мора 

и океана. 

Употреба/изостављање одређеног члана уз имена градова и 

држава. 

Поређење придева (правилно и неправилно поређење). 

(Интер)културни садржаји: географске карактеристике Велике 

Британије; биљни и животињски свет. 

- разуме  једноставније предлоге и 

одговори на њих; 

- упути једноставан предлог; 

- пружи одговарајући изговор или 

одговарајуће оправдање; 

Позив и реаговање на позив за 

учешће у заједничкој 

активности 

 

 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставниjих текстова који садрже 

предлоге; 

усмено и писано преговарање и договарање око предлога и 

учешћа у заједничкој активности; писање позивнице за прославу 

/ журку или имејла / СМС-а којим се уговара заједничка 

активност; прихватање /одбијање предлога, усмено или писано, 

уз поштовање основних норми учтивости и давање одговарајућег 

оправдања / изговора. 

 

Садржаји 

I think we can go out this afternoon. Why not? Let’s do it. Sorry. I 

can’t. I must do my homework. Sorry, I think that’s boring. Let’s do 

something else. How about going to the cinema? Great. What time? 

See you then.  

Let’s make pancakes. That’s a good idea. What shall we do? Let’s 



play Monopoly. Why don’t we meet at the sports centre? What time? 

Half past two. Fine. I’ll see you at the sports centre at half past two. 

Would you like to come to my birthday party on Sunday? I’m sorry, 

but I can’t make it. I’d love to, thanks.  

 

Императив 

How about + глаголска именица  

Why don’t we + инфинитивна основа глагола  

Would you like + инфинитив глагола  

Модални глаголи за изражавање предлога - can/could/shall 

Глагол will за изражавање одлука 

(Интер)културни садржаји: прикладно позивање и 

прихватање/одбијање позива. 

- 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; 

 

Изражавање молби, захтева, 

обавештења, извињења, и 

захвалности 

 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих исказа којима се тражи /нуди 

помоћ, услуга, обавештње или се изражава жеља, извињење, 

захвалност; усмено и писано тражење и давање обавештења, 

упућивање молбе за помоћ / услугу и реаговање на њу, 

изражавање жеља, извињења и захвалности. 

 

Садржаји 

Can I help you? It's OK, I can do it.  May I ask a question? Sure. 

What do you want? Do you want an orange? Yes, please. No, thank 

you. Can you pass me an orange, please? Of course, here you are. 

Thank you very much / so much. I want an apple. Can I have this 

one? Anything else? Can I borrow your pen? Sorry, you can’t. I want 

to go home. Can we buy lemonade there? No, we can’t. Оh no. I’m 

sorry. When does the movie start? It starts at 8.  

 

Модални глаголи за изражавање молбе и захтева – can/could/may. 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације. 

- разуме и следи једноставнија  

упутства у вези с уобичајеним 

 

 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање текстова који садрже  једноставнија упутства 



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.); 

 

 

Разумевање и давање упутстава  

(нпр.  за компјутерску или обичну игру, употребу апарата, рецепт 

за прављење јела и сл.) са визуелном подршком и без ње; усмено 

и писано давање упутстава. 

 

Садржаји 

Drag (the word) and drop it in the correct place. Throw the dice. 

Move your token… Press the button and wait. Insert the coin in the 

slot. Peel the onions and chop them. Put the saucepan on the stove.  

 

Императив  

Личне заменице у функцији објекта - me, her, him… 

(Интер)културни садржаји: традиционалне / омиљене врсте 

јела. 

 

- разуме честитку и одговри на 

њу; 

- упути пригодну честитку; 

- разуме и, примењујући 

једноставнија језичка средства, 

опише начин прославе 

рођендана, празника и важних 

догађаја; 

 
Описивање и честитање 

празника, рођендана и 

значајних догађаја, честитање 

на успеху и изражавање жаљења 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

 

Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се описују и 

честитају празници, рођендани и значајни догађаји; описивање 

празника, рођендана и значајних догађаја; реаговање на упућену 

честитку у усменом и писаном облику; упућивање пригодних 

честитки у усменом и писаном облику; израда и презентација 

пројеката у вези са прославом празника, рођендана и значајних 

догађаја. 

 

Садржаји 

Children in Britain usually have their birthday parties at home. 

Everybody sings Happy Birthday!  In Britain, people open their 

presents on Christmas Day. On Easter Sunday children often hunt for 

eggs. Happy Valentine’s Day! Same to you! Roses are red, violets are 

blue, my heart is full of love for you.  In my country we celebrate a lot 

of different festivals, but my favourite is... Good luck! 

Congratulations! Well done! Lucky you! I’m so happy for you! I’m 

sorry to hear that/about that! It’s a pity! 



 

The Present Simple Tense за изражавање уобичајених радњи. 

Изостављање  члана испред назива празника. 

Изостављање  члана испред именица употребљених у општем 

смислу. 

(Интер)културни садржаји: значајни празници и догађаји и 

начин обележавања / прославе; честитање. 

- разуме једноставније текстове у 

којима се описују сталне, 

уобичајене и тренутне радње и 

способности; 

- размени информације које се 

односе на дату комуникативну 

ситуацију; 

- опише сталне, уобичајене и 

тренутне догађаје / активности и 

способности користећи неколико 

везаних исказа; 

 

Описивање догађаја и 

способности у садашњости  

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање описа и размењивање исказа у вези са 

сталним, уобичајеним и тренутним догађајима / активностима и 

способностима; усмено и писано описивање сталних, 

уобичајених и тренутних догађаја / активности и способности 

(разговор уживо или путем телефона, разгледница, СМС порука, 

имејл и сл.). 

 

Садржаји 

I live in a flat on the first floor. What do you usually do on Sundays? 

Do you live in a house or in a flat? My sister doesn’t go to school. 

What time do you go to bed / does she get up? He never tidies his 

room. I can clean my dad’s car. When do Americans celebrate 

Halloween? When does winter start? Where do penguins live? What 

are you doing at the moment?  I’m feeding my cat. We’re going on a 

school trip today. They’re having dinner now.  I normally go to 

school by bus, but today I’m going on foot. I’m doing my homework. I 

always do it after dinner. I can speak three languages, but now I’m 

speaking English.  I am good at maths. 

 

The Present Simple Tense за изражавање уобичајених и сталних 

радњи  

The Present Continuous Tense за изражавање тренутних и 

привремених радњи 

Модални глагол can за изражавање способности 

Прилози за учесталост – usually, often… 



Предлози за изражавање правца кретања  - to, from... 

Предлози за описивање начина кретања  - by (car), on (foot)... 

(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи – 

наставне и ваннаставне активности; распусти и путовања. 

- 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.; 

 
Описивање догађаја и 

способности у прошлости 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање описа и усмено и писано размењивање исказа 

у вези са догађајима / активностима и способностима у 

прошлости; 

усмено и писано описивање догађаја / активности и способности 

у прошлости; израда и презентација  

пројеката о историјским догађајима, личностима и сл. 

 

Садржаји 

Where were you at eight o’clock last Saturday? I was at home. What 

was on TV last night? What time was it on? I watched / didn’t watch 

TV last night. I played volleyball on Monday. What did you do? We 

went to Paris in July. We travelled by plane. Where did you spend  

your summer holiday? How did you travel? I lost my passport 

yesterday. Did you have a good time on holiday? Yes, we did. / No, 

we didn’t. I could swim when I was five. I couldn’t ski last year.  

 

The Past Simple Tense  правилних и најчешћих неправилних 

глагола 

Модални глагол could за изражавање способности у прошлости 

(Интер)културни садржаји: историсјки догађаји, епохална 

открића; важније личности из прошлости (историјска личност, 

писац, 

- 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 

Исказивање жеља, планова и 

намера 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих текстова у вези са жељама, плановима 

и намерама; усмено и писано договарање о  жељама, плановима 

и намерама (телефонски разговор, разговор уживо, СМС, имејл и 

сл.). 

 



други жели, планира, намерава; Садржаји 

I would like/want to be a doctor when I grow up. He would like a new 

mobile phone/to go out with his friends. I’m going to do my 

homework in the afternoon. What are you going to do this afternoon? 

Мy parents are going to visit their friends this evening, so I’m going 

to play all my favourite computer games. Оh! Are you? 

 

The Present Simple Tense ( want) 

Would  like + именица/инфинитив глагола. 

Going to за изражавање будућих планова. 

Употреба неодређеног члана уз називе занимања. 

(Интер)културни садржаји: свакодневни живот и разонода; 

породични односи. 

 

 

- 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; 

 
Исказивање потреба, осета и 

осећања 

 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање исказа у вези са потребама, осетима и 

осећањима; усмено и писано договарање у вези са 

задовољавањем потреба; 

предлагање решења у вези са осетима и потребама; усмено и 

писано исказивање, својих осећања и реаговање на туђа. 

 

Садржаји 

I’m hot / cold / hungry / thirsty… Take off / Put on your coat. Why 

don’t you take a sndwich / a glass of water? Do you want some 

juice/biscuits too? Yes, please. Would you like some fruit? I’m tired. 

What shall we do? Why don’t we stop and take some rest? How about 

going home? I’m happy to see you. I’m glad / sorry to hear that. Oh 

dear! It’s a pity! 

 

The Present Simple Tense ( be, want) 

Императив 

Why don’t we /you + инфинитивна основа глагола  



How about + глаголска именица  

Would  like + именица/инфинитив глагола 

(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација;употреба 

емотикона. 

- разуме једноставнија питања и 

одговори на њих; 

- разуме обавештења о простору и 

величинама; 

- опише специфичније просторне 

односе и величине једноставним, 

везаним исказима; 

 

Исказивање просторних односа 

и величина  

 

 

 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих текстова у вези са специфичнијим 

просторним односима и величинама; усмено и писано 

размењивање информација у вези са просторним односима и 

величинама; усмено и писано описивање просторних односа и 

величина. 

 

Садржаји 

Which room is it in? Where’s the library? 

It’s on the left / right. Is the sofa by the door? What’s next to/ near the 

table? Where are the (books)? They’re on the top / bottom shelf. It’s 

in front of / behind the wardrobe. Where do you do your homework? 

Where is she? She’s at the supermarket / in / at the park…  The 

bakery is between the school and the supermarket. How wide / long / 

deep is the river? It’s 45 metres wide / 2 kilomеtrеs long. An elephant 

is bigger than a hippo. The Blue whale is the biggest animal in the 

world. What is the largest room in your house / flat? The room above 

/ below. My town is in the north-east of Serbia.  

 

Предлози за изражавање положаја и просторних односа  - in front 

of, behind, between, opposite... 

Питања са What/Where/Which/How ( far, deep, long…) 

Поређење придева (правилно и неправилно поређење). 

Употреба одређеног  члана са суперлативом придева. 

(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед 

школског и стамбеног простора; локалне мерне јединице (инч, 

стопа…); природа. 

- разуме, тражи и даје 

једноставнија обавештења о 

 

 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са 



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; 

 

 

 

Исказивање времена 

(хронолошког и метеоролошког) 

 

 

хронолошким временом, метеоролошким приликама и 

климатским условима; 

усмено и писано тражење и давање  информација о времену 

дешавања неке активности, метеоролошким приликама  и 

климатским условима у ширем комуникативном контексту; 

израда и презентација пројеката (нпр. о часовним зонама, 

упоређивање климатских услова у својој земљи са климатским 

условима  једне од земаља циљне културе и сл.). 

 

Садржаји 

What time is it? It’s five o’clock. It is half past six. It’s (а) quarter 

to/past seven. It’s ten past/to eleven. When do your lessons start? At 

(а) quarter to nine. When do you have your dance classes? On 

Monday and Wednesday. I was born in January/on the first of 

January/ January the first.. …on Christmas/Easter Day… Columbus 

discovered America in 1492 / in the 15th century. What is the weather 

like? It’s cold/ sunny... The wind is blowing. What was the weather 

like yesterday? It was foggy /cloudy/windy… It didn’t rain, it snowed. 

It is usually warm in spring/hot in summer/freezing in winter. It’s 

wetter in the west than in the east. It is much drier in Australia than 

in Serbia. 

 

The Present Simple Tense за изражавање утврђених програма, 

планова и распореда (ред вожње, ТВ/ биоскопски програм и сл.) 

и уобичајених радњи. 

The Present Continuous Tense за изражавање тренутних и 

привремених радњи  

The Past Simple Tense 

Предлози за изражавање времена – in, on, at, to, past, after... 

Питања са When, What (time/day)… 

Редни бројеви до 100. 

(Интер)културни садржаји: климатски услови у Великој 

Британији; разлика у часовној зони (Београд – Лондон). 



- 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; 

 

Изрицање дозвола, забрана, 

правила понашања и обавеза 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање исказа у вези са  забранама, правилима 

понашања и обавезама; постављање питања у вези са забранама, 

правилима понашања и обавезама и одговарање на њих; усмено и 

писано саопштавање забрана, правила понашања и обавеза (нпр. 

креирање постера са правилима понашања, списка обавеза и сл.). 

 

Садржаји 

Remember to bring your membership card. You can't sit here, the seat 

isn’t free. Can you use your phone in class? No, we can’t. You mustn't 

use your phone in class. You must write in ink. Do you have to wear 

uniforms at school? They have to/don’t have to wear uniforms at 

school.I must study today. I have to feed our dog every morning. I 

must/ have to go now.  

 

Модални глаголи за изражавање дозволе, забране, правила 

понашања и обавезе – can/can’t, must/mustn’t 

(Not) Have to за изражавање обавезе и одсуства обавезе 

(Интер)културни садржаји: понашање на јавним местима; 

значење знакова и симбола. 

- разуме  и формулише 

једноставније изразе који се 

односе на поседовање и 

припадност; 

- пита и каже шта неко има / нема 

и чије је нешто; 

 
Изражавање припадања и 

поседовања 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова с исказима у којима 

се говори шта неко има/нема или чије је нешто; постављање 

питања у вези са датом комуникативном ситуацијом и 

одговарање на њих. 

Is this your dog? No, it’s Steve’s dog.  Whose house is this? It’s Jane 

and Sally’s house. They’re Jane’s and Sally’s bags. These are the 

children’s toys. That’s my parents’ car. This is my blanket. This 

blanket is mine. This isn’t your card. It’s hers. I’ve got/I have a ruler. 

Have you got/Do you have a pen? Sally hasn’t got /doesn’t have an 

umbrella.  

 

Садржаји 



Саксонски генитив са именицом у једнини и множини (правилна 

и неправилна множина) – my friend’s/friends’/ children’s books 

Присвојни придеви my, your… 

Присвојне заменице mine, yours… 

Have got/Have  за изражавање поседовања 

Питања са Whose 

(Интер)културни садржаји: породица и пријатељи; однос 

према својој и туђој имовини. 

 

 

- 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; 

Изражавање интересовања, 

допадања и недопадања  

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са нечијим 

интересовањима, хобијима и стварима које воли / не воли, које 

му / joj се свиђају / не свиђају; 

размена информација о својим и туђим интересовањима, 

хобијима, допадању и недопадању (телефонски разговор, 

интервју, обичан разговор са пријатељима у школи и сл.); 

усмено и писано описивање интересовања, допадања и 

недопадања (писање имејла о личним интересовањима, хобијима, 

допадању и недопадању, листе ствари које му / joj се свиђају / не 

свиђају и сл.); истраживачке пројектне активности (нпр. колики 

број ученика у одељењу воли / не воли пливање, скијање, тенис и 

сл.) графичко приказивање и тумачење резултата. 

 

Садржаји 

I’m interested in (swimming). What (sports) are you interested in? My 

hobby is (collecting bagdes). What’s your hobby?I love swimming 

because I’m good at it. I don’t like skiing. I’m bad at it. What do you 

like doing? Peter dosen’t like football. Sally is crazy about dancing. 

My favourite sport is tennis. What’s your favourite sport? What are 

your hobbies and interests? Fifteen out of thirty people like tennis – 

eight boys and seven girls. 

 



Придевско-предлошке фразе - interested in, good/bad at, crazy 

about… 

Глаголи like/love/hate + глаголска именица 

Питања са What, Who, Why … 

(Интер)културни садржаји: интересовања, хобији, забава, 

разонода, спорт и рекреација; уметност (књижевност за младе, 

стрип, музика, филм). 

 

- разуме  и формулише 

једноставније исказе којима се 

тражи мишљење, изражава 

слагање/неслагање; 

 

Изражавање мишљења (слагања 

и неслагања) 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са тражењем 

мишљења и изражавањем слагања/неслагања; усмено и писано 

тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања. 

Садржаји 

What do you think of / about…? How do you like it? Please tell me 

about… Do you agree with (me)? I think / feel it’s OK/Okay.  You’re 

right / wrong! That’s true. Exactly. Tht’s not true. I’m not sure. I like 

/ don’t like it because it’s boring.  

 

The Present Simple Tense (think, like, agree…) 

Питања са What,  Why, How … 

(Интер)културни садржаји: поштовање основних норми 

учтивости у комуникацији са вршњацима и одраслима. 

- 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; 

Изражавање количине, бројева 

и цена 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова који говоре о 

количини нечега; постављање питања у вези с количином и 

одговарање на њих, усмено и писано; слушање и читање 

текстова на теме поруџбине у ресторану, куповине, играње улога 

(у ресторану, у продавници, у кухињи …); писање списка за 

куповину; записивање и рачунање цена. 

 

Садржаји 

How many people are there in the park? There are two men/women 

and three children in the park. How much milk does he need? Is there 



- 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. 

 

any butter in the fridge? No, there isn’t any butter, but there’s some 

margarine. I haven’t got any food for you. I’ve got some lemonade / 

strawberries. There isn’t much fruitin the bowl. There aren’t many 

biscuits left in the cupboard. There are a lot of spoons and forks and 

some / six knives on the table. I need a hundred grams of sugar (100 

g) / a bottle of (fizzy) water/2 kilos of potatoes. Can I have a sandwich 

and a glass of juice please? That’s £7.80. Shopping list: a packet of 

butter, two loaves of bread, three pots of yoghurt, a bunch of 

bananas… 

 

Основни бројеви до 1000. 

Правилна множина именица. 

Множина именица које се завршавају на -y, -f/fe: strawberries, 

shelves, knives... 

Множина именица које се завршавају на –o: kilos, potatoes… 

Синкретизам једнине и множине: sheep, fish... 

Најчешћи облици неправилне множине (men, women, children,  

people,  feet, teeth, mice....) 

Бројиве и небројиве именице – pounds, money... 

Детерминатори - some, any, no. 

Квантификатори – much, many, a lot of. 

Питања са How much / many. 

(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; локална 

мерна јединица за тежину (фунта); валута, намирнице и 

производи специфични за циљну културу. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Поздрављање и представљање себе и 

других и тражење / давање основних 

информација о себи и другима у 

ширем друштвеном контексту 

Наставна област се реализује кроз слушање и читање дијалога, наративних текстова, формулара, 

кроз усмено и писмено давање информација о себи и другима (СМС, имејл, формулари). 

Описивање карактеристика живих 

бића, предмета, појава  и места 

Овај програм се остварује кроз слушање и читање једноставнијих описа живих бића, предмета, 

појава и места и њиховог поређења; усмено и писано описивање / поређење живих бића, 



предмета, појава и места; израда и презентација пројеката (постера, стрипова...) 

Позив и реаговање на позив за 

учешће у заједничкој активности 

 

Ова тема се остварује кроз активности слушања и читања једноставниjих текстова који садрже 

предлоге; кроуз усмено и писано преговарање и договарање око предлога и учешћа у 

заједничкој активности; писање позивнице за прославу / журку или имејла / СМС-а којим се 

уговара заједничка активност; прихватање /одбијање предлога, усмено или писано, уз 

поштовање основних норми учтивости и давање одговарајућег оправдања / изговора. 

Изражавање молби, захтева, 

обавештења, извињења, и 

захвалности 

 

Изражавање молби, захтева, обавештења, извињења, и захвалности се остварује кроз језичке 

активности у комуникативним ситуацијама где се ученици користећи модалне глаголе за за 

изражавање молбе и захтева уче правилима учтиве комуникације. 

Разумевање и давање упутстава Ова наставна област реализује се кроз повезивање упутстава (нпр.  за компјутерску или обичну 

игру, употребу апарата, рецепт за прављење јела и сл.) са визуелном подршком и без ње, кроз 

давање упутстава за рад. 

Описивање и честитање празника, 

рођендана и значајних догађаја, 

честитање на успеху и изражавање 

жаљења 

 

Кроз интеракцијски однос у учионици ученици се уче усменој и писаној форми упућивању 

пригодних честитки за прославу рођендана и значајнијих догађаја. Уче и о начину прославе 

истих у Великој Британији. 

Описивање догађаја и способности у 

садашњости 

 

 

Кроз усвајање нових граматичких партија,  вођењем дијалога, усмеравањем дискусије, кроз 

систематизацију наученог градива, ученици се уче примени садашњег глаголског времена. 

Описивање догађаја и способности у 

прошлости 

Наставник иницира комуникацију, подстиче самосталност ученика у раду, ученици усмено и 

писмено размењују и описују догађаје из прошлости кроз израду и реализацију пројеката о 

историјским догађајима и личностима из прошлости. 

Исказивање жеља, планова и намера Мотивисањем ученика да изразе сопствено мишљење, слушањем и читањем исказа у вези са 

жељама, плановима и намерама остварује се интеракцијски однос у учионици којим се ученици 

уче исказивању будућих планова и намера. 

Исказивање потреба, осета и осећања 

 

Овај програм се остварује мотивисањем ученика да изразе своје емоције, усмено и писано 

исказивање својих и туђих осећања  мимиком, гестикулацијом, употребом емотикона... 



Исказивање просторних односа и 

величина 

 

 

Усменим и писаним размењивањем информација у вези са просторним односима и величинама  

увежбавају се предлози, поређење придева. 

Исказивање времена (хронолошког и 

метеоролошког) 

 

 

 

Описивањем хронолошког времена, дневних и недељних активности, климатских услова 

усменим исказима, повезивањем звучног материјала са илустрацијом и текстом, израдом и 

презентацијом пројеката о климатским условима, наставник излаже градиво, објашњава нове 

речи и изразе, врши систематизацију градива. 

Изрицање дозвола, забрана, правила 

понашања и обавеза 

Овај програм се остварује слушањем и реаговањем ученика на упутства наставника, 

постављањем питања у вези са забранама, правилима понашања и обавезама и одговарање на 

њих; усмено и писано саопштавање забрана, правила понашања и обавеза (нпр. креирање 

постера са правилима понашања, списак обавеза...) 

Изражавање припадања и поседовања Кроз формулисање једноставнијих  израза који се односе на поседовање и    припадност  

постављањем  питања у вези са датом комуникативном ситуацијом и одговарањем на њих 

ученици се уче да питају и кажу шта неко има или нема и чије је нешто. 

 

Изражавање интересовања, допадања 

и недопадања 

Развијањем интеракцијског односа у учионици размењују информације о својим и туђим 

интересовањима, хобијима, допадању и недопадању. Овај програм се остварује и 

истраживачким пројектних активности (нпр. колики број ученика у одељењу воли / не воли 

пливање, скијање, тенис и сл.) графичко приказивање и тумачење резултата. 

Изражавање мишљења (слагања и 

неслагања 

 Иницирањем комуникације наставник подстиче ученике на критичко мишљење, подстиче 

ученике да изразе своје слагање или неслагање у вези са одређеном темом, поставља питања, 

упућује на нове изворе знања. 

Изражавање количине, бројева и цена Овај програм се реализује слушањем и читањем текстова на теме поруџбине у ресторану, 

куповине, играње улога (у ресторану, у продавници, у кухињи …); писањем списка за куповину; 

записивањем и рачунање цена, глумом, радом у паровима, препричавањем... 

 

 

 

 



ИСТОРИЈА 

               Циљ наставе и 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. 

Разред: пети 

Годишњи фонд: 36 часова 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршетку теме/области ученик  ће бити у 

стању да: 

-разликује основне временске одреднице 

(годину,деценију,век,миленијум и 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,библотека) 

 

 

 

 

 

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

Појам прошлости и историја као наука о 

прошлости људског друштва 

Хронологија – рачунање времена 

Историјски извори – дефиниција,основна 

подела и установе у којима се чувају 

-наведе главне проналаске и опише њихов утицај 

на начин живота људи у праисторији 

-разликује основне одлике каменог и металног 

доба 

 

 

 

ПРАИСТОРИЈА 

Основне одлике праисторије (начин живота 

људи,проналасци) 

Подела праисторије (камено и метално 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 

 

 

 

 

 

Појам Старог истока – географске 

одлике,најзначајније цивилизације 

(Месопотамија,Египат,Јудеја,Феникија) 

Друштвени односи (робовласничко и 

теократско друштво) и државно уређење 



-одреди место припадника друштвене групе на 

графичком приказу хијерархије заједнице 

-пореди начин живота припадника различитих 

друштвених слојева на Старом истоку 

-наведе најважније одлике државног уређења 

цивилизација Старог истока 

-идентификује основна обележја и значај религије 

у цивилизацијама Старог истока 

-разликује врсте писама цивилизација Старог 

истока 

-илуструје примерима важност утицаја 

привредних,научних и културних достигнућа 

народа Старог истока на савремени свет 

-користи основне историјске појмове 

 

 

 

 

 

СТАРИ ИСТОК 

(монархија – царства/краљевства) у 

цивилизацијама Старог истока 

Основне одлике привреде и свакодневни живот 

– обичаји,занимања,култура, 

исхране и становања 

Култура и историјско наслеђе народа Старог 

истока – религија (монотеизам и 

полиетизам),писмо,књижевност,уметност,наук

а,цивилизацијске тековине 

(математика,архитектура,календар,иригиацион

и систем,саобраћајна средства, 

медицина,закони...) 

-визуелне и текстуалне информације повеже са 

одговарајућим временским периодом или 

цивилизацијом 

-опише особеност природних услова и геограског 

положаја античке Грчке 

-лоцира на историјској карти најважније 

цивилизације и државе античке Грчке 

-приказује друштвену структуру и државно 

уређење на примеру Спарте и Атине 

-пореди начин живота припадника различитих 

друштвених слојева у античкој Грчкој 

-идентификује узроке и последице Грчко-

пресијских ратова и Пелопонеског рата 

-истржује основна обележја и значај религије 

старих Грка 

-разликује легенде и митове од историјских 

чињеница  

-наведе значај и последице освајања Александра 

Великог 

 

 

 

 

 

АНТИЧКА ГРЧКА 

Појам античке Грчке – географске одлике 

Најстарији период грчке историје (Критска и 

Микенска цивилизација) 

Грчки митови (појам,примери) и хомерски 

епови 

Колонизација и основне одлике привреде 

Полиси – Спарта и Атина (појам 

полиса,структура друштва,државно уређење) 

Грчко-персијски ратови,Пелопонески рат - 

узроци и последице 

Култура и свакодневни живот 

(религија,Оломпијске игре,уметност,наука, 

обичаји,занимања) 

Хеленистичко доба и његова култура 

Историјско наслеђе 

(институције,закони,књижевност,позориште,ф

илозофија, 

демократија,медицина,уметност,архитектура,б

еседништво,Олимпијске игре) 



-илуструје примерима важност утицаја 

привредних,научних и културних достигнућа 

античке Грчке и хеленистичког доба за 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 

-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 

-истржује основна обележја и значај религије 

античког Рима 

-илуструје примерима важност утицаја 

привредних,научних и културних достигнућа 

античког Рима на савремени свет 

-пореди начин живота припадника различитих 

друштвених слојева у античком Риму 

-наведе најзначајније последице настанка и 

ширења хришћанства 

-лоцира на карти најважније римске локалитете 

на територији Србије 

-користећи дату информацију или ленту времена, 

смести историјску појаву,догађај и личност из 

 

 

 

 

 

 

АНТИЧКИ РИМ 

Појам античког Рима – географске одлике и 

периодизација 

Оснивање Рима (легенда о Ромулу и Рему) 

Структура друштва и уређење Римске 

републике 

Ширење Римске државе 

(освајање,провинција,привреда) 

Рим у доба царства – принципат и доминат 

Култура  и свакодневни живот 

(религија,уметност,наука,обичаји,занимања) 

Хришћанство – појава и ширење 

Пад Западног римског царства (почетак Велике 

сеобе народа,подела царства и пад Западног 

царства) 

Историјско наслеђе 

(абецеда,календар,медицина,уметност,архитект

ура,путеви,водовод,терме, 

римски бројеви,хришћанство,римско наслеђе 

на територији Србије) 



историје античког Рима у одговарајући 

миленијум,век или деценију 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

 

 

 

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала и илустрација, шема, графикона, ППТ 

Посета локалном музеју и културно историјским споменицима,архиву или евентуално виртуелна 

посета музеју,локалитету... 

Увођење ученика у главне појмове историје као науке:ера,датум,век,деценија, миленијум,прво 

теоријски а потом и практично применом на примерима а потом и самостално давање примера од 

стране ученика 

Вежбање рачунања времена и препознавање врсте историјских извора на датим примерима 

Коришћење електронског уџбеника,тестова, видео записа,ППТ и др.  

 

 

 

 

 

 

ПРАИСТОРИЈА 

Користити методе, технике и облике рада који активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 

анализа слика са праисторијских локалитета,ППТ,видео материјали 

Обезбеђивање корелације са сродним предметима: географија,ликовна култура –скулптуре Лепенског 

вира и Винче; музичко васпитање – бубњеви; верска настава – постанак човека; грађанско васпитање – 

подела друштва по својини,патријархат, матријархат 

Стално коришћење историјске карте и историјског атласа 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала,карикатура,илустрација, табела, питања,ППТ 

Посета локалном музеју и архиву, културно-историјским споменицима или видео материјал 

Кришћење е-уџбеника 

 

 

 

 

 

 

СТАРИ  ИСТОК 

Припремање за часове водећи рачуна о особеностима одељења 

Користити разноврсне методе/технике и облике рада 

Обезбеђивање корелације са сродним предметима: географија – Мала Азија,Нил, 

Тигар,Еуфрат; ликовна култура – писмо,пирамиде; верска настава – полиетизам; грађанско васпитање 

– однос владара и поданика 

Коришћење историјских текстова и њихова анализа (Хамурабијев законик, 

Херодот-подизање пирамида;опис Вавилона;библијске приче о Мојсију,Давиду и Соломону...) 

Редовно коришћење историјске карте и историјског атласа 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала,карикатура,илустрација 

(пирамиде,хијероглифи,клинасто писмо,алфабет,слике различитих друштвених група),шеме друштвене 

лествице,питања,ППТ,видео записа 

Упућивање ученика на коришћење додатне литературе, интернета,енциклопедија ради израде паноа, 



кратких записа,кратких излагања 

Коришћење е-уџбеника 

Постављање ученика у различите ситуације евалуације и самоевалуације 

Коришћење разноврсних техника сумирања градива: ленте времена,мапе ума, табеле 

 Проверавање знања историјско-географских појмова кроз испитивања на карти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНТИЧКА ГРЧКА 

Припремање за часове водећи рачуна о особеностима одељења 

Користити разноврсне методе/технике и облике рада 

Обезбеђивање корелације са сродним предметима: географија – Атина,Спарта,Персија,Александрија; 

ликовна култура – архитектура,стилови; верска настава – полиетизам; грађанско васпитање – 

демократија; српски језик –позориште,трагедија,комедија 

Коришћење историјских текстова и њихова анализа (Хомер-Илијада,Херодот-Грчко-персијски 

ратови,битка у Термопилском кланцу,Аријан-опис битака Александра Македонског 

Редовно коришћење историјске карте и историјског атласа 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала,карикатура,илустрација 

(Бацач диска,стубови,митски прикази на вазама) шеме друштвене лествице, питања,ППТ,видео записа 

Упућивање ученика на коришћење додатне литературе,интернета,енциклопедија ради израде 

паноа,кратких записа,кратких излагања 

Коришћење е-уџбеника 

Постављање ученика у различите ситуације евалуације и самоевалуације 

Коришћење разноврсних техника сумирања градива: ленте времена,мапе ума, табеле 

Проверавање знања историјско-географских појмова кроз испитивања на карти 

 

 

 

 

 

 

АНТИЧКИ  РИМ 

Припремање за часове водећи рачуна о особеностима одељења и предзнањима ученика 

Користити разноврсне методе/технике и облике рада 

Обезбеђивање корелације са сродним предметима: географија – Рим, Средоземно море,Балканско 

полуострво,римске провинције,градови; Ниш,Београд,Сремска Митровица,Гамзиград; ликовна култура 

– палате,тријумфалне капије,амфитеатри; верска настава –појава и развој хришћанства; грађанско 

васпитање – државно уређење,права робова 

Коришћење историјских текстова и њихова анализа (Постанак Рима,Пунски  ратови,Галски ратови) 

Редовно коришћење историјске карте и историјског атласа 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала,карикатура,илустрација, шеме друштвене 

лествице, мапе ума,питања, табеле,ППТ,видео записа и др. 

Упућивање ученика на коришћење додатне литературе,интернета,енциклопедија 

ради израде паноа,шема,карти,лозе... 



Истраживања и излагања биографија познатих личности – Константин Велики, Исус Христ, Цезар, 

ханибал 

Коришћење е-уџбеника 

Коришћење разноврсних техника сумирања градива: ленте времена,мапе ума, табеле 

Проверавање знања историјско-географских појмова кроз испитивања на карти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЕОГРАФИЈА 

              Назив предмета: ГЕОГРАФИЈА 

 

Циљ наставе и учења предмета: Циљ наставе и учења географије је да ученик изучавањем географских објеката,појава и процеса у 

природном и друштвеном окружењу и међусобној повезаности са њима развије одговоран однос према себи,природи и будућности планете 

Земље. 

 

Годишњи фонд часова: 36 часова 

 

ОБЛАСТ / ТЕМA 
ИСХОДИ 

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

 

 

 

 

 

ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 

 

 повеже постојећа знања о природи и друштву са географијом 

као науком; 

  повеже географска знања о свету са историјским развојем 

људског друштва и научно-техничким прогресом; 

  на примерима покаже значај учења географије за свакодневни 

живот човека; 

 разликује одговорно од неодговорног понашања човека према 

природним ресурсима и опстанку живота на планети Земљи; 

Ширење географских хоризоната и велика 

географска открића.  

 

Одговорност човека према планети 

Земљи. 

 

 

 

 

ВАСИОНА 

 

 разликује појмове васиона, галаксија, Млечни пут, Сунчев 

систем, Земља; 

  објасни и прикаже структуру Сунчевог система и положај 

Земље у њему; 

  разликује небеска тела и наводи њихове карактеристике;  

одреди положај Месеца у односу на Земљу и именује месечеве 

мене; 

Васиона, галаксијa, Млечни пут, звезде, 

сазвежђа. 

 

 Сунчев систем: Сунце, планете, сателити, 

Месец, месечеве мене, астероиди, комете, 

метеори . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облик 

Земље и 

структура 

њене 

површине 

 

- помоћу глобуса опише облик Земље и наведе доказе о њеном 

облику;  

 помоћу карте опише распоред копна и воде на Земљи и наведе 

називе континената и океана; 

  примерима објасни деловање Земљине теже на географски 

омотач; 

Облик и димензије Земље, распоред копна 

и воде на Земљи Сила Земљине теже, 

глобус, екватор, полови. 

 

 
 разликује и објасни Земљина кретања и њихове последице;  

 повеже смер ротације са сменом дана и ноћи;  повеже 

Ротација Земље и последица ротације: 

смена обданице и ноћи, привидно кретање 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

 

 

 

 

Земљина 

кретања 

 

нагнутост земљине осе са различитом осветљеношћу површине 

Земље; 

  повеже револуцију Земље са сменом годишљих доба на 

северној и јужној полулопти и појавом топлотних појасева; 

Сунца, локално време.  

Револуција Земље и последице 

револуције: неједнака дужина обданице и 

ноћи током године, смена годишњих 

доба, календар, топлотни појасеви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унутрашња 

грађа и 

рељеф 

Земље 

 

 разликује деловање унутрашњих сила (сила Земљине теже, 

унутрашња топлота Земље); 

  разликује основне омотаче унутрашње грађе Земље; 

  наведе спољашње силе (ветар, вода) Земље; 

  помоћу карте и цртежа опише начине и последице кретања 

литосферних плоча (вулканизам, земљотреси, набирање и 

раседање); 

  разликује хипоцентар и епицентар и наведе трусне зоне у 

свету и у Србији; 

  наведе поступке које ће предузети за време земљотреса ; 

  опише процес вулканске ерупције и њене последице; 

  помоћу фотографија или узорка стена разликује основне врсте 

стена, описује њихов настанак и наводи примере за њихово 

коришћење; 

  помоћу карте, цртежа и мултимедија објашњава настанак 

планина и низија и разликује надморску и релативну висину; 

  разликује ерозивне и акумулативне процесе; 

  наведе примере деловања човека на промене у рељефу (бране, 

насипи, копови); 

 

 

Постанак и унутрашња грађа Земље, 

литосферне плоче: кретање плоча, 

промена положаја континената.  

 

Вулканизам и земљотреси: елементи, 

настанак, зоне појава у свету и Србији, 

последице и шта радити у случају 

земљотреса. 

 

 Стене: магматске, седиментне, 

метаморфне. 

 

 Постанак рељефа процесима набирања и 

раседања, планине, низије, надморска и 

релативна висина.  

 

Обликовање рељефа дејством воде (радом 

река, таласа, леда, растварање стена) и 

ветра.  

 

Човек и рељеф (пoзитивни и негативни 

утицаји). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 опише структуру атмосфере; 

  наведе временске промене које се дешавају у тропосфери 

(ветрови, падавине, облаци, загревање ваздуха...); 

  разликује појам времена од појма клима; 

  наведе климатске елементе и чиниоце и основне типове 

климе; 

  графички представи и чита климатске елементе 

(климадијаграм) користећи ИКТ; 

Атмосфера (састав, структура и значај). 

 

 Време и клима: климатски елементи и 

појаве (температура, притисак, влажност 

ваздуха, падавине, облачност, ветар). 

 

 Климатски чиниоци, основни типови 

климе.  



 

 

 

 

 

 

 

Ваздушни 

омотач 

Земље 

 

  користи дневне метеоролошке извештаје из медија и планира 

своје активности у складу са њима;  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); 

 

Човек и клима 

 (атмосферске непогоде, утицај човека на 

климу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воде на 

Земљи 

 

 

 уочава и разликује на географској карти океане, већа мора, 

заливе и мореузе;  наведе и опише својства морске воде; 

  помоћу карте прави разлику између речне мреже и речног 

слива; 

  наведе и опише елементе реке (извор, ушће, различити падови 

на речном току); 

  разликује типове језерских басена према начину постанка; 

  наведе узроке настанка поплава и бујица и објасни последице 

њиховог дејства; 

  наведе поступке које ће предузети за време поплаве и након 

ње; 

  наведе примере утицаја човека на загађивање вода и предвиђа 

последице таквог понашања; 

 

Светско море и његова хоризонтална 

подела, својства морске воде (сланост, 

температура, боја, провидност), кретање 

морске воде (таласи, цунами, плима и 

осека, морске струје). 

 

 Воде на копну: подземне воде и извори, 

реке, језера и ледници. 

 

 Човек и вода – поплаве и бујице, заштита 

вода од загађења. 

 

 

 

 

 

 

Биљни и 

животињски 

свет на 

Земљи 

 

 помоћу карте повеже климатске услове са распрострањеношћу 

живог света на Земљи; 

  помоћу карте наведе природне зоне и карактеристичан живи 

свет у њима; 

  опише утицај човека на изумирање одређених биљних и 

животињских врста; 

  наведе примере за заштиту живог света на Земљи 

Распростирање биљног и животињског 

света на Земљи.  

 

Угроженост и заштита живог света 

 

 

 

 



 

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

ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 

-увођење ученика у наставни предмет и упознавање са значајем географије 

-упознавање ученика са садржајем наставног програма и давање јасних упутстава за рад 

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

науком 

ВАСИОНА 

-давање ученицима најосновнијих математичко-географских и астрономских знања о 

васиони,Сунчевом систему,облику и величини Земље и њеном положају у васиони 

-информисање ученика о основним карактеристикама осталих небеских тела 

-илустративни прикази планета и осталих небеских тела 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

-код проучавања облика и величине Земље и распореда континената и океана користити 

илустративно-демонстративне методе и методе експеримента уз употребу модела Земље-

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

карти) 

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

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

записе,анимације...),илустративно-демонстративне методе и методе експеримента 

-илустративно-демонстративни приказ земљотреса и вулканских ерупција 

-визуелно откривање сличности и разлика између типова стена 

-израда модела облика рељефа 

-акценат ставити на достизање исхода који се односе на функционално знање 

ученика(понашање у случају земљотреса,екстремних температура,атмосферских 

непогода,бујица и поплава),а треба навести и примере позитивног и негативног деловања 

човека на природу;указивати на превенцију и на заштиту природе 

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

рационалном коришћењу природних ресурса,као услову опстанка на Земљи 

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

правилне ставове о његовом значају и очувању 

-помоћи ученицима да правилно географски посматрају и уочавају природне 

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

самостално истраживање 

-помоћи ученицима да користе статистички материјал који је систематизован у 

табелама,као и да уколико је то могуће помоћи им да рукују различитим мерним 

инструментима 

  

 

 

 



МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

 

1.Компетенција за учење 

2.Сарадња 

3.Комуникација 

4.Рад са подацима и информацијама 

5.Дигитална компетенција 

6.Одговоран однос према околини 

7.Одговоран однос према здрављу 

8.Одговорно учешће у демократском друштву 

9.Естетичка компетенција 

10.Решавање проблема 

11.Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 

ЗАСТУПЉЕНОСТ КОМПЕТЕНЦИЈА ПО НАСТАВНИМ ОБЛАСТИМА: 

 

1.ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10. 

2.ВАСИОНА: 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 

3.ПЛАНЕТА ЗЕМЉА: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Напомена: Наведени бројеви десно од одговарајуће наставне области указују да се развија и постоји нека од горе наведених компетенција 

означених бројевима од 1. до 11. 

 

СТАНДАРДИ 

 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ 1.2.3. 
именује Земљине 

сфере(литосферу,атмосферу, 

хидросферу,биосферу) и  

препознаје њихове основне 

одлике 

  

ВАСИОНА 
ГЕ 1.2.1. 
именује небеска тела у Сунчевом систему 

и наводи њихов распоред 

ГЕ 2.2.1. 
описује небеска тела и њихова кретања 

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

 

ГЕ 1.2.2. 
описује облик Земље и препознаје појаве и 

процесе везане за њена кретања 

 

ГЕ 1.2.3. 
именује Земљине 

ГЕ 2.1.3. 
препознаје и објашњава географске 

чињенице – објекте,појаве,процесе и 

односе који су представљени 

моделом,сликом, 

графиком,табелом и схемом 

 

ГЕ 3.2.1. 
препознаје димензије Земље и 

објашњава последице Земљиног 

облика и њених кретања 

 

ГЕ 3.2.2. 



сфере(литосферу,атмосферу, 

хидросферу,биосферу) и препознаје 

њихове основне одлике 

ГЕ 2.2.2. 
разликује и објашњава географске 

чињенице – објекте,појаве,процесе и 

односе у Земљиним сферама(литосфери, 

атмосфери, 

хидросфери,биосфери) 

објашњава физичко – географске 

законитости  у географском 

омотачу(климатску и 

биогеографску зоналност) и 

наводи мере за његову 

заштиту,обнову и унапређивање 

 
 

Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна 

подршка: 

-просторно,садржајно и методичко прилагођавање наставног програма(нпр. размештај седења,избор градива за учење и 

вежбање,прилагођавање задатака,начина и врста оцењивања,домаћих задатака); 

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

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

-коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БИОЛОГИЈА 

          Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и биолошких процеса 

развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем 

Предметни 

исходи 
Стандарди 

Компетенције 

 

Опште 

међупредметне 

компетенције 

Назив теме/ садржај 

Кључни појмови 

садржаја 

Начини и поступци 

остваривања програ 

(Дидактичко-методичко 

упутство) 

Начин провере 

остварености 

исхода 

 

 Истражује 

особине живих 

бића према 

упутствима 

наставника и 

води рачуна о 

безбедности 

током рада;  

 Групише жива 

бића према 

њиховим 

заједничким 

особинама; 

 Одабира макро-

морфолошки 

видљиве 

особине важне 

за 

класификацију 

живих бића; 

 Идентификује 

основне 

прилагођености 

спољашње грађе 

живих бића на 

услове животне 

 

БИ.1.1.1. уме да наведе 

основне карактеристике 

живог света 

БИ.1.1.3. препознаје основне 

сличности и разлике у 

изгледу и понашању биљака и 

животиња 

БИ.1.2.1. зна да су најмањи 

организми саграђени од једне 

ћелије у којој се одвијају сви 

карактеристични животни 

процеси и зна основне 

карактеристике грађе такве 

ћелије 

БИ.1.2.2. зна да је ћелија 

најмања јединица грађе свих 

вишећелијских организама у 

чијим одељцима се одвијају 

разноврсни процеси, и зна 

основне карактеристике грађе 

тих ћелија 

БИ.1.2.3. зна основне 

карактеристике грађе биљака, 

животиња и човека и основне 

функције које се обављају на 

нивоу организма 

 

Компетенција за 

учење 

 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

Комуникација 
 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву  

 

Естетичка 

компетенција

  

 

Решавање 

проблема 

 

Сарадња 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Одговоран однос 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

(16о+6у+9в+1с=32) 

 

 Жива бића, нежива 

природа и 

биологија.  

 Особине живих 

бића: ћелијска 

грађа, исхрана, 

дисање, 

излучивање, 

надражљивост, 

покретљивост, 

размножавање, раст 

и развиће.  

 Једноћелијски и 

вишећелијски 

организми.  

 Основе 

класификације: 

главни 

(морфолошки) 

карактери и 

особине важне за 

− У изучавању ћелије акценат је 

на томе да је ћелија основна 

јединица грађе свих живих 

бића, да има своје основне 

делове (ћелијску мембрану, 

цитоплазму са органелама и 

једро са наследним 

материјалом, као и да постоје 

ћелије чији се наследни 

материјал налази слободан у 

цитоплазми, као у случају 

бактерија) и да према броју 

ћелија разликујемо 

једноћелијска и вишећелијска 

жива бића. 

− Није потребно детаљно 

изучавати грађу ћелије, нити 

помињати поједине органеле. 

− Процедуре за истраживање и 

елементе безбедног рада 

одређује наставник и упознаје 

ученике. Препорука је да се 

микроскоп не користи, већ да 

ђаци током вежбе самостално 

користе лупу посматрајући 

крупне ћелије које су им 

доступне сходно окружењу у 

 Иницијално 

тестирање 

 Формативно, 

свакодневно  

оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика 

 Самоевалуаци

ја и евалуација 

на крају месеца 

и током 

појединих 

часова 

 Домаћи 

задатак 

 лабораторијск

е вежбе 

 проблемски 

задаци 

 Писана 

провера - 

 

− објективни 

тестови са 

допуњавање

м кратких 



средине, 

укључујући и 

основне односе 

исхране и 

распрострањење. 

 Једноставним 

цртежом 

приказује 

биолошке 

објекте које 

посматра и 

истражује и 

означава кључне 

детаље 

 Користи 

доступну ИКТ и 

другу опрему у 

истраживању, 

обради података 

и приказу 

резултата; 

БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у 

организму садржи генетички 

материјал 

БИ.1.5.1.зна основне мере за 

одржавање личне хигијене и 

хигијене околине и разуме 

зашто је важно да их се 

придржава 

БИ.1.6.1. уме да разликује и 

користи једноставне 

процедуре, технике и 

инструменте за прикупљање 

података у биологији 

(посматрање, бројање, 

мерење) 

БИ.1.6.2. уме да по упутству и 

уз помоћ наставника 

реализује једноставно 

истраживање, попуни 

формулар, прикаже резултате 

у табели/графикону и извести 

о резултату 

БИ.1.6.3. зна како да се 

понаша у лабораторији и на 

терену и правила о раду и 

безбедности рада 

БИ.2.1.3. познаје критеријуме 

по којима се царства 

међусобно разликују на 

основу њихових својстава до 

нивоа кола/класе 

БИ.2.2.3. зна карактеристике 

и основне функције 

спољашње грађе биљака, 

животиња и човека 

БИ.2.2.4. разуме да је за 

живот неопходна енергија 

која се производи, складишти 

и одаје у специфичним 

према околини 

 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

класификацију. 

Формирање скупова 

карактера који се 

уклапају једни у 

друге (груписање 

живих бића).  

 Исхрана. Храна као 

извор енергије и 

градивних 

супстанци 

потребних за 

обављање свих 

животних процеса.  

 Дисање као размена 

гасова у 

различитим 

срединама.  

 Излучивање.  

 Надражљивост.  

 Покретљивост – 

кретање.  

 Размножавање: 

бесполно и полно.  

 Раст и развиће 

 Дужина живота 

Промене које човек 

пролази током 

развића; пубертет и 

полна зрелост. 

коме се школа налази, као нпр. 

ћелије паренхима поморанџе, 

јаје птице, икра рибе, јаја 

водоземаца. 

− Изучавање заједничких особина 

живих бића треба обрадити кроз 

огледе (потребе за водом, 

одговарајућом температуром за 

раст, дисање, развој и 

размножавање и исхрана се 

могу пратити на квасцу; дисање, 

у смислу размене гасова, се 

може пратити огледом са 

свећом; кретање се може 

пратити огледом са кишном 

глистом на папиру итд). 

− Потребно је заједничке особине 

обрађивати упоредо, на 

представницима свих великих 

група, али би увек требало 

кренути од човека као бића које 

је овом узрасту најближе. 

Особине које се не могу 

обрадити огледом, могу се 

обрадити кроз истраживачки 

рад ученика. 

− Препорука је да ученици овог 

узраста све задатке обављају у 

пару, чиме развијају 

способности сарадње и 

ненасилне комуникације, а 

наставник може да оствари 

много бољи увид у активности 

ученика. 

− Све што ученици посматрају 

или истражују би требало да 

прикажу цртежом и на њему 

обележе кључне детаље.  

− После истраживања заједничких 

одговора 

− задаци са 

означавањем 

− задаци 

вишеструког 

избора 

− спаривање 

појмова 



процесима у ћелији и да се то 

назива метаболизам 

БИ.2.6.1. уме да уз навођење 

реализује сложено 

прикупљање података, 

систематизује податке и 

извести о резултату 

БИ.2.6.2. зна шта је грешка 

инструмента и прецизност 

мерења и уме по упутству да 

калибрише инструмент 

БИ.2.6.3. уме, уз помоћ 

наставника, да прави 

графиконе и табеле према два 

критеријума уз коментар 

резултата 

БИ.3.1.2. уме да објасни 

зашто је нешто 

класификовано као живо или 

као неживо 

БИ.3.1.3. разуме критеријуме 

по којима се разликују биљке 

и животиње и уме да их 

примени у атипичним 

случајевима 

БИ.3.6.1. разуме значај и уме 

самостално да реализује 

систематско и дуготрајно 

прикупљање података 

БИ.3.6.2. уме да осмисли 

једноставан протокол 

прикупљања података и 

формулар за упис резултата 

особина, ученици би требало 

самостално да изводе 

груписање организама, према 

задатом критеријуму. 

Наставник може самостално 

одабрати једну или више група 

(на примеру биљака и 

животиња) погодних за 

савладавање научног принципа 

класификације организама. 

− Треба више пажње посветити 

карактеристичним особинама 

(морфологији), а не ономе што 

жива бића раде (нпр. расту 

целог живота, могу да 

пливају...), како изгледају (нпр. 

имају одређену боју), или зато 

што a priori знамо припадност 

групи (нпр. цветнице, 

бескичмењаци, сисари...). 

Овакав начин на који се жива 

бића класификују путем 

успостављања хијерархије 

главних „атрибута“ (карактера) 

које имају и уклапања у 

поједине скупове (групе), 

омогућава увођење научног 

приступа и разумевање 

биолошке еволуције. 

− Не препоручује се увођење 

нижих систематских 

категорија, осим врсте због 

наслеђивања особина. 

Слично као и код обраде 

заједничких особина живих бића, 

све што ученици посматрају или 

истражују би требало да прикажу 

цртежом и на њему обележе 

кључне детаље, као и да направе 



речник основних појмова, при 

чему на овом узрасту не 

инсистирати на употреби 

појмова као што су морфологија, 

анатомија, хијерархија. 



 

 

 Истражује 

особине живих 

бића према 

упутствима 

наставника и 

води рачуна о 

безбедности 

током рада;  

 Групише жива 

бића према 

њиховим 

заједничким 

особинама;  

 Одабира макро-

морфолошки 

видљиве особине 

важне за 

класификацију 

живих бића; 

  Идентификује 

основне 

прилагођености 

спољашње грађе 

живих бића на 

услове животне 

средине, 

укључујући и 

основне односе 

исхране и 

распрострањење. 

 Једноставним 

цртежом 

приказује 

биолошке 

објекте које 

посматра и 

истражује и 

означава кључне 

детаље 

 Користи 

 

БИ.1.6.1. уме да разликује и 

користи једноставне 

процедуре, технике и 

инструменте за прикупљање 

података у биологији 

(посматрање, бројање, 

мерење) 

БИ.1.6.2. уме да по упутству и 

уз помоћ наставника реализује 

једноставно истраживање, 

попуни формулар, прикаже 

резултате у табели/графикону 

и извести о резултату 

БИ.1.6.3. зна како да се 

понаша у лабораторији и на 

терену и правила о раду и 

безбедности рада 

БИ.2.1.2.познаје и користи 

критеријуме за разликовање 

биљака и животиња и 

примењује их у типичним 

случајевима 

БИ.2.3.3.разуме зашто 

потомци личе на родитеље и 

њихове претке, али нису 

идентични са њима 

БИ.3.1.1 примењује 

критеријуме за разликовање 

живог од неживог у граничним 

случајевима и у атипичним 

примерима (вируси, делови 

организама, плодови и сл.) 

БИ.3.6.2. уме да осмисли 

једноставан протокол 

прикупљања података и 

формулар за упис резултата, 

 

 

Компетенција за 

учење 

 

Рад са подацима 

и информацијама 

 

Комуникација 
 

 Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву  

 

Естетичка 

компетенција

  

 

Решавање 

проблема 

 

Сарадња 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Одговоран однос 

према околини 

 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

(5о+1у+1в+1с=8) 

 

− Живот у воденој и 

копненој средини – 

изглед, 

прилагођености на 

начин живота  

− Живот у води – 

изглед, 

прилагођености на 

начин живота.  

− Живот на копну – 

изглед, 

прилагођености на 

начин живота.  

− Живот под земљом 

– изглед, 

прилагођености на 

начин живота. 

 

− У овој области је акценат 

на ученичком 

истраживању спољашњих 

особина живих бића из 

непосредног окружења и 

њиховом односу са 

условима средине у којој 

живе (нпр. за живот у 

воденој и копненој 

срединижаба, комарац, 

вилин коњиц итд; за живот 

у води речна шкољка, речни 

рак, шаран, штука, локвањ, 

дрезга, нека алга итд; за 

живот на копну човек, 

срна, пас, мачка, јазавац, 

слепи миш, сова ушара, 

кокошка, шумски мрав, 

стрижибуба, храст, смрча, 

дивља ружа, љубичица, 

хајдучка трава, камилица, 

ливадарка итд; за живот 

под земљом кртица, ровац, 

кишна глиста итд;) због 

чега у препорученим 

садржајима нема морских 

организама. Ако су ученици 

заинтересовани за њих, јер 

их срећу у нпр. географији 

или научно-популарним 

емисијама, наставник треба 

да одговори њиховим 

образовним потребама. 

Треба имати у виду да су 

примери дати у табели само 

препоручени садржаји, тј. 

наставник може користити 

све или само неке од 

примера, а може увести и 

нове адекватне примере, 

сходно окружењу у коме се 

школа налази, структури 

 Формативно

, свакодневно  

оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика 

 Сумирање 

постигнућа 

усменог 

ангажовања 

крајем 

децембра 

 Самоевалуа

ција и 

евалуација на 

крају месеца и 

током 

појединих 

часова 

 Домаћи 

задатак 

 проблемски 

задаци 

 Писана 

провера 

− објективни 

тестови са 

допуњавањ

ем кратких 

одговора 

− задаци са 

означавање

м 

− задаци 

вишеструко

г избора 

− спаривање 

појмова 



 

 

 Истражује 

особине живих 

бића према 

упутствима 

наставника и 

води рачуна о 

безбедности 

током рада;  

 Групише жива 

бића према 

њиховим 

заједничким 

особинама;  

 Одабира макро-

морфолошки 

видљиве особине 

важне за 

класификацију 

живих бића; 

 Једноставним 

цртежом 

приказује 

биолошке 

објекте које 

посматра и 

истражује и 

означава кључне 

детаље. 

 Прикупља 

податке о 

варијабилности 

организама 

унутар једне 

врсте, табеларно 

и графички их 

представља и 

 

БИ.1.3.1.разуме да јединка 

једне врсте даје потомке исте 

врсте 

БИ.1.3.2.зна основне појмове о 

процесима размножавања 

БИ.1.6.1.уме да разликује и 

користи једноставне процедуре, 

технике и инструменте за 

прикупљање података у 

биологији (посматрање, 

бројање, мерење) 

БИ.1.6.3. зна како да се понаша 

у лабораторији и на терену и 

правила о раду и безбедности 

рада 

БИ.2.6.1. уме да уз навођење 

реализује сложено прикупљање 

података, систематизује 

податке и извести о резултату 

БИ.2.6.3.уме, уз помоћ 

наставника, да прави графиконе 

и табеле према два критеријума 

уз коментар резултата 

 

 

Компетенција за 

учење 

 

Рад са подацима 

и информацијама 

 

Комуникација 
 

 Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву  

 

Естетичка 

компетенција

  

 

Решавање 

проблема 

 

Сарадња 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Одговоран однос 

према околини 

 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

(4о+2у+3в+1с=10) 

 

− Преношење особина 

са родитеља на 

потомке. 

− Разлике родитеља и 

потомака. 

− Разлике полног и 

бесполног 

размножавања у 

настанку 

варијабилности. 

− Јединке унутар једне 

врсте се међусобно 

разликују 

(варијабилност) – 

узроци 

варијабилности: 

наслеђивање и 

утицај средине на 

развиће сваке 

јединке. 

− Варијабилност 

организама унутар 

врсте је предуслов за 

еволуцију. 

− У овој области акценат је на 

преносу особина са родитеља 

на потомке размножавањем, 

разликама бесполног и полног 

размножавања у погледу 

наслеђивања особина и 

разликовању наследних и 

ненаследних утицаја у развићу 

особина јединки. 

− Потребно је разјаснити да се 

особине једне јединке развијају 

под утицајем наследних 

фактора које је она добила од 

родитеља и, истовремено, под 

утицајем животних услова у 

којима се њено развиће одвија. 

Требало би нагласити да 

варијабилност (различитост 

јединки) унутар једне врсте 

настаје кроз садејство ових 

фактора. Наведене феномене би 

требало обрадити кроз 

ученичко истраживање 

варијабилности унутар једне 

врсте (нпр. разлике између деце 

у одељењу, у димензијама и боји 

плодова на пијаци, између 

говеда у истом домаћинству; 

уочавање разлика у висини 

стабла, броју листова и 

цветова биљака које расту у 

хладу и оних који расту на 

сунцу, или биљака које расту у 

близини саобраћајница и даље 

од њих) и кроз оглед са 

пелцерима или листовима 

афричке љубичице (биљке са 

 Форм

ативно, 

свакодн

евно  

оцењив

ање 

усмених 

одговор

а 

ученика 

 Самое

валуаци

ја и 

евалуац

ија на 

крају 

месеца 

и током 

поједин

их 

часова 

 Домаћ

и 

задатак 

 лабор

аторијс

ке 

вежбе 

 пробл

емски 

задаци 

 Писан

а 

провера 

− објек

тивн



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; 

истим наследним материјалом 

различито изгледају када расту 

под различитим условима). 

− Огледу треба да претходи 

постављање хипотезе која ће 

бити огледом испитана (шта 

очекујем да ће се десити ако 

резнице исте биљке гајим у 

различитим условима 

осветљености и слично). 

Закључци о наслеђивању, 

утицају фактора животне 

средине и индивидуалној 

варијабилности могу бити 

генерализовани и повезани са 

питањима из свакодневног 

живота. На овај начин се 

постиже разумевање 

различитости између људи са 

акцентом на то да је свака особа 

јединствена и непоновљива 

(чиме се доприноси 

фундаменталној изградњи 

осећања прихватања и 

толеранције јер сви смо 

међусобно различити). Такође, 

на овај начин намеће се 

суштинско разумевање разлога 

због којих животни стил сваког 

од нас (исхрана, физичка 

активност, пушење, 

наркоманија и сл.) утиче на 

наше особине (нпр. раст и 

формирање тела током 

одрастања и касније) и на 

потенцијална обољевања.  

− Табеларно и графичко 

приказивање резултата, са 

обавезним извођењем 

и 

тесто

ви са 

допу

њава

њем 

кратк

их 

одгов

ора 

− задац

и са 

означ

авањ

ем 

− задац

и 

више

струк

ог 

избор

а 

− спари

вање 

појмо

ва 



закључака, би требало 

практиковати увек када се 

прикупљају подаци. 

− Препорука је да се ИКТ опрема 

користи за прикупљање, обраду 

података и представљање 

резултата истраживања или 

огледа, када се ученици 

оспособе за њено коришћење на 

часовима предмета 

информатика и рачунарство и 

техника и технологија.  

− У петом разреду, неопходно је 

увести само појам наследног 

материјала као узрока уочене 

различитости и појам врсте због 

варијабилности. Не препоручује 

се увођење појмова ген, 

хроматин, хромозом, 

Менделових правила 

наслеђивања и слично. 

  



 

 Истражује 

особине живих 

бића према 

упутствима 

наставника и води 

рачуна о 

безбедности 

током рада;  

 Групише жива 

бића према 

њиховим 

заједничким 

особинама;  

 Одабира макро-

морфолошки 

видљиве особине 

важне за 

класификацију 

живих бића; 

 Идентификује 

основне 

прилагођености 

спољашње грађе 

живих бића на 

услове животне 

средине, 

укључујући и 

основне односе 

исхране и 

распрострањење. 

 Користи доступну 

ИКТ и другу 

опрему у 

истраживању, 

обради података и 

приказу 

резултата; 

 Доведе у везу 

 

БИ.1.1.3.препознаје основне 

сличности и разлике у изгледу 

и понашању биљака и 

животиња 

БИ.1.4.2.препознаје утицаје 

појединих абиотичких и 

биотичких фактора на 

организме и популације 

БИ.1.4.3.уме на задатом 

примеру да одреди 

материјалне и енергетске 

токове у екосистему, чланове 

ланаца исхране и правце 

кружења најважнијих 

супстанци (воде, угљеника, 

азота). 

БИ.1.4.4.препознаје животне 

услове који владају у 

карактеристичним 

екосистемима Србије и 

најважније представнике 

врста које их насељавају, 

БИ.1.6.1. уме да разликује и 

користи једноставне 

процедуре, технике и 

инструменте за прикупљање 

података у биологији 

(посматрање, бројање, 

мерење) 

БИ.2.1.3.познаје критеријуме 

по којима се царства 

међусобно разликују на 

основу њихових својстава до 

нивоа кола/класе 

БИ.2.4.4.зна да у природи 

постоји кружење појединих 

супстанци (воде, угљеника и 

азота) 

 

Компетенција 

за  учење 

 

Рад са 

подацима и 

информацијам

а 

 

Комуникација 
 

 Одговор

но учешће у 

демократском 

друштву  

 

Естетичка 

компетенција

  

 

Решавање 

проблема 

 

Сарадња 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Одговоран 

однос према 

околини 

 

Одговоран 

однос према 

здрављу 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

(4о+3у+5в+1с=13) 

 

− Жива бића из 

непосредног 

окружења.  

− Позитиван и 

негативан утицај 

људи на жива бића 

и животну средину.  

− Заштита живих 

бића и животне 

средине.  

− Пројекат очувања 

природе у мом 

крају.  

− Дивље животиње 

као кућни љубимци 

– да или не.  

− Значај врста за 

човека (самоникло 

јестиво, лековито, 

отровно биље; 

животиње као храна 

и могући 

преносиоци 

болести, отровне 

животиње). 

− Исходи у овој области 

омогућавају да се жива бића 

проучавају у амбијенту у којем 

реално живе и да се код ученика 

развија осећање одговорности за 

заштиту природе и биолошке 

разноврсности, као и свест о 

властитом положају у природи и 

потреби одрживог развоја.  

− Препорука је да се часови 

намењени реализацији исхода из 

ове области изводе што чешће ван 

учионице у природном окружењу 

(школском дворишту или на 

неком другом терену), где би 

ђаци самостално или у групама 

проучавали жива бића, 

прикупљали податке, 

осмишљавали и реализовали 

еколошке пројекте. 

− Пројекте могу да осмисле на 

почетку школске године, да их 

реализују током читаве године, а 

на часовима предвиђеним за ову 

област да представе резултате. 

 Формативно, 

свакодневно  

оцењивање 

усмених одговора 

ученика 

 Самоевалуација 

и евалуација на 

крају месеца и 

током појединих 

часова 

 Домаћи задатак 

 лабораторијске 

вежбе 

 проблемски 

задаци 

 Писана провера 

 

− објективни 

тестови са 

допуњавањем 

кратких 

одговора 

− задаци са 

означавањем 

− задаци 

вишеструког 

избора 

− спаривање 

појмова 
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промене у 

спољашњој 

средини 

(укључујући 

утицај човека) са 

губитком 

разноврсности 

живих бића на 

Земљи; 

 

 11. Направи 

разлику између 

одговорног и 

неодговорног 

односа према 

живим бићима у 

непосредном 

окружењу; 

 12. 

Предлаже 

акције бриге о 

биљкама и 

животињама у 

непосредном 

окружењу, 

учествује у 

њима, 

сарађује са 

осталим 

учесницима и 

решава 

конфликте на 

ненасилан 

начин; 

 

 13. Илуструје 

примерима 

деловање људи на 

животну средину 

БИ.2.6.1.уме да уз навођење 

реализује сложено 

прикупљање података, 

систематизује податке и 

извести о резултату 

БИ.3.4.2.разуме да се уз 

материјалне токове увек 

преноси и енергија и обратно 

и интерпретира односе 

исхране у екосистему 

(аутотрофне, хетеротрофне, 

сапротрофне животне 

комплексе, ланце исхране и 

трофичке пирамиде). 
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и процењује 

последице таквих 

дејстава; 

  

 Истражује 

особине 

живих бића 

према 

упутствима 

наставника и 

води рачуна о 

безбедности 

током рада; 

 

 9. Користи 

доступну ИКТ 

и другу 

опрему у 

истраживању, 

обради 

података и 

приказу 

резултата; 

 

 14. 

Идентификује 

елементе 

здравог 

начина 

живота и у 

односу на 

њих уме да 

процени 

сопствене 

животне 

навике и 

избегава 

ризична 

понашања. 

 

БИ.1.5.3.разуме значај 

одржавања хигијене кућних 

љубимаца, домаћих и дивљих 

животиња и правилног 

опхођења са њима 

БИ.2.5.3.зна како се чува 

хранљива вредност 

намирница. 

БИ.2.5.4.зна механизме којима 

загађење животне средине 

угрожава здравље човека 

БИ.3.5.5.познаје симптоме и 

главне карактеристике болести 

метаболизма и узроке због 

којих настају (гојазност, 

анорексија, булимија, шећерна 

болест) 

 

Компетенција 

за  учење 

 

Рад са 

подацима и 

информација

ма 

 

Комуникациј

а 
 

 Одгово

рно учешће у 

демократском 

друштву  

 

Естетичка 

компетенција

  

 

Решавање 

проблема 

 

Сарадња 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Одговоран 

однос према 

околини 

 

Одговоран 

однос према 

здрављу 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

(4о+3у+1в+1с=9) 

 

− Здрава исхрана и 

унос воде. 

− Енергетски напици.  

− Штетност 

дуванског дима и 

псхоактивних 

супстанци.  

− Физичка активност 

и здравље. 

− Промене у 

пубертету и 

последице прераног 

ступања у 

сексуалне односе. 

− У овој области акценат је на 

основним чињеницама о здравој 

исхрани (ужина спремљена код 

куће), води као најздравијем 

пићу, штетности енергетских 

пића и дуванског дима. 

− Промене у и на телу, као 

последице пубертета, требало би 

повезати са потребом одржавања 

личне хигијене и хигијене 

животног простора и опасностима 

од ступања у преране сексуалне 

односе. 

− Препорука је да се за обраду ових 

појмова повремено доведу 

стручњаци или одведу ученици у 

одговарајуће установе. 

− Свакако би требало обраду 

прераног ступања у сексуалне 

односе обрадити заједно са 

школским психологом. 

 Формативно, свакодневно  

оцењивање усмених одговора 

ученика 

 Самоевалуација и евалуација на 

крају месеца и током појединих 

часова 

 Домаћи задатак 

 лабораторијске вежбе 

 проблемски задаци 

 Писана провера  

− објективни тестови са 

допуњавањем кратких одговора 

− задаци са означавањем 

− задаци вишеструког избора 

− спаривање појмова 
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Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна 

подршка: 

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, 

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

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

ученицима 

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

- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 

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

 

  



Провера остварености стандарда ученичких постигнућа (остварености исхода) 

Шта пратимо 

 

Поступак и 

инструменти 

оцењивања 

Критеријуми Време 

С
те

п
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в
ар

ен
о
ст

и
 ц

и
љ

ев
а 

и
 п

р
о
п

и
са

н
и

х
, 
о
д
н

о
сн

о
 п

р
и

л
аг

о
ђ
ен

и
х
 с

та
н

д
ар

д
а 

п
о
ст

и
гн

у
ћ
а 

у
 т

о
к
у
 с

ав
л
ад

ав
ањ

а 
п

р
о
гр

ам
а 

п
р
ед

м
ет

а;
 

 

П
р
о
ц

ењ
у
ју

 с
е:

 в
еш

ти
н

е 
и

зр
аж

ав
ањ

а 
и

 с
ао

п
ш

та
в
ањ

а;
 р

аз
у
м

ев
ањ

е,
 п

р
и

м
ен

а 
и

 

в
р
ед

н
о
в
ањ

е 
н

ау
ч
ен

и
х
 п

о
ст

у
п

ак
а 

и
 п

р
о
ц

ед
у
р
а;

 р
ад

 с
а 

п
о
д

ац
и

м
а 

и
 р

ад
 н

а 
р
аз

л
и

ч
и

ти
м

 

в
р
ст

ам
а 

те
к
ст

о
в
а;

 у
м

ет
н

и
ч
к
о
 и

зр
аж

ав
ањ

е;
 в

еш
ти

н
е,

 р
у
к
о
в
ањ

е 
п

р
и

б
о
р
о
м

, 
ал

ат
о
м

 и
 

те
х
н

о
л
о
ги

ја
м

а 
и

 и
зв

о
ђ
ењ

е 
р
ад

н
и

х
 з

ад
ат

ак
а.

 

 
ученик који остварује веома значајан напредак 

у савладавању програма предмета и у 

потпуности самостално испуњавања захтеве 

који су утврђени на основном и средњем нивоу, 

као и већину захтева са напредног нивоа 

посебних стандарда постигнућа, односно 

захтева који су одређени индивидуалним 

образовним планом и прилагођеним 

стандардима постигнућа, добија оцену одличан 

(5); 

- Свакодневно 

бележење активности 

ученика на часу у 

свеску евиденције 

наставника 

 

 

 

 

 

 

 

- Усмено одговарање, 

свеска евиденције 

наставника 

 

 

 

-Редовност доношења 

домаћег, свеска 

евиденције 

 

Број јављања: 

За јављање + 

За јављање више пута ++ 

За давање комплетног, потпуног 

одговора на тежа питања +5 

Ко не зна одговор - 

Свакодневно 

бележење 

током године 

 

Учесталост по месецима Пресек стања 

по тромесечју 

ученик који остварује значајан напредак у 

савладавању програма предмета и у 

потпуности, самостално, испуњавања захтеве 

који су утврђени на основном и средњем нивоу, 

као и део захтева са напредног нивоа посебних 

стандарда постигнућа уз мању помоћ 

наставника, односно захтева који су одређени 

индивидуалним образовним планом и 

прилагођеним стандардима постигнућа, добија 

оцену врло добар (4); 

Свеобухватност одговора 

Сналажење на зидним сликама, 

пиродном материјалу 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива 

По потреби,  

бар једном у 

полугодишту 

За три недоношења домаћег -1 у 

свеску 

 

Прегледање свески 

 

Свакодневно 

током 

годинепраћење/ 

пресек стања за 

тромесечје 

На крају 

наставне 

године 

ученик који остварује напредак у савладавању 

програма предмета и у потпуности, самостално 

испуњавања захтеве који су утврђени на 

основном и већи део на средњем нивоу 

Бодовање: 

35-49%-2 

Након сваке 

теме 



посебних стандарда постигнућа, односно 

захтева који су одређени индивидуалним 

образовним планом и прилагођеним 

стандардима постигнућа, добија оцену добар 

(3); 

 

 

 

- Писане провере, 

свеска евиденције 

 

 

 

 

 

- Групни рад 

(посматрање 

наставника, излагање 

група), свеска 

евиденције 

 

 

 Рад у пару 

(посматрање 

наставника, излагање 

парова), свеска 

евиденције 

 

-Сналажење на зидним 

сликама, шемама 

50-74%-3 

75-89%-4 

90-100%-5 

ученик који остварује минималан напредак у 

савладавању програма предмета и испуњавања 

уз помоћ наставника захтеве који су утврђени у 

већем делу основног нивоа постигнућа, 

односно захтеве који су одређени 

индивидуалним образовним планом и 

прилагођеним стандардима постигнућа и, 

добија оцену довољан (2); 

Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени, сви 

имају задато забележено у 

свескама...) 

Степен знања свих чланова 

групе 

Квалитативно и квантитативно 

процењивање резултата рада 

група (пано, табела...) 

По потреби 

 

Прва три пара која ураде 

добијају +5 

 

По потреби 

  

На крају 

школске 

године 
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веома висок степен ангажовања ученика (5) 

 

 

Вођење евиденције од 

стране наставника о:  

 

-Броју јављања на 

часовима 

 

-Броју успешности у 

групном раду, раду у 

пару 

 

-Учешћу на 

такмичењима, посета 

културно-историјским 

институцијама 

 

-Несебичном пружању 

помоћи другим 

ученицима.. 

-Све што је рађено на часу 

налази се у свескама 

 

 

-Број и квалитет  добровољног 

учешћа у разним наставним и 

ваннаставним активностима 

(такмичења, израда паноа, 

кратко предавање, вођење квиза, 

израда асоцијација...) 

-Пресек стања 

по 

тромесечјима 

висок степен ангажовања ученика (4) 

 

уз ангажовање ученика (3) 

 

ангажовање ученика (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

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

апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и 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. 

Годишњи фонд: 144 часовa 

ИСХОДИ ОБЛАСТИ/ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

По завршеној теми/области ученик ће бити у 

стању да: 

- 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; 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И 

ДЕЉИВОСТ 

 Први део  

Својства операција сабирања, множења, одузимања и 

дељења у скупу N0. Дељење са остатком у скупу N0 

(једнакост а = бq + р, 0 ≤ р<б). Својства дељивости; 

чиниоци и садржаоци природног броја. Дељивост са 

2, 5 и декадним јединицама. Дељивост са 4 и 25. 

Дељивост са 3 и 9. Скупови и скуповне операције: 

унија, пресек и разлика.  

Други део  

Прости и сложени бројеви. Ератостеново сито. 

Растављање природних бројева на просте чиниоце. 

Заједнички делилац и највећи заједнички делилац. 

Еуклидов алгоритам за налажење НЗД. Заједнички 

садржалац и најмањи заједнички садржалац. Веза 

између НЗД и НЗС. 

- анализира односе датих геометријских објеката и 

запише их математичким писмом;  

- опише основне појмове у вези са кругом (центар, 

полупречник, тангента, тетива) и одреди положај 

тачке и праве у односу на круг;  

- нацрта праву паралелну датој правој користећи 

геометријски прибор;  

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИЈЕ 

Тачке и праве; односи припадања и распореда. 

Однос правих у равни; паралелност. Мерење дужине 

и једнакост дужи. Кружница и круг. Кружница и 

права. Преношење и надовезивање дужи. Централна 

симетрија. Вектор и транслација. 



- упореди, сабира и одузима дужи, конструктивно 

и рачунски;  

- 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 и 

конструктивно,  

- реши једноставан задатак применом основних 

својства паралелограма (једнакост наспрамних 

страница и наспрамних углова); 

УГАО 

Угао, централни угао; једнакост углова. 

Надовезивање углова (суседни углови, 

конструктивно упоређивање, сабирање и одузимање 

углова). Упоредни углови; врсте углова. Мерење 

углова, сабирање и одузимање мере углова.  

Угао између две праве; нормалне праве; унакрсни 

углови. Углови на трансверзали. Транслација и 

углови. 

- прочита, запише, упореди и представи на 

бројевној полуправој разломке и децималне 

бројеве и преводи их из једног записа у други;  

- одреди месну вредност цифре у запису 

децималног броја,  

- заокругли број и процени грешку заокругљивања; 

- израчуна вредност једноставнијег бројевног 

израза и реши једноставну линеарну једначину и 

неједначину;  

- реши једноставан проблем из свакодневног 

живота користећи бројевни израз, линеарну 

једначину или неједначину;  

- одреди проценат дате величине;  

- примени размеру у једноставним реалним 

ситуацијама; 

 - примени аритметичку средину датих бројева;  

  

РАЗЛОМЦИ 

Први део  

Појам разломка облика а/б (а, б∈Н). Придруживање 

тачака бројевне полуправе разломцима. 

Проширивање, скраћивање и упоређивање 

разломака. Децимални запис броја и превођење у 

запис облика а/б (б≠0). Упоређивање бројева у 

децималном запису. Заокругљивање бројева.  

Други део  

Основне рачунске операције с разломцима (у оба 

записа) и њихова својства. Изрази. Једначине и 

неједначине у скупу разломака.  

Трећи део  

Примене разломака (проценти, аритметичка средина, 

размера). Основна неједнакост п < (п+q)/2 <q. 



- сакупи податке и прикаже их табелом и кружним 

дијаграмом и по потреби користи калкулатор или 

расположиви софтвер; 

- идентификује осносиметричну фигуру и одреди 

њену осу симетрије;  

- симетрично преслика тачку, дуж и једноставнију 

фигуру користећи геометријски прибор;  

- конструише симетралу дужи, симетралу угла и 

примењује њихова својства;  

- конструише праву која је нормална на дату праву 

или паралелна датој прави. 

ОСНА СИМЕТРИЈА 

Осна симетрија у равни и њене особине. Оса 

симетрије фигуре. Симетрала дужи и конструкција 

нормале. Симетрала угла. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Природни бројеви и 

дељивост 

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

знања која су ученици раније стекли. Обновити својства скупова N и N0 (претходник или следбеник) и 

подсетити се придруживања бројева тачкама бројевне праве.  

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

изграђивањем појмова бројевни израз, променљива, израз с променљивом и придруживање, користећи при 

томе и термине израз, формула, исказ. Код једначина и неједначина задржати се на једноставнијим облицима, 

у циљу усвајања концепта решавања датог проблема.  

Уочавати примере једноставнијих (функцијских) зависности у разним областима (придруживање по датом 

правилу бројева - бројевима, бројева - дужима, бројева - површинама и др.). При томе је важно коришћење 

дијаграма и табела (дијаграм тока алгоритма, табела резултата неког пребројавања или мерења и др). У овом 

делу треба користити и примере са геометријским облицима, у којима се појављује зависност међу 

величинама.  

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

увек могуће. Увести дељење са остатком, једнакост а=бq+р, 0≤р<б и скуп могућих остатака. Истаћи својства 

дељивости и анализирати дељивост збира, разлике и производа.  

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

законитости и активно се укључују у процес истраживања и учења, док за правила дељивости са 3 и 9 треба 

ученике добро изабраним примерима водити до правила. Такође, ученици треба да уоче и везе између ових 

правила (нпр. ако је број дељив са 10, дељив је и са 2 и са 5). На овом узрасту, нагласак треба да буде на 

примени, а не на формалном начину излагања.  



На конкретним примерима подскупова Н 0, увести различите начине записивања скупова уз увођење појма 

празног скупа и бесконачног скупа. Увести основне појмове о скуповима и математичком изражавању: скуп, 

елементи, подскуп, једнакост скупова, празан скуп, са одговарајућим знацима; скуповне операције: унија, 

пресек, разлика и одговарајуће ознаке. Коришћењем примера из текућих садржаја, посебно аритметичких и 

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

у изражавању. На подесним примерима илустровати математичко-логичку употребу речи: сваки, неки, или, и, 

не, следи (ако...онда). Скуповне операције над два скупа треба илустровати разноврсним примерима са 

природним бројевима, уз коришћење Венових дијаграма и без њих. Поред тога, ученици треба да решавају 

задатке у којима се скуповне операције примењују на скупове делилаца, односно садржалаца бројева, што 

представља добар увод за увођење појмова највећи заједнички делилац и најмањи заједнички садржалац.  

Увести појмове простог и сложеног броја, објаснити поступак Ератостеновог сита и поступак растављања 

природних бројева на просте чиниоце и одређивања највећег заједничког делиоца и најмањег заједничког 

садржаоца, Еуклидов алгоритам (на конкретним примерима) и везу између НЗД и НЗС, и оспособити ученике 

за њихови примену у проблемским задацима. 

Основни појмови 

геометрије 

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

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

апстракције (одн. неформалне дедукције). Нови ниво подразумева описивање и репрезентације геометријских 

објеката на природном и формалном језику, анализирање односа међу објектима. Ученици усвајају елементе 

дедуктивног закључивања (правилно формулисање тврђења; правилно закључивање, правилно коришћење 

везника и, или, а нарочито ако...онда). Садржаје треба да прате задаци у којима се истиче правилно 

изражавање, договорено означавање, коректно цртање, и којима се подстиче логичко-комбинаторно 

размишљање.  

Полазећи од појмова тачке и праве и односа припадања и распореда увести појам дужи и појам полуправе и 

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

односе. 

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

постоји јединствена права која пролази кроз дату тачку и паралелна је датој правој; заједно са овом чињеницом 

показати цртање (обичним и троугаоним лењиром) праве паралелне датој правој кроз тачку која јој не припада. 

Кроз задатке истаћи симетричност и транзитивност паралелности (без увођења тих појмова), као и области на 

које је подељена раван задатим правама. Као посебно важне области (заједно са границом) истаћи троуглове и 

паралелограме и начине њиховог означавања.  

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

дужине вишеименованим бројевима и истаћи претварање у једноимене најнижих јединица. Једнакост дужи 



увести као једнакост њихових дужина (уз истицање да се једнакост не односи на једнакост дужи као скупова 

тачака).  

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

односно два круга разматрати на конкретним примерима и задацима.  

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

њима.  

Конструктивно упоређивање, сабирање и одузимање дужи повезати са мерењем. У задацима користити 

изломљене линије (отворене и затворене) без експлицитне дефиниције и увести појам обима затворене 

изломљене линије.  

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

основне особине централне симетрије и повезати их са особинама паралелограма.  

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

преношењем") пресликавати тачке, дужи, кружнице, троуглове, квадрате и правоугаонике и остале једноставне 

фигуре, користећи при томе геометријски прибор. Истаћи основне особине транслације и повезати их са 

особинама паралелограма. 

Угао 

Угаону линију увести као унију две полуправе са заједничким почетком. Ако угаона линија није опружена, 

истаћи разлику између конвексне и неконвексне области у зависности од тога да ли та област садржи или не 

садржи дуж чији су крајеви на крацима. Угао увести као унију угаоне линије и једне од поменутих области, 

али даља разматрања ограничити само на конвексне углове. Увести и означавање углова малим словима грчког 

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

кружних лукова (и одговарајућих тетива) угловима. Једнаке углове увести као углове чије су одговарајуће 

тетиве у круговима једнаких полупречника једнаке. На ово објашњење надовезати конструктивно преношење 

углова помоћу шестара и лењира, а затим и конструктивно упоређивање, сабирање и одузимање углова.  

Развити код ученика вештину мерења и цртања угла помоћу угломера. Повезати једнакост углова са 

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

углова.  

Објаснити једнакост унакрсних углова и увести нормалност правих. Ученике треба оспособити да цртају 

нормалу на праву из дате тачке употребом троугаоног лењира, а након истицања нормалности тангенте и 

одговарајућег полупречника, и за цртање тангенте на кружницу у задатој тачки кружнице. Објаснити шта се 

подразумева под растојањем тачке од праве. Под углом између правих које нису међусобно нормалне 

подразумевати одговарајући оштар угао.  

Истаћи углове које образује трансверзала две паралелне праве. Када трансверзала није нормална на 

паралелним правама, добијене углове поделити на оштре и тупе и истаћи да су сви углови исте врсте 



међусобно једнаки.  

Обновити једнакост наспрамних страница паралелограма, и извести једнакост наспрамних углова 

паралелограма. Објаснити шта се подразумева под растојањем између две паралелне праве. Истаћи односе 

углова са паралелним крацима. 

Разломци 

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

односно неправог разломка, као и мешовитог броја. Претварање мешовитог броја у неправи разломак и 

обрнуто, повезати са поступком дељења са остатком.  

Геометријску интерпретацију ненегативних рационалних бројева уводимо помоћу бројевне полуправе. 

Примери за то треба да буду разноврсни, имениоци разломака не треба да буду већи од 10, а ученици треба да 

схвате важност избора јединичне дужи за прецизно приказивање датих разломака. Бројевна полуправа се може 

користити и за упоређивање разломака.  

Проширивање и скраћивање разломака уводити на основу особине количника да се он не мења када се и 

дељеник и делилац помноже, односно поделе истим бројем различитим од нуле. Скраћивање разломка до 

несводљивог повезати са познатим поступком налажења највећег заједничког делиоца бројиоца и имениоца. 

На примерима показати да се скраћивање може извести и поступно, али да је претходни поступак ефикаснији.  

Упознати ученике са различитим начинима упоређивања разломака. Примере који се користе треба 

илустровати помоћу кружних исечака или фигура у квадратној мрежи и на тај начин повезати овај део теме са 

темама из геометрије (нпр. угао и мерење угла).  

Увођење децималног записа разломка и њихово приказивање на бројевној полуправој повезати са мерењем 

дужине, масе и запремине течности, коришћењем примера из свакодневног живота. Превођење разломака у 

децимални запис започети са разломцима који се могу свести на децималне разломке, а након тога увести и 

појам периодичног децималног записа.  

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

инсистирати на најмањем заједничком садржаоцу. Множење разломака најлакше је илустровати у квадратној 

мрежи нпр. преко површине правоугаоника. Пре дељења разломака упознати ученике са појмом реципрочне 

вредности разломка и природног броја. Само дељење увести помоћу једноставних примера дељења разломка 

природним бројем и на крају уопштити да је дељење разломком исто што и множење његовом реципрочном 

вредношћу. 

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

са природним бројевима. Код дељења увести прво дељење децималног броја природним, а након тога, кроз 

добро одабране примере, показати како се дељење децималних бројева своди на претходни случај.  

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

важе и у скупу разломака. Код израза се треба задржати на примерима који нису сувише сложени, јер је циљ 



увежбавање извођења рачунских операција и примена њихових особина. Приликом обраде једначина и 

неједначина треба се задржати на једноставнијим примерима и користити аналогију са решавањем једначина и 

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

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

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

разломака, помоћу којих се подстиче развој логичког начина мишљења. Могу се обрадити и разни проблеми из 

свакодневног живота, нпр. планирање кућног буџета којим се, поред увежбавања операција са децималним 

записом бројева, ствара и основа за развој финансијске писмености, а има и своју васпитну улогу. 

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

средину и размеру повежу са проблемима из свакодневног живота (попусти, поскупљења, подела новца у 

одређеној размери, израчунавање просечне оцене, висине или примена аритметичке средине у спорту).  

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

квадрата подељеног на стотине, а затим произвољног правоугаоника, правилног многоугла или круга) и кроз 

ситуације у којима се проценат појављује, као што су израчунавања снижења или поскупљења неког 

производа, најпре за 25%, 50% и 75%, а након разумевања појма и концепта, и за било коју другу вредност. 

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

примере који изискују овакву врсту записа броја.  

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

кроз истраживачке задатке и сл.).  

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

при цртању и читању разних планова и графикона; при одређивању растојања; при решавању проблема поделе 

у датој размери и при повећавању и смањивању слика. Обраду овог градива подредити практичном циљу, уз 

повезивање с већ упознатим садржајима математике и других предмета.  

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

различите врсте истраживања. Резултате истраживања ученици треба да представљају графички и на тај начин 

стекну осећај за упоређивање разломака у различитим записима. За исход који се односи на прикупљање 

података и приказивање података у табели и кружном дијаграму не постоји одговарајући садржај, јер је 

предвиђено да се на остваривању овог исхода ради током реализације целе теме. 

Осна симетрија 

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

посматрање и експериментисање и питања која ученицима постављамо како би дошли до њихових основних 

представа о најважнијим карактеристикама осне симетрије.  

Примере са осном симетријом започети на квадратној мрежи са осама симетрије које су идентичне са линијама 

мреже, са циљем да ученици самостално дођу до основних особина осне симетрије, а затим прећи на примере 



без квадратне мреже. Осном симетријом пресликавати тачку, дуж, круг, троугао, квадрат и правоугаоник, а 

приликом цртања користити геометријски прибор.  

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

фигуре које имају једну или више оса симетрија и фигуре које немају ту особину.  

Ученике научити да користећи геометријски прибор, конструишу симетралу дужи, симетралу угла, нормалу из 

тачке на праву и примене њихове особине у проблемским задацима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Назив предмета: 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРССТВО 

Циљ наставе и 

учења предмета: 

 

Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање студената за управљање информацијама, 

безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских 

програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

Разред пети 

Годишњифондчасова 36часова 

 

Програм наставног предмета информатика и рачунарство, у другом циклусу основног образовања и васпитања, организован је по 

спиралном моделу и оријентисан је на остваривање исхода. Исходи говоре о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су 

стекли учећи овај предмет. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности студената у три тематске целине: ИКТ, 

Дигитална писменост и Рачунарство. 

 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

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

 

- 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 

1. ИКТ (9) 

- Предмет изучавања 

информатике и рачунарства. 

- ИКТ уређаји, јединство 

хардвера и софтвера. 

- Подешавање радног 

окружења. 

- Организација података. 

- Рад са сликама. 

- Рад са текстом. 

- Рад са мултимедијом. 

- Рад са презентацијама. 

 



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

 

- реагује исправно када дође у потенцијално небезбедну ситуацију у 

коришћењу ИКТ уређаја; 

- доводи у везу значај правилног одлагања дигиталног отпада и заштиту 

животне средине 

- разликује безбедно од небезбедног, пожељно од непожељног понашања на 

интернету 

- реагује исправно када дођу у контакт са 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 проводи у раду са технологијом и на 

интернету 

2. ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ (5) 

- Употреба ИКТ уређаја на 

одговоран и сигуран начин  

- Правила безбедног рада на 

Интернету  

- Претраживање Интернета, 

одабир резултата и 

преузимање садржаја  

- Заштита приватности 

личних података 

- Заштита здравља, ризик 

зависности од технологије и 

управљање временом 

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

 

- изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и правилно 

употребљава одговарајуће скуповне ознаке 

- схвати математичко-логички смисао речи "и", "или", "не", 

"сваки", "неки", израза "ако...онда" 

- зна алгоритме аритметике (сабирања, множења, дељења с остатком, 

Еуклидов алгоритам) и интерпретира их алгоритамски 

- наведе редослед корака у решавању једноставног логичког проблема 

- креира једноставан рачунарски програм у визуелном окружењу 

- сврсисходно примењује програмске структуре и блокове наредби 

- користи математичке операторе за израчунавања 

- објасни сценарио и алгоритам пројекта 

- анализира и дискутује програм 

- проналази и отклања грешке у програму 

 

3. РАЧУНАРСТВО (16) 

- Увод у логику и скупове: 

унја,пресек, разлика; речи 

„и“, „или“, „не“, „сваки“, 

„неки“, „ако...онда“. 

- Увод у алгоритме 

аритметике:писмено 

сабирање, множење, дељење 

с остатком,Еуклидов 

алгоритам. 

- Увод у тему програмирања. 

- Радно окружење изабраног 

софтвера за визуелно 

програмирање. 

- Алати за рад са графичким 

објектима, текстом, звуком, 

видеом. 

- Програм-категорије, 

блокови, наредбе, 

инструкције. 



- Програмске структуре ( 

линијска, циклична, 

разграната) 

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

 

- сарађује са осталим члановима групе у одабиру теме, прикупљању и 

обради материјала у вези са темом, формулацији и 

представљању резултата и закључака 

- одабира и примењује технике и алате у складу са 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 

4. ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА (6) 

- Фазе пројектног задатка од 

израде плана до 

представљања решења 

- Израда пројектног задатка  у 

групи у корелацији са другим 

предметима  

- Представљање резултата 

пројектног задатка  

 

 

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

1. ИКТ (9) - Фронтални, индивидуални, групни (у пару) 

- Различитим методама, подстичући истраживачки начин рада, постојећезнањеученика о ИКТ 

проширитикористећиразличите изворе знањанавођењем примера примене ИКТ-а.  

- Ученике информативно упознати са предметом изучавања информатике и рачунарства познатим примерима. 

- Увести појмове хардвер и софтвер. Скренути пажњу на правилно руковање ИКТ уређајима. 

- Појам оперативни систем увести кроз повезивање претходног искуства. Нагласити који оперативни систем 

користе рачунари на којима ће радити у школи.  

- Кроз демонстрацију и личну активност ученика, скренути пажњу на правила која важе у кабинету и у раду са 

рачунарима и опремом.  

- Кроз конкретне примере објаснити појам датотеке и неопходност организације датотека у рачунару: чување и 

проналажење, премештање или брисање (поменути "Корпу за отпатке").  

- Креирање и уређивање дигиталне слике / цртеже коришћењем расположивих алата изабраног програма.  

-При раду са текстом применити основне алатке за уређивање и обликовање текста. Наглашавати потребу 

одабира одговарајућег писма и инсистирати на примени правописа.  

-Снимање звука и видео-записа, сходно могућностима, (камера, микрофон, звучници, мобилни телефони, итд).  

-При изради мултимедијалних презентација применити основне алатке за уређивање и обликовање садржаја. У 

програму за израду мултимедијалних презентација користити раније креиране звучне и видео записе. 

2. ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ (5) 

-Фронтални,индивидуални и групни (у пару) 

- ПриреализацијитематскецелинеДигиталнаписменостпојаснитиученицимаштазначикоришћење ИКТ 

уређајанаодговоран и сигуранначин, и нагласитидатонијеобавезасамо ИТ стручњакавећсвихкорисника. 



Демонстриратифункцијеантивирусногпрограма и заштитногзида.  

- Анализиратисаученицимаодкаквогсуматеријаланаправљени ИКТ уређаји, 

далисетаквиматеријалимогурециклирати и накојесвеначинесемогуодлагатидигиталниуређајикојинису у употреби, 

у циљузаштитеживотнесредине. 

- Проверитисаученицимањиховадосадашњаискуства у коришћењувеб-прегледача (читача, браузера). Разговарати 

о сајтовимапретраживачима и начинимапретраге, увестипојмовеаутор и ауторскаправа и навестиосновнелиценце. 

- Претрагуинтернета и одабиррелевантнихстраницаизприказанихрезултатапретраге. (Какопроналазимо, бирамо и 

преузимамоинформације? Какостварамо (онлајнапликације)? Какоразмењујемоинформације и 

сарађујемонаинтернету?) 

- Наунапредприпремљеномскупувеб-странакроздискусију о процениинформацијапронађенихнаинтернету 

(публикакојојјесајтнамењен, аутор, тачност / прецизност, објективност, актуелност и интернетадреса) 

подстицатиразвојкритичкогмишљењастудената. 

- Упознатиученикесаправилимапонашањанаинтернету (енг. Нетикуетте). Заутврђивање и појашњавањеоветеме, 

организоватиквизове и радионице (натемебезбедно - небезбедно, пожељно - непожељнопонашањенаинтернету) 

као и симулацијенебезбеднихситуацијасаакцентомнатокакојепожељнореаговати у датимситуацијама 

(крозиграњеулога и сл.).  

- У корелацијисадругимпредметима (физичко и здравственоваспитање) 

великупажњупосветититомекакоуређајикојесвакодневнокористе (рачунар, телефон, таблет ...) 

могулошедаутичунањиховоздрављепричемуихтребаводитикаситуацијаманакојеихродитељисвакодневноподсећају 

(лошедржање, дугогледање у екран, ... ..). Посебнупажњупосветитиразвојусвестикодстудената о времену у 

токудана, утрошеномнарадсатехнологијом и могућимразвојемзависностиодтехнологије. 

3. РАЧУНАРСТВО 

(16) 

- Фронтални, индивидуални, групни (у пару) 

- Реализација теме може се започети приказивањем мотивационих филмова о програмирању. Увести појмове: 

програм и програмирање. Демонстрирати готове анимације и рачунарске игре ради развијања свести и 

побуђивања мотивације да ученици сами могу да креирају своје игрице. Одабрати пример игрице за анализу (на 

пример са портала www.code.org), као и друге мотивационе материјале из сличних образовних извора) са циљем 

упознавања студената са корацима у решавању једноставних проблемских задатака. Увести појам алгоритма при 

решавању најједноставнијег проблема.  

-У међупредметној координацији са предметом математика, увести математичко-логичке појмове које леже у 

основи информатике и рачунарства: скуп, елементи, подскуп, једнакост скупова, празан скуп (са одговарајућим 

знацима);  

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

онда). Ученици усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање тврђења; правилно 

закључивање, правилно коришћење везника "и", "или", а нарочито "ако ... о 

 - Визуелно програмирање (Сцратцх, Стенцил, АппИнвентор, Алице, ...) које треба да омогући алгоритамско 

решавање проблема и основе програмирања.  

У зависности од изабраног програмског окружења прилагодити сва следећа објашњења специфичностима тог 

алата. 

- Демонстрирати поступке: избор објеката (нагласак на библиотеке), слагање блокова по принципу "превуци-и-



пусти" и покретање програма. 

- Демонстрирати на сваком примеру следеће технике: креирање пројекта. 

- Демонстрирати и указивати на разноврсне функционалности доступне у палетама блокова. 

- Кроз активну наставу и укљученост у процес креирања програма од првих часова, ученици ће постепено 

усвојити потребне појмове, знања и вештине.  

Анализирати са ученицима карактеристике појединих структура и оправданост примене у појединим 

ситуацијама. 

Поступак корак по корак до решења проблема, треба да послужи за систематизацију поступка израде пројекта.  

4. ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА (6) 

- Фронтални,индивидуални, групни 

- Наставницима се препоручује да у току петог разреда, ради развијања међупредметних компетенција и 

остваривања корелације са другим предметима, реализују са ученицима најмање два пројектна задатка, један из 

области ИКТ и Дигитална писменост и други из области Рачунарство одређује наставник у договору са 

ученицима и са наставницима других предмета, који покривају област изабране теме. - При реализацији првог 

пројектног задатка ставити нагласак на разради пројектног задатка - од израде плана до представљања решења.  

- Наставник планира фазе пројектног задатка у складу са временом, сложеношћу теме, расположивим ресурсима  

- Пројектни задаци се баве реалним темама из школског или свакодневног живота. Циљ је развијање и неговање: 

поступности, повезивања и изградње сопствених стратегија учења, вршњачког учења, вредновања и 

самовредновања достигнућа. 

- Пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са наставницима осталих предмета 

- Добар пример сумирања научених поступака је израда пратеће документације у виду фајлова различитог типа, 

као што су: текстуални фајлови, слике, видео материјали и сл. 

Идеја за пројектни задатак може бити и израда квиза и теста за проверу знања, понављање, утврђивање, 

систематизацију градива из целог предмета. 

- Ученици пре прикупљања материјала израђују сценарио (причу или алгоритам за конкретан задатак), разрађују 

кораке и описују поступак решавања пројектног задатка.  

- Део задатка је и чување материјала употребљеног за решавање пројектног задатка. Очекивани продукт 

пројектног задатка је мултимедијални садржај у форми: стрипа, анимације, игрице и сл., А напреднији ученици 

могу израдити алгоритам и програм за решавање конкретног проблемског задатка 

 

 

 

 

 



Назив предмета: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ наставе и 

учења предмета: 

Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради 

одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких 

ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

Разред пети 

Годишњи фонд 

часова 

72 часа 

 

Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања за 

живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да 

примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је 

развијање предузимљивости један од важних предуслова личног и професионалног развоја. 

 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 По завршетку ове теме ученик треба да: 

 знаа да опише улогу технике, технологије и 

иновација у развоју заједнице и њихово повезивање 

 разликује основна подручја човековог рада, 

производње и пословања у техничко-технолошком 

подручју 

  наводи занимања у области технике и технологије 

 процењује сопствена интересовања у области 

технике и технологије 

 организује радно окружење у кабинету 

 правилно и безбедно користитехничке апарате и 

ИКТ уређаје у животном и радном окружењу 

1. Животно и радно окружење (6) 

- Појам, улога и значај технике и 

технологије на развој друштва и животног 

окружења. 

- Подручја човековог рада и производње, 

занимања и послови у области технике и 

технологије. 

- Правила понашања и рада у кабинету. 

- Организација радног места у кабинету и 

примена мера заштите на раду. 

- Коришћење техничких апарата и ИКТ 

уређаја у животном и радном окружењу. 

По завршетку ове теме ученик треба да: 

 процени како би изгледао живот људи без 

саобраћаја 

2. Саобраћај (14) 

- Улога, значај и историјски развој 

саобраћаја. 

- Врсте саобраћаја и саобраћајних 



 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 

средстава према намени. 

- Професије у подручју рада саобраћај. 

- Употреба информационих технологија у 

савременом саобраћају  

- Саобраћајна сигнализација – изглед и 

правила поступања. 

- Правила и прописи кретања пешака, 

возача бицикла и дечијих возила (ролери, 

скејт, тротинет) у саобраћају – рачунарска 

симулација и саобраћајни полигон. 

- Обавезе и одговорност деце као 

учесника у саобраћају. 

- Заштитна опрема потребна за безбедно 

управљање бициклом и дечијим 

возилима. 

По завршетку ове теме ученик треба да: 

 самостално црта скицом и техничким цртежом 

једноставан предмет 

 правилно чита технички цртеж 

 преноси податке између ИКТ уређаја 

 примењује основне поступке обраде дигиталне 

слике на рачунару 

 користи програм за обраду текста за креирање 

документа са графичким елементима 

 користи Интернет сервисе за претрагу и 

приступање online ресурсима 

3. Техничка и дигитална 

писменост (16) 

- Прибор за техничко цртање (оловка, 

гумица, лењир, троугаоници, шестар).  

- Формати цртежа (А3, А4). Размера. 

- Типови и дебљине линија (пуна дебела 

линија; пуна танка линија; пуна танка 

линија извучена слободном руком; 

испрекидана танка линија; црта-тачка-

црта танка линија). 

- Геометријско цртање (цртање 

паралелних правих, цртање нормале на 

дату праву, цртање углова помоћу лењира 

и троугаоника). 

- Елементи котирања (помоћна котна 



 преузима одговорност за рад 

 представи идеје и планове за акције које предузима 

користећи савремену информационо-комуникациону 

технологију и софтвер 

линија, котна линија, показна линија, 

котни завршетак, котни број – вредност). 

- Цртање техничког цртежа са елементима 

(типови линија, размера и котирање).  

- Пренос података између ИКТ уређаја 

(рачунар, таблет, смартпхоне, дигитални 

фотоапарат). 

- Апликација за дигиталну обраду слике.  

- Операције подешавања осветљености и 

контраста слике. Промена 

величине/резолуције слике, издвајање 

дела слике. 

- Креирање документа у програму за 

обраду текста.  

- Форматирање текста, уметање слике и 

графике. 

- Интернет претрага и приступ онлине 

ресурсима. 

По завршетку ове области  ученик треба да: 

 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  

4. Ресурси и производња (20) 

- Природни ресурси на Земљи: енергија и 

материјали. 

- Управљање отпадом (рециклажа; 

заштита животне средине). 

- Врсте, својства и примена природних 

материјала. 

- Технологија прераде и обраде дрвета. 

- Технологија прераде и обраде коже. 

- Текстилна технологија. 

- Технологија производње папира. 

- Поступци ручне обраде и спајања 

папира, текстила, коже и дрвета – 

сечење/резање, спајање (лепљење) и 

заштита (лакирање). 

- Коришћење алата и прибора за ручну 

обраду и спајање наведених материјала – 

маказе, моделарска тестера, брусни папир, 

стега. 

По завршетку ове области  ученик треба да: 

 самостално проналази информације потребне за 
5. Конструкторско моделовање 

(16) 

- Израда предмета/модела ручном 

обрадом и спајањем папира и/или дрвета, 



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 

текстила, коже коришћењем 

одговарајућих техника, поступака и алата. 

- Приказивање идеје, поступка израде и 

решења/производа. 

- Тимски рад и подела задужења у тиму. 

 

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

1. Животно и радно окружење (6) 

- Фронтални, индивидуални, групни (у пару) 

- Различитим методама, подстичући истраживачки начин рада,  постојеће знање ученика о 

техици и технологији  проширити користећи различите изворе знања.Развој технике 

повезивати са историјским епохама и догађајима.  

-Упознавање подручја човековог рада и производње, занимања и послова у области технике и 

технологије треба реализовати уз активну улогу ученика и примену одговарајућих медија. 

Омогућити ученицима да идентификују одређена занимања којима се људи баве и послове 

који се обављају у оквиру тих занимања као и техничка средства која се при томе користе.  

- Уз активну улогу ученика и примену мултимедија указивати на правилну употребу и 

евентуалне последице у случају непридржавања упутстава за коришћење и неисправности 



техничких апарата у домаћинству.                                                                                              

2. Саобраћај (14) 

-Фронтални,индивидуални и групни 

-Ученици треба да се на интересантан и очигледан начин упознају са правилима и прописима 

кретања пешака и бицикла у јавном саобраћају, начине рагулисања саобраћаја и безбедна 

кретање од школе до куће.  

Тежиште ове теме је на: 

 безбедном понашању и преузимању личне одговорности ученика за понашање у 

саобраћају и  

 употреба заштитне опреме при вожњи бицикла и других дечијих возила, као и 

коришћење сигурносних појасева у возилу је најважнији исход који треба постићи. 

- За реализацију ових наставних садржаја, а за практично увежбавање могу се користити 

полигони у оквиру школе или саобраћајне макете које могу урадити ученици на редовним 

часовима или у раду слободних активностикао и коришћењем рачунарске симулације. 

3. Техничка и дигитална писменост 

(16) 

- Фронтални, индивидуални, групни (у пару) 

- Увежбати изражавање идеје скицом и техничким цртежом .  Објаснити како се променом 

правила ( стандарда ) израђује технички цртеж. Упознати ученике, кроз практичну примену, 

са: врстама линија, форматима папира, размером,  правилима котирања...  

- Оспособити ученике и инсиситирати на правилном коришћењу прибора за техничко цртање 

и развоју вештине њиховог коришћња. Потребно је да сваки ученик самостално нацрта 

једноставан технички цртеж у одређеној размери користећи одговарајуће врсте линија као и 

елементе котирања. 

- Примена информационо-комуникационих технологија у техници првенствено се односе на 

правилно и безбедно коришћење дигиталних уређаја (рачунар, лаптоп, таблет, мобилни 

телефон, тв, дигитални фотоапарат, веб камера) а потом и на овладавање вештинама обраде 

дигиталне слике на рачунару у циљу стицања одговарајућих компетенција које се односе на 

документовање и дизајн.  

- Вежбати у пару пренос података између рачунара и екстерних уређаја (мобилни телефон, 

фотоапарат) а да сваки ученик самостално реализује процедуре током рада на рачунару.  

Реализовати једноставну вежбу уметања фотографије у одговарајући програм за обраду 

текста и уређивање документа. Где год је то могуће, треба користити Интернет претрагу и 

приступ online ресурсима. 

 

4. Ресурси и производња (20) 

- Фронтални,индивидуални, групни 

- Надограђујући се на ранија знања ученика, упознати их са појмом природних ресурса на 

Земљи и са значајем њиховог очувања. Тежиште ове теме је на енергији и материјалима.  



- Назначити основне изворе енергије као важан ресурс за живот људи, технолошке процесе и 

производњу без улажења у детаље. Упознати ученике са начином коришћења и претварања у 

неке корисне облике њима већ познатих извора енергије воде, ветра и Сунца.   

- Други важан ресурс су материјали. Упознати ученике са појмом и поделом материјала 

(природни, вештачки). Врсте и својства материјала (физичка, хемијска и механичка): дрво, 

папир, текстил, кожа објаснити на елементарном нивоу. Начин обраде материјала (принципи 

деловања алата за механичку обраду материјала, испитивање материјала). Припрема за 

обраду. Приказати правилно коришћење алата за ручну обраду материјала, извођење 

операција и заштита на раду: обележавање, сечење, завршна обрада (бушење, равнање, 

брушење). Избор материјала, операција и алата и редоследа њихове примене. Рециклажа 

материјала и заштита животне средине. Поступно увођење ученика у рад са алатом 

обезбеђује да обрада материјала постаје средство креативног изражавања, а не циљ у настави 

технике и технологије. 

-Упознавати ученике са професијама из овеобласти.  

- На крају ове области, ученици треба да направе план израде и самостално израде најмање 

три једноставна модела. 

 

Програм се реализује у форми предавања (теоретска настава) и вежби. 

5. Конструкторско моделовање (16) 

- Пројекте реализовати у паровима или малим групама. 

- У овом делу програма ученици реализују заједничке пројекте примењујући претходно 

стечена знања и вештине. 

Ученици се сами опредељују за одређену активност у оквиру групе. Пружа им се могућност 

да реализују своју идеју. Ученици самостално истражују информације за пројектни задатак 

користећи информационо-комуникационе технологије, налазе решење, формирају идеју, 

израђују техничку документацију, планирају и реализују сопствени производ. Користити 

материјале и технологије које су ученици упознали у претходној области. Ученици 

самостално врше мерење и обележавање. Ученици раде у пару, чиме развијају способност 

сарадње и социјалних вештина. По завршетку, ученици самостално представљају 

производ/модел, усмено образлажући ток реализације, процењујући оствареност резултата и 

предлог унапређења. Тежиште оваквог рада није на квалитету коначног продукта већ на 

процесу који има своје кораке и на сарадничким односима у раду у групи. Ученицима јасно 

треба указати да се и на неуспелим продуктима може много научити ако се схвати где су 

грешке направљене. Дискутовати са ученицима и о цени понуђених решења. Нагласити 

важност доброг планирања буџета потребног за његову реализацију као и негативних 

последица лоших прорачуна. На тај начин ученике полако оспособљавати да размишљају 

предузетнички и развијати им основне компетенције везане за финансијску писменост. 

 

 



 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

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

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

културној баштини свог и других народа. 

Годишњи фонд: 72 часа 

 

ОБЛАСТ/ТEМА 

 

САДРЖАЈ 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИНИЈА 

Врсте линија и изражајна својства линија. Линије у природи и 

окружењу. Линија као ивица тродимензионалних облика; 

Изражајна својства линија у односу на прибор, материјал, 

притисак и угао под којим се држи прибор/материјал. 

Савремена средства за цртање – дигитална табла и оловка за 

цртање, 3Д оловка, апликативни програми за цртање... Својства 

линије у апликативном програму за цртање. Цртање светлом; 

Уметнички цртеж, аматерски цртеж, дечји цртеж, схематски 

цртеж, технички цртеж, научне илустрације... Врсте уметничког 

цртежа –  скица, студија, илустрација, стрип, карикатура, 

графити... Занимања у којима је неопходна вештина 

слободоручног цртања; 

Поступци грађења цртежа додавањем и одузимањем линија. 

Лавирани цртеж. Линеарни цртеж. Цртеж у боји; 

Текстура (ликовни елемент). Поступци грађења текстуре 

линијама. Ритам линија; 

Различити садржаји као подстицај за стваралачки рад (облици 

из природе и окружења, звуци из природе и окружења, музика, 

кретање у природи и окружењу, текст, писмо...); 

Читање (декодирање) цртежа, стрипа, карикатуре, графита, 

рекламних порука... 

 опише линије које уочава у природи, 

окружењу и уметничким делима; 

 

 пореди утисак који на њега/њу остављају 

различите врсте линија; 

 

 гради линије различитих вредности 

комбинујући материјал, угао и притисак 

прибора/материјала; 

 користи одабране садржаје као подстицај 

за стварање оригиналних цртежа; 

 

 разматра, у групи, како је учио/ла о 

изражајним својствима линија и где се та 

знања примењују; 

 

 црта разноврсним прибором и 

материјалом изражавајући замисли, 

машту, утиске и памћење опаженог; 

 



Уметничко наслеђе – значај наслеђа  искаже своје мишљење о томе како је 

развој цивилизације утицао на развој 

уметности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛИК 

Дводимензионални и тродимензионални облици. Правилни 

геометријски облици (геометријске фигуре и тела). Правилни 

облици у природи и у ликовној уметности. Неправилни облици; 

Својства облика. Величина облика. Боја облика. Реална и 

имагинарна функција облика. Карактеристични детаљи и 

својства по којима је облик препознатљив. Светлост као услов 

за опажање облика. Изглед  облика посматраног из различитих 

углова.  Стилизовање облика; 

Статични облици. Кретање облика (кретање статичних облика 

помоћу ветра и воде, карактеристично кретање бића и машина); 

Распоред облика у простору и њихово дејство на посматрача. 

Положај облика у равни – линија хоризонта, планови и 

величина облика у односу на растојање од 

посматрача.Преклапање, прожимање, додиривање облика; 

Поступци грађења апстрактних и фантастичних облика 

(превођење реалних облика у апстрактне одузимањем 

карактеристичних детаља, превођење реалних облика у 

фантастичне додавањем неочекиваних детаља, грађење 

имагинарних и апстрактних облика на основу једне, две и три 

информације...); 

Луминообјекти. ЛЕД технологија у савременој уметности. 

Обликовање простора светлом; 

Обликовање (дизајн) употребних предмета. Преобликовање 

материјала и предмета за рециклажу; 

Различити садржаји као подстицај за стваралачки рад (облици 

из природе и окружења, кретање у природи и окружењу, 

уметничка дела, етно наслеђе, садржаји других наставних 

 пореди облике из природе,  окружења и 

уметничких дела према задатим 

условима; 

 гради апстрактне и/или фантастичне 

облике користећи одабране садржаје као 

подстицај за стваралачки рад; 

 наслика реалне облике у простору 

самостално мешајући боје да би добио/ла 

жељени тон; 

 обликује препознатљиве 

тродимензионалне облике одабраним 

материјалом и поступком; 

 преобликује предмет за рециклажу 

дајући му нову употребну вредност; 

 комбинује ритам, линије и облике 

стварајући оригиналан орнамент за 

одређену намену; 

 објасни зашто је дизајн важан и ко 

дизајнира одређене производе; 

  разматра, у групи, како је учио/ла о 

облицима и где та знања примењује; 

 искаже своје мишљење о томе зашто је 

уметничко наслеђе важно; 

 



предмета...); 

Орнамент и орнаментика. Функција орнамента. Симетрија. 

Ритам линија, боја и облика у орнаменту; 

Уметничко наслеђе – наслеђе етно културе. Значајни римски 

споменици на тлу Србије. 

 

 

 

 

 

 

РИТАМ 

Поступци за безбедно и одговорно коришћење и одржавање 

прибора и радне површине; 

Материјал из природе, вештачки материјал, материјал за 

рециклажу, рециклирани материјал, импровизовани прибор, 

школски прибор и материјал, професионални прибор; 

Ритам у природи (смена дана и обданице, смена годишњих 

доба, таласи, падавине...); Ритам у простору (распоред 

тродимензионалних облика у природи, урбаним срединама и у 

ближем окружењу ученика). Ритам у структури (грађи) облика. 

Ритам у текстури природних и вештачких материјала; 

Врсте ритма. Правилан и неправилан ритам. Слободан ритам. 

Спонтани ритам (ритам линија, облика, мрља). Функције ритма 

– понављање боја, линија и/или облика да би се постигла 

динамичност (живост) или ред. Утисак који различите врсте 

ритма остављају на посматрача. Субјективни утисак кретања и 

оптичка илузија кретања;  

Ритам као принцип компоновања у делима ликовних 

уметности. Ритам у другим врстама уметности. Примена 

визуелног ритма у свакодневном животу; 

Различити ритмови као подстицај за стваралачки рад – звуци из 

природе и окружења, музика, кретање у природи и окружењу, 

плес...; 

Уметничко наслеђе – значај праисторијског наслеђа на 

простору Србије и у свету. 

 опише ритам који уочава у природи, 

окружењу и уметничким делима; 

 пореди утисак који на њега/њу остављају 

различите врсте ритма; 

 разматра, у групи, како је учио/ла о 

визуелном ритму и где та знања може 

применити; 

 гради правилан, неправилан и слободан 

визуелни ритам, спонтано или с 

одређеном намером; 

 користи, у сарадњи са другима, одабране 

садржаје као подстицај за стварање 

оригиналног визуелног ритма; 

 направи, самостално, импровизовани 

прибор од одабраног материјала; 

 искаже своје мишљење о томе зашто 

људи стварају уметност; 

 

 

 

 

 

 

Различите врсте комуникације од праисторије до данас; 

Невербална комуникација – читање информација; израз лица и 

карактеристичан положај тела; 

Читање визуелних информација (декодирање). Визуелно 

 пореди различите начине комуницирања 

од праисторије до данас; 

 обликује убедљиву поруку примењујући 

знања о ритму, линији, облику и 



ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

изражавање; 

Уметничко наслеђе – значај наслеђа за туризам и за познавање 

сопственог порекла. 

материјалу; 

 изрази исту поруку писаном, вербалном, 

невербалном и визуелном 

комуникацијом; 

 тумачи једноставне визуелне 

информације; 

−објасни зашто је наслеђе културе  важно.         

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИНИЈА 

-вербално- текстуални ( кроз разговор и дискусију дефинисање појма линија и њених карактеристика- 

својстава и врста); 

-илустративна- корелација са природом и појавом линије у природи; 

- подстицање на опажање различитих врста и карактера линија у природи; 

- практично- демонстративни поступак ( извлачење линија различитим ликовним техникама на различитим 

материјалима- меке оловке на различитим подлогама, темпере, колаж ); 

-примена игре као методе учења и приступа задатку; 

- дефинисање илустрацијом и демонстрацијом  линије као границе 3д облика у техници вајања; 

- креирање задатака; 

- подстицање, коректура (савети које наставник даје у току практичног рада, питања која наводе ученика на 

промишљање и развијање идеја); 

-увођење и примена савремених технологија у настави ( 3Д оловка, апликативни програми за цртање, 

виртуелна посета пећини Ласко, нпр); 

-кооперативно учење; 

-корелација са наставом информатике и рачунарства (цртање и сликање на рачунару); 

-корелација са музичком културом; 

-корелација са математиком, биологијом и историјом; 

- естетска анализа (изражавање ставова, идеја, мишљења и вредности на позитиван и аргуметован начин, 

тумачење и разумевање уметничког дела/ученичког рада); 

- вредновање, организовање одељењских изложби, учење на разликама и процена сопственог напретка; 

 

 

 

 

- вербално -текстуални - кроз објашњавање, разговор и дискусију 

дефинисање појма облика и његових карактеристика (својства и врсте, 2д и 3д облици, величине облика и 

међусобни односи, груписања, планови, реална и имагинарна функција облика..); 



 

 

 

 

 

 

 

ОБЛИК 

- илустративи- кроз конкретне примере из човекове средине, историје уметности и корелацијом са другим 

наставним предметима   ( за сваку наставну јединицу); 

- практично -демонстративни -кроз употребу разних прво појединачних основних, а потом комбинованих  

ликовних материјала и техника ( цртеж, слика, вајање, графика, колаж...); 

- креирање задатака; 

- подстицање, коректура; 

- естетска анализа заједно са ученицима ( ум. дела и ученичких радова ) и вредновање; 

-корелација са историјом, биологијом, математиком; 

-вербално илустративни подстицај кроз заједничко дефинисање појма светлински објекти и колаж- примена 

у енеријерима као витражи, амбијентална решења и зидне декорације, као фасаде, илустрација... 

-ЛЕД технологија у савременој уметности, обликовање простора светлом; 

- корелација са примерима из историје уметности ( архитектура, илустрација), књижњвности, позориштем ( 

сцена ), музиком; 

- виртуелна посета неком музеју; 

 

- демонстрација и примена нових материјала ( разне провидне фолије у боји, дијапројектори, провидни и 

непровидни папири); 

- креирање задатка, 

- прећење, коректура, естетска анализа и вредновање дечијих радова; 

-вербално илустративним методама уз објашњавање, ест. анализу и  разговор заједно са ученицима 

дефинисати дизајн као грану ликовне уметности и њену утилитарну  и естетску функцију; 

- корелацијом са свакодневним употребним предметима ( подстаћи на опажање истих и креативно и естетско 

просуђивање); 

-обликовање и преобликовање употребних предмета, разговор о значају уметности за одржив развој; 

- креирање задатка; 

-подстицање ученика и вршење коректуре, давање предлога, сугестија, повратне информације о раду; 

- естетска анализа (изражавање ставова, идеја, мишљења и вредности на позитиван и аргуметован начин, 

тумачење и разумевање уметничког дела/ученичког рада; 

-  вредновање, организовање одељењских изложби, учење на разликама и процена сопственог напретка; 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИТАМ 

-илустративна корелација са природом (ритам у природи, смена дана и обданице, смена годишњих доба, 

падавине, таласи); 

- подстицање на опажање различитих врста ритмова у структури облика и у текстури природних и вештачких 

облика; 

- практично- демонстративни поступак ( израда задатака у којима се истиче понављање линија, боја,облика 

да би се постигла динамичност или ред); 

-корелација са музиком, плесом и књижевности; 

- креирање задатака; 

- подстицање, коректура; 

 

- вербално текстуални кроз објашњавање, разговор и дискусију дефинисање појма орнамента и његових 

главних карактеристика- ритам, симетрија, прецизност; 

- илустративни ( визуелно подстицајни) навођењем на давање конкретних примера орнамента из 

свакодневног живота; 

-корелацијом са народном традицијом, математиком, биологијом, географијом, техничким образовањем- 

улога и значај орнамента; 

- креирање задатка; 

-кооперативно учење; 

- коректура;  

- естетска анализа (изражавање ставова, идеја, мишљења и вредности на позитиван и аргуметован начин, 

тумачење и разумевање уметничког дела/ученичког рада; 

-  вредновање, организовање одељењских изложби, учење на разликама и процена сопственог напретка; 

 

 

 

 

 

 

ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

-вербално- илустративним подстицајима кроз разговор са ученицима  дефинисање и проширивање знања из 

области визуелног споразумевања  ( облицима, начинима, улогом, средствима и значајем ); 

- корелација са свакодневним животом, књижевношћу, драмским уметностима- фотографија, филм, 

телевизија, видео; 

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

-примена игре као методе учења и приступа задатку, невербална комуникација-читање информација; израз 

лица и карактеристичан положај тела; 



-кооперативно учење; 

- прећење, коректура, естетска анализа и вредновање дечијих радова; 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ наставе и учења музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко и 

критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког 

наслеђа и култури свога и других народа.  

 

Годишњи фонд: 72 часа 

 

ИСХОДИ 

(У оквиру области/теме ученик ће 

бити у стању да:) 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

- наведе начине и средства музичког 

изражавања у праисторији и античком 

добу; 

- објасни како друштвени развој утиче 

на начине и облике музичког 

изражавања;  

- искаже своје мишљење о значају и 

улози музике у животу човека;  

- реконструише у сарадњи са другима 

начин комуникације кроз музику у 

смислу ритуалног понашања и 

пантеизма;  

- идентификује утицај ритуалног 

понашања у музици савременог доба 

(музички елементи, наступ и сл.);   

 

 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

Човек у праисторији 

Улога музике у првобитном друштву; 

Човек и ритуал: улога музике у ритуалу 

(музичкоантрополошка истраживања); 

Магијска моћ музике; 

Елементи музичког тока: покрет, ритам (ритам као 

основа ритуала), коло/групни плес; 

Покрет: порекло плеса; 

Слушање/доживљај ритма телом; 

Најстарија фолклорна музичка традиција у Србији и 

светске баштине. 

Човек Антике 

Божанска природа музике: 

- митолошка свест античког човека;  

- музички атрибути богова;  

- музика и држава. 

Музика у храму и музика на двору; 



Примери различитих инструмената и музичких 

облика у античким цивилизацијама; 

Улога и место музике у античким цивилизацијама: 

Индија, Сумер/Вавилон, Кина, Египат, Грчка, Рим; 

Појава првих нотација, пентатоника; 

- класификује инструменте по начину 

настанка звука; 

- опише основне карактеристике 

удараљки; 

- препозна везу између избора врсте 

инструмента и догађаја, односно 

прилике када се музика изводи; 

- користи могућности ИКТ-а у примени 

знања о музичким инструментима 

(коришћење доступних апликација);   

 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

Најстарији инструменти: тело, удараљке, дувачки, 

жичани; 

Удараљке - настанак, првобитни облик и развој; 

Ритмичке удараљке као најједноставнија група 

инструмената; 

Мелодијске удараљке; 

 

- 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; 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

Елементи музичке изражајности - темпо, динамика, 

тонске боје различитих гласова и инструмената; 

Слушање вокалних, вокално-инструменталних и 

кратких инструменталних композиција, домаћих и 

страних композитора; 

Слушање дела најстарије фолклорне традиције 

српског и других народа; 

Слушање народних и уметничких дела 

инспирисаних фолклором народа и народности, 

различитог садржаја, облика и расположења, као и 

музичких прича;   



- користи могућности ИКТ-а за 

слушање музике; 

 

 

 

 

 

 

- пева и свира самостално и у групи; 

- примењује правилну технику певања 

(правилно дисање, држање тела, 

артикулација); 

- кроз свирање и покрет развија 

сопствену координацију и моторику; 

- користи различита средства 

изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и карактера 

композиције; 

- искаже своја осећања у току извођења 

музике; 

- примењује принцип сарадње и 

међусобног подстицања у заједничком 

музицирању; 

- учествује у школским приредбама и 

манифестацијама; 

- користи могућности ИКТ-а у извођењу 

музике (коришћење матрица, караоке 

програма, аудио снимака...); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

Певање 

 

Певање песама по слуху самостално и у групи; 

Певање песама из нотног текста солмизацијом; 

Извођење једноставних ритмичких и мелодијских 

мотива (у стилу) музике старих цивилизација 

певањем; 

Певање песама у комбинацији са покретом; 

 

 

Свирање 

 

 

Свирање песама и лакших инструменталних дела по 

слуху на инструментима Орфовог инструментарија 

и/или на другим инструментима; 

Свирање дечјих, народних и уметничких 

композиција из нотног текста; 

Извођење дечијих, народних и уметничких игара; 

Извођење једноставних ритмичких и мелодијских 

мотива (у стилу) музике старих цивилизација на 

инструментима или покретом; 

 

- користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких целина кроз 

певање, свирање и покрет; 

- изражава своје емоције 

 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

 

Креирање пратње за песме ритмичким и звучним 

ефектима, користећи притом различите изворе звука; 

Креирање покрета уз музику коју ученици изводе; 

Осмишљавање музичких питања и одговора, 



осмишљавањем мањих музичких 

целина; 

- комуницира у групи импровизујући 

мање музичке целине гласом, 

инструментом или покретом; 

- учествује у креирању школских 

приредби, догађаја и пројеката; 

- користи могућности ИКТ-а за музичко 

стваралаштво.   

ритмичка допуњалка, мелодијска допуњалка са 

потписаним текстом, састављање мелодије од 

понуђених мотива; 

Импровизација мелодије на задати текст; 

Импровизација дијалога на инструментима Орфовог 

инструментарија и другим инструментима; 

Израда једноставних музичких инструмената; 

Реконструкција музичких догађаја у стилу старих 

цивилизација.  

  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

Знање о музици кроз различите епохе има за циљ разумевање улоге музике у друштву, упознавање музичких 

изражајних средстава, инструмената, жанрова и облика. У начину реализације ових садржаја увек треба 

кренути од музичког дела, слушања или извођења. Час треба да буде оријентисан на улогу и природу музике, 

однос човека у датом периоду према њој и њеној намени, као и промишљању да ли је музика (и ако јесте, на 

које начине) била уметност какву је данас познајемо или и нешто друго. Информације које се тичу контекста 

(на пример историјске, антрополошке, културолошке природе) треба да буду одабране и пренесене у служби 

разумевања света музике у датом духу времена. Хронолошки аспект Музичке културе за пети разред 

доприноси корелацији знања и треба имати на уму да одређени предмети покривају информисаност о 

немузичким аспектима праисторије и антике на детаљнији и специфичнији начин. 

 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

Музички инструменти су незаобилазни елемент свих области Музичке културе. Како су, поред људског тела и 

гласа, једно од најстаријих средства изражавања човека, информације о првим музичким инструментима 

треба да проистекну непосредно из историјског контекста и свакодневног живота. У том смислу треба 

посебно обратити пажњу на везу између избора инструмената и догађаја, односно прилике када се и на који 

начин музика изводила некада и сада.  Инструменти Орфовог инструментаријума могу бити полазна тачка за 

класификацију инструмената у зависности од начина стварања звука (удараљке, дувачки и жичани). Посебан 

фокус је на инструментима из групе удараљки, као најједноставнијим и присутним од самог почетка музичког 

изражавања. Информације треба да буду сведене и усмерене на настанак, првобитан облик и развој, као и 

основне карактеристике, изражајне могућности и примену ритмичких и мелодијских удараљки.  У настави 

треба максимално тежити да се до знања о инструментима дође из непосредног искуства свирања, слушања и 

анализе, а не фактографским набрајањем података. У томе, као и у примени знања из ове области, могу 

помоћи и доступне IKT апликације. 



 

 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

Слушање музике је активан психички процес који подразумева емоционални доживљај и мисаону активност. 

Ученик треба да има јасно формулисана упутства на шта да усмери пажњу приликом слушања како би могао 

да прати музички ток (попут извођачког састава, темпа, начина на који је мелодија извајана, специфичних 

ритмичких карактеристика и сл.). Постепено, ови елементи музичког тока постају "константа" у процесу 

ученичке а/перцепције па наставник може да проширује опажајни капацитет код ученика усмеравајући 

њихову пажњу пре слушања на релевантне специфичности музичког дела. У контексту праисторије и антике, 

посебно треба обратити пажњу на везу између природе музичког тока и намене слушаног дела - описати 

специфичност одређених елемената музичког дела и звучни и карактерни ефекат који је њима постигнут, 

потом повезати са контекстом настанка дела и намене.  Композиције које се слушају својим трајањем и 

садржајем треба да одговарају могућностима перцепције ученика. Вокална, инструментална и вокално-

инструментална дела треба да буду заступљена равноправно. Код слушања песама посебно треба обратити 

пажњу на везу музике и текста, а код инструменталних дела на извођачки састав и изражајне могућности 

инструмената. Елементи музичке писмености су у служби горе наведеног. Ученичка знања из различитих 

области треба повезати и ставити у функцију разумевања дела које су ученици слушали, подстичући 

креативност и критичко мишљење. 

 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

Сваки аспект извођења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. Научна истраживања 

указују да читање с листа једноставног ритмичког записа активира највећи број когнитивних радњи, развија 

дугорочно памћење, осетљивост за друге учеснике у музичком догађају (тзв. тимски рад, толеранција) и фине 

моторичке радње. Квалитетно музичко изражавање има значајан утицај на психу ученика, а самим тим и на 

капацитет и могућност свих видова изражавања. Уједно је важно да се кроз извођење музике, а у оквиру 

индивидуалних могућности ученика, подстиче и развијање личног стила изражавања.   

С обзиром на то да ће певање и свирање произилазити и из историјског контекста, важно је имати на уму да 

начин извођења треба прилагодити у односу на дати контекст. Посебну пажњу треба усмерити на спонтане 

покрете као одговор на музику (плес) и покрете који имају одговарајуће значење у музичком чину (обред).   

Кроз примену на одговарајућим примерима музичких вежби и композиција, обрадити елементе музичке 

писмености. То су разлике између дура и мола, а-мол лествица (природна и хармонска), појам предзнака - 

повисилица и разрешилица, прости и сложени тактови, шеснаестина ноте у групи и предтакт. 

Певање 

Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког дела. Ученике не треба потцењивати у смислу 



поједностављеног литерарног и музичког садржаја. Што је музичко дело квалитетније, то је већи потенцијал 

природне позваности ученика да учествује у музичком догађају. 

Пре почетка певања потребно је спровести кратке вежбе за правилно дисање и распевавање. Посебно треба 

обратити пажњу на правилну дикцију. Рад на песми почиње фрагментима. У току рада треба указати на 

грешке, исправити их колико је то могуће, па тек на крају извести композицију у целини. Наставник треба да 

узме у обзир гласовне могућности ученика преодабира песама за певање. 

Уколико је у питању извођење песама најстарије музичке фолклорне традиције, треба неговати 

нетемперовани начин певања и дозволити природним бојама гласа да дођу до изражаја. То се може 

подстакнути пратњом која укључује природни инструмент (нетемперовани инструмент, као и људски глас). 

Такође, одређене песме ће карактерисати специфичан стил извођења (нпр. грлено певање). 

Свирање 

Приликом инструменталног музицирања користити ритмичке и мелодијске инструменте (Орфов 

инструментаријум, као и друге доступне инструменте). Пошто су ученици описмењени, свирање на 

мелодијским инструментима биће олакшано јер се могу користити нотни примери појединих песама које су 

најпре солмизационо обрађене. Примењујући принцип активног учешћа ученика на часу, свирањем се, поред 

осталог, развијају моторичке вештине, координација и опажајне способности.   

 

 

 

 

 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

 

Дечије музичко стваралаштво представља виши степен активирања музичких способности које се стичу у 

свим музичким активностима, а резултат су креативног односа према музици. Оно подстиче музичку 

фантазију, обликује стваралачко мишљење, продубљује интересовања и доприноси трајнијем усвајању и 

памћењу музичких репродуктивних и стваралачких активности и знања.  Стваралаштво може бити 

заступљено кроз:   

- музичка питања и одговоре,   

- компоновање мелодије на задати текст,  

- састављање ритмичке вежбе или мелодије од понуђених мотива,   

- импровизација игре/покрета на одређену музику,   

- илустрацију доживљаја музике,   

- израду музичких инструмената (функционалних или нефункционалних),   

- музичко-истраживачки рад,   



- осмишљавање музичких догађаја, програма и пројеката,   

- осмишљавање музичких квизова,   

- осмишљавање музичких дидактичких игара, игара са певањем, игара уз инструменталну пратњу или 

музичких драматизација,   

- креативну употребу мултимедија: IKT, аудио снимци, сликовни материјал, мобилни телефони...   

Уколико има могућности, могу се осмислити и реализовати тематски пројекти на нивоу одељења или разреда 

(племенска музика, музика на двору, у храму, пригодна музика...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања 

изобласти физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и 

рада. 

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

ОБЛАСТ/ТЕМА 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

САДРЖАЈИ  

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

 

− примени једноставнe комплексе 

простих и општеприпремних 

вежби 

− изведе вежбе (разноврсна 

природна и изведена кретања) и 

користи их у спорту, рекреацији 

и различитим животним 

ситуацијама 

− упореди резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст и 

сагледа сопствени моторички 

напредак 

 

Обавезни садржаји 

Вежбе за развој снаге 

Вежбе за развој покретљивости 

Вежбе за развој аеробне издржљивости 

Вежбе за развој брзине 

Вежбе за развој координације 

Примена националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и моторичких 

способности  

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТОВИ И 

СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Атлетика 

 

− комбинује и користи досегнути 

ниво усвојене технике кретања 

у спорту и свакодневном 

животу 

− доводи у везу развој физичких 

способности са атлетским 

дисциплинама 

Обавезни садржаји 

Техника истрајног трчања 

Истрајно трчање – припрема за крос 

Техника спринтерског трчања 

Техника високог и ниског старта 

Скок увис (прекорачна техника) 



Бацање лоптице (до 200 г) 

 

Препоручени садржаји 

Техника штафетног трчања 

Скок удаљ 

Бацања кугле 2 kg 

Бацање „вортекс-а“ 

Тробој 

Спортска 

гимнастика 

− одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим 

кретањима, изводи ротације 

тела 

− користи елементе гимнастике у 

свакодневним животним 

ситуацијама и игри 

− процени сопствене могућности 

за вежбање у гимнастици 

Обавезни садржаји 

Вежбе на тлу  

Прескоци и скокови 

Вежбе у упору 

Вежбе у вису 

Ниска греда 

Гимнастички полигон 

 

Препоручени садржаји 

Вежбе на тлу (напредне варијанте) 

Висока греда 

Трамболина 

Прескок 



Коњ са хватаљкама 

Вежбе у упору (сложенији састав) 

Вежбе у вису (сложенији састав); 

Основе 

тимских и 

спортских 

игара 

− користи елементе технике у 

игри 

− примењује основна правила 

рукомета у игри 

− учествује на унутародељенским 

такмичењима 

Обавезни садржаји 

Рукомет/минирукомет: 

Основни елементи технике и правила; 

- вођење лопте,  

- хватањa и додавањa лопте, 

- шутирања на гол, 

- принципи индувидуалне одбране 

- основна правила 

рукомета/минирукомета 

Спортски полигон 

 

Препоручени садржаји 

Напредни елементи технике, тактике и 

правила игре:  

- хватања котрљајућих лопти, 

- дриблинг, 

- шутирања на гол, 

- финтирање, 

- основни принципи колективне 

одбране. 

 

Плес и 

ритимика 

 

− 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 

Обавезни садржаји 

Покрети уз ритам и уз музичку пратњу 

Ритмичка вежба без реквизита 

Скокови кроз вијачу 



клтура  

 

Народно коло „Моравац“  

Народно коло из краја у којем се школа 

налази 

Основни кораци друшвених плесова 

Препоручени садржаји 

Вежбе са обручем 

Вежбе са лоптом 

Пливање 

− контролише и одржава  тело у 

води 

− преплива 25m слободном 

техником 

− скочи у воду на ноге 

− поштује правила понашања у, и 

око водене средине 

Обавезни садржаји 

Предвежбе у обучавању пливања 

Игре у води 

Самопомоћ у води 

 

Препоручени садржаји 

Плива једном техником 

Роњење у дужину 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

(Реализујe се кроз све наставне области и теме уз 

практичан рад) 

Физичко 

вежбање и 

спорт 

− објасни својим речима сврху и 

значај вежбања 

− 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 

Циљ и сврха вежбања у физичком и 

здравственом васпитању 

Основна правила 

Рукомета/минирукомета и Малог 

фудбала 

Понашање према осталим субјекатима 

у игри (према судији, играчима 

супротне и сопствене екипе) 

Чување  и  одржавање материјалних 

добара која се користе у физичком и 



− 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 спортско-

рекративних активности 

− прихвати сопствену победу и 

пораз у складу са „ферплејом“ 

− примењује научено у физичком 

и здравственом васпитању у 

ванредним ситуацијама 

− препозна естетику у физичком 

вежбању и спорту 

− направи план дневних 

активности 

здравственом васпитању 

Уредно постављање и склањање 

справа и реквизита неопходних за 

вежбање 

Упознавање ученика са најчешћим 

облицима насиља у физичком 

васпитању и спорту 

„Ферплеј” (навијање, победа, пораз 

решавање конфликтних ситуација) 

Писани и електорнски извори 

информација из области физчког 

васпитања и спорта 

Значај развоја физичких способности 

за сналажење у ванредним 

ситуацијама (земљотрес, поплава, 

пожар...) 

Физичко вежбање и естетика 

(правилно обликовање тела) 

Планирање дневних активности 

 
Здравствено 

васпитање 

− наведе примере утицаја 

физичког вежбања на здравље 

− разликује здраве и нездраве 

намирнице и њихову енергетску 

вредност 

− направи недељни  јеловник  

уравнотежене исхране уз помоћ 

наставника и израчуна 

трошкове.  

− примењује здравствено-

хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања  

Физичка активност, вежбање и здравље 

Основни принципи вежбања и врсте 

физичке активности 

Одржавање личне опреме за вежбање и 

поштовање здравствено-хигијенских 

мера пре и после вежбања 

Лична и колективна хигијена пре и 

после вежбања 

Утицај правилне исхране на здравље и 



− чува животну средину током 

вежбања 

развој људи 

Исхрана пре и после вежбања 

Вежбање и играње на чистом ваздуху – 

чување околине приликом вежбања 

 

 

 

ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ (ОФА) - 36 часова  

Број 

наст. 

теме 

Наставни  

садражај 

Број  

часова 
Обукa  

Увежба- 

вањe  
Проверa  

Технике 

оцењивања  

Ученичких 

постигнућа 

Исходи 

1 МАЛИ ФУДБАЛ 18 6 8 4 
Практичне 

вежбе, тест 

-користи елементе технике и 

примењује основна правила у игри 

2 АТЛЕТИКА 6 2 4 0 
Практичне 

вежбе 

-доводи у везу развој физичких 

способности са атлетским 

дисциплинама 

3 
СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА 
3 0 3 0 

Практичне 

вежбе 

-процењује сопствене могућности за 

вежбање у гимнастици 

 

4 

 

РУКОМЕТ 9 0 8 1 
Практичне 

вежбе 

-користи елементе технике и 

примењује основна правила у игри 

 УКУПНО 36 8 23 5 
  

 

5 ИЗЛЕТ 16 (2x8) 1.ШЕТЊА ДО ВРУТАКА 2.ШЕТЊА ДО КРЕМАНА 

6 РАДИОНИЦА 2 ЗДРАВА ИСХРАНА И ХИГИЈЕНА 

 УКУПНО 18 

УКУПНО ОФА 54 

 

 



 

 

Начин остваривања програма (методе и технике рада) 

Програмска концепција физичког васпитања у основној школи заснива се на јединству часовних, ванчасовних и ваншколских организационих 

облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља физичког васпитања. 

У програму су прецизирани оперативни циљеви с обзиром на пол, узраст, а програм се остварује кроз следеће фазе: утврђивање стања, 

одређивањерадних задатака за појединце и групе ученика; утврђивање средстава и метода за остваривање радних задатака; остваривање васпитних 

задатака; праћење и вредновање ефеката рада; оцењивање. 

Програмски задаци, осим на редоним часовима, и кроз ванчасовне и ваншколске облике рада као што су: крос, зимовање, слободне 

активности, такмичења, приредбе, јавни наступи... 

Програм полази од чињеница да се циљ не може остварити без активног и свесног учешћа ученика у наставним и другим облицима рада, те се 

предвиђа стицање одређених теоријских знања која омогућавају ученику да схватизаконитости процеса на којима се заснива физичко 

вежбање.Теоријско знање треба да буде усклађено са нивоом интелектуалне зрелости ученика, као и знањима стеченим из других предмета. 

Програмски садржаји односе се на оне вежбеи моторичке активности које чине основ за стицање трајних навика за вежбањем и за које школа 

има највише услова да их реализује. Како су за остваривање постављеног циља погодне и оне моторичке активности које нису обухваћене обавезним 

програмом, предвиђају се курсни облици наставе. То су скијање, пливање, клизање, као и оне активности за које је заинтересована средина у којој 

школа живи и ради. 

Ради остваривања постављених програмских задатака, одрђеним законским регулативама, прецизира се обавеза школе да обезбеди све 

просторне и материјалне услове рада за успешно остваривање врло сложених друштвених интереса у школском физичком васпитању. 

 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Циљ верске наставе јесте да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и религијских заједница 

које живе и делују на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући 

слободно усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање 

сопственог верског и културног идентитета. Ученици треба да упознају веру и духовне вредности сопствене, историјски дате цркве или 



верске заједнице у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних 

сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства. 

Задаци верске наставе су да код ученика: 

- развија отвореност и однос према Богу, другачијeм и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, 

према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни 

индивидуализам и егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у 

заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину 

Божју и за себе; 

- развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске 

заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између 

заједнице и властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом; 

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског 

стваралаштва у науци и другим областима; 

- изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према 

Богу, људима и природи. 

Разред: пети 

Годишњи фонд часова: 36 часова  

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршеној теми/области ученик ће: 
-моћи да сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног катихизиса у току 5. 

разреда основне школе; 

-моћи да уочи какво је његово предзнање из 

градива Православног катихизиса обрађеног у 

претходном циклусу школовања 

I  УВОД 

 

1. Упознавање са садржајем програма и начином 

рада 

2. Прелиминарна систематизација 

- моћи да именује неке политеистичке религије. 

- моћи да наведе неке од карактеристика 

политеистичких религија и културе старог века 

II - РЕЛИГИЈА И 

КУЛТУРА 

СТАРОГ СВЕТА 

1. Религија и култура старог света 

2. Човек тражи Бога (Човекова жеђ за Богом и 

вечним животом) 



3. Митови и легенде 

- 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; 

III - ОТКРИВЕЊЕ - 

СВЕТ БИБЛИЈЕ 

1. Божије Откривење 

2. Свето Писмо (настанак, подела) 

-моћи да преприча библијску причу о 

постању и доживи је као дело љубави Божије 

-моћи да увиди да је Бог поред видљивог света 

створио и анђеле 

-моћи да преприча библијску приповест о 

стварању човека и уочи да је човек сличан Богу 

јер је слободан 

-бити подстакнут на развијање осећаја личне 

одговорности према природи; 

-моћи да наведе неке од последица првородног 

греха по човека и читаву 

створену природу; 

-моћи да преприча неку од библијских прича до 

Аврама; 

-моћи да повеже причу о Нојевој барци са Црквом 

-бити подстакнут на послушност као израз 

љубави према Богу; 

IV - СТВАРАЊЕ 

СВЕТА И ЧОВЕКА 

1. Стварање света (Шестоднев) 

2. Стварање човека "по икони и подобију" 

3. Прародитељски грех 

4. Човек изван рајског врта (Каин и Авељ, Ноје, 

Вавилонска кула) 

-моћи да наведе неке од најважнијих 

старозаветних личности и догађаја 

-моћи да уочи везу старозаветних праотаца и 

патријараха са Христом 

-моћи да исприча да јеврејски народ 

прославља Пасху као успомену на излазак из 

Египта 

-моћи да извуче моралну поуку из 

библијских приповести 

V - СТАРОЗАВЕТНА 

ИСТОРИЈА СПАСЕЊА 

1. Аврам и Божији позив 

2. Исак и његови синови 

3. Праведни Јосиф 

4. Мојсије 

5. Пасха 



-моћи да препозна старозаветне личности и 

догађаје у православној 

иконографији.   

-  моћи да преприча библијски опис давања Десет 

Божијих заповести Мојсију; 

- моћи да наведе и протумачи на основном нивоу 

Десет Божјих заповести; 

- моћи да разуме да је од односа према 

Заповестима зависила и припадност Божијем 

народу; 

- бити подстакнут да примени вредности Декалога 

у свом свакодневном животу. 

VI - ЗАКОН 

БОЖИЈИ 

1. На гори Синају (Добијање Божијих заповести на 

гори Синају) 

2. Десет Божијих заповести (Садржај Десет Божјих 

заповести) 

3. Закон Божији као педагог за Христа (Смисао 

Декалога као припреме за Христа) 

- моћи да препозна на слици Ковчег Завета и 

Скинију и да у једној реченици каже шта је мана 

- моћи да именује најважније личности 

јеврејског народа у Обећаној земљи 

- моћи да уочи да је Светиња над 

светињама посебно место Божијег 

присуства 

- знати да је цар Давид испевао Псалме у славу 

Божију 

- моћи да наведе неке од старозаветних 

пророка 

- моћи да уочи да су старозаветни пророци 

најављивали долазак Месије 

-увидети значај покајања и молитве као „жртве 

угодне Богу“ на основу одељака поучних и 

пророчких књига 

VII - МЕСИЈАНСКА 

НАДА 

1.  „Земља меда и млека“ (Насељавање Обећане 

земље (Исус Навин, Самсон...) 

2. Цар Давид 

3. Соломон и јерусалимски храм 

4.  Псалми Давидови 

5. Старозаветни пророци 

6. Месијанска нада 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

I  УВОД 

 

Катихизација као литургијска делатност је заједничко 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: 1) теоријска настава (35 часова) 2) практична настава (1 час). Место реализације 

наставе: 1) Теоријска настава се реализује у учионици; 2) Практична настава се реализује у цркви - 



учешћем у литургијском сабрању; 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. 

II - РЕЛИГИЈА И 

КУЛТУРА 

СТАРОГ СВЕТА 

Катихета (вероучитељ) треба да упозна ученике са основним елементима религије и културе старог века, 

најзначајнијим паганским митовима и легендама о вечном животу и да припреми ученике за сусрет са 

Правим и Истинитим Богом који нам се открива у личном односу, а о чему нам сведоче Свето Писмо и 

Свето Предање. Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне 

наставе, која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ садржајима 

тема. У току реализације стављати нагласак више на 

доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно. Квалитет наставе се постиже када се 

наставни садржаји реализују у складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе 

разноврсних метода, облика рада и наставних средстава. Имајући 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 активности у наставном 

процесу. Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Цркву схвати као простор за 

остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и 

пуноћа његовог живота. Евалуацију наставе(процењивање успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина: 1) процењивањем 

реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића; 2) 

провером знања које ученици усвајају на часу и испитивањем ставова; Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: усмено испитивање; писмено испитивање и посматрање понашања 

ученика; 

III - ОТКРИВЕЊЕ - 

СВЕТ БИБЛИЈЕ 

Катихета је позван да код ученика развија свест о Богу као Личности која нам се открива и да их упозна 

са појмовима Светог Писма и Светог Предања, као и са узроком  и начином настанка Библије. 

Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне наставе, која 

својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно. 

Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са савременим педагошким 

захтевима у погледу употребе разноврсних метода, облика рада и наставних средстава. Имајући 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 активности у наставном процесу. Настава је успешно реализована ако је ученик 



спреман да Цркву схвати као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и 

Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота. Евалуацију наставе(процењивање 

успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на 

два начина: 1) процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића; 2) провером знања које ученици усвајају на часу и испитивањем ставова; 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз: усмено испитивање; писмено испитивање 

и посматрање понашања ученика; 

IV - СТВАРАЊЕ 

СВЕТА И ЧОВЕКА 

Катихета (вероучитељ) треба да упозна ученике са истином да Бог ствара свет из љубави како би му дао 

вечно постојање, да их оспособи да увиде посебну улогу човека као споне између Бога и створеног света 

коју му је (човеку) Бог наменио, објасни им повест о прародитељском греху и упозна их са његовим 

последицама, укаже им на начин на који се Бог стара о свету и човеку од Адама до Ноја и пробуди у 

ученицима одговорност за свет који их окружује. Реализација програма требало би да се одвија у складу 

с принципима савремене активне наставе, која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и 

проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно и информативно. Квалитет наставе се постиже када се наставни 

садржаји реализују у складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних 

метода, облика рада и наставних средстава. Имајући 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 активности у наставном 

процесу. Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Цркву схвати као простор за 

остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и 

пуноћа његовог живота. Евалуацију наставе(процењивање успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина: 1) процењивањем 

реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића; 2) 

провером знања које ученици усвајају на часу и испитивањем ставова; Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: усмено испитивање; писмено испитивање и посматрање понашања 

ученика; 

V - СТАРОЗАВЕТНА 

ИСТОРИЈА СПАСЕЊА 

Катихета (вероучитељ) треба да упозна ученике са старозаветним личностима и догађајима и њиховом 

повезаношћу са Христом, а посебно догађаја Пасхе, као и да им укаже на етичку вредност старозаветних 

списа, на библијску историју као сведочанство Божије бриге о свету и човеку, а осим тога и да их упозна 

са старозаветним мотивима у иконографији. Реализација програма требало би да се одвија у складу с 

принципима савремене активне наставе, која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и 

проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно и информативно. Квалитет наставе се постиже када се наставни 

садржаји реализују у складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних 

метода, облика рада и наставних средстава. Имајући 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 активности у наставном 

процесу. Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Цркву схвати као простор за 

остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и 

пуноћа његовог живота. Евалуацију наставе(процењивање успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина: 1) процењивањем 

реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића; 2) 

провером знања које ученици усвајају на часу и испитивањем ставова; Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: усмено испитивање; писмено испитивање и посматрање понашања 

ученика; 

VI - ЗАКОН 

БОЖИЈИ 

Катихета (вероучитељ) треба да објасни ученицима околности у којима је Бог дао Закон преко Мојсија, 

да им пружи основно знање о томе да се кроз Десет Божијих заповести остварује заједница Бога и људи 

и да оне представљају водич и припрему за Христове заповести љубави. Реализација програма требало 

би да се одвија у складу с принципима савремене активне наставе, која својом динамиком подстиче 

ученике на истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати нагласак 

више на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно. Квалитет наставе се постиже 

када се наставни садржаји реализују у складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе 

разноврсних метода, облика рада и наставних средстава. Имајући 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 активности у 

наставном процесу. Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Цркву схвати као простор 

за остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и 

пуноћа његовог живота. Евалуацију наставе(процењивање успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина: 1) процењивањем 

реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића; 2) 

провером знања које ученици усвајају на часу и испитивањем ставова; Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: усмено испитивање; писмено испитивање и посматрање понашања 

ученика; 

VII - МЕСИЈАНСКА 

НАДА 

Катихета (вероучитељ) треба да упозна ученике са појмом Обећана земља и његовим значајем за 

изабрани Народ Божији, да им објасни значај Старозаветне Скиније и Храма, да им укаже на улогу 

старозаветних царева и пророка, лепоту Давидових псалама, да им објасни појам Месије и предочи им 

специфичност библијског текста и омогући да доживе његову сликовитост. Реализација програма 

требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне наставе, која својом динамиком 

подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати 



нагласак више на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно. Квалитет наставе се 

постиже када се наставни садржаји реализују у складу са савременим педагошким захтевима у погледу 

употребе разноврсних метода, облика рада и наставних средстава. Имајући 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 активности у наставном процесу. Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да 

Цркву схвати као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и Тројичним 

Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота. Евалуацију наставе(процењивање успешности 

реализације наставе и остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина: 1) 

процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих 

листића; 2) провером знања које ученици усвајају на часу и испитивањем ставова; Непосредно описно 

оцењивање ученика може се вршити кроз: усмено испитивање; писмено испитивање и посматрање 

понашања ученика; 

 

 

 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем 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. 

 

Годишњни фонд: 36 часова 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

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

САДРЖАЈИ 

ЉУДСКА ПРАВА 

Права детета  

- разликује жеље од потреба и наведе примере везе између 

потреба и људских права; 

- препозна своје потребе, као и потребе других и да их 

уважава; 

- штити своја права на начин који не угрожава друге и 

њихова права; 

- учествује у доношењу правила рада групе и поштује их; 

- аргументује потребу посебне заштите права детета; 

Потребе и права 

Потребе и жеље. 

Потребе и права. 

Права и правила у учионици. 

Правила рада у учионици, доношење групних 

правила.  

Права детета у документима о заштити права 

Посебност права детета и људска права. 



- на примеру препозна уграђеност права деце у основним 

документима која уређују рад школе; 

- наводи примере и показатеље остварености и кршења 

дечијих права; 

- наводи чиниоце који утичу на остварење дечијих права; 

- поштује права и потребе ученика који су у инклузији у 

његовом одељењу/школи; 

- препозна ситуације кршења својих права и права других; 

- идентификује кршење људских права на примеру неког 

историјског догађаја;  

Конвенција о правима детета. 

Врсте права. 

Показатељи остварености и кршења дечијих 

права. 

Конвенција о правима детета у документима која 

се односе на школу.  

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Школа као заједница  

- поштује правила одељенске заједнице и правила на нивоу 

школе; 

- поступа у складу са моралним вредностима грађанског 

друштва; 

- искаже свој став о значају правила у функционисању 

заједнице; 

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

- наводи начине демократског одлучивања; 

- препозна одговорност одраслих у заштити права деце; 

- објасни улогу појединца и група у заштити дечијих права; 

- реално процени сопствену одговорност у ситуацији 

кршења нечијих права и зна коме да се обрати за помоћ;  

Права и функционисање заједнице 

Моје заједнице. 

Школа као заједница. 

Одлучивање у учионици и школи. 

Гласање и консензус као демократски начини 

одлучивања.  

Одговорности и обавезе у заједници 

Одговорност деце. 

Одговорности одраслих (родитеља, наставника).  

Кршење и заштита права 

Шта могу и коме да се обратим у ситуацијама 

насиља.  

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Сукоби и насиље  

- препозна и анализира сличности и разлике између ученика 

у групи; 

- прихвата друге ученике и уважава њихову различитост; 

- проналази примере моралних поступака у књижевним 

делима које чита, у медијима и у свакодневном животу; 

- наводи примере из свакодневног живота предрасуда, 

стереотипа, дискриминације, нетолеранције по различитим 

основама; 

- проналази примере нетолеранције и дискриминације у 

књижевним делима која чита; 

- у медијима проналази примере предрасуда, стереотипа, 

дискриминације, нетолеранције по различитим основама и 

критички их анализира; 

- препозна и објасни врсте насиља; 

- прави разлику између безбедног и небезбедног понашања 

на друштвеним мрежама; 

Наши идентитети 

Наше сличности и разлике 

(раса, пол, национална припадност, друштвено 

порекло, вероисповест, политичка или друга 

уверења, имовно стање, култура, језик, старост и 

инвалидитет). 

Стереотипи и предрасуде. 

Дискриминација. 

Толеранција.  

Сукоби и насиље 

Сукоби и начини решавања сукоба. 

Предности конструктивног решавања сукоба. 

Врсте насиља: физичко, активно и пасивно, 

емоционално, социјално, сексуално, дигитално. 

Реаговање на насиље. 

Начини заштите од насиља.  



- заштити од дигиталног насиља; 

- анализира сукоб из различитих углова (препознаје потребе 

учесника сукоба) и налази конструктивна решења 

прихватљива за све стране у сукобу; 

- аргументује предности конструктивног начина решавања 

сукоба;  

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ  

- препознаје примере грађанског активизма у својој школи и 

исказује позитиван став према томе; 

- идентификује проблеме у својој школи; 

- прикупља податке о проблему користећи различите изворе 

и технике; 

- осмишљава акције, процењује њихову изводљивост и 

предвиђа могуће ефекте; 

- активно учествује у тиму, поштујући правила тимског рада 

(у групној дискусији показује вештину активног слушања, 

износи свој став заснован на аргументима, комуницира на 

неугрожавајући начин); 

- учествује у доношењу одлука у тиму/групи поштујући 

договорене процедуре и правила; 

- учествује у извођењу акције; 

- процењује ефекте спроведене акције и идентификује 

пропусте и грешке; 

- презентује, образлаже и аргументује изабрану акцију и 

добијене резултате за унапређивање живота у школи.  

Планирање и извођење акција у школи у корист 

права детета 

Учешће ученика у школи. 

Избор проблема. 

Тражење решења проблема. 

Израда плана акције. 

Анализа могућих ефеката акције. 

Планирање и извођење акције. 

Завршна анализа акције и вредновање ефеката. 

Приказ и анализа групних радова.  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Српски језик и књижевност 

Матерњи језик 

Историја 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Информатика и рачунарство  

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

Програм наставног предмета грађанско васпитање, у другом циклусу основног образовања и васпитања, организован је по моделу 

спирале и оријентисан је на остваривање исхода. Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу онога што су стекли учећи 



овај предмет. Они представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у четири области (Људска права, 

Демократско друштво, Процеси у савременом свету и Грађански активизам) које се налазе у свим програмима другог циклуса. Теме по 

областима се спирално развијају што значи да се постојећи садржаји из разреда у разред проширују и продубљују, а многи исходи се 

надограђују или се, ако је у питању вештина, унапређују. Типичан пример таквог исхода су они који се односе на комуникацију. Активно 

слушање и конструктивно реаговање су исходи који се постепено унапређују кроз бројне активности и садржаје. Слично је и са јачањем 

осетљивости за потребе и права других, препознавање дискриминације и многе друге исходе који се не могу брзо и лако остварити 

обрадом само једног програмског садржаја. Све четири области су једнако важне, а наставник их, у непосредном раду са ученицима, 

интегрише јер између њих постоји природна веза.  

У програму су наведени садржаји које наставник може да допуњује, проширује и мења према конкретним потребама и плану сопственог 

рада али увек имајући у виду исходе које треба остварити. Редослед наведених исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја за 

постизање општег циља предмета. Између исхода, како у оквиру једне, тако и више области, постоји повезаност. Остваривање једног 

исхода доприноси остваривању других исхода. Многи исходи су процесни и представљају резултат кумулативног дејства образовно-

васпитног рада, током дужег временског периода. Посебност грађанског васпитања је у томе што је оно део ширег концепта образовања за 

демократију и грађанско друштво и у том смислу је тесно повезано са другим предметима, ваннаставним активностима и уопште етосом 

школе.  

По врсти, исходи могу бити:  

а) сазнајни (нпр. објасни улогу појединца и група у заштити дечијих права);  

б) емоционални (нпр. препозна своје потребе, као и потребе других);  

в) вољни (нпр. учествује у извођењу акције);  

г) комбиновани (нпр. препознаје примере грађанског активизма у својој школи и исказује позитиван став према томе јер ставови садрже 

сазнајну, емоционалну и вољну компоненту).  



Сазнајни исходи се најлакше остварују, али тек кад су исходи све три врсте остварени општи циљ предмета је достигнут у потпуности. 

Зато није довољно познавати принципе конструктивне комуникације већ и комуницирати на такав начин. У овом програму постоје многи 

исходи који су вољни и манифестују се у понашању ученика али треба имати у виду да је за њихово остварење потребно више времена и 

више прилика да се научено непосредно практикује. Образовање за демократију није исто што и образовање о демократији. Зато овај 

програм тежиште не ставља на знања, већ на вештине применљиве у свакодневном животу у демократској заједници, на демократске 

ставове и вредности о универзалности права, једнакости, слободи и одговорности, социјалној осетљивости и припадности заједници, уз 

спремност да се активно делује за сопствену добит као и добит других.  

Остваривање овако постављених исхода захтева примену различитих интерактивних облика рада као и одабир и коришћење одговарајућих 

метода и техника рада са ученицима. Наставници су у прилици да бирају: радионице, симулације, играње улога, студије случаја, дебате, 

дискусије, пројекте, истраживања, промоције, покретање акција као и да сами осмисле неке друге активности. За ученике петог разреда 

неке од ових метода рада су новина те их треба постепено навикавати на начин рада где су и они активни креатори наставе.  

Садржај грађанског васпитања има природну везу са другим наставним предметима. То се види у исходима који се односе на 

препознавање добрих примера и кршење људских права у садржајима који се обрађују у историји или у књижевним делима која се читају у 

оквиру српског језика и књижевности, односно матерњег језика. Из тог разлога, међупредметно планирање је велика подршка остварењу 

циља овог предмета.  

Посебну пажњу треба обратити на последњу област програма где се претходно стечена знања и вештине интегришу и практикују. Акције 

треба да буду мале и изводљиве али да имају све неопходне кораке. Ученике треба охрабривати када наиђу на тешкоће и јасно указивати да 

су и неуспеле акције такође добре, јер њиховом анализом долазимо до увида који су кораци били погрешни. Бројни су примери тема у 

оквиру којих се могу осмислити акције у школи у корист права детета. На пример, вршњачка подршка је важан сегмент укупне подршке 

инклузивног образовања, тако да је укљученост младих људи у овај сегмент живота и рада школе веома значајан. Он се огледа управо у 

заједничком промишљању наставника и ученика на тему како осмислити план подршке, како га најуспешније реализовати, водећи рачуна о 

потребама сваког ученика обухваћеног инклузивним образовањем.  



У предмету грађанско васпитање продукти ученичких активности имају посебан значај. Они могу бити различите врсте као што су 

постери, аудио-визуелни записи, презентације, прикази резултата истраживања, представе и друго. Они се могу користи при интеграцији 

или рекапитулацији обрађених садржаја, процени напредовања ученика, као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти се 

могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у 

локалној заједници или локалним медијима.  

За реализацију наставе овог предмета и остваривање дефинисаних исхода, врло је важна улога наставника. Он је модел који својим 

понашањем даје пример и доприноси стварању демократске атмосфере која је погодна за размену и аргументовање идеја и мишљења међу 

ученицима; он је тај који даје повратне информације и подстиче ученике на разумевање односа у групи. Конструктивна комуникација и 

демократске процедуре нису само циљ већ и начин да се остваре жељени исходи. Битно је да наставник обезбеди равноправну укљученост 

сваког ученика (уважавајући различитост како у стиловима учења тако и у типу личности). Реализација програма треба да се одвија у 

складу са принципима интерактивних односа (активне, проблемске и истраживачке наставе), са сталним рефлексијама на одговарајуће 

појаве из друштвеног контекста (прошлости и још више садашњости). Посебан захтев за наставнике представља потреба за припремом 

нових, актуелних материјала који најбоље одговарају садржају и исходима. Они се могу наћи у различитим изворима информација. За 

реализацију појединих тема могу се користити филмови јер активирају когнитивну и афективну страну личности и подстицајно делују на 

ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Не треба занемарити ни интернет и различите социјалне мреже јер су то облици 

комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми живота у савременом свету, али и 

разговарати о говору мржње, нетолеранцији, другим облицима кршења права, као и дигиталном насиљу. Наставник треба да обезбеди да се 

на часу сваки ученик осећа уважено, прихваћено и добродошло у својој различитости, уз обавезу да поштује и уважи друге и другачије 

погледе и мишљења. Наставник треба да подстиче код ученика способност да разумеју сопствену одговорност у ситуацијама 

дискриминације и насиља, као и да бирају конструктивне начине реаговања на њих.  

Због специфичног статуса предмета (изборност у сваком разреду) сасвим је извесно да ће група у петом разреду бити хетерогена по 

искуству у области грађанског васпитања (најчешће промене изборног предмета дешавају се на преласку у други циклус). Зато је важно на 

почетку школске године пажљиво и уз поштовање процедура донети правила рада (јер група без реда и основних правила не може бити 

демократска). Битно је и да сви ученици учествују у доношењу правила како би свима била разумљива њихова функција. А да би се 

поштовала важно је да се договоре и прихвате начини њихове контроле (ученици одлучују о мерама за њихово непоштовање). Неколико 



првих часова су прилика да се ученици подсете шта су научили, да размене сопствена знања, ставове, вредности и вештине као и да се 

уведу у садржаје којима ће се бавити. Посебну пажњу треба обратити на ученике који се по први пут у петом разреду сусрећу са овим 

предметом. На основу утврђених потреба ученика, наставник ће планирати реализацију наставе за сваку конкретну групу. Таква ситуација 

неуједначеног предзнања је прилика за вршњачко учење јер током часа грађанског васпитања ученици уче једни од других и доприносе 

настави својим искуствима, знањима и способностима.  

Значај предмета налази се и у чињеници да исходи грађанског васпитања у великој мери доприносе развоју неколико међупредметних 

компетенција и да се његови садржаји врло добро уклапају у различите ваннаставне активности. Посебно је значајан допринос развоју 

међупредметне компетенције комуникација јер се при раду на свим садржајима инсистира на исказивању сопственог мишљења, осећања, 

ставова и то на начин који не угрожава друге, као међупредметне компетенције решавање проблема јер је приступ предмету да се у свакој 

тематској целини ученици оснажују да препознају проблеме али и активно траже решења.  

Чињеница да се предмет описно оцењује не умањује потребу да се континуирано прати напредовање ученика у достизању исхода које 

започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његово даље напредовање. 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. Грађанско васпитање пружа изузетну 

могућност за неговање саморефлексије (промишљање ученика о томе шта зна, уме, може) и подстицање саморегулације процеса учења 

кроз постављање личних циљева напредовања и планирања како да се остваре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РУСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ учења руског језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних 

вештина и развијањем способности и метода учења страног језика. 

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, 

његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и 

сазнања o функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика 

која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме 

вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и  

самостално, учење истог или другог страног језика.  

 

 

 

Пре 

дметни исходи 

 

 

 

Стандарди 
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Назив теме/ садржај 

К
љ

у
ч

н
и

п
о
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о
в

и
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д

р
ж

а
ја

 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

(Дидактичко-

методичко упутство) 

 

Начин провере 

остварености 

исхода 

- 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 

ДСТ.1.1.2. Разуме значење 

најфреквентнијих речи, 

фраза и других основних 

лексичких елемената у 

оквиру једноставних, 

кратких , јасно 

контекстуализованих 

усмених исказа. 

ДСТ.1.1.3. Разуме и прати 

једноставна упутства и 

обавештења која се односе 

на познате ситуације, а 

исказана су спорим темпом 

и разговетно. 

ДСТ.1.1.4. Разуме споро и 

- 
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м
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о
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н
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а
ц

и
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Привет. Россия! 

( 4о+5у) 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  Слушање 

и читање краћих, 

једноставнијих 

текстова који се односе 

на дате комуникативне 

ситуације (дијалози, 

наративни текстови, 

формулари и сл.); 

реаговање на усмени 

или писани импулс 

саговорника 

(наставника, вршњака 

и сл.) и иницирање 

М
а
ск

о
т
а
 М

и
ш

к
а
, 

су
в

ен
и

р
и

П
о
зд

р
а
в

љ
а
њ

е,
х
о
б
и

 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког материјала: 

илустрација, шема, 

графикона, ППТ 

Увођење ученика у 

главне појмове. Читање, 

писање, увежбавање 

правилног изговора и 

ритма руске речи кроз 

песме и брзалице. 

Демонстративно – 

експериментална: 

уџбеник Клетов радна 

свеска, ЦД, компјутер, 

пројектор, табла, прво 

теоријски, а потом и 

Формативно, 

свакодневно  

оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика 

Самоевалуација 

и евалуација на 

крају месеца и 

током 

појединих 

часова 

Домаћи 

задатак  

 



неколико везаних 

исказа саопшти 

информације о себи 

и другима;   

- 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 gr шећера, 300 gr 

брашна и сл..   

разговетно артикулисана 

јасно контекстуализована 

питања која се односе на 

непосредне личне потребе и 

интересовања, породицу, 

блиско окружење. 

ДСТ.1.1.5. Разуме основни 

смисао најједноставније 

конверзације, тј. предмет 

разговора који прати, 

уколико саговорници 

говоре довољно разговетно 

и споро.ДСТ.3.3.1. Разуме 

основне сличности и 

разлике између своје и 

циљних култура у 

различитим аспектима 

свакодневног живота и 

прихвата постојање разлика. 

ДСТ.3.3.2. Разуме основне 

сличности и разлике између 

своје и циљних култура у 

области умећа живљења и 

прихвата постојање 

разлика; примењује неке 

основне елементе у области 

умећа живљења (нпр. начин 

обраћања и поздрављања). 

ДСТ.3.3.3. Разуме и 

избегава основне облике 

непримереног/неприкладног 

понашања у контексту 

циљних култура. 

 

 

комуникације; усмено и 

писaно давање 

информација о себи и 

тражење и давање 

информација о другима 

(СМС, имејл, 

формулари, чланске 

карте, опис 

фотографије и сл.).  

Садржаји  Привет! 

Меня зов ут Мария. 

Как тебя зовут? Я - 

Ирина. Можно просто 

Ира. Мне 12 лет. 

Здравствуйте, Иван 

Владимирович. Добрый 

день, ребята! Как дела? 

Сколько тебе лет? Я из 

России, из Москвы. Ты 

откуда? Я живу в 

Воронеже. Я живу в 

городе Ниш. На какой 

улице ты живёшь? Я 

живу на улице 

Гагарина, дом 12, 

квартира 14. Это на 

каком этаже? На 

втором. Дай мне, 

пожалуйста, свой номер 

телефона. У тебя есть 

имейл (адрес 

электронной почты)? 

Это мои родители. Мою 

маму зовут Вера, папу - 

Николай. Я 

родился/родилась 15 

мая. Когда у тебя де нь 

рождения? Я 

занимаюсь спортом, 

практично, применом на 

примерима, а потом и 

самостално давање 

примера од стране 

ученика 

Коришћење  Клет-овог  

е -уџбеника: тестови, 

видео записи са 

питањима, ППТ; едмодо 

платформе и др. 

Користити 

методе/технике и облике 

рада, које активирају 

ученике и у којима су 

самосталнији у раду: 

анализа слика ППТ, 

видео материјали 

Обезбеђивање 

корелације са сродним 

предметима: географија,  

ликовно- цртежи 

Москве, музичко 

васпитање-, верска 

настава- грађанско 

васпитање-

историја,српски језик 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког материјала: 

карикатура, 

илустрација, табела,  

ППТ, питања 

Посета локалном музеју 

и културно-историјским 

споменицима,галеријама 

историјском архиву или 

видео материјал  

Коришћење е-уџбеника, 

едмодо платформе и др. 



тренируюсь три раза в 

неделю. 

 Презент повратних 

глагола: заниматься, 

тренироваться . 

Презент глагола жить . 

Конструкције за 

изражавање 

посесивности: у+ ген. 

личних заменица и 

именица ( у меня, у 

тебя, у неё, у него у нас, 

у вас, у них; у Ивана, у 

Ирины ).  

(Интер)културни 

садржаји: устаљена 

правила учтивости; 

имена, патроними, 

презимена и надимци; 

адреса; формално и 

неформално 

представљање; степени 

сродства и родбински 

односи; нумерисање 

спратова 

 

 

 

Припремање наставника 

за часове, водећи рачуна 

о особеностима 

одељења 

Користити разноврсне 

технике/методе и облике 

рада   

Обезбеђивање 

корелације са сродним 

предметима: музичка 

култура, верска настава, 

грађанско 

васпитање,српски језик 

Упућивање ученика на 

коришћење додатне 

литературе, интернета, 

енциклопедија, ради 

израде паноа, кратких 

записа, кратких 

излагања 

Коришћење  е-уџбеника, 

едмодо платформе и др. 

Постављање ученика у 

различите ситуације 

евалуације и 

самоевалуације  

 

 

разуме 

једноставнији опис 

особа, биљака, 

животиња, 

предмета, појaва 

или места; - 

упореди и опише 

карактеристике 

ДСТ.1.1.6. Препознаје 

лична и друга имена, као и 

најуобичајеније 

интернационализме, разуме 

фреквентне речи и изразе. 

ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и 

једноставне поруке у 
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 Кафе „Планета“ (4о+6у) 

       Језичке активности 

у комуникативним 

ситуацијама  Слушање 

и читање 

једноставнијих описа 

живих бића, предмета, 

појава и места и 

о
зд

р
а
в

љ
а
њ

е 

п
р
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л

и
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ћ
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 Припремање наставника 

за часове, водећи рачуна 

о особеностима 

одељења 

Користити разноврсне 

технике/методе и облике 

рада   

Обезбеђивање 

Формативно, 

свакодневно  

оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика  

Самоевалуација 

и евалуација на 



живих бића, 

предмета, појава и 

места, користећи 

једноставнија 

језичка средства; 

белешкама, електронским 

порукама (мејл, СМС).  

ДСТ.1.1.8. Разуме 

најједноставна упутства, 

уколико укључују и 

визуелне елементе. 

ДСТ.1.1.9. Разуме општи 

смисао и главне 

информације у 

најједноставнијим врстама 

текстова (натписи, огласи, 

вести, кратки извештаји, 

сервисне информације, 

временске прогнозе, 

брошуре, проспекти, 

рекламе, стрипови), 

уколико су праћени 

илустративним елементима 

и препознатљивим начином 

графичког 

обликовања.ДСТ.2.1.1. 

Разуме фреквентне речи и 

изразе као главне носиоце 

значења у кратким 

саопштењима на блиске 

теме 

ДСТ.2.1.2. Разуме 

једноставније поруке личне 

природе. 

ДСТ.2.1.3. Разуме 

једноставнија упутства и 

поступа у складу с њима. 

ДСТ.2.1.4. Разуме краћа 

њиховог поређења; 

усмено и писано 

описивање/поређење 

живих бића, предмета, 

појава и места; израда и 

презентација пројеката 

(постера, стрипова, 

ППТ-а, кратких 

аудио/видео записа, 

радио емисија и 

слично).  Садржаји  Кто 

мальчик в чёрных 

джинсах и белой 

рубашке? Что надела 

Маша? Она надела 

зелёную юбку и зелёную 

футболку. Она высокая 

и стройная. У неё 

голубые глаза и 

длинные светлые 

волосы. Какие у тебя 

глаза? Какой у тебя 

рост? Какого цвета у 

тебя футболка? 

Посмотрите, я надел 

сегодня новые джинсы! 

Мой брат умный, но не 

очень трудолюбивый. 

На улице Князя 

Михаила есть книжные 

магазины. В центре 

нашего города большой 

торговый центр 

недалеко от книжного 

магазина. Москва - 

столица России. Санкт - 

Петербург - северная 

столица России. Москва 

больше Санкт 

корелације са сродним 

предметима:српски 

језик, ликовна 

култура, биологија 

Упућивање ученика на 

коришћење додатне 

литературе, интернета, 

енциклопедија, ради 

израде паноа, кратких 

записа, кратких 

излагања 

Коришћење  е-уџбеника, 

едмодо платформе и др. 

Постављање ученика у 

различите ситуације 

евалуације и 

самоевалуације   

 

крају месеца и 

током 

појединих 

часова 

Домаћи 

задатак  

Писана провера 

вежба 10. мин 



саопштења и питања која се 

односе на блиску и познату 

тематику ДСТ.2.2.1. 

Препознаје и разумљиво 

изговара већину гласова и 

гласовних група, уз 

одређена прозодијска 

ограничења (акценти, 

интонација, дужина).  

ДСТ.2.2.2. Исправно 

записује фреквентне и 

увежбане краће речи, 

познаје и примењује 

одређен број основних 

правописних правила. 

 

 

 

Петербурга. Белград 

меньше Москвы. У 

меня есть кошка. Её 

зовут Мурка. Она 

маленькая, белая. 

 

 

Придеви. Род, број и 

слагање с именицама. 

Конструкције за 

изражавање 

посесивности: у+ ген. 

личних заменица и 

именица ( у меня, у 

тебя, у неё, у него у нас, 

у вас, у них; у Ивана, у 

Ирины ). Присвојне 

заменице: мой, твой, 

наш, ваш, их. Слагање с 

именицама. Прошло 

време фреквентних 

глагола. Прост 

компаратив больше, 

меньше, лучше .  

(Интер)културни 

садржаји: Русија и 

Србија: градови; биљни 

и животињски свет.   

Позив 

разуме 

једноставније 

предлоге и одговори 

на њих; - упути 

једноставан 

предлог; - пружи 

одговарајући 

изговор или 

одговарајуће 

оправдање 

ДСТ.1.1.10. Чита наглас 

(изражајно) краткe и 

једноставне текстове 

(показујући да прати њихов 

општи смисао).  

ДСТ.1.1.11. Успоставља и 

одржава друштвени контакт 

користећи најједноставнија 

језичка средстава приликом 
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Школа Nȯ3  

(4о+7у)Језичке 

активности у 

комуникативним 

ситуацијама  Слушање 

и читање 

једноставниjих 

текстова који садрже 

предлоге; усмено и 

писано преговарање и 
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 Припремање наставника 

за часове, водећи рачуна 

о особеностима 

одељења и предзнањима 

ученика 

Користити разноврсне 

технике/методе и облике 

рада   

Обезбеђивање 

корелације са сродним 

Формативно, 

свакодневно  

оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика 

Самоевалуација 

на крају месеца 

и током 

појединих 



- 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 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; 

поздрављања, 

представљања, 

добродошлице, окончања 

комуникације, 

захваљивања, извињавања, 

давања података о себи, 

распитивања о основним 

подацима који се тичу 

саговорника. 

ДСТ.1.1.12. Саопштава 

саговорнику основне 

информације о себи и 

најближем окружењу 

(породица, кућни љубимци, 

место становања, школа, 

хоби). 

ДСТ.1.1.13. 

Најједноставнијим језичким 

средствима тражи од 

саговорника одређени 

предмет. 

ДСТ.1.1.14. 

Најједноставнијим језичким 

средствима, уз употребу 

увежбаних фраза, именује и 

описује људе и ствари из 

свог непосредног окружења 

или везане за лична 

иДСТ.2.3.6. Познаје 

животне услове који владају 

у појединим екосистемима 

света (клима, географске 

одлике и сл.) где се користи 

страни језик. 

ДСТ.2.3.7. Препознаје да 

договарање око 

предлога и учешћа у 

заједничкој 

активности; писање 

позивнице за 

прославу/журку или 

имејла/СМС-а којим се 

уговара заједничка 

активност; 

прихватање/одбијање 

предлога, усмено или 

писано, уз поштовање 

основних норми 

учтивости и давање 

одговарајућег 

оправдања/изговора.  

Садржаји  Давай 

играть в 

футбол/баскетбол! 

Поиграем вместе? 

Пусть Витя играет в 

футбол. Приглашаю 

тебя ко мне на день 

рождения/вечеринку. 

Приходи ко мне на 

вечеринку! Ты 

сможешь прийти ко мне 

на день рождения 

завтра в семь? 

Вечеринка у 

менядома/в кафе. 

Спасибо за 

приглашение, я 

обязательно приду. К 

сожалению, я не смогу 

прийти, я должен 

присмотреть за братом. 

Извини, но я не смогу 

прийти. В 

предметима: српски 

језик, физичко 

васпитање, верска 

настава и грађанско 

васпитање. 

Осмишљавање додатног 

материјала 

Комбиновање 

различитих врста 

дидактичког материјала: 

карикатура, 

илустрација, шеме-мапе 

ума из уџбеника, табеле,  

ППТ, видео записи и др. 

Упућивање ученика на 

коришћење додатне 

литературе, интернета, 

енциклопедија...   

Коришћење  е-уџбеника 

и едмодо платформе 

Израђује помоћна 

наставна средства: 

паное, карте, шеме, 

лозе...  

 

часова 

Домаћи 

задатак  

Писана 

провера-вежба 

контролни 

задатак у 

децембру 

 



постоји повезаност појава 

из прошлости са појавама из 

садашњости циљних 

култура. 

ДСТ.2.3.8. Представља и 

укратко описује на циљном 

језику неколико познатих 

личности и појава из 

циљних култура, као и оне 

за које показује 

интересовање. 

ДСТ.3.1.1. Разуме 

саопштења, упутства, молбе 

итд. које се тичу његових 

потреба и интересовања. 

ДСТ.3.1.2. Разуме основни 

смисао и главне 

информације из разговора 

двоје или више 

(са)говорника, уколико се 

говори разговетно и 

умереним темпом. 

ДСТ.3.3.1. Разуме основне 

сличности и разлике између 

своје и циљних култура у 

различитим аспектима 

свакодневног живота и 

прихвата постојање разлика. 

ДСТ.3.3.2. Разуме основне 

сличности и разлике између 

своје и циљних култура у 

области умећа живљења и 

прихвата постојање 

ечеринка/день 

рождения, к 

сожалению, без меня. 

Давай пойдём в кино 

завтра? Где 

встречаемся? Около 

метро. Во сколько? В 

пять. Заповедни начин; 

треће лице 

једнине/множине: 

Пусть Саша играет! ; 

прво лице множине (с 

речцом давай и без ње): 

Поиграем вместе! Дава 

й поиграем вместе! 

Давай играть вместе! 

 Предлошко-падежне 

конструкције (у, около, 

без + ген; к + дат; в, на 

+ ак; с, за + инстр, в, на 

+ лок). Интонација 

упитних исказа без 

упитне речи. Садашње 

време у значењу 

будућег. Модалне 

конструкције (личне и 

безличне): Мне надо; я 

должен/должна . 

(Интер)културни 

садржаји: прикладно 

позивање и 

прихватање/одбијање 

позива.   



разлика; примењује неке 

основне елементе у области 

умећа живљења (нпр. начин 

обраћања и поздрављања). 

 

 

 

- 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; 

ДСТ.1.1.6. Препознаје 

лична и друга имена, као и 

најуобичајеније 

интернационализме, разуме 

фреквентне речи и изразе. 

ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и 

једноставне поруке у 

белешкама, електронским 

порукама (мејл, СМС).  

ДСТ.1.1.8. Разуме 

најједноставна упутства, 

уколико укључују и 

визуелне елементе. 

ДСТ.1.1.9. Разуме општи 

смисао и главне 

информације у 

најједноставнијим врстама 

текстова (натписи, огласи, 

вести, кратки извештаји, 

сервисне информације, 

временске прогнозе, 

брошуре, проспекти, 

рекламе, стрипови), 

уколико су праћени 

илустративним елементима 

и препознатљивим начином 
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Семья Ирины(4о+5у) 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  Слушање 

и читање 

једноставнијих исказа 

којима се тражи/нуди 

помоћ, услуга, 

обавештење или се 

изражава жеља, 

извињење, захвалност; 

усмено и писано 

тражење и давање 

обавештења, упућивање 

молбе за помоћ/услугу и 

реаговање на њу, 

изражавање жеља, 

извињења и 

захвалности.  Садржаји  

Тебе помочь? Нет, 

спасибо. Да, 

пожалуйста. Что тебе 

нужно? Тебе нужна 

ручка? Ты хочешь 

апельсин? Передай, 

пожалуйста, соль. 

Конечно, вот она. 

Спасибо огромное. Не 

за что. Ничего. Дай мне, 
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 Припремање наставника 

за часове, водећи рачуна 

о особеностима 

одељења и предзнањима 

ученика 

Користити разноврсне 

технике/методе и облике 

рада   

Обезбеђивање 

корелације са сродним 

предметима:српски 

језик, верска настава, 

музичка култура. 

Коришћење 

разноврсних техника 

сумирања градива: 

ленте времена, мапе 

ума, табеле 

Проверавање знања 

граматичких појмова, 

кроз испитивање 

писмено и усмено  

Коришћење  е 

уџбеника и едмодо 

платформе, квиза, 

игре викторине 

Формативно, 

свакодневно  

оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика, 

сумирање 

постигнућа 

усменог 

ангажовања 

крајем 

децембра  

Самоевалуација 

на крају месеца 

и током 

појединих 

часова 

Домаћи 

задатак  

Писана провера 

писмености у 

марту 



графичког 

обликовања.ДСТ.2.1.1. 

Разуме фреквентне речи и 

изразе као главне носиоце 

значења у кратким 

саопштењима на блиске 

теме 

 

пожалуйста, ручку. 

Можно? Конечно, 

пожалуйста, вот она. К 

сож алению, ручка мне 

нужна. Извини(те), 

можно вопрос? 

 Заповедни начин. 

Садашње време глагола 

хотеть . Предикатив 

можно . Интонација 

упитних исказа без 

упитне речи.. 

(Интер)културни 

садржаји: правила 

учтиве комуникације 

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 

једноставнија 

питања и одговори 

на њих; - разуме 

обавештења о 

ДСТ.1.1.6. Препознаје 

лична и друга имена, као и 

најуобичајеније 

интернационализме, разуме 

фреквентне речи и изразе. 

ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и 

једноставне поруке у 

белешкама, електронским 

порукама (мејл, СМС).  

ДСТ.1.1.8. Разуме 

најједноставна упутства, 

уколико укључују и 

визуелне елементе. 

ДСТ.1.1.9. Разуме општи 

смисао и главне 

информације у 

најједноставнијим врстама 

текстова (натписи, огласи, 

вести, кратки извештаји, 

сервисне информације, 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
ја

 з
а
  

у
ч

ењ
е;

  
  
  
 Р

а
д

 с
а
 п

о
д

а
ц

и
м

а
 и

 

и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
ја

м
а

 

Е
ст

ет
и

ч
к

а
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
ја

; 
  
  
  
  
  
  
 Д

и
г
и

т
а
л

н
а
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
ја

 

К
о
м

у
н

и
к

а
ц

и
ја

 

Свободное время 

(4о+5у)                      

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  Слушање 

и читање 

једноставнијих 

текстова у којима се 

описују и честитају 

празници, рођендани и 

значајни догађаји; 

описивање празника, 

рођендана и значајних 

догађаја; реаговање на 

упућену честитку у 

усменом и писаном 

облику; упућивање 

пригодних честитки у 

усменом и писаном 

облику; израда и 

презентација пројеката 

у вези са прославом 

празника, рођендана и 

значајних догађаја.  
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Припремање наставника 

за часове, водећи рачуна 

о особеностима 

одељења и предзнањима 

ученика 

Користити разноврсне 

технике/методе и облике 

рада   

Обезбеђивање 

корелације са сродним 

предметима:српски 

језик, верска настава, 

историја, географија. 

Коришћење 

разноврсних техника 

сумирања градива: 

ленте времена, мапе 

ума, табеле 

Проверавање знања 

граматичких појмова, 

кроз испитивање 

писмено и усмено  

Коришћење  е 

уџбеника и едмодо 

Формативно, 

свакодневно  

оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика 

Самоевалуација 

на крају месеца 

и током 

појединих 

часова 

Домаћи 

задатак  

Писана 

провера-15 

минута  



простору и 

величинама; - 

опише 

специфичније 

просторне односе и 

величине 

једноставним, 

везаним исказима 

временске прогнозе, 

брошуре, проспекти, 

рекламе, стрипови), 

уколико су праћени 

илустративним елементима 

и препознатљивим начином 

графичког 

обликовања.ДСТ.2.1.1. 

Разуме фреквентне речи и 

изразе као главне носиоце 

значења у кратким 

саопштењима на блиске 

теме 

 

Садржаји  Поздравляю 

тебя с днём рождения! 

Желаю всего самого 

лучшего! С Новым 

годом! С Рождеством С 

Днём Учителя! С 

Восьмым марта! Счас 

тливо! Желаю тебе/вам 

всего хорошего: 

здоровья, счастья, 

успеха. Тебе/вам тоже 

всего хорошего. 

Поздравляю с успехом! 

С приездом! Добро 

пожаловать! С Днём 

ангела! Хочу пожелать 

тебе всего самого - 

самого лучшего! 

 Садашње и прошло 

време. Глаголи хотеть , 

желать/пожелать кому 

что, поздравить (кого с 

чем) . (Интер)културни 

садржаји: значајни 

празници и догађаји и 

начин 

обележавања/прославе; 

честитање. 

платформе, квиза, 

игре викторине 

- разуме честитку и 

одговори на њу; - 

упути пригодну 

честитку; - разуме 

и, примењујући 

једноставнија 

језичка средства, 

опише начин 

прославе рођендана, 

празника и важних 

догађаја; 

ДСТ.1.1.6. Препознаје 

лична и друга имена, као и 

најуобичајеније 

интернационализме, разуме 

фреквентне речи и изразе. 

ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и 

једноставне поруке у 

белешкама, електронским 

порукама (мејл, СМС).  
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о
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; 
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К
о
м
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и
к
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ц

и
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Добро пожаловать в 

Москву!(4о+5у) 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  Слушање 

и читање описа и 

размењивање исказау 

вези са сталним, 

уобичајеним и 

тренутним 

догађајима/активности

П
р
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о
з,

п
л
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н
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в

и
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р
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р
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в

а
,о
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и
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т
и
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у
т
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р
а
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о
в

о
р
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о
м
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ес

т
у

 Припремање наставника 

за часове, водећи рачуна 

о особеностима 

одељења и предзнањима 

ученика 

Користити разноврсне 

технике/методе и облике 

рада .Обезбеђивање 

корелације са сродним 

предметима:српски 

језик, верска настава, 

Формативно, 

свакодневно  

оцењивање 

усмених 

одговора 

ученика 

Самоевалуација 

на крају месеца 

и током 

појединих 

часова 



- разуме и 

формулише 

једноставније исказе 

којима се тражи 

мишљење, изражава 

слагање/неслагање;   

- разуме 

једноставнија 

питања и одговори 

на њих; - разуме 

обавештења о 

простору и 

величинама; - 

опише 

специфичније 

просторне односе и 

величине 

једноставним, 

везаним исказима 

 

ДСТ.1.1.8. Разуме 

најједноставна упутства, 

уколико укључују и 

визуелне елементе. 

ДСТ.1.1.9. Разуме општи 

смисао и главне 

информације у 

најједноставнијим врстама 

текстова (натписи, огласи, 

вести, кратки извештаји, 

сервисне информације, 

временске прогнозе, 

брошуре, проспекти, 

рекламе, стрипови), 

уколико су праћени 

илустративним елементима 

и препознатљивим начином 

графичког 

обликовања.ДСТ.2.1.1. 

Разуме фреквентне речи и 

изразе као главне носиоце 

значења у кратким 

саопштењима на блиске 

теме 

 

ма и способностима; 

усмено и писано 

описивање сталних, 

уобичајених и 

тренутних 

догађаја/активности и 

способности (разговор 

уживо или путем 

телефона, разгледница, 

СМС порука, имејл и 

сл.).  Садржаји  Я живу 

на втором этаже. Ты 

живёшь в одноэтажном 

или многоэтажном 

доме. У меня брат и 

сестра. Они не ходят в 

школу. Что ты делаешь 

по воскресеньям? Во 

сколько ты ложишься 

спать вечером? У него в 

комнате беспорядок. 

Они сейчас завтракают. 

Что ты обычно ешь на 

завтрак? Обычно я в 

школу я езжу на 

автобусе. Каждый день 

я хожу на тренировки 

по баскетболу. После 

школы я гуляю с 

собакой. Я хорошо знаю 

математику. Папа стоит 

в пробке. Я хорошо 

плаваю. М оя 

маленькая сестрёнка 

ещё не ходит. Мы едем 

на эксурсию! Не могу 

дождаться! Я леплю 

снеговика! 

 Глаголи кретања 

историја, географија. 

Коришћење 

разноврсних техника 

сумирања градива: 

ленте времена, мапе 

ума, табеле 

Проверавање знања 

граматичких појмова, 

кроз испитивање 

писмено и усмено  

Коришћење  е уџбеника 

и едмодо платформе, 

квиза, игре викторине .   

 

Домаћи 

задатак  

Писана 

провера-

писмени 

задатак 

почетком маја 



(садашње време): 

идти/ходить, 

ехать/ездить, 

лететь/летать, 

плыть/плавать . 

Прилози за време: 

утром, днём, вечером, 

весной,  

осенью . Садашње 

време глагола есть и 

пить . (Интер)културни 

садржаји: породични 

живот; живот у школи - 

наставне и ваннаставне 

активности; 

- разуме 

једноставније 

текстове у којима се 

описују сталне, 

уобичајене и 

тренутне радње и 

способности; - 

размени 

информације које се 

односе на дату 

комуникативну 

ситуацију; - опише 

сталне, уобичајене и 

тренутне 

догађаје/активности 

и способности 

користећи неколико 

везаних исказа; 

 

 

 Распусти и 

путовања 

 

  



- 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 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; 

ДСТ.1.1.6. Препознаје 

лична и друга имена, као и 

најуобичајеније 

интернационализме, разуме 

фреквентне речи и изразе. 

ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и 

једноставне поруке у 

белешкама, електронским 

порукама (мејл, СМС).  

ДСТ.1.1.8. Разуме 

најједноставна упутства, 

уколико укључују и 

визуелне елементе. 

ДСТ.1.1.9. Разуме општи 

смисао и главне 

информације у 

најједноставнијим врстама 

текстова (натписи, огласи, 

вести, кратки извештаји, 

сервисне информације, 

временске прогнозе, 

брошуре, проспекти, 

рекламе, стрипови), 

уколико су праћени 

илустративним елементима 

и препознатљивим начином 

графичког 

обликовања.ДСТ.2.1.1. 

Разуме фреквентне речи и 

изразе као главне носиоце 

значења у кратким 

саопштењима на блиске 

теме 
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К
о
м
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н
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к

а
ц

и
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Праздники(3о+8у) 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  Слушање 

и читање описа и 

усмено и писано 

размењивање исказа у 

вези са 

догађајима/активности

ма и способностима у 

прошлости; усмено и 

писано описивање 

догађаја/активности и 

способности у 

прошлости; израда и 

презентација пројеката 

о историјским 

догађајима, личностима 

и сл.  Садржаји  Где ты 

был в прошлую среду в 

пять часов? Я был 

дома. Ты смотрела 

вчера фильм? Во 

сколько начался 

фильм? Я не смотрел 

телевизор вчера. Как 

ты провёл свои летние 

каникулы? Ты ездил к 

бабушке? По 

телевизору показывали 

мой л юбимый сериал. 

В пять лет я умел 

плавать. 

 Прошло време 

фреквентних повратних 

и неповратних глагола. 

Прилози за време: 

вчера, сегодня, утром, 

вечером, ночью ... 
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Припремање наставника 

за часове, водећи рачуна 

о особеностима 

одељења и предзнањима 

ученика 

Користити разноврсне 

технике/методе и облике 

рада-  Обезбеђивање 

корелације са сродним 

предметима:српски 

језик, верска настава, 

историја, географија, 

музичка култура . 

Коришћење 

разноврсних техника 

сумирања градива: 

ленте времена, мапе 

ума, табеле 

Проверавање знања 

граматичких појмова, 

кроз испитивање 

писмено и усмено  

Коришћење  е уџбеника 

и едмодо платформе, 

квиза, игре викторине 

: 

Прегледање 

свески   

Самоевалуација 

и евалуација  

Провера 



Глаголи кретања 

(прошло време): 

идти/ходить, 

ехать/ездить, 

лететь/летать, 

плыть/плавать . 

Интонација упитних 

исказа без упитне речи. 

(Интер)културни 

садржаји: историјски 

догађаји и открића; 

важније личности из 

прошлости (историјске 

личности, писци, 

књижевнице, 

научници/е, уметници 

 

Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна 

подршка: 

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, 

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

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

ученицима 

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

- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика 

Шта пратимо Критеријуми оцењивања 

 

Поступак   Инструменти оцењивања Време 
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ученик који остварује веома значајан 

напредак у савладавању програма предмета 

и у потпуности самостално испуњавања 

захтеве који су утврђени на основном и 

средњем нивоу, као и већину захтева са 

напредног нивоа посебних стандарда 

постигнућа, односно захтева који су 

одређени индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним стандардима 

постигнућа, добија оцену одличан (5); 

- Формативно 

оцењивање: 

Свакодневно 

бележење 

активности 

ученика на часу у 

свеску евиденције 

наставника 

 

Број јављања: 

За јављање + 

За јављање више пута ++ 

За давање комплетног, потпуног 

одговора на тежа питања +5 

Ко не зна одговор - 

Свакодневно 

бележење 

током године 

 

 

 

-Комисија ученика 

и наставница 

 

 

 

Учесталост јављања на часу по 

месецима 

 

Пресек стања 

на 

полугодишту 

(сваких 16 

часова) 

 

- Усмено 

одговарање 

 

 

 

 

Свеобухватност одговора 

Хронолошка прецизност 

Сналажење на карти 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива 

Самосталност у одговарању 

 

По потреби,  

бар једном у 

полугодишту ученик који остварује значајан напредак у 

савладавању програма предмета и у 

потпуности, самостално, испуњавања 

захтеве који су утврђени на основном и 

средњем нивоу, као и део захтева са 

напредног нивоа посебних стандарда 

постигнућа уз мању помоћ наставника, 

односно захтева који су одређени 

индивидуалним образовним планом и 

прилагођеним стандардима постигнућа, 

добија оцену врло добар (4); 

 

-Редовност 

доношења домаћег 

-Ученици воде 

евиденцију 

 

За три недоношења домаћег -1 у 

свеску, а након опомене и у 

дневник 

За редовно доношење домаћег 

задатка-5 

 

 

Свакодневно 

током године, 

праћење/ 

пресек стања 

за тромесечје 

 



 

 

 

Прегледање 

свески 

Уредност 

Све забележено са часова  

На крају 

наставне 

године 

 

 

 

- Писане провере 

Ученици дају 

самопроцену 

оцене 

 

 

 

 

Бодовање: 

 

40-54%-2 

55-69%-3 

70-84%-4 

85-100%-5 

Након сваке 

теме 

(3провере 

које се раде 

цео час 

провере до 15 

минута-једна 

у првом и 

једна у 

другом 

полугодишту) 

ученик који остварује напредак у 

савладавању програма предмета и у 

потпуности, самостално испуњавања 

захтеве који су утврђени на основном и 

већи део на средњем нивоу посебних 

стандарда постигнућа, односно захтева који 

су одређени индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним стандардима 

постигнућа, добија оцену добар (3); 

 
- Групни рад 

(посматрање 

наставника, 

излагање група,  

процена осталих 

ученика) 

 

Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени, сви 

имају задато забележено у 

свескама...) 

Степен знања свих чланова 

групе 

Квалитативно и квантитативно 

процењивање резултата рада 

група (пано, табела...) 

По потреби 

ученик који остварује минималан напредак 

у савладавању програма предмета и 

испуњавања уз помоћ наставника захтеве 

који су утврђени у већем делу основног 

нивоа постигнућа, односно захтеве који су 

одређени индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним стандардима 

постигнућа и, добија оцену довољан (2); 

- Рад у пару 

(посматрање 

наставника, 

излагање парова, 

Прва три пара која прва ураде 

задатак добијају +5 

Сви парови који ураде задатак 

добијају + 

По потреби 



процена осталих 

ученика) 

 

Парови који не раде задато на 

часу добијају - 

 

 

 

-Изражајно 

читање 

За изражајно читање без грешке 

оцена 5 

За читање са фонетским 

грешкама 4 

За читање са граматичким и 

фонетским грепкама 3 

За читање уз помоћ наставника и 

ученика  2 

За лоше односно немогућност 

читања самостално и уз помоћ 1 

 

На крају 

школске 

године 
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веома висок степен ангажовања ученика (5) 

 

 

Вођење 

евиденције од 

стране наставника 

о:  

 

-Јављању на 

часовима 

(учесталост и 

активност по 

месецима) 

 

-Успешности у 

групном раду, 

раду у пару 

(ангажовање, 

продукти) 

 

-Све што је рађено на часу 

налази се у свескама и уредно је 

написано  

 

-Учесталост јављања и активност 

по месецима 

 

 

-Учествује, помаже другима, 

израђује самостално или у 

сарадњи са другима продукте 

рада  

 

 

-Број и квалитет  добровољног 

учешћа у разним наставним и 

ваннаставним активностима 

-Пресек 

стања по 

тромесечјима 

високстепенангажовања ученика (4) 

 

уз ангажовањеученика (3) 

 

ангажовањеученика (2) 

 

 

 



-Учешћу на 

такмичењима  

 

-Посета културно-

историјским 

институцијама и 

догађајима 

 

-Несебичном 

пружању помоћи 

другим ученицима 

 

-Израда паноа, 

ППТ, различитих 

врста излагања 

 

(такмичења, израда паноа, 

кратко предавање, вођење квиза, 

израда асоцијација...) 

 

 

-Спреман је да помогне другима 

 

 

-Иницијатива и квалитет 

продукта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

Циљ и задаци: 

Циљ слободних наставних активности - чувари природе јесте развијање функционалне писмености из области заштите животне средине,усвајање и примена концепта 

одрживог развоја и остваривање образовања о квалитету живота. 

Задаци наставе предмета чувари природе су да ученици: 

-развијају образовање за заштиту животне средине; 

-развијају вредности,ставове,вештине и понашање у складу са одрживим развојем; 

-развијају здрав однос према себи и другима; 

-умеју да на основу стечених знања изаберу квалитетне и здраве стилове живота; 

-примењују рационално коришћење природних ресурса; 

-препознају изворе загађивања и уочавају последице; 

-стичу способност за уочавање,формулисање,анализирање,и решавање проблема; 

-развијају радозналост,активно учествовање и одговорност; 

-поседују развијену свест о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине,природе и биодиверзитета; 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ ТЕМЕ 
САДРЖАЈ ПРОГРАМА БРОЈ ЧАСОВА ОБРАДА ВЕЖБА 

1. 
Положај и улога човека у 

природи 
15 4 11 

2. 

 Природна богатства 

(ресурси) и одрживо 

коришћење 

6 4 2 

3. 

 Извори и последице 

загађивања животне 

средине 

11 5 6 

4. 
Биодиверзитет-биолошка 

разноврсност 
4 2 2 

 У К У П Н О  36 15 21 

 

 

 

 

 



Садржаји програма 

 

Бро

ј 

часо 

ва 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у образовно-

васпитном раду 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

I Положај и улога човека 

у природи 

 

4+1

1 

- слушаjу, 

- разговарају 

- анализирају  

-  планирају 

- истражују 

квалитет животне 

средине нашег 

краја 

 

 

 

-упућује 

-подтиче на радозналост и самостални рад 

-одговара на питања 

-подстиче на размишљање, логичко 

закључивање и упоређиваље 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

Оспособљавање за учење 

повезивањем 

демонстрацијом 

II Природна богатства 

(ресурси) и одрживо 

коришћење 

 

4+2 

- слушају, 

- разговарају и 

планирају 

активности, 

- описују ресурсе 

из животне 

средине 

-упућује 

-подстиче на размишљање, логичко 

закључивање и упоређиваље 

-подтиче на радозналост и самостални рад 

-одговара на питања 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

Оспособљавање за учење 

повезивањем и 

упоређивањем 

III Извори и последице 

загађивања животне 

средине 

5+6 

- слушају, 

- посматрају 

презентације и 

филмове о 

загађивању 

- истражују 

мишљење својих 

вршњака о 

загађивању 

животне средине 

-упућује 

-подстиче на размишљање, логичко 

закључивање и упоређиваље 

-подтиче на радозналост и самостални рад 

-одговара на питања 

-усмерава и прати активности ученика 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, 

упоређивањем и 

демонстрацијом 

IV Биодиверзитет-

биолошка разноврсност 
2+2 

- разговарају о 

значају 

разноврсности 

живог света, 

-планирају и 

постављају 

изложбу 

 

-упућује 

-подстиче на размишљање, логичко 

закључивање и упоређиваље 

-подтиче на радозналост и самостални рад 

-одговара на питања 

-усмерава и прати активности ученика 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, 

упоређивањем и 

демонстрацијом 

Напомена: Планирано је извођење 10 наставних јединица ван кабинета, у школском дворишту или у природи 

 



 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

Циљ и задаци: 

      

Циљ васпитно- образовно рада овог  изборног предмета јесте да додатно подстиче развој и практичних и теоријских знања ученика која су важна за њихово слободно, 

спонтано и креативно комбиновање ликовних елемената у области: цртања, сликања, вајања, графике, примењених уметности и визуелних комуникација, а у циљу 

развоја њиховог креативног мишљења. 

        -     да омогућава и подстиче развој учениковог спонтаног и креативног мишљења у областима ликовне културе; 

- омогућава и подстиче ученике на савладавање технолошких поступака ликовног рада у оквиру одређених средстава и медијума; 

- мотивише ученике на упознавање основних елемената и законо- мерности ликовног језика; 

- развија способности и веће осетљивости ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената: линије, облика, боје; 

- стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна 

својства; 

- развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно мишљење; 

- развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, апримењују у раду и животу; 

- развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 

- подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у 

којој ученици живе и раде; 

- стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве; 

- омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја уметности; 

- развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности. 

 

  

САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА 

 

        ВЕЖБАЊЕ 

 

 

ЕСТ. АНАЛИЗА И 

ПРОЦЕЊИВАЊЕ 

 

 

УКУПНО 

 

1. 

 

ЦРТАЊЕ 

 

10 

 

2 

 

12 

 

2. 

 

СЛИКАЊЕ 

 

11 

 

1 

 

12 

 

3. 

 

ВАЈАЊЕ 

 

11 

 

1 

 

12 

    36 

 

Напомена: Посете културним институцијама ( музеји, галерије, споменици културе ) – 4 часа 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

Садржај програма Активности ученика Активности наставника Основни облици 

извођења 

програма 

Оперативни задаци извођења 

програма 



1. 12. Цртање  
 

- Врсте и својства линије 

(2) - Линија као средство 

за стварање различитих 

квалитета површина (2) 

- Естетско процењивање 

(1) 

- Односи величина (2) 

- Лепо писање са 

калиграфијом (2) 

- Компоновање више 

ритмичких целина у 

простору (2) 

- Естетско процењивање 

(1) 

 

 

 

 

- усвајање и систематизација 

изложеног градива као и 

његова практична примена 

( меке оловке, графити, креде, 

перо, трска, основне графичке 

технике применљиве у 

школским условима- 

монотипија, пошоар, линорез, 

сува игла) 

- разговори са наставником 

(питања, дијалози, дискусије ) 

- вежбање основних цртачких 

техника на задату тему 

- припрема за час 

- самосталан рад са 

наглашеном 

индивидуалношћу 

- рад у групама са поделом 

задатака 

- естетска анализа, 

самовредновање и оцењивање 

од самих ученика 

 

- објашњавање, дискусија, дијалог, 

демонстрација 

- показивање основних цртачких 

техника 

- проширивање досадашњих сазнања 

о  основним ликовним елементима 

са акцентом на линији и свим њеним 

карактеристикама,перспективи ( 

жабљој, птичијој, линеарној), 

пропорцијама и односима величина 

- објашњавање и демонстрација 

технике лепог писања, употребе 

одговарајућег прибора и материјала, 

значај и улога 

- креирање задатака- рад  по 

природи како би се постепено 

обогаћивало ликовно- графичко 

изражавање 

- индивидуални рад и рад у групама 

- коректуре и естетске анализе 

(заједно са ученицима ) 

- посете културним институцијама 

(музеји, галерије ) 

-Индивидуални 

-Фронтални 

-Групни 

-У пару 

 

 Ученици треба да проширују 

искуства у ликовном изражавању и 

развију ликовно-естетски 

сензибилитет за: линију, шрафуру, 

лепо писање, и калиграфију, затим 

компоновање више ритмичких целина 

у простору, користећи се линијом као 

основм и примарним ликовним 

средством. 

Ученици треба да схвате важност  

трајност цртежа и цртања, као и 

универзалност овог ликовног 

елемента. 

2. 12. Сликање 

- Својства сликарских 

материјала и подлога (2) 

- Ритмичко компоновање 

боја и облика ( 2) 

- Коришћење разних 

материјала за 

компоновање  ( 2) 

- Визуелно споразумевање 

(2) 

- Временски и просторни 

низови (цртани 

филм,стрип ) (2+ 1) 

- Сликање- естетско 

процењивање (1) 

 

 

- вежбање различитих 

сликарских техника 

- перцепција и аперцепција- 

равијају асоцијације слика у 

низу 

- сакупљање репродукција, 

формирање збирки 

- припрема за час 

- естетска анализа и 

самовредновање 

- припрема сценографије за 

школске манифестације 

- израда паноа, плаката 

- посета галерији, музеју 

 

 

- објашњавање, разговор 

- демонстрирање основних 

сликарских техника и материјала- 

врсте акварел, гваш,темпера 

пастели, комбиноване технике и 

врсте сликарских подлога 

- илустративни метод- показивање 

репродукција познатих сликара ради 

проширивања скале појединих боја  

- креирање вежби и њихова примена 

( рад по моделу, илустрација, стрип ) 

- коректуре и ест.етске анализе 

- рад по природи и рад из маште 

 

 

-Индивидуални 

-Фронтални 

-Групни 

-У пару 

 

Развијање ученикове способности, за 

осетљивост према боји, 

пиктуралности, контрасту и 

комплементарности. 

Оспособљавају се за стваралачко 

преношење визуелно- ликовних 

искустава у природно- друштвена 

научна подручја и тако развијају 

интересовање за оплемењивање и 

заштиту природе и смисао за 

унапређивање културе живљења 

Ученици треба да 

упознају основне елементе ликовне 

организације и припреме се за 

самостално и колективно 

преобликовање одређеног простора 

 

3. 12.       Вајање 

- Везивање 

тродимензионалних 

облика у простору ( 2) 

- Слободно компонова- 

Вајање, врсте вајарског 

- практична примена 

различитих форми, усвојеног 

градива, кроз израду плитког 

рељефа, слободне скулптуре и 

ситне пластике 

- самосталан рад са 

- кроз разговор и објашњавање 

упознавање ученика са основним 

вајарским материјалима и техникама 

- репродукције 2д и 3д уметничких 

дела и уочавање разлика- конвексно, 

конкавно; отворено, затворено) 

-Индивидуални 

-Фронтални 

-Групни 

-У пару 

 

Развијање способности за уочавање и 

разликовање облика, као и њихово 

прикаѕивање. 

Развијање смисла  за  

тродимензионалност предмета, 

рељефност, монументалност, и 



материјала (4) 

ње (2) 

- Обликовање употребних 

предмета ( ситна 

пластика, накит ) ( 2+ 1) 

- Вајање,естетска анализа 

(2) 

 

наглашеном 

индивидуалношћу у 

моделовању, рад у групи, рад 

у пару 

- припрема за час 

 - самосталан рад са 

наглашеном 

индивидуалношћу 

- рад у групама са поделом 

задатака 

- естетска анализа, 

самовредновање и оцењивање 

од самих ученика 

 

- демонстрација рада у појединим 

материјалима- глина, глинамол… 

- индивидуални, рад у пару и групи 

са ученицима 

- рад по природи 

- коректура и естетска анализа 

 

постављање облика у простор, као и 

однос према културном наслеђу своје 

земље, и света. 

                      Ученици треба да се 

оспособе да повезују ликовни рад с 

литерарним сценским изразом, звуком 

и покретом 

- упознају вредности споменика 

културе и своју културну баштину.  

 

 

Начин остваривања програма (методе и технике рада) 

Настава овог предмета се остварује кроз: објашњавање, дискусију, дијалог, демонстрацију основних цртачких техника, као и 

проширивање досадашњих сазнања о  основним ликовним елементима са акцентом на линији и свим њеним 

карактеристикама,перспективи ( жабљој, птичијој, линеарној), пропорцијама и односима величина. Такође ученици кроз демонстрацију 

упознају: технике лепог писања, употребу одговарајућег прибора и материјала, као и њихов значај и улогу. Наставник креира задатке- рад  

по природи како би се постепено обогаћивало ликовно- графичко изражавање кроз индивидуални рад и рад у групама. Стално се врше 

коректуре и естетске анализе заједно са ученицима, а повремено посете културним институцијама (музеји, галерије). 

Користе се методе објашњавања и разговора, уз демонстрирање основних сликарских техника и материјала- врсте акварел, 

гваш,темпера пастели, комбиноване технике и врсте сликарских подлога. Примењује се илустративни метод- показивање репродукција 

познатих сликара ради проширивања скале појединих боја, креирају и примењују вежбе( рад по моделу, илустрација, стрип ) 

Посебан акценат треба ставити на рад по природи и рад из маште, разговор и објашњавање упознавање ученика са основним 

вајарским материјалима и техникама, репродукције 2д и 3д уметничких дела и уочавање разлика- конвексно, конкавно; отворено, 

затворено. Велики значај има демонстрација рада у појединим материјалима (глина, глинамол…) кроз индивидуални, рад у пару и групи са 

ученицима. 

 

 

 

 



 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Редн

и 

број 

теме 

Број 

часов

а 

Садржај програма Активности ученика 
Активности 

наставника 

Основни облици извођења 

програма 

Оперативни задаци 

извођења програма 

1. 9 

-служба речи у 

реченици 

-морфологија 

(врсте речи) 

-глаголски облици 

-читање и 

рецитовање 

-препричавање 

-падежи 

 

-слуша 

-чита 

-пише 

-говори 

-записује 

-треба и објашњење 

наставника 

-убацује се у разговор 

-саопштава 

-објашњава 

-мотивише 

-проверава 

-указује на грешке и 

исправља 

објашњавање правила  

-рад на једноставним 

примерима и реченицама 

-коришћење очигледности и 

поступности 

-прилагођава-ње садржаја 

психофизич-ким 

способностима ученика 

-систематско праћење рада 

сваког ученика 

-оспособљава 

ученике да 

правилно читају, 

пишу, говоре  

-оспособљава за 

самосталан рад  

-развија радне 

навике 

 

 

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Наставна  тема  и 

садржај 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Облици 

извођења програма 

Циљеви  и  задаци  садржаја 

програма 

Поздрављање и 

представљањесебе и других и 

тражење / 

-слушање и понављање 

е 

-извршавање  

-подстиче на 

усвајање знања 

-мотивише за рад 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

Ученици могу да: 

- представесебе, чланове своје прородице 

-савладавање технике читања;  



давањеосновнихинформација о 

себи и другима у 

ширемдруштвеномконтексту 

 

команди; 

-рад у паровима, 

-питања и одговори 

-читање и писање 

методе рада 

прилагођава 

карактеристикама и 

способностима 

ученика 

- опишу слику 

- усвајају лексику, 

- примењују нове граматичке појмове 

(Present Simple) 

-комуницирају  

Описивањекарактеристикажив

ихбића, предмета, појава  и 

места 

 

 

-слушање и понављање; 

-слике и одговори; 

-читање и писање 

-подстиче на 

усвајање знања 

-мотивише за рад 

методе рада 

прилагођава 

карактеристикама и 

способностима 

ученика 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

Ученици могу да 

-препознају појмове (домаће и дивље  

животиње) 

-разумеју наставникове инструкције 

-постављају питања о дају исказе о ос 

новној комуникацији 

-усвајају нову лексику и нове грамат. 

појмове 

- пишу кратке реченице о животињама 

Позив и 

реаговањенапозивзаучешће у 

заједничкојактивности 

 

 

-групно и појединачн 

о читање; писање 

- разумевање 

прочитаног; 

-читањепоулогама 

-подстиче правилно 

изражавање и писање 

-иницира комуникацију  

-инсистира на правилном  

изговору 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

Ученици могу да: 

-наведу, препознају и употребе неколико 

израза 

Изражавањемолби, захтева, 

обавештења, извињења, и 

захвалности 

 

 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

-читање по улогама и  

писање 

-слушање и понављање 

е  

-подстиче на 

усвајање знања 

-мотивише за рад 

методе рада прилагођава 

карактеристикама и 

способностима ученика 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

Ученици могу да: 

- наведу, препознају и употребе неколико 

израза 

-писање кратких реченица на основу дате 

слике; 

-усвајање новог вокабулара; 

- лексика, 

- усвајање нових граматичких појмова 

Разумевање и давањеупутстава 

 

-слушање и понављање 

е 

-извршавање  

команди; 

-рад у паровима, 

-питања и одговори 

-подстиче на 

усвајање знања 

-мотивише за рад 

методе рада 

прилагођава 

карактеристикама и 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

Ученици могу да: 

- читају, опишу слику, усвајају лексику, 

примењују нове изразе, комуницирају  



-читање и писање способностима 

ученика 

Описивање и 

честитањепразника, рођендана 

и значајнихдогађаја, 

честитањенауспеху и 

изражавањежаљења 

 

 

 

 

-слушање и понављање; 

-слике и одговори; 

-читање и писање 

-подстиче на 

усвајање знања 

-мотивише за рад 

методе рада 

прилагођава 

карактеристикама и 

способностима 

ученика 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

Ученици могу да: 

-разумеју наставникове инструкције 

-постављају питања о дају исказе о основној 

комуникацији 

-усвајају нову лексику 

- користе лексику да опишу и честитају 

празник 

Описивањедогађаја и 

способности у садашњости 

 

 

 

-групно и појединачн 

о читање; писање 

- разумевање 

прочитаног; 

-читање по улогама 

-подстиче правилно 

изражавање и 

писање 

-иницира 

комуникацију  

-инсистира на 

правилном  

изговору 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

Ученици могу да: 

-разликују начине описивања 

тренутних и свакодневних радњи; 

-користе глаголски облик за изражавање 

тренутних радњи (Present Continuous);  

-знају разлике у 

значењуглаголскихобликазаизражавањесада

шњихрадњи(Present simple/ Present 

continuous); 

-дају кратке одговоре на постављена пи 

итања 

 

 

Описивањедогађаја и 

способности у прошлости 

 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

-читање по улогама и  

писање 

-слушање и понављање 

е  

-подстиче на 

усвајање знања 

-мотивише за рад 

методе рада 

прилагођава 

карактеристикама и 

способностима 

ученика 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

Ученици могу да: 

-увежбавајуглаголски облик за изражавање 

прошлости Past simple 

-увежбавајуглаголски облик за изражавање 

недефинисане прошлости (Present perfect) 

-писање кратких реченица на основу дате 

слике; 

-усвајање новог вокабулара; 

- лексика, 



- усвајање нових граматичких појмова 

 

Исказивањежеља, планова и 

намера 

 

-слушање и понављање 

е 

-извршавање  

команди; 

-рад у паровима, 

-питања и одговори 

-читање и писање 

-подстиче на 

усвајање знања 

-мотивише за рад 

методе рада 

прилагођава 

карактеристикама и 

способностима 

ученика 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

Ученици могу да: 

- користе облике за изражавање будућности 

-савладавање технике читања;  

- опишу слику 

- усвајају лексику, 

- примењују нове граматичке појмове 

-комуницирају  

Исказивањепотреба, осета и 

осећања 

 

 

 

-слушање и понављање; 

-слике и одговори; 

-читање и писање 

-подстиче на 

усвајање знања 

-мотивише за рад 

методе рада 

прилагођава 

карактеристикама и 

способностима 

ученика 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

Ученици могу да: 

-постављају питања о дају исказе о ос 

новној комуникацији 

-усвајају нову лексику и нове грамат. 

појмове за изражавање осећања 

- пишу кратке реченице 

 

Исказивањепросторниходноса 

и величина 

 

-групно и појединачн 

о читање; писање 

- разумевање 

прочитаног; 

-читање по улогама 

-подстиче правилно 

изражавање и 

писање 

-иницира 

комуникацију  

-инсистира на 

правилном  

изговору 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

Ученици могу да: 

-увежбавају поређење придева 

 

Исказивањевремена 

(хронолошког и 

метеоролошког) 

 

 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

-читање по улогама и  

писање 

-слушање и понављање 

е  

-подстиче на 

усвајање знања 

-мотивише за рад 

методе рада 

прилагођава 

карактеристикама и 

способностима 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

Ученици могу да: 

-писање кратких реченица на основу дате 

слике; 

-усвајање новог вокабулара; 

- лексика, 

- усвајање нових граматичких појмова 

 



ученика 

Изрицањедозвола, забрана, 

правилапонашања и обавеза 

 

 

-групно и појединачн 

о читање; писање 

- разумевање 

прочитаног; 

-читање по улогама 

-подстиче правилно 

изражавање и 

писање 

-иницира 

комуникацију  

-инсистира на 

правилном  

изговору 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

Ученици могу да: 

-дају кратке одговоре на постављена пи 

итања  

-користе модалниглаголmust 

Изражавањеприпадања и 

поседовања 

 

-групно и појединачн 

о читање; писање 

- разумевање 

прочитаног; 

-читање по улогама 

-подстиче правилно 

изражавање и 

писање 

-иницира 

комуникацију  

-инсистира на 

правилном  

изговору 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

Ученици могу да: 

-разликују и препознају граматичке облике 

за изражавање припадности 

-пишз кратке реченице 

Изражавањеинтересовања, 

допадања и недопадања 

 

 

-групно и појединачн 

о читање; писање 

- разумевање 

прочитаног; 

-читање по улогама 

-подстиче правилно 

изражавање и 

писање 

-иницира 

комуникацију  

-инсистира на 

правилном  

изговору 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

Ученици могу да: 

-комуницирају о себи и ономе што воле или 

не воле користећи адекватне глаголске 

облике и лексику 

Изражавањемишљења 

(слагања и неслагања 

 

-групно и појединачн 

о читање; писање 

- разумевање 

прочитаног; 

-читање по улогама 

-подстиче правилно 

изражавање и 

писање 

-иницира 

комуникацију  

-инсистира на 

правилном  

изговору 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

Ученици могу да: 

-дају кратке одговоре на постављена пи 

итања користећи адекватне изразе 

 



Изражавањеколичине, бројева 

и цена 

 

 

-групно и појединачн 

о читање; писање 

- разумевање 

прочитаног; 

-читање по улогама 

-подстиче правилно 

изражавање и 

писање 

-иницира 

комуникацију  

-инсистира на 

правилном  

изговору 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

Ученици могу да: 

-разликују бројиве и небројиве 

е именице 

-препознају реднебројеве, месеце у 

години и датуме 

-разликују валуте 

-напишу кратак рецепт 

 

 

 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

 

Садржаји програма 

(теме) 

Број 

часова 

(трајање) 

Активности ученика 

у образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Основни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

-читање 

-писање 

-гласови и слова 

-глаголи(садашње и 

прошло време,исказивање 

заповести) 

-именице 

-придеви 

-бројеви 
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-слушање 

-читање 

-писање 

-самосталност 

-упорност 

-игра 

-истрајност 

-мотивише 

-припрема задатке за 

вежбање 

-бира различите 

методе са циљем да 

олакша учење 

-упућује ученике на 

значај граматичке 

прецизноси исказа 

-ствара пријатну 

атмосферу за рад у 

којој ученици могу 

лакше да остваре 

комуникацију 

-прати и процењује 

напредак 

-правилно читање и 

изговарање речи  

-оспособљавање 

ученика за 

једноставнију 

комуникацију 

-правилна примена 

граматичких 

правила у усменом 

изражавању 

-монолог 

-дијалог 

-сарадња 

-доследност 

-интеракција 

-мотивација 

-пажња 

-охрабрује ученике да 

сами открију граматичка 

правила 

-наткривена граматичка 

правила прикажу 

шематски 

-додатна објашњења 

заснивати на анализи 

најчешћих граматичких 

грешака 

 



ИСТОРИЈА 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

Циљеви допунске наставе су: 

 Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје 

знање са циљем разумевања,препознавања,отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина из наставног 

градива. 

 

САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

ВАСИОНА -слушају -подстиче на усвајање знања -индивидуални -боље разумевање, 

Редн

и 

број 

теме 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Начин остваривања 

програма 

  

Време рачунања времена 

 

 

Подела 

прошлости,праисторија 

 

 

Египат и Месопотамија 

 

 

Стара Грчка 

 

 

 

 

Стари Рим 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

-слуша                       

 -чита                                                     

-пише                                             

-говори                                                                                       

-записује                                                

-треба и објашњење 

наставника                                                                          

-убацује се у 

разговор                                                                  

-понављање -

усмена вежбања                        

-раде писмена                        

вежбања                 -

повезује -

примењује знања 

 

-саопштава         

-објашњава                                   

-мотивише                          

-проверава                                            

-указује на грешке  и 

исправља              

-припрема задатке за 

вежбање                      -

бира различите 

методе  са  циљем да  

олакша учење ученика                

 -ствара пријатну 

атмосферу за рад                         

у којој ученици могу 

лакше да остваре 

комуникацију        

 -прати и процењује 

напредак 

 

-оспособљава 

ученике  да  

правилно уче 

историју                  

 -оспособљава  за 

самосталан рад        

-развија радне 

навике                           

оспособљава 

ученике за  

једноставнију 

комуникацију 

 

-излагање садржаја              

 -прилагођавање 

садржаја   

психофизичким 

способностима ученика 



-питају 

-разговарају 

-описују 

-мотивише за рад 

-методе рада прилагођава 

карактеристикама и способностима 

ученика 

-фронтални препознавање и усвајање 

знања 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

-слушају 

-питају 

-разговарају 

-упоређују 

-показују 

-подстиче на усвајање знања 

-мотивише за рад 

-методе рада прилагођава 

карактеристикама и способностима 

ученика 

-индивидуални 

-фронтални 

-боље разумевање, 

препознавање и усвајање 

знања 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Природни 

бројеви и 

дељивост 

2 

-уочава 

-закључује 

-проверава 

-увежбавање на једноставним 

примерима 

-подстиче на размишљање, 

закључивање и повезивење 

градива 

-фронтални 

-

индивидуалн

и 

-уочавање дељивост бројева са 

остатком и без остатка 

-тумачење једначине а=b·g+r 

-увођење појма делилац садржалац 

-прости и сложени бројеви 

-одузимање НЗС и НЗД 

-растављање сложених бројева на 

просте чиниоце 

Скупови у 

оквиру 

природних 

бројева  

2 

-уочава 

-именује 

-повезује 

 

-на једноставним примерима 

упућује ученике у садржај 

појма ''Скуп'', подстиче на 

размишљање 

-фронтални 

-

индивидуалн

и 

-формирање појма скупа, подскупа, 

кардинал скупа, правилна употреба 

симбола 

-схватање смисла речи и, или, неки, 

сваки 

-извођење скуповних операција 

Геометрија 2 

--уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

 

-подстиче на увежбавање 

-мотивише за рад 

-методе рада прилагођава 

карактеристикама и 

способностима ученика 

 

-фронтални 

-

индивидуалн

и 

-анализира односе датих 

геометријских објеката и запише 

их математичким писмом;  

- опише основне појмове у вези са 

кругом 

- нацрта праву паралелну датој 

правој користећи геометријски 



прибор; 

 - упореди, сабира и одузима дужи, 

конструктивно и рачунски; 

 - преслика дати геометријски 

објекат централном симетријом и 

транслацијом,  

- правилно користи геометријски 

прибор; 

Угао ﴾сабирање 

и одузимање 

углова,графичк

и и аналитички) 

2 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

 

-повезивање знања 

-упућивање у операције са 

угловима  

-подстицање на самосталност 

-фронтални 

-

индивидуалн

и 

-формирање појма угла као 

геометријске фигуре 

-уочавање односа централног угла и 

одговарајућег лука и тетиве 

-преношење и мерење углова и 

упоређивање 

-операције са угловима у мерама 

Разломци  

опште,децимал

ни 

запис,процентн

и запис) 

2 
-именује 

-упоређује 

-подстиче на увежбавање 

-мотивише за рад 

-методе рада прилагођава 

карактеристикама и 

способностима ученика 

-фронтални 

-

индивидуалн

и 

-стварање појма разломка као 

количника два броја 

-скраћивање, проширивање и 

упоређивање разломака 

-приказивање на бројној прави 

-основне операције са разломцима 

Разломци 

(основне 

операције) 

2 

-именије 

-упоређује 

-сабира 

-одузима 

-множи 

-дели 

-на једноставним примерима 

упућује ученике у наставни 

садржај 

-фронтални 

-

индивидуалн

и 

-основне рачунске операције с 

разломцима (у оба записа) и 

њихова својства.  

-изрази 

-једначине и неједначине у скупу 

разломака. 

Осна  

симетрија 

(симетрала 

дужи и 

угла,нормала) 

2 

-уочава 

-рзликује 

-упоређује 

 

-на једноставним примерима 

упућује ученике у наставни 

садржај 

-фронтални 

-

индивидуалн

и 

-стварање осне симетрије као 

релације 

-препознавање осносиметричних 

фигура и одређивање осе симетрије 

-цртање осносиметричних фигура 

-конструкција симетрале дужи, угла 

и нормале 

 

 

 

 



БИОЛОГИЈА 

 

Циљеви допунске наставе су: 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање,са циљем 

разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина из наставног градива. 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТАНДАРДИ 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОС

Т ЖИВОТА 

 

-рад на тексту 

-демонстрација сликом, графиком, 

шемом и компјутером, 

-провера и примена знања 

БИ.1.1.1. уме да наведе основне карактеристике живог света 

БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и 

животиња 

БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају 

сви карактеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве 

ћелије 

БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у 

чијим одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна основне карактеристике 

грађе тих ћелија 

БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне 

функције које се обављају на нивоу организма 

БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 

БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и 

разуме зашто је важно да их се придржава 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ 

КАО ОСНОВА 

ЖИВОТА 

-рад на тексту 

-демонстрација сликом  

-провера и примена знања 

БИ.1.1.1. уме да наведе основне карактеристике живог света 

БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и 

животиња 

БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају 

сви карактеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве 

ћелије 

БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у 

чијим одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна основне карактеристике 

грађе тих ћелија 

БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне 

функције које се обављају на нивоу организма 

БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 

БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и 

разуме зашто је важно да их се придржава 

НАСЛЕЂИВАЊ

Е И 

ЕВОЛУЦИЈА 

-рад на тексту 

-демонстрација сликом, графиком, 

шемом и компјутером, 

-провера и примена знања 

БИ.1.3.1.разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 

БИ.1.3.2.зна основне појмове о процесима размножавања 



ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

 

-рад на тексту 

-демонстрација сликом, графиком, 

шемом и компјутером, 

-провера и примена знања 

БИ.1.1.3.препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и 

животиња 

БИ.1.4.2.препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на 

организме и популације 

БИ.1.4.3.уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у 

екосистему, чланове ланаца исхране и правце кружења најважнијих супстанци 

(воде, угљеника, азота). 

БИ.1.4.4.препознаје животне услове који владају у карактеристичним 

екосистемима Србије и најважније представнике врста које их насељавају, 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

-рад на тексту 

-демонстрација  

-провера и примена знања 

БИ.1.5.3.разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих 

животиња и правилног опхођења са њима 

 

 

 

ДОДАТНИ РАД 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК  

 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Начин остваривања 

програма 

граматика 

-категорије речи  

-однос речи у реченици 

-значење и употреба падежа 

-проучавање локалног говора 

 

књижевност 

-разумевање епских и лирских 

текстова (песничких слика, 

ликова,мотива) 

-композиција 

 

9 

 

-усвајање 

правила 

граматичких 

облика 

-

приповедањ

е 

-богаћење 

говорне 

културе 

-усвајање 

правилног 

-слушање  

-читање 

-излагање 

-разговор 

-мотивација 

-примена 

усвојених 

граматичких 

целина 

-

проверавање 

 

-развијање говорне 

кулуре 

-развијање 

логичког 

мишљења и 

радних навика 

-оспособљавање за 

самостални 

истраживачки рад 

-оспособљавање за 

правилно 

тумачење текста 

-развијање 

-рад на изузецима и 

компликовaни-јим примерима 

-коришћење индуктивних и 

дедуктивних приступа 

-систематско праћење 

напредовања ученика 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695


изговора 

речи 

 

 

осећања за 

самосталан 

стваралачки рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

За додатни рад се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за енглески језик. Ангажоване ученике стога треба 

стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за општинско, окружно и републичко такмичење које се 

организује само за ученике осмог разреда) и постепено их уводити у области професионалне оријентације ка широком пољу  делатности 

које пружа знање енглеског језика. 

 

Наставна  тема 

 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Облици 

извођења 

програма 

Циљеви  и  задаци  садржаја 

програма 

Поздрављање и 

представљањесебе и 

других и тражење / 

давањеосновнихинформа

ција о себи и другима у 

ширем друштвеном 

контексту 

 

 

-извршавање команди 

- вежбе активног 

слушања 

-игра асоцијација 

-вежбеписања 

-индивидуални одговори 

на питања, 

-уочавање дистинктивних 

обележја која указују на 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

-упућује на нове изворе  

знања 

-индивидуални 

-групни 

- Ученици: 

-умеју да комуницирају о себи 

својој породици 

-разумеју детаље дијалога о 

свакодневним активностима које 

слушају; 

- усвајање новог вокабулара и адекватна  

примена истог.  

-увежбавајуглаголскиоблик за изражавање 

садашњости(Present Simple) 



граматичке специфичности 

-читање по улогама 

-пишукраћи састав о свакодневним 

активностима и дужи састав о себи и 

другима-могу да повезују учење и знање 

енглеског језика са наставним садржајима 

из различитих предмета  

 

 

Описивање 

карактеристика живих 

бића, предмета, појава  и 

места 

 

 

 

-извршавање команди; 

-рад у паровима 

-вежбе писања 

 

-иницира комуникацију 

-подстиче самосталност 

-користи нове методе рада 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

 

 

-индивидуални 

-групни 

Ученици: 

-разумеју суштину и детаље научног 

текста и стрипа који читају; 

-савладавање технике читања;  

- описи појмова;  

-могу да комуницирају о домаћим и 

дивљим животињама; 

-увежбавају речи којимa се именују 

домаће и дивље животиње; - могу 

да повезују учење и знање 

енглеског језика 2са наставним 

садржајима из различитих предмета 

 

Позив и реаговање на 

позив за учешће у 

заједничкој активности 

 

 

 

-препричавање 

прочитаног 

-комуникацијана 

задатутему 

-вежбе писања 

-индивидуални одгов 

ори 

на питања, 

-уочавање дистинкти 

вних обележја која ук 

азују на граматичке 

специфичности 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

-упућује на нове изворе знања 
-индивидуални 

-групни 

- Ученици: 

- могу да комуницирају о 

догађајима и искуствима у 

садашњости и непосредној 

будућности; 

 



 

 

Изражавање молби, 

захтева, обавештења, 

извињења и захвалности 

 

 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

-читање;  

-глума. 

-игра асоцијација 

-индивидуални одговори 

на питања, 

-уочавање дистинктивних 

обележја која указују на 

граматичке специфичности 

 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

-упућује на нове изворе знања 
-индивидуални 

-групни 

Ученици: 

-

увежбавајувештинуговоракроздијалогпом

оделу 

- могу да писмено  доврше причу, напишу 

реченице о нечијим плановима 

 

Разумевање и давање 

упутстава 

 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

-читање;  

-глума. 

-игра асоцијација 

-индивидуални одговори 

на питања, 

-уочавање дистинктивних 

обележја која указују на 

граматичке специфичности 

 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

-упућује на нове изворе знања 
-индивидуални 

-групни 

Ученици: 

-

увежбавајувештинуговоракроздијалогпом

оделу 

- могу да писмено  доврше причу, напишу 

реченице о нечијим плановима 

 

Описивање и честитање 

празника, рођендана и 

значајних догађаја, 

честитање на успеху и 

изражавање жаљења 

 

 

 

 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

-читање;  

-глума. 

-игра асоцијација 

-индивидуални одговори 

на питања, 

-уочавање дистинктивних 

обележја која указују на 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

-упућује на нове изворе знања 

-индивидуални 

-групни 

Ученици: 

-

увежбавајувештинуговоракроздијалогпом

оделу 

- могу да писмено  и усмено да опишу и 

честитају празнике, самостално и у пару 

саставе ијалог, презентују 

 



граматичке специфичности 

 

Описивање догађаја и 

способности у 

садашњости 

 

 

 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

-читање;  

-глума. 

-игра асоцијација 

-индивидуални одговори 

на питања, 

-уочавање дистинктивних 

обележја која указују на 

граматичке специфичности 

 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

-упућује на нове изворе знања 
-индивидуални 

-групни 

Ученици: 

-

увежбавајувештинуговоракроздијалогпом

оделу 

- могу да писмено  доврше причу, напишу 

краћи састав или мејл о свакодневним и 

тренутним активностима 

-разликују граматичке специфичности у 

говору и слушању 

 

Описивањедогађаја и 

способности у прошлости 

 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

-читање;  

-глума. 

-игра асоцијација 

-индивидуални одговори 

на питања, 

-уочавање дистинктивних 

обележја која указују на 

граматичке специфичности 

 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

-упућује на нове изворе знања -индивидуални 

-групни 

Ученици: 

-

увежбавајувештинуговоракроздијалогпом

оделу 

- могу да писмено  доврше причу, напишу 

краћи састав о догађају из прошлости 

-могу усмено да препричају причу 

коју су чули или прочитали 

-направе пано о историјском 

догађају у презентују га самостално 

или у групи 

 

Исказивање жеља, 

планова и намера 

 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

-читање;  

-глума. 

-игра асоцијација 

-индивидуални одговори 

на питања, 

-уочавање дистинктивних 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

-упућује на нове изворе знања 

-индивидуални 

-групни 

Ученици: 

-

увежбавајувештинуговоракроздијалогпом

оделу 

- могу да писмено  и усмено да изражавају 

о своје или туђе планове, намере или жеље 

 



обележја која указују на 

граматичке специфичности 

 

Исказивање потреба, 

осета и осећања 

 

 

 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

-читање;  

-глума. 

-игра асоцијација 

-индивидуални одговори 

на питања, 

-уочавање дистинктивних 

обележја која указују на 

граматичке специфичности 

 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

-упућује на нове изворе знања 
-индивидуални 

-групни 

Ученици: 

-

увежбавајувештинуговоракроздијалогпом

оделу 

- могу да писмено  и усмено искажу 

потребе, осете и осећања 

-опишу осећања на основу слике или 

снимка 

 

 

Исказивање просторних 

односа и величина 

 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

-читање;  

-глума. 

-игра асоцијација 

-индивидуални одговори 

на питања, 

-уочавање дистинктивних 

обележја која указују на 

граматичке специфичности 

 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

-упућује на нове изворе знања 
-индивидуални 

-групни 

Ученици: 

-

увежбавајувештинуговоракроздијалогпом

оделу 

- могу да писмено  и усмено да изразе 

односе и величине предмета, упореде их 

на основу слике или исказа 

 

 

Исказивање времена 

(хронолошког и 

метеоролошког) 

 

 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

-читање;  

-глума. 

-игра асоцијација 

-индивидуални одговори 

на питања, 

-уочавање дистинктивних 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

-упућује на нове изворе знања 

-индивидуални 

-групни 

Ученици: 

-

увежбавајувештинуговоракроздијалогпом

оделу 

- могу да писмено  и усмено да опишу 

време и временске прилике 

-разумеју временску прогнозу 

-поређају догађаје на основу учесталости 



обележја која указују на 

граматичке специфичности 

 

-опишу слику или тренутно стање 

 

Изрицање дозвола, 

забрана, правила 

понашања и обавеза 

 

 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

-читање;  

-глума. 

-игра асоцијација 

-индивидуални одговори 

на питања, 

-уочавање дистинктивних 

обележја која указују на 

граматичке специфичности 

 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

-упућује на нове изворе знања 
-индивидуални 

-групни 

Ученици: 

-

увежбавајувештинуговоракроздијалогпом

оделу 

- могу да писмено  или усмено изразе 

дозволу, забрану или правило 

-комуницирају на тему права и обавеза у 

свом окружењу, предложе нова, измене 

стара и образложе 

 

Изражавање припадања и 

поседовања 

 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

-читање;  

-глума. 

-игра асоцијација 

-индивидуални одговори 

на питања, 

-уочавање дистинктивних 

обележја која указују на 

граматичке специфичности 

 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

-упућује на нове изворе знања 
-индивидуални 

-групни 

Ученици: 

-

увежбавајувештинуговоракроздијалогпом

оделу 

- могу да писмено  и усмено да примене 

граматичка правила 

-причају на основу слике 

 

Изражавање 

интересовања, допадања 

и недопадања 

 

 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

-читање;  

-глума. 

-игра асоцијација 

-индивидуални одговори 

на питања, 

-уочавање дистинктивних 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

-упућује на нове изворе знања 

-индивидуални 

-групни 

Ученици: 

-

увежбавајувештинуговоракроздијалогпом

оделу 

- могу да писмено  или усмено изражавају 

своје  интересовања 

-причају на основу својих или туђих 

искустава 



 

ИСТОРИЈА 

 

Додатна настава из истотије се организује за ученике петог , шестог, седмог и осмог разреда и остварује се са по 36 часова, односно 

са по 1 часом недељно, кроз следеће активности: 

обележја која указују на 

граматичке специфичности 

 

 

Изражавање мишљења 

(слагања и неслагања) 

 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

-читање;  

-глума. 

-игра асоцијација 

-индивидуални одговори 

на питања, 

-уочавање дистинктивних 

обележја која указују на 

граматичке специфичности 

 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

-упућује на нове изворе знања 
-индивидуални 

-групни 

Ученици: 

-

увежбавајувештинуговоракроздијалогпом

оделу 

- могу да писмено  и усмено да изразе 

своје ставове и образложе их 

-направе краћу дебату на актуелну тему 

 

Изражавање количине, 

бројева и цена 

 

 

-наредбе; 

-рад у паровима; 

-читање;  

-глума. 

-игра асоцијација 

-индивидуални одговори 

на питања, 

-уочавање дистинктивних 

обележја која указују на 

граматичке специфичности 

 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

-упућује на нове изворе знања 
-индивидуални 

-групни 

Ученици: 

-увежбавају вештину говора кроз дијалог 

по моделу 

- могу да писмено или усмено да 

доврше причу, дијалог или их сами 

смисле, а потом презентују 

-разумеју усмене исказе и ситуације 

 

Садржаји програма Број часова Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Начин остваривања програма 



 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Садржај 

програма 

Број  

часо ва 

Активности 

ученика у  

образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у  

образовно-

васпитном раду 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Природни бројеви 

и 

дељивост;Скупов

и у оквиру 

природних 

бројева; решавање 

текстуалних 

задатака 

применом 

Веновог 

дијаграма 

3 

-именује 

-повезује 

-уређује 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

-упућује на нове 

изворе знања 

-фронтални 

-групни 

-индивидуални 

-извођење скуповних операција 

Геометријске 

фигуре као 

скупови тачака, 

логичке операције 

уунији, пресеку и 

2 

-открива релације  

и изражава их 

-упоређује 

-уочава 

 

-објашњава 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-фронтални 

-групни 

-индивидуални 

-уочавање њихових међусобних 

односа 

-препознавање и правилно 

цртање 

 

Свет праисторије 

 

Уметност народа Старог 

Истока 

 

Илијада и Одисеја 

 

Грчка  и римска митологија 

 

Библијске приче 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

2 

-богаћење 

говорне 

културе 

-слушање 

 -читање  

-излагање 

 -разговор               

-мотивација                   

-примена 

усвојених 

знања                   

-проверавање 

-развијање логичког 

мишљења и радних 

навика        

 -оспособљавање за  

самостални 

истраживачки рад  

-развијање осећања  за 

самосталан  рад 

-систематско   праћење 

напредовање ученика 

учествовање у такмичењу 

припрема и организација 

такмичења 



разлици -даје задатке већег 

нивоа тежине 

 

Бинарни бројни 

систем  
2 

-закључује 

-проверава 

-подстиче на 

размишљање 

-фронтални 

-групни 

-индивидуални 

-решавање сложених задатака 

 

Рационални 

поступци при 

рачунању,одабран

и задаци 

2 

-уочава 

-закључује 

-проверава 

-подстиче на 

размишљање 

-даје проблемске 

задатке 

-фронтални 

-групни 

-индивидуални 

-коришћењем олакшица, за сто 

краће време доћи до решења 

Дијаграми и 

њихова примена у 

решавању 

математичких 

проблема, метод 

дужи 

2 

-уочава 

-открива релације 

-закључује 

-објашњава 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

 

-фронтални 

-групни 

-индивидуални 

- прављење и читање дијаграма у 

решавању математичких 

проблема 

Права и 

кружница,констру

ктивни задаци 

2 

-разликује 

-oткрива релације 

-закључује 

-објашњава 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег 

нивоа тежине 

 

-фронтални 

-групни 

-индивидуални 

-примена стеченог знања на 

решавање конструктивних 

задатака 

 

Одабрани задаци 

са такмичења 
5 

-oткрива релације 

-закључује 

-подстиче на 

размишљање 

-фронтални 

-групни 

-индивидуални 

-развијање логичког мишљења и 

закључивања 

Задаци логично-

комбинаторне 

природе 

2 
-oткрива релације 

-закључује 

-подстиче на 

размишљање 

-фронтални 

-групни 

-индивидуални 

-развијање логичког мишљења и 

закључивања 

Разломци,одабран

и задаци 
2 

-открива релације 

-закључује 

-подстиче на 

размишљање 

-фронтални 

-групни 

-индивидуални 

- сложене операције са 

разломцима 

Осна симетрија 6 

-разликује 

-упоређује 

-проверава 

-подстиче на 

размишљање 

-фронтални 

-групни 

-индивидуални 

-примена осне симетрије на 

решавање различитих проблема 

Конструкција 

пресавијањем 
1 

-oткрива релације 

-закључује 

-објашњава -фронтални 

-групни 

-пресавијањем папира 

конструисати различите фигуре 



папира -индивидуални  

Одабрани 

конструктивни 

задаци-примена 

изометријских 

трансформација 

2 

-упоређује 

-открива релације 

-изражава их 

-подстиче на 

размишљање -фронтални 

-групни 

-индивидуални 

-извођење различитих 

конструкција применом 

изометријских трансформација 

Разломци и 

примена, 

одабрани задаци  

4 
-открива релације 

-закључује 

-подстиче на 

размишљање 

-фронтални 

-групни 

-индивидуални 

-примена разломака на решавање 

раѕличитих задатака 

Процентни рачун 2 
-открива релације 

-закључује 

-подстиче на 

размишљање 

-фронтални 

-групни 

-индивидуални 

-решавање проблема применом 

процентног рачуна 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

ДОДАТНИ РАД 

 

Циљеви додатног рада: Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која 

превазилазе оквире предвиђене планом и програмом,са циљем повезивања и примене наученог. 

 

САДРЖАЈИ  

ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

ОСНОВНИ 

ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 

-разговарају 

-уочавају 

-закључују 

-анализирају 

-пишу реферате 

-праве паное 

-мотивише за рад 

-усмерава 

-подстиче на 

размишљање, 

логичко закључивање, 

радозналост и 

самосталан рад 

-самосталан рад 

-истраживачки рад 

-тимски рад 

-рад у мањим 

групама 

-повезивање знања и примена 

наученог 

-самостално истраживање и 

правилно коришћење стручне 

литературе и штампе 

ВАСИОНА 

-разговарају 

-уочавају 

-закључују 

-анализирају 

-пишу реферате 

-праве паное 

-мотивише за рад 

-усмерава 

-подстиче на 

размишљање, 

логичко закључивање, 

радозналост и 

-самосталан рад 

-истраживачки рад 

-тимски рад 

-рад у мањим 

групама 

-самостално истраживање и 

правилно коришћење стручне 

литературе и штампе 



самосталан рад 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

-разговарају 

-уочавају 

-закључују 

-анализирају 

-пишу реферате 

-праве паное 

-мотивише за рад 

-усмерава 

-подстиче на 

размишљање, 

логичко закључивање, 

радозналост и 

самосталан рад 

-самосталан рад 

-истраживачки рад 

-тимски рад 

-рад у мањим 

групама 

-повезивање знања и примена 

наученог 

-самостално истраживање и 

правилно коришћење стручне 

литературе и штампе 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 

Циљеви додатног рада:  

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе оквире предвиђене 

планом и програмом, са циљем повезивања и примене научеог у свакодневном животу. 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТАНДАРДИ 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

 

-практичан рад 

-ПП презентације 

-демонстрација графиком или шемом  

-провера и примена знања 

БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције спољашње грађе 

биљака, животиња и човека 

БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија која се производи, 

складишти и одаје у специфичним процесима у ћелији и да се то назива 

метаболизам 

БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, 

систематизује податке и извести о резултату 

БИ.2.6.2. зна шта је грешка инструмента и прецизност мерења и уме по 

упутству да калибрише инструмент 

БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према 

два критеријума уз коментар резултата 

БИ.3.1.2. уме да објасни зашто је нешто класификовано као живо или 

као неживо 

БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње 

и уме да их примени у атипичним случајевима 



БИ.3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује систематско и 

дуготрајно прикупљање података 

БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и 

формулар за упис резултата 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА 

-практичан рад 

-ПП презентације 

-демонстрација графиком или шемом  

-провера и примена знања 

БИ.2.1.2.познаје и користи критеријуме за разликовање биљака и 

животиња и примењује их у типичним случајевима 

БИ.2.3.3.разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке, али 

нису идентични са њима 

БИ.3.1.1 примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у 

граничним случајевима и у атипичним примерима (вируси, делови 

организама, плодови и сл.) 

БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и 

формулар за упис резултата, 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 

И ЕВОЛУЦИЈА 

-практичан рад 

-ПП презентације 

-демонстрација графиком или шемом  

-провера и примена знања 

БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, 

систематизује податке и извести о резултату 

БИ.2.6.3.уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према 

два критеријума уз коментар резултата 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

 

-практичан рад 

-ПП презентације 

-демонстрација графиком или шемом  

-провера и примена знања 

БИ.2.1.3.познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују 

на основу њихових својстава до нивоа кола/класе 

БИ.2.4.4.зна да у природи постоји кружење појединих супстанци (воде, 

угљеника и азота) 

БИ.2.6.1.уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, 

систематизује податке и извести о резултату 

БИ.3.4.2.разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија и 

обратно и интерпретира односе исхране у екосистему (аутотрофне, 

хетеротрофне, сапротрофне животне комплексе, ланце исхране и 

трофичке пирамиде) 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

-практичан рад 

-ПП презентације 

-демонстрација графиком или шемом  

-провера и примена знања 

БИ.2.5.3.зна како се чува хранљива вредност намирница. 

БИ.2.5.4.зна механизме којима загађење животне средине угрожава 

здравље човека 

БИ.3.5.5.познаје симптоме и главне карактеристике болести 

метаболизма и узроке због којих настају (гојазност, анорексија, 

булимија, шећерна болест) 

 

 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2725
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721


 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Садржаји програма 

(теме) 

Број 

часова 

(трајање) 

Активности ученика 

у образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

О Русији: 

-знаменитости земље и 

главног града 

-саобраћај,школа 

-гографија и време 

3 -постављање питања и 

давање одговора 

-препричавање 

-певање 

-учествовање у 

играма: загонетке, 

пословице 

-активно учествовање 

у дијалозима на задату 

тему 

-састављање 

родослова 

-писање дневника о 

активностима 

 

-прилагођавање говора 

наставника знањима 

ученика 

-постављање питања и 

корекција одговора 

 

 

-дијалог, 

-групни рад 

-рад у паровима 

 

-проширивање знања 

-богаћење речника 

-усвајање нових речи и 

израза и коришћење у 

комуникацији 

-увођење новог 

лексичког материјала , 

-оспособљавање за 

постављање питања на 

основу обрађеног текста 

Спорт: 

-врсте спорта 

-активности 

Пролеће: 

-дивље и домаће животиње 

 

3 -постављање питања и 

давање одговора 

-препричавање 

-певање 

-учествовање у 

играма: загонетке, 

пословице 

-активно учествовање 

у дијалозима на задату 

 

-прилагођавање говора 

наставника знањима 

ученика 

-постављање питања и 

корекција одговора 

 

 

-дијалог, 

-групни рад 

-рад у паровима 

 

-проширивање знања 

-богаћење речника 

-усвајање нових речи и 

израза и коришћење у 

комуникацији 

-увођење новог 

лексичког материјала , 

-оспособљавање за 

постављање питања на 

основу обрађеног текста 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ПЕТОГ РАЗРЕДА  

 



Време реализације Садржај рада 

Септембар -Укључивање ученика у школске активности (распоред часова, предметни наставници, обавезе) 

-Упознавање са распоредом часова 

-Спровођење анкете о слободним активностима 

-Правила понашања у школи 

Октобар -Радионица: „Методе и технике успешног учења“ - педагог  

-Утицај породице на психосоцијални развој детета 

-Сараднички однос,развој сарадничке комуникације 

-Односи међу генерацијама 

-Активно, пажљиво слушање другог у комуникацији 

Новембар -Успех ученика на крају првог класификационог периода и мере за побољшање успеха 

-Динамика сукоба, стратегије и стилови понашања у сукобу 

-Изграђивање и коришћење ефикасних начина за решавање проблема 

-Васпитање за правилну исхрану 
Децембар -Хранљиве материје 

-Болести неправилне исхране 

-Здравље и физичка активност 

-Организација квизова 

Јануар -Анализа успеха на крају првог полугодишта 

-Раст и развој 

-Полне карактеристике, пубертет 

-Хумани односи између полова 

 

 

 

 

Фебруар -Васпитавање за одржавање личне хигијене 

-Орално здравље 

Март -Понашање на јавним местима 

-Агресивно понашање, насиље у породици 

-Култура рада (радне навике, одговорност према раду, стваралаштву) 

-Средства масовне комуникације и њихов утицај на здравље (компјутерска зависност 

Април -Успех ученика на крају трећег класификационог периода и мере за побољшање успеха 

-Превенција алкохолизма 

-Злоупотреба дроге 

-Превенција наркоманије 

Мај -Моралне норме и вредности, позитивни примери 

-Организација екскурзија и излета 

-Однос појединца и друштва према човековој средини 

-Изложбе ученичких радова и обележавање Дана заштите животне средине 

Јун -Разговор о изведеној екскурзији 

-Анализа успеха на крају школске године,упућивање ученика на поправне испите, подела сведочанстава, књижица, диплома 

 


