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 СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 

СВРХА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне,  здравствене, еколошке 

и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.  

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија 

сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском, 

друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва. 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 

- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са 

њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима; 

- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 

- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења; 

- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот; 

- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних 

мањина; 

- омогућавање, укључивање у процесе европског и међународног повезивања; 

- развијање свести о значају заштите и очување природе и животне средине; 

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократки уређеног, хуманог и толератног друштва; 

- уважавање плурализма вредности и омогућавања, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се 

темеље на начелима различитости и собробити за све; 

- развијање код деце и ученика радозналост и отвореност за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и  етичке и верске 

толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривање права на различитост; 

- поштовања права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски развијеном 

друштву; 

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности. 

 

  

 



ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

Редни 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1.  Српски језик и књижевност                                         4 144 

2.  Енглески језик 2 72 

3.  Историја      2 72 

4.  Географија 2 72 

5.  Биологија                                            2 72 

6.  Математика 4 144 

7.  Информатика и рачунарство 1 36 

8.  Техника и технологија 2 72 

9.  Ликовна култура 1 36 

10.  Музичка култура 1 36 

11.  Физичко и здравствено васпитање  2 72+54 

12.  Физика 2 72 

УКУПНО: А 25 954 

Редни 

број 
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ нед. год. 

1.  Верска настава / Грађанско васпитање 1 36 

2.  Руски језик 2 72 

3.  Матерњи језик / говор са елементима националне културе 2 72 

УКУПНО: Б 3 108 

УКУПНО: А + Б 28 1062 

Редни  

број 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА нед. год. 

1.  Редовна настава 28 1062 

2.  Слободне наставне активности 1 36 

3.  Допунска настава 1 36 

4.  Додатни рад 1 36 

Редни 

број 
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 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ: 
 
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писм ено 
правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка 
остварења из српске и светске баштине. 

 

Задаци наставе српског језика: 

- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;  
-основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; 
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српког језика;  
-упознавање језичких појмова и појмова,овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;  
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим  
комуникационим ситуацијама (улога говорника,слушаоца,саговорника и читаоца);  
-уочавање разлике између месног говора и књижевног језика; 
- развијање осећаја за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 
-развијање смисла и способности за правилно,течно,економично и уверљиво,усмено и писмено изражавање,богаћење речникајезичког  
и стилског; 
-увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи у складу са врстом текста; 
-поступно и систематично оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;  
-развијање потребе за књигом,способности да се њоме ученици самостално служе као извором сазнања,навикавање на самостално  
коришћење библиотеке,потпуно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;  
-потпуно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште,филм);  
-усвајање основних функционалних појмова из књижевности,позоришне и филмске уметности; 
развијање и поштовање према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;  
-навикавање на редовно праћење и критичко процењивање часописа за децу и емисија за децу на радију и телевизији;  
-подстицање ученика на самостално језичко,литерално и сценско стваралаштво; 
-подстицање,неговање и вредновање ученичких и ваннаставних активности (литерарнајезичка,рецитаторска,драмска,новинарска  
секција и друго); 
-васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма,истинољубивости,солидарности и других моралних вредности. 
 
 
 



 

Редни 

број 

Наставна тема Број часова Број часова 
обраде 

Број часова 
утврђивања 

Број 
часова 

системати
зације 

1. Језик 63 36 20 7 

Граматика 58 35 18 5 

Правопис 5 1 2 2 

2. Књижевност 46 28 12 6 

Школска лектира 36 23 8 5 

Домаћа лектира 10 5 4 1 

3. Култура изражавања 35 20 9 6 

Говорно изражавање 10 4 2 2 

Писмено изражавање 25 16 7 4 

УКУПНО 144 84 41 19 

 

 

Садржај 
програма 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Начин реализације (методе и 

технике) 



Језик 
Граматика 
Правопис 

63 

- примењује 
претходно стечена 
знања;  
- овладава новим 
граматичким и 
правописним 
законитостима;  
- уочава на 
примерима;  
- упоређује;  
- анализира;  
- самостално 
закључује. 

- подстицање свесне 

активности и мисаоног 

осамостаљивања ученика; 

- сузбијање мисаоне инерције 

и ученикових имитаторских 

склоности; 

- заснивање тежишта наставе 

на суштинским вредностима, 

односно на битним 

својствима и стилским 

функцијама језичких појава; 

- уважавање ситуационе 

условљености језичких 

појава; 

- повезивање наставе језика 

са доживљавањем 

уметничког текста; 

- откривање стилске 

функције, односно 

изражајности језичких 

појава; 

- коришћење уметничких 

доживљаја као подстицаја за 

учење матерњег језика; 

- систематска и осмишљена 

вежбања у говору и писању; 

- што ефикасније 

превазилажење нивоа 

препознавања језичких 

појава; 

- неговање примењеног 

знања и умења; 

- континуирано повезивање 

знања о језику са 

непосредном говорном 

праксом; 

- остваривање континуитета 

у систему правописних и 

стилских вежбања; 
 
 

-језик увођења ученика у 
грађење речи; 
-упознавање сагласовним 
системом; 
-упознавање гласовних 
алтернација, њихово 
уочавање у грађењу и 
промени речи; 
-утврђивање знања о 
значењу и функцији 
придевских заједница; 
-стицањеосновних знања о 
грађењу и значењима 
глаголских облика 
(футурII, имперфекат, 
плусквамперфекат, 
императив, потенцијал, 
трпни глаголски придев, 
глаголски прилози); 
-проширивање знања о 
сложеној реченици; 
-оспособљавање ученика 
за уочавање разлике 
између дугих акцената, 

- Основни програмски захтев у 
настави граматике јесте да се  
језик представи и тумачи као 
систем. 
 -Ниједна језичка појава се  не 

изучава изоловано 

- Поступност 

- Конкретизација нивоа обраде ( 

запажање, уочавање, усвајање, 

појам, препознавање, разликовање, 

информативно, употреба, 

обнављање, систематизација ) 

- Селективност се остварује 

избором најосновнијих језичких 

законитости и информација о њима. 

-Правопис се савлађује путем 

систематских вежбања, 

елементарних и сложених, која 

се организују често, разноврсно 

и различитим облицима 

писмених вежби 

- Упућивање ученика на 

служење правописом и 

правописним речником 

- Настава ортоепије обухвата 

следеће елементе говора: 

артикулацију гласова, јачину, 

висину и дужину, акценат речи, 

темпо, ритам, реченичну 

интонацију и паузе. 

 



Књижевност 
Школска 
лектира  
Домаћа 
лектира 

46 

- чита;  
- анализира;  
- интерпретира;  
- уочава и тумачи 
емоције, мотиве и 
песничке слике у 
лирском тексту;  
- своја запажања, утиске 
и закључке доказује 
подацима из текста и 
животне средине;  
- исказује властите 
судове приликом 
анализе дела. 

-неговање изражајног 
читања уз стално повећање 
захтева; 
-обезбеђивање услова за 
изражајно читање и 
казивање; 
-указивње на начин учења и 
логичког усвајања текста; 
-навикавање на осмишљено 
и интерпретативно учење 
текста напамет; 
-ревносно навикавање 
ученика да своје утиске, 
ставове и судове о 
књижевном делу подробније 
доказују чињеницама из 
самог текста; 
-оспособљавање ученика за 
самосталан искас, 
истраживачку делатност и 
заузимање критичких 
ставаоава о 
књижевноуметничкомтексту 
-стимулисање ученичке 
радозналости, свесне 
активности и истраживачке 
делатности; 
-проширивање ученичких 
духовних видика, 
истраживачке и стваралачке 
способности, критичког 
мишљења и уметничког 
укуса; 
-појачавање и култивисање 
литералног, језичког 
иживотног сензибилитете. 

-оспособљавање за 
искзивање властитих 
судова и закључака 
приликом анализе 
текста; 
-развијање способности 
за уочавање и тумачење 
емоција, мотива и 
песничких слика у 
лирском тексту; 

- Текстови из лектире представљају 

програмску окосницу.  

-Наставник има могућност да 

текстове прилагођава конкретним 

наставним потребама 

- Обавезан слободан избор из наше 

народне усмене књижевности према 

програмским захтевима. 

- Тумачење текста заснива се на 

његовом читању, доживљавању и 

разумевању 

- Разни облици усмереног читања  

- Систематско неговање изражајног 

читања 

- Стално повећавање захтева 

- Вежбања у изражајном  

- Аудио снимци читања 

- Увежбавање изражајног читања, 

користе се лирски, епски и драмски 

текстови у прози и стиху, у 

наративном, дескриптивном, 

дијалошком и монолошком облику.  

- Читање у себи  је увек усмерено и 

истраживачко; помоћу њега се 

ученици оспособљавају за 

свакодневно стицање информација 

и за учење. 

-Изражајно казивање напамет 

научених текстова и одломака у 

прози и стиху значајан је облик рада 

у развијању говорне културе 

ученика 
 



Култура 
изражавања 
Говорно 
изражавање  
Писмено 
изражавање 

35 

- препричава са 
истицањем 
карактеристика лика у 
тексту;  
- описује екстеријер и 
ентеријер;  
- портретише особе из 
непосредне околине 
на основу анализе 
књижевних портрета;  
- увежбава технике у 
изради писменог 
састава. 

-богаћење језичке културе 
ученика кроз различите 
лексичке, морфолошке, 
семантичке и синтаксичке 
вежбе; 
-потстицање ученика на 
литерално стваралаштво; 
-развијање свести о 
поплави позајмљеница у 
нашем језику. 

-постепено упознавање 
структуре основних 
облика усменог и 
писменог изражавањаљ. 

- Изграђивање културе усменог 

изражавања.  

- Неговање правилне дикције и  

убрзавање процеса приближавања 

књижевном изговору. 

- У свим облицима неговања 

језике културе образац или узор 

треба да добије одговарајуће 

место.  

-Ученици треба да бележе вредне 

примере: успеле описе, рељефне 

портрете, правилне реченице, 

како у погледу формалне 

структуре (распоред њених 

делова) тако и у погледу лексике 

и семантике. 

- Подстицање ученика на 

литерарно стваралаштво, треба 

применити као фронталан рад с 

целим одељењем, а никако као 

обавезу литерарне секције. Рад у 

литерарној секцији је слободно 

опредељење. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСХОДИ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Наставна 

тема 

 

Обалст 

 

Ниво 

 

Шифра 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на одређеном нивоу 
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проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

 

Средњи  CJ.2.1.5. 
проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према 

датим критеријумима) 

Напредни CJ.3.1.4 
чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке легенде, табеле, 

дијаграме и графиконе 
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Основни  CJ.1.2.1 зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

Основни  CJ.1.2.2 саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни  CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га 

организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

Основни  CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

Основни  CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)* 

Основни  CJ.1.2.8 примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима 

Средњи  CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је јединствен, кохерентан 

и унутар себе повезан 

Средњи  CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни  CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов 

тексту и поднаслове деловима текста 

Напредни  CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 
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 Основни  CJ.1.3.1. 

зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; примењује 

књижевнојезичку норму у вези са гласовним променама 

Основни  CJ.1.3.4. 
препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује 

књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 

Основни  CJ.1.3.5. 
разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према задатом 

значењу на основу постојећих творбених модела 

Основни  CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима 

Основни  CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 

Основни  CJ.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој* 

Средњи  CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи 

Средњи  CJ.2.3.4. 
познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, 

претварање) 



Средњи  CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима 
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Средњи  CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

Напредни  CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима 
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Основни CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 

Основни  CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни CJ.1.4.5. 
препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог и монолог 

Основни  CJ.1.4.6. 
препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 

ономатопеја) 

Основни  CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место 

радње, лик... 

Основни  CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела* 

Средњи CJ.2.4.2. 

повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и 

врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних 

ситуација 

Средњи CJ.2.4.5.  
препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком 

тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст) 

Средњи  CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

Напредни  CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту 

Напредни  CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту 

Напредни CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 
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Основни CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи 

Основни CJ.1.1.2. 

разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: експозиција 

(излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), аргументација, 

пропаганда * 

Основни  CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

Основни  CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски 

след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак заснован на 

једноставнијем тексту 

Средњи CJ.2.1.5. 
проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према 

датим критеријумима) 

Средњи  CJ.2.1.7. 
препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од другачијих ставова изнетих 

у таквом тексту 

Напредни CJ.3.1.1. проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре или 



више њих (према датим критеријумима) 

Напредни  CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

 Основни  CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 
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Основни CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га 

организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

Основни CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

Основни CJ.1.2.5. 

свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно писању), теми, прилици и 

сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални или 

неформални) 

Основни CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима 

Средњи  CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је јединствен, кохерентан 

и унутар себе повезан  

Средњи  CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни  CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов 

тексту и поднаслове деловима текста 

Напредни  CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 

Напредни  CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 
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 Основни CJ.1.3.1. 

зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; примењује 

књижевнојезичку норму у вези са гласовним променама 

Основни CJ.1.3.5. 
разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према задатом 

значењу на основу постојећих творбених модела 

Средњи  CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене 

Средњи CJ.2.3.4. 
познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, 

претварање) 

Напредни  CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 
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Основни  CJ.1.4.1. 
повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII 

разреда) са именима аутора тих дела 

Основни  CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 

Основни  CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни  CJ.1.4.5. 
препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог и монолог 

Основни  CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место 

радње, лик... 

Средњи  CJ.2.4.1. 
повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се 

узима за оквир приповедања 



Средњи  CJ.2.4.2. 

повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и 

врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних 

ситуација 

Средњи CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, 

социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

Средњи  CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

  Напредни  CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

Напредни  CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 
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Основни  CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

Основни  CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Средњи  CJ.2.1.5. 
проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према 

датим критеријумима) 

Средњи  CJ.2.1.6. 
разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на 

једноставним примерима 

Напредни  CJ.3.1.3. 
издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи 

закључке засноване на сложенијем тексту 
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Основни  CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни  CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га 

организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

Основни  CJ.1.2.5. 

свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно писању), теми, прилици и 

сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални или 

неформални) 

Основни  CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима 

Средњи  CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је јединствен, кохерентан 

и унутар себе повезан 

Средњи  CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни  CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов 

тексту и поднаслове деловима текста 

Напредни  CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 
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Основни  CJ.1.3.1. 
зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; примењује 

књижевнојезичку норму у вези са гласовним променама 

Основни  CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације* 

Основни  CJ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставним примерима 

Основни  CJ.1.3.4. 
препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује 

књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 

Основни  CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и комуникативну 



реченицу) 

Основни  CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне) 

Основни  CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима 

Основни  
CJ.1.3.12. 

познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне лексичке 

односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору* као лексички механизам 

Средњи  CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме 

Средњи  CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене 

Средњи  CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи 

3
. 
У

 з
а
в

и
ч

а
ју

 –
 м

еђ
у
 с

в
о
ји

м
а

 3
. 
  
Г

р
ам

ат
и

к
а,

 

л
ек

си
к
а,

  
  
  
  
  
 

н
ар

о
д

н
и

 и
 

к
њ

и
ж

ев
н

и
 ј

ез
и

к
 Средњи  CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима 

Средњи  

CJ.2.3.10. 

зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у 

уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и литерарним и медијским текстовима 

намењеним младима, и правилно их употребљава 

Напредни  CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима 

Напредни  CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 

Напредни  CJ.3.3.4. 
познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и 

њиховим граматичким категоријама 
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Основни CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни CJ.1.4.6. 
препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 

ономатопеја) 

Основни  CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место 

радње, лик... 

Средњи CJ.2.4.2. 

повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и 

врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних 

ситуација 

Средњи CJ.2.4.5. 
препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком 

тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст) 

Средњи  CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, 

социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

Напредни  CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту 

Напредни CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

Напредни  CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

Напредни CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави 

4
. 
К

о
ји

 

о
н

о
 

д
о

б
а
р

 

ју
н

а
к

 

б
је

ш
е?

 

1
.В

еш
ти

н
а 

ч
и

та
њ

а 

и
 

р
аз

у
м

ев

ањ
е 

п
р
о

ч
и

та

н
о
г Основни CJ.1.1.2. 

разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: експозиција 

(излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), аргументација, 

пропаганда * 

Основни CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, 



поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; служи се 

садржајем да би пронашао одређени део текста 

Основни  CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

Основни  CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски 

след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак заснован на 

једноставнијем тексту 

Средњи  CJ.2.1.5. 
проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према 

датим критеријумима) 
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Средњи  CJ.2.1.6. 
разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на 

једноставним примерима 

Напредни  CJ.3.1.1. 
проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре или 

више њих (према датим критеријумима) 

Напредни  CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 
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Основни  CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

Основни  CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни  CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га 

организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

Основни  CJ.1.2.5. 

свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно писању), теми, прилици и 

сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални или 

неформални) 

Основни  CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима 

Средњи  CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је јединствен, кохерентан 

и унутар себе повезан 

Средњи CJ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај 

Средњи CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни  CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов 

тексту и поднаслове деловима текста 

Напредни  CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 

Напредни  CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 
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Основни CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације* 

Основни CJ.1.3.4. 
препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује 

књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 

Средњи CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи 

Напредни  CJ.3.3.3. 
зна и у свом говору примењује* акценатску норму 

 



Напредни CJ.3.3.4. 
познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и 

њиховим граматичким категоријама  
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Основни CJ.1.4.1. 
повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII 

разреда) са именима аутора тих дела 

Основни CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 

Основни  
CJ.1.4.3. 

разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

 

Основни CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) 

Основни  
CJ.1.4.7. 

уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место 

радње, лик... 
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Основни  
CJ.1.4.8. 

има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује 

национално, књижевно и уметничко наслеђе* 
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Средњи CJ.2.4.1. 
повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се 

узима за оквир приповедања 

Средњи CJ.2.4.2. 

повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и 

врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних 

ситуација 

Средњи CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, 

социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

Средњи CJ.2.4.7. 
разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, 

монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

Средњи CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

Напредни CJ.3.4.1. 
наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова карактеристичних 

тема и мотива 

Напредни CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту 

Напредни CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 
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Основни CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

Основни CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски 

след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак заснован на 

једноставнијем тексту 

2.Писано 

изражавање 
Основни CJ.1.3.4. 

препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује 

књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 
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 CJ.1.3.6. 
препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и комуникативну 

реченицу) 



Основни  CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне) 

Основни  CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима 

Основни CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

Средњи  CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи 

Средњи CJ.2.3.5. 
препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних 

предикатских реченица) 

Средњи  CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

Напредни  CJ.3.3.4. 
познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и 

њиховим граматичким категоријама 

Напредни CJ.3.3.5. 
познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и 

зависних предикатских реченица) 
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Напредни  CJ.3.3.6. 

познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и 

зна терминологију у вези с њима) 
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Основни CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 

Основни CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) 

Основни CJ.1.4.5. 
препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог и монолог 

Основни CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место 

радње, лик... 

Основни CJ.1.4.8. 
има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује 

национално, књижевно и уметничко наслеђе* 

Средњи CJ.2.4.1. 
повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се 

узима за оквир приповедања 

Средњи CJ.2.4.5. 
препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком 

тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст) 

Средњи CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, 

социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

Средњи CJ.2.4.7. 
разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, 

монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

Средњи CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

Напредни CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту 

Напредни CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту 

Напредни CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

Напредни CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 
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Основни CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

Основни CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Средњи CJ.2.1.1. 

чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог 

налажења одређених информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради 

извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање ради уживања* 
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Основни CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

Основни CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га 

организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

Основни CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)* 

Основни CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима 
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Средњи  CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је јединствен, кохерентан 

и унутар себе повезан 

Средњи  CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика* 

Средњи  CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов 

тексту и поднаслове деловима текста 

Напредни  CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 
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Основни CJ.1.3.6. 
препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и комуникативну 

реченицу) 

Основни  CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне) 

Основни CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима 

Средњи CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи 

Напредни  CJ.3.3.5. 
познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и 

зависних предикатских реченица) 

Напредни CJ.3.3.6. 
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и 

зна терминологију у вези с њима) 
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Основни CJ.1.4.1. 
повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII 

разреда) са именима аутора тих дела 

Основни  CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 

Основни  CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни  CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место 

радње, лик... 

Основни CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела* 

Средњи CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, 

социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 



Средњи CJ.2.4.7. 
разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, 

монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

Напредни CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 
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Основни 
CJ.1.1.5. 

проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

 

Основни CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни  

CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски 

след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак заснован на 

једноставнијем тексту 
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Средњи  

CJ.2.1.1. 

чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог 

налажења одређених информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради 

извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање ради уживања* 

Средњи  
CJ.2.1.2. 

познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко приповедање, 

расправа, реклама) 

Напредни CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

Напредни  CJ.3.1.3. 
издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи 

закључке засноване на сложенијем тексту 
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Основни CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

Основни  CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни 
CJ.1.2.3. 

саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га 

организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

Основни 
CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

Основни 
CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима 

Средњи  
CJ.2.2.1. 

саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је јединствен, кохерентан 

и унутар себе повезан 

Средњи CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 

Средњи  CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов 

тексту и поднаслове деловима текста 

Напредни CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 
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Основни CJ.1.3.4. 
препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује 

књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 



Основни CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

Средњи CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи 

Средњи CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

Напредни CJ.3.3.6. 
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и 

зна терминологију у вези с њима) 
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 Основни CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни  CJ.1.4.1. 
повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII 

разреда) са именима аутора тих дела 

Средњи CJ.2.4.7. 
разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, 

монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

Средњи  CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

  Средњи  CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама 

Напредни 
CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

Напредни 
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 
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Основни CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

Основни CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски 

след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак заснован на 

једноставнијем тексту 

Напредни  CJ.3.1.3. 
издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи 

закључке засноване на сложенијем тексту 
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Основни CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

Основни 
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни 
CJ.1.2.3. 

саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га 

организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

Основни 
CJ.1.2.6. 

влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава различите 

обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном животу 

Средњи  
CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика* 

Средњи  
CJ.2.2.1. 

саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је јединствен, кохерентан 

и унутар себе повезан 

Напредни  
CJ.3.2.1. 

организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов 

тексту и поднаслове деловима текста 



Напредни  
CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 
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Основни CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

Основни CJ.1.3.15. 
одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у 

коме су употребљени (једноставни случајеви) 

Средњи CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

Напредни CJ.3.3.6. 
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и 

зна терминологију у вези с њима) 
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Основни CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 

Основни  CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни  CJ.1.4.6. 
препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 

ономатопеја) 
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Основни CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место 

радње, лик... 
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Средњи CJ.2.4.2. 

повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и 

врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних 

ситуација 

Средњи CJ.2.4.5. 
препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком 

тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст) 

Средњи CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, 

социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

Напредни  CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту 

Напредни  CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту 

Напредни CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

Напредни CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 
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Основни CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи 

Основни CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

Основни CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

Основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски 

след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак заснован на 

једноставнијем тексту 

Средњи CJ.2.1.5. 
проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према 

датим критеријумима) 

Средњи CJ.2.1.6. 
разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на 

једноставним примерима 

Напредни  CJ.3.1.1. проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре или 



више њих (према датим критеријумима) 
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Основни CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

Основни CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

Основни CJ.1.2.3. 
саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га 

организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

Основни CJ.1.2.5. 

свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно писању), теми, прилици и 

сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални или 

неформални) 

Основни CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима 

Средњи CJ.2.2.1. 
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је јединствен, кохерентан 

и унутар себе повезан 

Средњи CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

Напредни CJ.3.2.1. 
организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов 

тексту и поднаслове деловима текста 
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Основни CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације 

Основни 
CJ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставним примерима 

Основни 
CJ.1.3.4. 

препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује 

књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 

Основни 
CJ.1.3.5. 

разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према задатом 

значењу на основу постојећих творбених модела 

Основни  CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама 

Основни CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

Средњи CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене 

Средњи CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи 

Средњи CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

Средњи CJ.2.3.11. 
одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у 

коме су употребљени (сложенији примери) 

Напредни CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 

Напредни CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује* акценатску норму 

Напредни CJ.3.3.4. 
познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и 

њиховим граматичким категоријама 

Напредни CJ.3.3.6. 
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и 

зна терминологију у вези с њима) 

Напредни CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава, контекста у 



коме су употребљени, или на основу њиховог порекла 

4
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Основни CJ.1.4.1. 
повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII 

разреда) са именима аутора тих дела 

Основни CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 

Основни CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

Основни CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) 

Основни CJ.1.4.5. 
препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог и монолог 

Основни CJ.1.4.6. 
препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 

ономатопеја) 

Основни CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место 

радње, лик... 

Основни CJ.1.4.8. 
има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује 

национално, књижевно и уметничко наслеђе 

9
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Основни CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела 

Средњи CJ.2.4.1. 
повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се 

узима за оквир приповедања 

Средњи 
CJ.2.4.2. 

повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и 

врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних 

ситуација 

Средњи 
CJ.2.4.5. 

препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком 

тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст) 

Средњи 
CJ.2.4.6. 

одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, 

социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

Средњи 
CJ.2.4.7. 

разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, 

монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

Напредни CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту 

Напредни 
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

Напредни 
CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

Напредни 
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

 

 



 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 

ЦИЉ наставе енглеског језика у основним школама остварује се  овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и 

метода учења страног језика.Стога,циљ наставе енглеског језика je развијанје сазнајних и интелектуалиних способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивних односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 

наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна 

знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, 

усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи. 

ЗАДАЦИ наставе енглеског језика у шестом разреду су: 

- Подстицање ученика да развијају радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима  страног језика 

- Оспособљавање ученика да усмено изражавају садржаје у вези са темама предвиђеним наставним програмом 

- Ученик у писаној форми изражава краће садржаје са темама предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода 

- Подстицањем ученика да остварују комуникацију са саговорником и размењују информације у вези са темама предвиђеним 

наставним програмом поштујући социокултурне норме интеракције 

- Препознавање принципа граматичке и социолингвистичке компентенције уочавајући значај личног залагања у процесу учења 

страног језика. 

 

Редни 

број 
Назив теме 

Укупан број 

часова 
Обрада Утврђивање Систематизација 

1. My life 14 4 6 4 

2 The future 13 4 4 5 

3. Times and places: Cities 22 8 8 6 



4. Experiences; What’s up? 23 8 8 7 

 Укупан број часова 72 24 26 22 

Редни 

број 

теме 

Број 

часо 

ва 

Садржај 

програма 

       Активности  

ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности  

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци извођења програма 

1. 14 
Мy life 

 

-активно слушање 

-читање, писање 

-драматизација 

дијалога 

-активно 

учествовање у 

разговору 

-рад у паровима (игре 

по улогама, мини 

дијалози) 

-усвајање и 

систематизација 

изложеног градива и 

његова практична 

примена 

-даје ученицима  

објашњења 

и обавештења 

-одговара на питања  

ученика и поставља питања 

-води и усмерава  

интеракцијски однос у  

учионици 

-инсистира на правилном 

изражавању и писању 

-проверава и анализира 

оствареност  циљева уч 

ења 

-фронтални,         

-у пару, 

-

индивидуални, 

-групни   

Ученици могу да: 

- комуницирају о свакодневним и 

тренутним / привременим 

радњама,писмено и усмено; 

- разговарају о свакодневним темама 

везаним за живот у школи; 

-да говоре о себи – где живе, одакле 

су, шта воле / не воле 

- могу да опишу догађаје и искуства 

из прошлости, писмено и усмено; 

- знају да опишу животне фазе; 

- умеју да изразе допадање и 

недопадање; 

- комуницирају о члановима уже и 

шире породице и направе породично 

стабло; 

- могу да комуницирају о 



активносима у слободно време; 

- знају да упуте и одговоре на позив; 

- разумеју суштину и детаље 

дескриптивног текста и дијалога који 

читају / слушају; 

- могу да напишу састав о стварној 

или замишљеној породици; 

-могу да повезују учење и знање 

енглеског језика са наставним 

садржајима из различитих предмета и 

наставно - научних области – 

Историја (ране миграције људи); 

интеркултурални аспекти (типична 

породица у ВБ). 

- кроз писмену проверу евалуирати 

 научено градиво по предвиђеном 

наставном програму. 

2. 13 
The future 

 

 

-активно слушање и 

учествовање у 

разговору 

-рад у паровима, 

малим групама 

-уочавање 

суштинских и 

-излаже градиво кроз  

питања, 

захтеве, објашњава нов 

е  

речи и изразе 

-даје упутства за рад 

-фронтални,         

-у пару, 

-

индивидуални, 

-групни   

Ученици: 

- могу да предвиђајудогађаје у 

будућности и комуницирају о 

одлукама, плановима и намерама; 

- умеју да разговарају о научној 

фантастици; 

- могу да разумеју и одговоре на 

питања из анкете; 



детаљних 

информација у тексту 

- усвајање и 

систематизација 

изложеног градива и 

његова практична 

примена 

-води и усмерава  

интеракцијски однос у  

учионици 

-упућује на прошир 

ивање речника 

-проверава и анализира 

оствареност  циљева уч 

ења 

- знају да се снађу, договоре и 

организују прославу рођендана; 

- могу да комуницирају о превозним 

средствима и сунчевом систему; 

- разумеју суштину и детаље научно 

фантастичне приче коју читају;  

- разумеју суштину и детаље фото 

приче о прослави рођендана коју 

читају и могу да предвиде њен 

наставак; 

- разумеју суштину и детаље текста о 

будућности који слушају; 

- могу да напишу и илуструју текст о 

будућности (предвиђања); 

- могу да повезују учење и знање 

енглеског језика са наставним 

садржајима из различитих предмета и 

наставно - научних области – 

Географија-астрономија(сунчев 

систем); инеркултурални аспекти 

(превозна средства у ВБ). 

-кроз писмену проверу евалуирати 

 научено градиво по предвиђеном 

наставном програму 

 



 

3. 22 

Times and 

places; Cities 

 

-богаћење вокабулара 

кроз активно 

слушање 

-препричавање 

-писање краћих 

текстова 

-рад на пројекту 

- усвајање и 

систематизација 

изложеног градива и 

његова практична 

примена 

-даје упутства за рад 

-води и усмерава  

интеракцијски однос у  

учионици 

-упућује на прошир 

ивање речника 

-усмерава дискусију 

-проверава и анализира 

оствареност  циљева уч 

ења 

-фронтални,         

-у пару, 

-

индивидуални, 

-групни   

Ученици: 

- могу да комуницирају о догађајима 

из прошлости; 

- могу да опишу слику по сећању; 

- могу да разговарају о природним 

појавама икатастрофама; 

- знају да изразе своје импресије; 

- разумеју суштину и детаље 

интервјуа, детективске приче и 

дијалога (фото приче) о виртуелној 

сапуници које читају; 

- разумеју суштину и детаље 

интервјуа који слушају; 

-могу да напишу интервју и текст о 

земљи у којој живе; 

- могу да комуницирају о 

знаменитостима градова и места; 

- могу да питају и кажу где се неко 

место у граду налази; 

- знају да питају и кажу шта се даје у 



биоскопима и позориштима; 

- умеју да користе изразе и речи у 

реалној свакодневној комуникацији; 

- разумеју суштину и детаље блога, 

садржај стрипа, традиционалне приче 

и свакодневног дијалога који читају; 

- могу да сажму дужи текст; 

-разумеју суштину и детаље дијалога 

у туристичкој агенцији и о сновима 

који слушају; 

- могу да напишу план активности по 

моделу (план обиласка града) и 

предлог обиласка главног или неког 

другог важнијег града у својој земљи 

(туристички водич); 

- могу да повезују учење и знање 

енглеског језика са наставним 

садржајима из различитих предмета и 

наставно - научних области – 

Географија-астрономија(сунчев 

систем); инеркултурални аспекти 

(превозна средства у ВБ), Географија 

(часовне зоне); интеркулту-рални 

аспекти (Уједињено краљевство). 

-кроз писмену проверу евалуирати 

 научено градиво по предвиђеном 



наставном програму 

 

4. 23 

Experiences; 

What’s up? 

 

-повезивање знања  

-рад у паровима и 

групама 

-игре по улогама, 

глума 

-одговарања на 

питања у вези са 

текстом 

-усвајање и 

систематизација 

изложеног градива и 

његова практична 

примена 

-даје упутства за рад  

-води и усмерава  

интеракцијски однос у  

учионици 

-мотивише ученике да  

изразе сопствено мишљење  

уз аргументацију 

-проверава и анализира 

оствареност  циљева уч 

ења 

-фронтални,         

-у пару, 

-

индивидуални, 

-групни   

Ученици: 

- могу да комуницирају о искуствима 

из прошлости, својим амбицијама и 

жељама; 

- могу да разговарају о еколошким 

темама; 

- умеју да користе изразе и речи у 

реалној свакодневној комуникацији; 

- могу да опишу славне личности, 

националне хероје и легендарне 

личности, усмено и писмено; 

- могу да направе интервју и 

разговарају о безбедности на 

интернету; 

- разумеју суштину и детаље текста о 

амбицијама и искуствима који читају; 

-разумеју суштину и детаље 

еколошког текста који читају и могу 

да учествују у дискусији; 

-разумеју суштину и детаље разговора 

о искуствима који чују;  

- могу да напишу краћи текст о 



својим и туђим искуствима; 

- могу да кажу како се осећају и 

комуницирају о телу, здрављу, 

здравственим проблемима; 

- знају да дају савете и кажу шта 

морају / не морају или не смеју да 

(у)раде и комуницирају о правилима 

понашања у школи; 

- препознају и именују међународне 

знаке упозорења на јавним местима; 

- знају да прихвате и на учтив начин 

одбију нечији предлог; 

- разумеју суштину и детаље дијалога 

о здравственим проблемима, стрипа о 

обавезама, наративног текстаи 

свакодневног дијалога који читају; 

- разумеју суштину и 

детаљенаративног текста и дијалога о 

проблемима и саветимакоји чују; 

- могу да напишу краћи текст о 

својим обавезама, краћу причу по 

моделу и опишу значење знакова 

упозорења у свом окружењу 

- могу да повезују учење и знање енглеског 

језика са наставним садржајима из 

различитих предмета и наставно- научних 

области – ИТ (безбедност на интернету); 



интеркултурални аспекти (историјске 

личности у ВБ). 

 -кроз писмену проверу евалуирати 

 научено градиво по предвиђеном 

наставном програму 

 

 

 

 

Начин остваривања програма (методе и технике) 

 

- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери; 

- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе; 

- битно је значење језичке поруке; 

- и у шестом разреду очекује се да наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на значај граматичке прецизности исказа; 

- сви граматички садржаји уводе се без детаљних граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово 

познавање се евалуира и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту; 

- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

- са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији;  

- рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих 

извора (интернет,одговарајући часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и 

виртуелним условима са јасно одређеним контекстом,поступком и циљем; 

- и у шестом разреду наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа; 

- језички садржаји се усвајају кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја. 
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Образовни стандарди 

Форма и динамика провере 

остварености стандарда 

Форма 

провере ОС  

 

динамика 

провере  

Основни ниво 

 

Средњи ниво Напредни ниво 

1. My life 14 4 10 

ПСТ.1.1.9.  

ПСТ.1.1.13.  

ПСТ. 1.1.16. 

ПСТ.1.1.18.  

ПСТ.1.1.22.  

ПСТ. 1.1.23. 

ПСТ.1.2.2.  

ПСТ.1.2.4.  

ПСТ.2.1.8.  

ПСТ.2.1.9.  

ПСТ.2.1.14.  

ПСТ.2.1.15. 

ПСТ.2.1.22.  

ПСТ.2.1.23.  

ПСТ.2.1.25.  

ПСТ.2.1.26.  

ПСТ.2.2.3.  

 

ПСТ.3.1.3.  

ПСТ.3.1.4.  

ПСТ. 3.1.10.  

ПСТ. 3.1.21.  

ПСТ.3.1.22.  

ПСТ.3.1.24.  

ПСТ.3.1.25.  

ПСТ.3.1.29.  

ПСТ.3.1.30.  

ПСТ.3.2.4.  

ПСТ.3.3.1.  

 

Ангажовање 

на часовима 
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наставе  
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Израда 

домаћих 

задатака 

 

 

Писмена  

провера 

2. 
 

The future 

 

13 4 9 

 

ПСТ.1.1.9.  

ПСТ.1.1.14.  

ПСТ. 1.1.16. 

ПСТ.1.1.18.  

ПСТ.1.1.22.  

ПСТ. 1.1.23. 

ПСТ.1.2.2.  

ПСТ.1.2.4.  

 

ПСТ.2.1.8.  

ПСТ.2.1.9.  

ПСТ.2.1.17. 

ПСТ.2.1.25.  

ПСТ.2.1.26.  

ПСТ.2.2.3.  

 

 

ПСТ.3.1.3.  

ПСТ.3.1.4.  

ПСТ. 3.1.10.  

ПСТ. 3.1.21.  

ПСТ.3.1.22.  

ПСТ.3.1.27.  

ПСТ.3.1.29.  

ПСТ.3.1.30.  

ПСТ.3.2.4.  

ПСТ.3.3.1.  

Ангажовање 

на часовима 

редовне 

наставе 

Израда 

домаћих 

задатака 

 

 

 

Писмена  

провера 

3.  Times and 22 8 14    Ангажовање 



 

 

Образовни стандарди:  

 

places: Cities ПСТ.1.1.9.  

ПСТ.1.1.14.  

ПСТ. 1.1.16.  

ПСТ.1.1.18. 

ПСТ.1.1.22.  

ПСТ. 1.1.23. 

ПСТ.1.2.2.  

ПСТ.1.2.4.  

 

ПСТ.2.1.2.  

ПСТ.2.1.3.  

ПСТ.2.1.8.  

ПСТ.2.1.9.  

ПСТ.2.1.23.  

ПСТ.2.1.25.  

ПСТ.2.1.26.  

ПСТ.2.1.27.  

ПСТ.2.2.3.  

 

ПСТ.3.1.3.  

ПСТ.3.1.4.  

ПСТ. 3.1.10.  

ПСТ.3.1.15. 

ПСТ. 3.1.21.  

ПСТ.3.1.22.  

ПСТ.3.1.27.  

ПСТ.3.1.29.  

ПСТ.3.1.30.  

ПСТ.3.2.4.  

 

 

на часовима 

редовне 

наставе 

 

 

Израда 

домаћих 

задатака 

 

Писмена  

провера 

4. 
Experiences; 

What’s up? 
23 8 15 

 

ПСТ.1.1.8.  

ПСТ.1.1.22.  

ПСТ. 1.1.23. 

ПСТ.1.2.2.  

ПСТ.1.2.4.  

ПСТ.1.3.3.  

 

 

 

ПСТ.2.1.2.  

ПСТ.2.1.3.  

ПСТ.2.1.8.  

ПСТ.2.1.9.  

ПСТ.2.1.14.  

ПСТ.2.1.23.  

ПСТ.2.1.25.  

ПСТ.2.1.26.  

ПСТ.2.2.3.  

ПСТ.2.3.7. 

 

 

ПСТ.3.1.3.  

ПСТ.3.1.4.  

ПСТ.3.1.7.  

ПСТ. 3.1.10.  

ПСТ.3.1.15. 

ПСТ. 3.1.21. 

ПСТ.3.1.22.  

ПСТ.3.1.25.  

ПСТ.3.1.27.  

ПСТ.3.1.29.  

ПСТ.3.1.30.  

ПСТ.3.2.4.  

ПСТ.3.3.3.  

 

Ангажовање 

на часовима 

редовне 

наставе 

Израда 

домаћих 

задатака 

 

 

Писмена 

провера 

        УКУПНО                                   

            
72 24 48 

   



САДРЖАЈ 

ПРОГРАМА 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО  

 

НАПРЕДНИ НИВО 

 

MY LIFE 

 

 

ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и 

најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке 

приче, извештаји, огласи, временске 

прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 

ПСТ.1.1.13. Поставља једноставна 

питања о темама које одговарају 

његовим интересовањима (слободно 

време, хоби, школа, породица, 

другови) и одговара на слична питања 

саговорника. 

ПСТ. 1.1.16. Пише једноставне 

податке о себи и лицима из блиског 

окружења, у обрасцима, упитницима 

или табелама. 

ПСТ.1.1.18. Писаним путем 

доставља/тражи основне информације 

о себи/другима. 

ПСТ.1.1.22. На матерњем језику 

саопштава основну тему и најопштији 

садржај кратког усменог исказа на 

страном језику. 

ПСТ. 1.1.23 На матерњем језику 

саопштава основну тему и најопштији 

 

ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и 

главне информације у краћим 

текстовима, различитих врста и 

једноставне садржине, са интернета 

или других писаних медија, о 

познатим и узрасно адекватним 

темама. 

ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао 

једноставних књижевних текстова 

прилагођених узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе описује 

себе и своје непосредно окружење, 

свакодневне активности, искуства из 

прошлости користећи једноставна 

језичка средства. 

ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 

2–3 повезана питања, о познатим 

темама, у вези са личним потребама, 

интересовањима, обавезама, жељама, 

уз одговарајућу помоћ саговорника и 

понављање. 

ПСТ.2.1.22. Саставља краће текстове 

о себи, својој породици и 

непосредном окружењу. 

 

ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и 

главне информације јасно 

артикулисаних монолошких 

излагања, прича, презентација и 

предавања на узрасно адекватне и 

блиске теме, уз одговарајућу 

визуелну подршку. 

ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и 

може да издвоји главне 

информације из аутентичних 

подкаста, радио и телевизијских 

емисија о познатим, узрасно 

адекватним темама (нпр. репортажа, 

научно-популарних, 

документарних, играних, 

анимираних филмова, спотова) које 

слуша/гледа у смисленим целинама. 

ПСТ. 3.1.10. На основу смисла 

читавог текста и садржаја 

појединачних делова открива 

значења непознатих речи и 

конструкција. 

ПСТ. 3.1.21. Описује и тумачи 

податке из табела, графикона, 

информатора и сл. 



садржај кратког писаног текста на 

страном језику. 

ПСТ.1.2.2. Правилно записује познату 

лексику. 

ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и 

најфреквентније речи и изразе за 

обављање основних комуникативних 

активности. 

ПСТ.2.1.23. Описује искуства, 

активности и догађаје из прошлости 

користећи једноставније језичке 

структуре и увежбану лексику. 

ПСТ.2.1.25. На матерњем језику 

саопштава основну тему и најважније 

информације краћег усменог исказа. 

ПСТ.2.1.26. На матерњем језику 

саопштава основну тему и најважније 

информације краћег писаног текста. 

ПСТ.2.2.3. Познаје и користи 

једноставније граматичке елементе и 

конструкције.  

 

ПСТ.3.1.22. Резимира текст који 

слуша или чита ослањајући се у 

мањој мери на језичка средства која 

се у њему појављују. 

ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од 

неколико логички повезаних 

реченица о узрасно релевантним 

темама (о себи, друштвеном и 

природном окружењу, аспектима 

приватног и школског живота). 

ПСТ.3.1.25. Прецизно описује 

искуства, активности и догађаје из 

садашњости и прошлости у виду 

дескриптивних и наративних 

текстова користећи познате 

сложеније језичке структуре и 

адекватну лексику. 

ПСТ.3.1.29. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

појединачне информације нешто 

опширнијег усменог исказа, 

примереног узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.3.1.30. На матерњем језику 

преноси саговорнику тему, садржај 

и главне информације из краћих и 

једноставнијих писаних текстова 

(новинских и књижевних) 

примерених узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне 



лексичке елементе који се односе на 

теме и ситуације из његовог 

непосредног искуства. 

ПСТ.3.3.1. Разуме основне 

сличности и разлике између своје и 

циљних култура у различитим 

аспектима свакодневног живота и 

прихвата постојање разлика. 

 

 

ТHE FUTURE 

 

 

ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и 

најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке 

приче, извештаји, огласи, временске 

прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 

ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на 

питања која се односе на изражавање 

допадања и недопадања, слагања и 

неслагања користећи једноставна 

језичка средства. 

ПСТ. 1.1.16. Пише једноставне 

податке о себи и лицима из блиског 

окружења, у обрасцима, упитницима 

или табелама. 

ПСТ.1.1.18. Писаним путем 

доставља/тражи основне информације 

о себи/другима. 

ПСТ.1.1.22. На матерњем језику 

саопштава основну тему и најопштији 

 

ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и 

главне информације у краћим 

текстовима, различитих врста и 

једноставне садржине, са интернета 

или других писаних медија, о 

познатим и узрасно адекватним 

темама. 

ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао 

једноставних књижевних текстова 

прилагођених узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.2.1.17. Размењује основне 

информације о плановима и 

обавезама. 

ПСТ.2.1.25. На матерњем језику 

саопштава основну тему и најважније 

информације краћег усменог исказа. 

ПСТ.2.1.26. На матерњем језику 

саопштава основну тему и најважније 

информације краћег писаног текста. 

 

ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и 

главне информације јасно 

артикулисаних монолошких 

излагања, прича, презентација и 

предавања на узрасно адекватне и 

блиске теме, уз одговарајућу 

визуелну подршку. 

ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и 

може да издвоји главне 

информације из аутентичних 

подкаста, радио и телевизијских 

емисија о познатим, узрасно 

адекватним темама (нпр. репортажа, 

научно-популарних, 

документарних, играних, 

анимираних филмова, спотова) које 

слуша/гледа у смисленим целинама. 

ПСТ. 3.1.10. На основу смисла 

читавог текста и садржаја 

појединачних делова открива 

значења непознатих речи и 



садржај кратког усменог исказа на 

страном језику. 

ПСТ. 1.1.23 На матерњем језику 

саопштава основну тему и најопштији 

садржај кратког писаног текста на 

страном језику. 

ПСТ.1.2.2. Правилно записује познату 

лексику. 

ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и 

најфреквентније речи и изразе за 

обављање основних комуникативних 

активности. 

ПСТ.2.2.3. Познаје и користи 

једноставније граматичке елементе и 

конструкције.  

 

конструкција. 

ПСТ. 3.1.21. Описује и тумачи 

податке из табела, графикона, 

информатора и сл. 

ПСТ.3.1.22. Резимира текст који 

слуша или чита ослањајући се у 

мањој мери на језичка средства која 

се у њему појављују. 

ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира 

одслушан или прочитан текст, 

ослањајући се минимално на 

језичка средства која се у њему 

појављују. 

ПСТ.3.1.29. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

појединачне информације нешто 

опширнијег усменог исказа, 

примереног узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.3.1.30. На матерњем језику 

преноси саговорнику тему, садржај 

и главне информације из краћих и 

једноставнијих писаних текстова 

(новинских и књижевних) 

примерених узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне 

лексичке елементе који се односе на 

теме и ситуације из његовог 

непосредног искуства. 

ПСТ.3.3.1. Разуме основне 



сличности и разлике између своје и 

циљних култура у различитим 

аспектима свакодневног живота и 

прихвата постојање разлика. 

 

 

 

TIMES AND 

PLACES / 

CITIES 

 

ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и 

најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке 

приче, извештаји, огласи, временске 

прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 

ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на 

питања која се односе на изражавање 

допадања и недопадања, слагања и 

неслагања користећи једноставна 

језичка средства. 

ПСТ. 1.1.16. Пише једноставне 

податке о себи и лицима из блиског 

окружења, у обрасцима, упитницима 

или табелама. 

ПСТ.1.1.18. Писаним путем 

доставља/тражи основне информације 

о себи/другима. 

ПСТ.1.1.22. На матерњем језику 

саопштава основну тему и најопштији 

садржај кратког усменог исказа на 

страном језику. 

ПСТ. 1.1.23 На матерњем језику 

саопштава основну тему и најопштији 

 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и 

главне информације из разговора 

двоје или више саговорника о 

блиским и познатим темама, уколико 

се говори разговетно и умереним 

темпом. 

ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и 

главне информације споријих, јасно 

артикулисаних монолошких 

излагања и прича о познатим и 

узрасно адекватним темама, уз 

одговарајућу визуелну подршку, 

паузе и понављања. 

ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и 

главне информације у краћим 

текстовима, различитих врста и 

једноставне садржине, са интернета 

или других писаних медија, о 

познатим и узрасно адекватним 

темама. 

ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао 

једноставних књижевних текстова 

прилагођених узрасту и 

интересовањима. 

 

ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и 

главне информације јасно 

артикулисаних монолошких 

излагања, прича, презентација и 

предавања на узрасно адекватне и 

блиске теме, уз одговарајућу 

визуелну подршку. 

ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и 

може да издвоји главне 

информације из аутентичних 

подкаста, радио и телевизијских 

емисија о познатим, узрасно 

адекватним темама (нпр. репортажа, 

научно-популарних, 

документарних, играних, 

анимираних филмова, спотова) које 

слуша/гледа у смисленим целинама. 

ПСТ. 3.1.10. На основу смисла 

читавог текста и садржаја 

појединачних делова открива 

значења непознатих речи и 

конструкција. 

ПСТ.3.1.15.Разуме и може да 

издвоји потребне информације из 

табела, графикона, информатора  и 



садржај кратког писаног текста на 

страном језику. 

ПСТ.1.2.2. Правилно записује познату 

лексику. 

ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и 

најфреквентније речи и изразе за 

обављање основних комуникативних 

активности. 

 

ПСТ.2.1.23. Описује искуства, 

активности и догађаје из прошлости 

користећи једноставније језичке 

структуре и увежбану лексику. 

ПСТ.2.1.25. На матерњем језику 

саопштава основну тему и најважније 

информације краћег усменог исказа. 

ПСТ.2.1.26. На матерњем језику 

саопштава основну тему и најважније 

информације краћег писаног текста. 

ПСТ.2.1.27. На страном језику 

саопштава туристима 

најједноставније информације које су 

тражили од трећег лица (назив улице, 

број линије у градском саобраћају, 

цену). 

ПСТ.2.2.3. Познаје и користи 

једноставније граматичке елементе и 

конструкције.  

 

сл. 

ПСТ. 3.1.21. Описује и тумачи 

податке из табела, графикона, 

информатора и сл. 

ПСТ.3.1.22. Резимира текст који 

слуша или чита ослањајући се у 

мањој мери на језичка средства која 

се у њему појављују. 

ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира 

одслушан или прочитан текст, 

ослањајући се минимално на 

језичка средства која се у њему 

појављују. 

ПСТ.3.1.29. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

појединачне информације нешто 

опширнијег усменог исказа, 

примереног узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.3.1.30. На матерњем језику 

преноси саговорнику тему, садржај 

и главне информације из краћих и 

једноставнијих писаних текстова 

(новинских и књижевних) 

примерених узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне 

лексичке елементе који се односе на 

теме и ситуације из његовог 

непосредног искуства. 



 

 

EXPERIENCES; 

WHAT’S UP? 

 

ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, појединачна 

упутства која се тичу његових његових 

непосредних потреба, уколико 

укључују визуелне елементе. 

ПСТ.1.1.22. На матерњем језику 

саопштава основну тему и најопштији 

садржај кратког усменог исказа на 

страном језику. 

ПСТ. 1.1.23 На матерњем језику 

саопштава основну тему и најопштији 

садржај кратког писаног текста на 

страном језику. 

ПСТ.1.2.2. Правилно записује познату 

лексику. 

ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и 

најфреквентније речи и изразе за 

обављање основних комуникативних 

активности. 

ПСТ.1.3.3. Познаје најзначаније 

историјске догађаје циљних култура. 

 

 

 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и 

главне информације из разговора 

двоје или више саговорника о 

блиским и познатим темама, уколико 

се говори разговетно и умереним 

темпом. 

ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и 

главне информације споријих, јасно 

артикулисаних монолошких 

излагања и прича о познатим и 

узрасно адекватним темама, уз 

одговарајућу визуелну подршку, 

паузе и понављања. 

ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и 

главне информације у краћим 

текстовима, различитих врста и 

једноставне садржине, са интернета 

или других писаних медија, о 

познатим и узрасно адекватним 

темама. 

ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао 

једноставних књижевних текстова 

прилагођених узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује 

себе и своје непосредно окружење, 

свакодневне активности, искуства из 

 

ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и 

главне информације јасно 

артикулисаних монолошких 

излагања, прича, презентација и 

предавања на узрасно адекватне и 

блиске теме, уз одговарајућу 

визуелну подршку. 

ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и 

може да издвоји главне 

информације из аутентичних 

подкаста, радио и телевизијских 

емисија о познатим, узрасно 

адекватним темама (нпр. репортажа, 

научно-популарних, 

документарних, играних, 

анимираних филмова, спотова) које 

слуша/гледа у смисленим целинама. 

ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се 

односе на сналажење на јавним 

местима (нпр. руковање апаратима 

и уређајима, упозорења, 

безбедносне информације и сл.) 

ПСТ. 3.1.10. На основу смисла 

читавог текста и садржаја 

појединачних делова открива 

значења непознатих речи и 

конструкција. 



прошлости користећи једноставна 

језичка средства. 

ПСТ.2.1.23. Описује искуства, 

активности и догађаје из прошлости 

користећи једноставније језичке 

структуре и увежбану лексику. 

ПСТ.2.1.25. На матерњем језику 

саопштава основну тему и најважније 

информације краћег усменог исказа. 

ПСТ.2.1.26. На матерњем језику 

саопштава основну тему и најважније 

информације краћег писаног текста. 

ПСТ.2.2.3. Познаје и користи 

једноставније граматичке елементе и 

конструкције.  

ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји 

повезаност појава из прошлости са 

појавама из садашњости циљних 

култура. 

 

ПСТ.3.1.15.Разуме и може да 

издвоји потребне информације из 

табела, графикона, информатора  и 

сл. 

ПСТ. 3.1.21. Описује и тумачи 

податке из табела, графикона, 

информатора и сл. 

ПСТ.3.1.22. Резимира текст који 

слуша или чита ослањајући се у 

мањој мери на језичка средства која 

се у њему појављују. 

ПСТ.3.1.25. Прецизно описује 

искуства, активности и догађаје из 

садашњости и прошлости у виду 

дескриптивних и наративних 

текстова користећи познате 

сложеније језичке структуре и 

адекватну лексику. 

ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира 

одслушан или прочитан текст, 

ослањајући се минимално на 

језичка средства која се у њему 

појављују. 

ПСТ.3.1.29. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

појединачне информације нешто 

опширнијег усменог исказа, 

примереног узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.3.1.30. На матерњем језику 

преноси саговорнику тему, садржај 



и главне информације из краћих и 

једноставнијих писаних текстова 

(новинских и књижевних) 

примерених узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне 

лексичке елементе који се односе на 

теме и ситуације из његовог 

непосредног искуства. 

ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава 

основне облике непримереног / 

неприкладног понашања у 

контексту циљних култура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ и задади 
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање 

у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

Задаци: 

 развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената; 

 стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају 

њихова визуелна и ликовна својства; 

 развијање 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, а примењују 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. 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 развијају ликовно-естетски сензибилитет (осетљивост) за спонтани ритам бојених мрља, линија, текстуру, светлину, боју и чулну 

осетљивост и осећајност за визуелно споразумевање и свет уобразиље у ликовним делима; покажу интересе и способности за 

самостално откривање визуелних појава и законитости света облика: светло-тамно, облик-боја, простор, композиција;  

 посматрају и естетски доживљавјау дела ликовних уметности; развијају љубав према ликовном наслеђу; 

 оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно-ликовних искустава у природно-друштвено научна подручја и тако 

развију интересовање за оплемењивање и заштиту природе и смисао за унапређивање културе живљења;  

 развијају способности за креативно и апстрактно мишљење;  

 развијају способности сарадње и самопоуздања у тимском раду; 

 развијају индивидуално истраживање односа ликовних елемената на примерима националног и светског ликовног уметничког 

наслеђа. 
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1. 

СЛОБОДНО РИТМИЧКО ИЗРАЖАВАЊЕ 

БОЈЕНИМ МРЉАМА, ЛИНИЈАМА 

СВЕТЛИНАМА, ОБЛИЦИМА И 

ВОЛУМЕНИМА 
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4 1 1  6 
ЛК.2.2.1.  ЛК.3.2.3.  ЛК.2.2.2.  

ЛК.3.2.4. 

4. СВЕТЛИНА  

 

5 2 1  8 
ЛК.2.2.1.  ЛК.3.2.3.  ЛК.2.2.2.  

ЛК.3.2.4. 

5. БОЈА  
 

8 3 1  12 
ЛК.1.1.1.  ЛК.2.1.1.  ЛК.1.3.4.  

ЛК.3.2.1.  ЛК.3.2.4.  ЛК.3.2.3. 

6. СВЕТ УОБРАЗИЉЕ У ЛИКОВНИМ ДЕЛИМА  
 

2 1 
 

 3 
ЛК.1.3.1.  ЛК.1.3.2.  ЛК.1.3.3.  

ЛК.1.3.4.  ЛК.3.3.1. 

Свега  23 9 4 
 

36 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

Садржај програма Активности ученика 

 

Активности наставника Основни 

облици 

извођења 

програма 

Оперативни задаци извођења 

програма 

 

 

1. 

 

 

4. 

Слободно 

ритмичко 

изражавање  

бојеним мрљама, 

лиијама, 

светлинама, 

облицима, и 

волуменима 

- перцепција кроз 

разговор и дискусију ( 

посматрање, 

уочавање и 

описивање); 

- аперцепција- 

примена, експеримент 

и истраживање кроз 

комбинацију 

различитих ликовних 

техника; 

- инерактивни рад ( у 

пару, групи) са 

поделом задатака; 

- естетска анализа и 

самовредновање; 

 

- излагање, дијалог, 

дискусија; 

- објашњавање појма ритма  

(правилног и слободног );   

- примери и демонстрације 

лик. проблема ритма кроз 

различите медије- цртачке, 

сликарске, вајарске; 

- корелација са 

свакодневним животом и 

другим  наставним 

предметима; 

- коректуре и естетска 

анализа заједно са 

ученицима 

-

Индивидуални 

-Фронтални 

-Групни 

-У пару 

 

 -Стварање разноврсних могућности 

да кроз различите облике и садржаје 

рада током наставе ликовне културе 

сврха, циљеви и задаци образовања, 

као и циљеви наставе предмета  

ликовна култура, буду у пуној мери 

реализовани 

 -Развијање способности ученика за 

опажање квалитета , свих ликовних 

елемената 

- проширују искуства у ликовном 

изражавању и развију ликовно- 

естетски сензибилитет за: арабеску, 

пропорције, композицију и простор, 

обједињавање покрета игре и звука и 

фотографију; 

 

 

2. 

 

 

3. 

Визуелно 

споразумевање 

- перцепција кроз 

разговор и дискусију ( 

посматрање, 

уочавање и 

описивање); 

- припрема за следећи 

час; 

- аперцепција- 

практична примена 

стеченог знања на 

- излагање, дискусија, 

дијалог кроз објашњавање 

појма визуелних 

комуникација и 

споразумевања- кодирање 

и декодирање визуелног 

знака; 

- илустративно- 

демонстративни примери 

из свакодневног живота; 

-

Индивидуални 

-Фронтални 

-Групни 

-У пару 

 

-Стварање услова да ученици на 

часовима, у процесу реализације 

садржаја, користе разноврсне технике 

и средства, и да упознају њихова 

визуелна и ликовна својства. 

-Развијање способности ученика за 

визуелно памћење, и повезивање 

опажених информација као основе за 

увођење за визуелно мишљење. 



конкретном задатку; 

- самостални рад са 

наглашеном 

индивидуалношћу; 

- естетска анализа и 

самовредновање; 

 

 

- креирање вежбе и њена 

примена кроз адекватну 

ликовну технику; 

- коректура и естетска 

анализа; 

 

 

 

3. 

 

 

 

6. 

Текстура - перцепција и 

аперцепција кроз 

разговор стечена 

знања деца 

примењују  у 

практичном раду на 

конкретном задатку, у 

различитим 

техникама и 

материјалима; 

- самосталан рад са 

наглашеном 

индивидуалношћу, 

као и рад у пару или 

групи; 

- естетска анализа и 

самовредновање; 

монолог, дијалог, 

дискусија кроз 

објашњавање појма 

тактилне и визуелне 

перцепције текстуре; 

- илустативни примери из 

свакодневног живота, 

различитих уметничких 

дела и техника, различитих 

врста материјала и 

њихових примена у улози 

текстуре као ликовног 

проблема; 

- демонстрација рада у 

различитим метеријалима 

и техникама- цртачке, 

сликарске, вајарске; 

- креирање задатака; 

- коректура, естетска 

анализа и оцењивање; 

-

Индивидуални 

-Фронтални 

-Групни 

-У пару 

 

Стварање разноврсних могућности да 

кроз различите облике и садржаје рада 

током наставе ликовне културе сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и 

циљеви наставе предмета  ликовна 

култура, буду у пуној мери 

реализовани. 

Развијање смисла за естетске ликовне 

и визуелне вредности, које се стичу у 

настави а примењују у раду и животу 

Стварање услова да се упознавањем 

ликовних уметности боље разумеју 

природне законитости и друштвене 

појаве. 

 



 

 

 

4. 

 

 

 

8. 

Светлина  - перцепција- кроз 

дијалоге и дискусије 

уочавање проблема 

светлости и њеног 

дејства у ликовном 

смислу, 

- аперцепција- 

практична примена 

усвојеног знања на 

конкретним задацима 

у различитим 

ликовним техникама 

кроз експерименте и 

истраживање 

светлости као 

ликовног проблема; 

- инерактивни- рад у 

пару, групи и 

индивидуални рад; 

- естетска анализа и 

самовредновање кроз 

рад у групама; 

- илустративно, за сваку 

тематску јединицу, 

објаснити проблем 

светлости и њених 

различитих својстава; 

- дијалошка корелација са 

другим предметима 

(биологија,физика...); 

- увођење у проблем 

валера (тонских разлика ) и 

његове примене у 

дочаравању простора и 

треће димензије; 

- објашњавање и 

демонстрација примене 

валера као ликовног 

проблема у различитим 

ликовним медијима- 

цртачки, сликарски, 

вајарски; 

- креирање вежби и 

задатака, рад по природи; 

- коректура, естетска 

анализа; 

-

Индивидуални 

-Фронтални 

-Групни 

-У пару 

 

Развијање способности ученика за 

опажање квалитета , свих ликовних 

елемената. 

проширују искуства у ликовном 

изражавању и развију ликовно- 

естетски сензибилитет за: 

арабеску, пропорције,  

композицију и простор, обједињавање 

покрета игре и звука и фотографију; 



 

 

 

5. 

 

 

 

12. 

Боја - кроз  питања, 

разговоре, дискусије 

усвајање и 

систематизација 

стеченог градива; 

- припреме за следећи 

час; 

- вежбање сликарских 

техника и практична 

примена конкретних 

ликовних проблема 

на раду по природи; 

- самостални рад са 

наглашеном 

индивидуалношћу; 

- естетска анализа и 

просуђивање; 

 

- објашњавање и разговор 

о појму боје, разлагању 

светлости- корелација са 

физиком; 

- теоретске и илустративне 

методе теорије боја- 

подела боја; 

- демонстрација и 

илустрација различитих 

сликарских техника и 

поступака у сликарству; 

- креирање вежби и 

задатака- рад по природи; 

- коректура, естетско 

процењивање; 

- посета културним 

институцијама ( музеји, 

галерије... ) 

 

-

Индивидуални 

-Фронтални 

-Групни 

-У пару 

 

Стварање разноврсних могућности да 

кроз различите облике и садржаје рада 

током наставе ликовне културе сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и 

циљеви наставе предмета  ликовна 

култура, буду у пуној мери 

реализовани. 

 

 

6. 

 

3. 

Свет уобразиље 

у делима 

ликовне 

уметности(снови, 

бајке и митови) 

- разговор са 

наставником; 

- усвајање и 

систематизација 

изложеног градива и 

његова практична 

примена; 

- самостални рад са 

наглашеном 

индивидуалношћу; 

- естетска анализа; 

- разговором, дијалогом, 

дискусијом објаснити 

појам уобразиље, 

нестварног кроз ликовне, 

књижевне, музичке и 

историјске појаве; 

- објаснити ликовне форме 

у  

којима се овај облик може 

појавити- илустрације, 

слике,  

филмови.... 

- естетска анализа 

илустрације и корелација 

са књижевношћу; 

- индивидуални рад са 

ученицима и њихово 

-

Индивидуални 

-Фронтални 

-Групни 

-У пару 

Ученици треба да се оспособе да 

повезују ликовни рад с литерарним 

сценским изразом, звуком и покретом 

Упознају вредности споменика 

културе и своју културну баштину.  

 

     



подстицање;  

- коректура и естетска 

анализа; 

 

 

Oстваривање садржаја: 

 

Смисао планирања садржаја, програма ликовне културе је да се утврде задаци на сваком часу, који би најпотпуније развијали све ликовне 

сособности ученика, нарочито способности које подстичу стварање, као и оне које омогућују стварање. 

Садржајем програма ликовне културе, треба остварити: 

1. Примањем  и учењем, тако што ће ученицима бити омогућено, да стичу знања из области ликовне културе, савладавају технолошке 

поступке ликовног рада у оквиру одређених представа и медијума и упознајују закоитости и елементе ликовног језика. 

2. Давањем (стварањем) путем подстицања ученика да се изражавајуу оквиру ликовних акивности и остварују резултате/( увек на вишем 

нивоу, култивисање, и јачање ликовне осетљивости). 

Структуру програма  чине: 

- Наставни садржаји, који се односе, на савладавање ликовног језика и упознавање садржаја ликовне културе, познавање дела ликовне 

уметности, и елемената ликовне писмености; 

- Креативност- способност, да се нађу нова решења за један проблем или ови начин уметничког израза и остваривање дела. 

- Ликовни медијуми и средства(одабиром ликовних дисциплина, и употреба различитих материјала за различите технике ликовног израза 

 

 

У структури садржаја наставног рада које се односе на практичне ликовне активности ученика подразумева се ослањање на шири избор 

савремених ликовних средстава и медијума, односно савремених ликовно-поетских садржаја и искустава. У том смислу, ликовна осетљивост 

ученика остваривала би се и као припремљеност за активно учествовање у стварању естетских вредности које захтева наше време и као способност 

вредновања и критичког односа савременог тренутка. Овакав приступ доприноси непосредности доживљаја ликовног чина и поспешивању 

имагинативних и креативних могућности ученика, као и методички  квалитет у погледу опредељења комисије  за измену и допуну програма 

ликовне културе у основној школи смањењем оптерећености ученика наглашавањем савремених медијума у ликовниј и визуелној уметности у 

складу са савременим кретањима уметности.    

 



МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ наставе музичке културе је развијање интересовања за музичку уметност као и упознавање музичке традиције и културе свог и других 

народа. Такође, ученици треба да упознају музичку традицију и културу свог и дугих народа. Неопходно је неговање и развијање музикалности и 

креативности код ученика, као и неговање смисла за заједничко музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима. 

 

Задаци наставе музичке културе су: 

 Неговање и развијање способности и извођења музике (певање/свирање) 

 Развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике 

 Подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике) 

 Даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 

 Припремање програма за културну и јавну делатност школе 

 Упознавање занимања музичке струке 

                                                

 

Редн

и 

број 

НАСТАВНА ТЕМА 
Број 

часова 
Број  часова 

обраде 
Број часова 
утврђивања 

Број часова 
систематизације 

1. Певањем и свирањем упознајемо 

музику 

23 18 4 1 

2. Шта све чини музику 6 6 0 0 

3. Слушањем упознајемо нова дела 

и композиторе 

7 6 1 0 

УКУПНО 36 30 5 1 

 

 

 



 

 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

Саджај  

програма 

Активности ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Облици 

остваривања 

програма 

 

Оперативни задаци извођења 

програма 

1. 
23 

Певањем и 

свирањем 

упознајемо 

музику 

- пева по слуху 

-пева песме из нотног 

текста 

-уочава 

-објашњава текст 

-анализира нотни текст 

-свира песме на 

инструментима Орфовог 

инструментарија 

-записује 

-повезује знања 

-истражује 

-уочава 

 

демонстрира 

-објашњава 

-повезује 

-објашњава нотни 

текст 

-прати рад 

-поставља питања 

-мотивише 

-оцењује  

-повезује садржаје 

песама са садржајима 

осталих наставних 

предмета 

-мотивише 

-подстиче ученика 

-певање песама 

по слуху и из 

нотног текста 

-свирање 

наставника 

-свирање на 

дечјим 

инструментима 

-усвајање знања 

из муз. 

писмености 

 

оспособљавање за  анализу нотног 

текста 

-неговање способности извођења 

музике (певање, свирање) 

-подстицање креативности приликом 

извођења 

-упознавање са фолклором наших и 

других народа 

 

2. 6 

Шта све чини 

музику 

-пева песме из нотног 

текста 

-записује 

-повезује знања 

-истражује 

-уочава 

-демонстрира 

-објашњава 

-повезује 

-интензивно 

слушање музике 

-нови музички 

инструменти 

-упознавање са фолклором наших и 

других народа 

-упознавање са појмовима сложене 

троделне песме,соло песме,врсте и 

јечине певачких гласова, дуета 



3. 7 

Слушањем 

упознајемо 

нова дела и 

композиторе 

  

-слуша 

-уочава 

-илуструје 

-закључује 

-истражује 

-разговара 

-препознаје 

 

-демонстрира 

-објашњава 

-повезује са знањима 

из других предмета 

-мотивише 

-подстиче ученика 

 

-гледање  видео 

примера             

-интензивно 

слушање музике 

-изражавање о 

слушаном делу 

-препознавање 

муз.вредности 

-нови 

муз.инструменти 

-оспособљавање ученика за активно 

слушање музике 

-препознавање  различите тонске боје 

различитог темпа, динамичке разлике, 

различитих расположења,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЈА 

Циљеви наставног предмета 

Циљ изучавања наставног предмета историја је културни напредак и хуманистички развој ученика.Циљ наставе историје је и да допринесе 

разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и развијању националног, европског и светског идентитета и духа 

толеранције код ученика. 

Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске процесе и токове, улогу истакнутих личности у 

развоју људског друштва и да познају националну и општу историју(политичку, економску, друштвену, културну....), као и историју суседних 

народа и држава. 

- Разумевање појма „средњи век“ и основних одлика тог историјског периода; 

- Разумевање основних одлика феудалног друштва; 

- Стицање знања о најзначајнијим државама средњовековне Европе; 

- Стицање знања о српским средњовековним државама; 

- Стицање знања о личностима које су обележиле средњи век у општој и националној историји; 

- Разумевање улоге религије у друштву средњег века; 

- Упознавање културних и техничких достигнућа средњовековне Европе; 

- Упознавање културног наслеђа Срба у средњем веку; 

- Коришћење историјских карата за период средњег века; 

- Подстицање ученика на коришћење историјских извора; 

- Развијање критичког односа према историјским изворима; 

-  

Редни 

број 

теме / 

области 

НАСТАВНА  

ТЕМА/ОБЛАСТ 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРД 

Укупно 

часова по 

теми 

Број часова за 

обраду 

остале 

типове 

часова  

I Увод ИС. 1.1.1. ИС.1.1.4. ИС.1.1.6. ИС. 1.1.9. ИС 1.2.1. ИС. 1.2.2. ИС. 

1.2.3. ИС. 1.2.4. ИС.2.1.2. ИС.2.1.3.ИС. 2.1.6. ИС.2.2.1. ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.3.  

ИС.3.1.1.ИС.3.1.6. ИС.3.2.1. ИС.3.2.2 ИС.3.2.3. 

4 2 2 

II Европа и Средоземље у раном 

средњем веку 

ИС. 1.1.4. ИС.1.1.5. ИС.1.1.6. ИС.1.1.8.ИС.1.1.10. ИС.1.2.1.ИС. 

1.2.4.  

ИС. 2.1.1. ИС.2.1.4. ИС. 2.1.6. ИС.2.2.1. 

ИС. 3.1.1. ИС3.1.2. ИС.3.1.5 ИС.3.1.6. 

12 7 5 



III Срби и њихово окружење у раном 

средњем веку 

ИС. 1.1.4. ИС.1.1.5. ИС. 1.1.7. ИС.1.1.9.ИС.1.1.1О.ИС. 1.2.1. 

ИС.1.2.4.  

ИС.2.1.2. ИС.2.1.4. ИС.2.1.5.ИС. 2.2.3.  

ИС.3.1.3. ИС.3.1.5. ИС.3.1.6. ИС.3.2.4. 

12 7 5 

IV Европа у позном средњем веку ИС. 1.1.4. ИС.1.1.5. ИС.1.1.6. ИС. 1.1.8. ИС.1.2.1.ИС. 1.2.4.  

ИС.2.1.1. ИС.2.1.4. ИС.2.1.6. ИС.2.2.1. 

ИС. 3.1.1. ИС. 3.1.2. ИС.3.1.5. ИС.3.1.6. 

11 6 5 

V Срби и њихово окружење у позном 

средњем веку 

ИС. 1.1.4. ИС.1.1.5. ИС.1.1.7. ИС.1.1.9. ИС.1.2.4.ИС. 2.1.2. 

ИС.2.1.4.ИС.2.1.5. ИС.2.2.1. ИС.2.2.2. ИС.2.2.4 

ИС.3.1.3. ИС.3.1.5. ИС.3.1.6.ИС. 3.2.4. 

19 12 7 

VI Српске земље и њихово окружење 

у доба османлијских освајања 

ИС. 1.1.4. ИС.1.1.5. ИС.1.1.7. ИС.1.1.9. ИС.1.2.4. 

ИС. 2.1.2. ИС.2.1.4.ИС.2.1.5. ИС.2.2.1. ИС.2.2.2. ИС.2.2.4. 

ИС.3.1.3. ИС.3.1.5. ИС.3.1.6.ИС. 3.2.4. 

14 7 7 

 

Редни 

број 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Начин остваривања 

програма 

1. Увод                               

  -Основне одлике 

средњег века                 

 -Основни 

историјски извори 

за историју средњег 

века                               4 

-слуша 

-посматра 

-прича 

-усваја знања 

 

-мотивише 

-усмерава на 

разумевање појма 

средњи век и 

основних одлика 

тог историјског 

периода 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-усмерава децу на 

значај проучавања 

прошлости 

- разумевање појма средњи век и 

основних одлика тог историјског 

периода 

 

-Ученици се укључују у 

наставни процес и 

развијају се њихове 

интелектуалне и кретивне 

споосбности.  

-Заступљене су активне 

методе рада у коме 

ученик није само пасивни 

посматрач и учесник у 

наставном процесу 

-Часови са облицима рада 

се брижљиво планирају и 

рационално изводе, а у 



2. Европа и 

Средоземље у 

раном средњем 

веку 

-Велика сеоба 

народа и Франачка 

држава 

-Хришћанска 

црква 

-Византија до 

12.века 

-Исламски свет у 

раном средњем 

веку 

-Настанак 

феудалног друштва 

12 

-слуша 

-посматра 

-прича 

-усваја знања о 

основним 

одликама 

феудалног 

друштва 

-користи 

историјску карту 

-стицање знања о 

најзначајним 

државама 

средњовеков-не 

Европе 

 

-мотивише 

-усмерава на 

разумевање 

основних одлика 

феудалног 

друштва и на 

стицање знања о 

најзначајним 

државама 

средњовековне 

Европе 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-усмерава децу на 

упознавање 

начина и значаја 

проучавања 

прошлости 

-усмерава и 

оспособљава 

ученике за 

коришћење 

историјске карте 

-разумевање основних одлика 

феудалног друштва 

-стицање знања о најзначајним 

државама средњовековне Европе 

-оспособљавање за коришћење 

историјске карте 

виду се имају задатак 

активирања ученика за 

њихово оспособљавање 

за самостлан рад 

-Значај има коришћење 

историјских текстова, 

(извора) и историјске 

карте  



3. 
Срби и њихово 

окружење у раном 

средњем веку 

- Словени и њихово 

насељавање 

Балканског 

полуострва  

-Јужни Словени 

према 

староседеоцима и 

суседима 

-Срби од 7. до 12. 

века 

-Покрштавање 

Срба и других 

Јужних Словена и 

њихова рана 

култура 
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-слуша 

-посматра 

-прича 

-усваја знања о 

раном средњем 

веку веку 

-усваја знања о 

догађајима и 

личностима које су 

обележиле рани 

средњи век у 

националној 

историји 

-користи 

историјску карту 

 

-мотивише 

-усмерава на 

стицање знања о 

српским државама 

раног средњег 

века 

-упознаје ученике 

са догађајима и 

личностима које 

су обележиле рани 

средњи век у 

националној 

историји 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-усмерава и 

оспособљава 

ученике за 

коришћење 

историјске карте 

-стицање знања о српским 

државама раног средњег века 

-разумевање основних 

временских одредница 

-оспособљавање за коришћење 

историјске карте 

-стицање знања о догађајима и 

личностима које су обележиле 

рани средњи век у националној 

историји  

 

 

 

 



4. Европа у позном 

средњем веку 

 

-Развој и структура 

феудалних држава 

-Крсташки ратови 

-Постанак и развој  

средњове-ковних 

градова 

-Опште одлике 

средњеве-ковне 

културе  
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-слуша 

-посматра 

-прича 

-усваја знања о 

основним 

одликама 

феудалног 

друштва, 

најзначајнијим 

државама и 

градовима, 

култури и 

техничким 

достигнућима 

-усваја знања о 

догађајима и 

личностима које су 

обележиле позни 

средњи век у 

општој историји 

-користи 

историјску карту 

 

 

-мотивише 

-усмерава на 

стицање знања о 

основним 

одликама 

феудалног 

друштва, 

најзначајнијим 

државама и 

градовима, 

култури и 

техничким 

достигнућима 

-упознаје ученике 

са догађајима и 

личностима које 

су обележиле 

позни средњи век 

у општој историји 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-усмерава и 

оспособљава 

ученике за 

коришћење 

историјске карте 

-разумевање основних одлика 

феудалног друштва 

-стицање знања о најзначајним 

државама и градовима 

средњовековне Европе 

-оспособљавање за коришћење 

историјске карте 

-разумевање улоге религије у 

друштву средњег века 

-упознавање културних и 

техничких достигнућа 

средњовековне Европе 

-Ученици се укључују у 

наставни процес и 

развијају се њихове 

интелектуалне и кретивне 

споосбности.  

-Заступљене су активне 

методе рада у коме 

ученик није само пасивни 

посматрач и учесник у 

наставном процесу 

-Часови са облицима рада 

се брижљиво планирају и 

рационално изводе, а у 

виду се имају задатак 

активирања ученика за 

њихово оспособљавање 

за самостлан рад 

-Значај има коришћење 

историјских текстова, 

(извора) и историјске 

карте 



5. Срби и њихово 

окружење у позном 

средњем веку 

-Срби у 12. и 

почетком 13.века 

-Успон српске 

државе у 13. и 

почетком 14.века и 

Византија 

Палеолога                      

-Српско царство 

-Друштво у држави 

Немањића      

-Крај српског 

царства                          

-Постанак и развој  

средњове-ковне  

босанске државе 

-Средњове-ковна 

култура код Срба 
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-слуша 

-посматра 

-прича 

-усваја знања о 

основним 

одликама 

феудалног 

друштва, 

најзначајнијим 

српским државама 

и градовима, 

догађајима и 

личностима, 

култури и 

средњовековним 

државама у 

окружењу 

-користи 

историјске карте и 

историјске изворе 

о средњем веку 

 

-мотивише 

-усмерава на 

стицање знања о 

основним 

одликама 

феудалног 

друштва, 

најзначајнијим 

српским државама 

и градовима, 

култури позног 

средњег века и 

средњовековним 

државама у 

окружењу 

-упознаје ученике 

са догађајима и 

личностима које 

су обележиле 

позни средњи век 

у националној 

историји 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-усмерава и 

оспособљава 

ученике за 

коришћење 

историјске карте и 

историјских 

извора 

-стицање знања о српским 

државама позног средњег века 

-стицање знања о догађајима и 

личностима које су обележиле 

позни средњи век у националној 

историји 

-упознавање културног наслеђа 

Срба у средњем веку 

-коришћење историјских карти и 

историјских извора о средњем 

веку 

-стицање знања о 

средњовековним државама у 

суседству 

  

 



 

 

6. 

Српске земље и 

њихово окружење у 

доба Османлијских 

освајања 

-Турци Османлије 

и њихова освајања 

на Балкану 

-Моравска Србија и 

њена улога у борби 

против Османлија  

-Држава српских 

деспота и околне 

земље 
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-слуша 

-посматра 

-прича 

-усваја знања о 

српским државама 

позног средњег 

века и 

османлијским 

освајањима 

-користи 

историјске карте и 

историјске изворе 

о средњем веку и 

критички се 

односи према 

историјским 

изворима 

 

-мотивише 

-усмерава на 

стицање знања о 

српским државама 

позног средњег 

века и 

османлијским 

освајањима 

-упознаје ученике 

са догађајима и 

личностима које 

су обележиле 

позни средњи век, 

Турцима 

Османлијама и 

њиховим 

освајањима на 

Балкану 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-усмерава и 

оспособљава 

ученике за 

коришћење 

историјске карте, 

историјских 

извора и 

развијање 

критичког односа 

према 

историјским 

изворима 

-стицање знања о српским 

државама позног средњег века и 

османлијским освајањима 

-стицање знања о догађајима и 

личностима које су обележиле 

позни средњи век у националној 

историји, Турцима Османлијама 

и њиховим освајањима на 

Балкану 

-упознавање културног наслеђа 

Срба у средњем веку 

-коришћење историјских карти и 

историјских извора о средњем 

веку 

-стицање знања о 

средњовековним државама у 

суседству 

-развијање критичког односа 

према историјским изворима 

 

-Ученици се укључују у 

наставни процес и 

развијају се њихове 

интелектуалне и кретивне 

споосбности.  

-Заступљене су активне 

методе рада у коме 

ученик није само пасивни 

посматрач и учесник у 

наставном процесу 

-Часови са облицима рада 

се брижљиво планирају и 

рационално изводе, а у 

виду се имају задатак 

активирања ученика за 

њихово оспособљавање 

за самостлан рад 

-Значај има коришћење 

историјских текстова, 

(извора) и историјске 

карте 



ГЕОГРАФИЈА 

 

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да: 

-упознају основне појаве, процесе и феномене у хидросфери и географски размештај хидрографских објеката, као и њихове одлике 

-схвате значај вода за живот на Земљи 

-упознају биљни и животињски свет,утицај природних фактора и човека на њихов развој, хоризонтални и вертикални распоред, као и међусобну 

условљеност и значај 

-упознају људске активности које утичу на квалитет животне средине и схвате неопходност њеног очувања, унапређивања и заштите 

-упознају основне појмове из географије становништва и насеља, схвате значај и улогу природних, друштвених и привредних чинилаца и њихово 

јединство 

-схвате појмове природне и географске средине појам географске регије 

-стекну основна знања о привреди, њеној подели и факторима развоја 

-упознају најважније међународне организације и интеграцијске процесе у Европи и свету, као и њихов значај за политички, економски и 

културни развој 

-разумеју значај и домете међународних организација у очувању мира и безбедности и развијању пријатељских односа међу народима 

-упознају најважније природне, друштвене и економскогеографске одлике Европе и специфичности њених регија и држава 

-самостално користе географску карту као извор географских информација у процесу стицања нових знања и истраживања и у свакодневном 

животу 

-се оспособе за коришћење географске литературе и различитог илустративног материјала ради лакшег савлађивања наставног градива и 

оспособљавања за самостални рад 

-поседују осећање социјалне припадности и привржености сопственој породици, нацији и култури, познају традицију и учествују у њеном 

очувању 

-познају и поштују традицију и идентитет других народа, заједница и социјалних група. 

 

Редни 

број 
Наставна  тема 

Укупан број 

часова 

Број часова 

обраде 

Број часова 

осталих типова 

1. Увод 2 - 2 

2. Планета Земља 9 6 3 

3. Становништво и насеља на Земљи 5 3 2 



4. Географска средина и људске делатности 3 2 1 

5. Региoнална географија Европе 51 30 21 

6. Годишња систематизација 2 - 2 

 УКУПНО 72 41 31 

 

 

 

Редни 

број 

теме 

Садржај 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

Оперативни задаци извођења 

програма 

1. Увод 2 

-слушају,  

-упоређују,  

-утврђују  

календар 

-подстиче ученике на  

размишљање,  

увиђање, повезивање,  

логичко закључивање 

-фронтални 

-упознавање ученика са задацима и 

циљевима изучавања регионалне 

географије европског континента 

2. Планета Земља 9 

-слушају, упоређују, 

самостално праве 

дијаграме,анализирају 

климатску карту Света, 

-сопствено оцењивање и оцена 

других 

-користећи 

географску карту 

подстиче код ученика 

размишљање, 

увиђање, 

закључивање 

-презентује нови 

садржај користећи 

СНС 

-подстиче развој 

свести о очувању 

животне средине 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-проширивање стечених знања о 

појавама и процесима у Атмосфери и 

Хидросфери 

-стицање знања и разумевања 

појмова-хидросфере и биосфере, као 

и њихове зависности од климе и 

њених елемената, као и распореда 

основног размештаја биљног и 

животињског света на Земљи, 

-упознавање и о деловању  посебних 

облика рељефа  на њихов размештај. 



3. 

Становништво 

и насеља на 

Земљи 

5 

-слушају, размењују сопствена 

знања, упоређују, праве  

и анализирају дијаграме, 

користе географску 

литературу 

-самовредновање  

-презентује нови 

садржај користећи 

СНС 

-подстиче ученике на 

размишљање, 

закључивање 

-подстицање 

толерантног става 

ученика 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-упознавање и указивање о 

најважнијим демографским и 

демогеографским проблемима 

човечанства, 

-да схвате улогу природних, 

друштвених и привредних чинилаца и 

њихово јединство 

4. 

Географска 

средина и 

људске 

делатности 

3 -слушају, истражују, упоређују 

-презентује нови 

садржај 

-подстиче ученике на 

размишљање, 

закључивање 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-да схвате и упознају појам природне 

и географске средине и појам 

географске регије, као и њихову 

комплементарност 

5. 

Регинална 

географија 

Европе 

51 

-слушају, разговор, размењују 

знања и мишљења, истражују, 

читају и користе  географску 

литературу, штампу, Интернет 

самостално раде,у тиму,групи; 

-пишу, читају и анализирају 

реферате, 

-израђују  тематске карте 

-оцењују сопствена 

постигнућа и постигнућа 

других, 

-израђују тематске зидне 

новине 

-европске занимљивости 

-презентује нови 

садржај 

-подстиче ученике на 

размишљање, 

закључивање 

-подстиче ученике на 

креативниост и 

коришћење нових 

извора знања 

-подстиче ученике на 

слободно изражавање 

мишљења и 

уважавање разлика 

међу људима 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-упознавање и сагледавање општих 

карактеристика континента, уочавање 

особености регионалних целина и 

појединих држава Европе, 

-оспособљавање за кориштење 

географске литературе и различитог 

илустративног материјала ради  

лакшег савлађивања наставног 

градива и оспособљавања за 

самосталан рад 

6. 
Годишња 

систематизација 
2 

-оцењују сопствена 

постигнућа и постигнућа 

других, 

-размењују стечена знања 

-подстиче ученике на 

размишљање, 

закључивање 

 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-евалуација стеченог знања 

 

 

 



Начин остваривања програма (методе и технике) 

 

Програмом је предвиђена обрада појединих компонената природне средине као што су:састав,структура атмосфере,клима,климатски елементи и 

фактори,климатски типови,егзогене силе и облици рељефа настали  њиховим деловањем,земљиште и основни типовиземљишта.Неопходно је 

указивати на превенцију и на заштиту природе. 

Географија становништво и насеља на Земљи конципирана је тако да се њеном обрадом укаже на најважније демографске и демогеографске 

проблеме човечанства.Неопходно је указати на различитост природне и географске средине на основу којих се издвајају  географске 

регије.Садржаји из картографије креба да допринесу коришћењу карата при упознавању регија и држава Европе,геопростора и локалне 

средине.Инсистирати на кертографској писмености и употреби и састављању географске карте различитог размера и садржине.У оквиру 

рагионалне географије предвиђена је обрада Европе  у целини.Приликом обраде држава потребо је истаћи битне физичкогеографске и 

друштвеногеографске одлике држава које утичу на развој њихових привреда.Улазати на постојеће разлике у степрну развијености привреде 

држава Европе,као и на противуречности које постоје између природних богатстава и нивоа развијености њихове привреде.Указати на 

неопходност сарадње земаља у региону и на комтиненету,и потребу уважавања различитости и толеранције на свим нивоима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШЕСТИ РАЗРЕД-СТАНДАРДИ        

Наставни садржаји Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Увод (2)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планет

а Земља 

(6+3) 

Воде на 

Земљи 

(4+2) 

ГЕ 1.1.3. препознаје и 

чита географске и 

допунске елементе 

карте 

ГЕ 1.2.3. именује 

Земљине сфере 

(литосферу, 

атмосферу, 

хидросферу, 

биосферу) и 

препознаје њихове 

основне одлике 

ГЕ 2.1.1. одређује стране света у простору и на 

географској карти 

ГЕ 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске 

чињенице-објекте, појаве, процесе и односе који су 

представљени моделом, сликом, графиком, табелом 

и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке:на 

немој карти, картографским изражајним средствима 

(бојама, линијама, простим геометријским знацима, 

симболичким знацима...), графиком, табелом,и 

схемом 

ГЕ 2.2.2. разликује и објашњава географске 

чињенице-објекте, појаве, процесе и односе у 

Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, 

хидросфери, биосфери) 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним 

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница-објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.2.2.  објашњава физичко-географске 

законитости у географском омотачу 

(климатску и биогеографску зоналност) и 

наводи мере за његову заштиту, обнову и 

унапређивање 

Биљни и 

животињск

и 

свет на 

Земљи 

(2+1) 

ГЕ 1.1.3. препознаје и 

чита географске и 

допунске елементе 

карте 

ГЕ 1.2.3. именује 

Земљине сфере 

(литосферу, 

атмосферу, 

хидросферу, 

биосферу) и 

препознаје њихове 

основне одлике 

ГЕ 2.1.1. одређује стране света у простору и на 

географској карти 

ГЕ 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске 

чињенице-објекте, појаве, процесе и односе који су 

представљени моделом, сликом, графиком, табелом 

и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке:на 

немој карти, картографским изражајним средствима 

(бојама, линијама, простим геометријским знацима, 

симболичким знацима...), графиком, табелом,и 

схемом 

ГЕ 2.2.2. разликује и објашњава географске 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним 

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница-објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.2.2.  објашњава физичко-географске 

законитости у географском омотачу 

(климатску и биогеографску зоналност) и 

наводи мере за његову заштиту, обнову и 

унапређивање 



чињенице-објекте, појаве, процесе и односе у 

Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, 

хидросфери, биосфери) 

 

 

 

 

Становништво и 

насеља 

на Земљи 

(3+2) 

ГЕ 1.1.3. препознаје и 

чита географске и 

допунске елементе 

карте 

ГЕ 1.3.1. познаје 

основне појмове о 

становништву и 

насељима и уочава 

њихов просторни 

распоред 

ГЕ 1.4.2. именује 

континенте и 

препознаје њихове 

основне природне и 

друштвене одлике 

 

ГЕ 2.1.1. одређује стране света у простору и на 

географској карти 

ГЕ 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске 

чињенице-објекте, појаве, процесе и односе који су 

представљени моделом, сликом, графиком, табелом 

и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке:на 

немој карти, картографским изражајним средствима 

(бојама, линијама, простим геометријским знацима, 

симболичким знацима...), графиком, табелом,и 

схемом 

ГЕ 2.3.1. разликује и објашњава кретање 

становништва (природно и механичко) и структуре 

становништва 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним 

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница-објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

 

 

 

 

 

Географска средина 

и људске делатности 

(2+1) 

 

ГЕ 1.1.3. препознаје и 

чита географске и 

допунске елементе 

карте 

ГЕ 1.3.2. дефинише 

појам привреде и 

препознаје привредне 

делатности и 

привредне гране 

ГЕ 1.4.2. именује 

континенте и 

препознаје њихове 

основне природне и 

друштвене одлике 

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске 

чињенице-објекте, појаве, процесе и односе који су 

представљени моделом, сликом, графиком, табелом 

и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке:на 

немој карти, картографским изражајним средствима 

(бојама, линијама, простим геометријским знацима, 

симболичким знацима...), графиком, табелом,и 

схемом 

 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним 

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница-објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

привреде и привредних делатности 

 

 

 

Опште  

геогра

фске 

ГЕ 1.1.3. препознаје и 

чита географске и 

допунске елементе 

ГЕ 2.1.1. одређује стране света у простору и на 

географској карти 

ГЕ 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним 

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница-објеката, појава, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионална 

географија 

Европе 

(30+21) 

 

 

одлике 

Европе 

(6+3) 

 

карте 

ГЕ 1.3.1. познаје 

основне појмове о 

становништву и 

насељима и уочава 

њихов просторни 

распоред 

ГЕ 1.4.2. именује 

континенте и 

препознаје њихове 

основне природне и 

друштвене одлике 

 

географској карти 

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске 

чињенице-објекте, појаве, процесе и односе који су 

представљени моделом, сликом, графиком, табелом 

и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке:на 

немој карти, картографским изражајним средствима 

(бојама, линијама, простим геометријским знацима, 

симболичким знацима...), графиком, табелом,и 

схемом 

ГЕ 2.3.2. именује међународне организације у свету 

(EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Црвени крст) 

ГЕ 2.4.2. описује природне и друштвене одлике 

континената и наводи њихове географске регије 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.2.2.  објашњава физичко-географске 

законитости у географском омотачу 

(климатску и биогеографску зоналност) и 

наводи мере за његову заштиту, обнову и 

унапређивање 

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

привреде и привредних делатности 

ГЕ 3.4.2. објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) 

у Европи и уме да издвоји географске регије 

Јужна 

Европа 

(9+5) 

ГЕ 1.1.3. препознаје и 

чита географске и 

допунске елементе 

карте 

ГЕ 1.3.1. познаје 

основне појмове о 

становништву и 

насељима и уочава 

њихов просторни 

распоред 

ГЕ 1.4.2. именује 

континенте и 

препознаје њихове 

основне природне и 

друштвене одлике 

 

ГЕ 2.1.1. одређује стране света у простору и на 

географској карти 

2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске 

чињенице- ГЕ објекте, појаве, процесе и односе који 

су представљени моделом, сликом, графиком, 

табелом и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке:на 

немој карти, картографским изражајним средствима 

(бојама, линијама, простим геометријским знацима, 

симболичким знацима...), графиком, табелом,и 

схемом 

ГЕ 2.3.2. именује међународне организације у свету 

(EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Црвени крст) 

ГЕ 2.4.2. описује природне и друштвене одлике 

континената и наводи њихове географске регије 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним 

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница-објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.2.2.  објашњава физичко-географске 

законитости у географском омотачу 

(климатску и биогеографску зоналност) и 

наводи мере за његову заштиту, обнову и 

унапређивање 

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

привреде и привредних делатности 

ГЕ 3.4.2. објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) 



у Европи и уме да издвоји географске регије 

 Средњ

а 

Европа 

(6+4) 

 

ГЕ 1.1.3. препознаје и 

чита географске и 

допунске елементе 

карте 

ГЕ 1.3.1. познаје 

основне појмове о 

становништву и 

насељима и уочава 

њихов просторни 

распоред 

ГЕ 1.4.2. именује 

континенте и 

препознаје њихове 

основне природне и 

друштвене одлике 

 

ГЕ 2.1.1. одређује стране света у простору и на 

географској карти 

ГЕ 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске 

чињенице-објекте, појаве, процесе и односе који су 

представљени моделом, сликом, графиком, табелом 

и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке:на 

немој карти, картографским изражајним средствима 

(бојама, линијама, простим геометријским знацима, 

симболичким знацима...), графиком, табелом,и 

схемом 

ГЕ 2.3.2. именује међународне организације у свету 

(EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Црвени крст) 

ГЕ 2.4.2. описује природне и друштвене одлике 

континената и наводи њихове географске регије 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним 

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница-објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.2.2.  објашњава физичко-географске 

законитости у географском омотачу 

(климатску и биогеографску зоналност) и 

наводи мере за његову заштиту, обнову и 

унапређивање 

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

привреде и привредних делатности 

ГЕ 3.4.2. објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) 

у Европи и уме да издвоји географске регије 

  

Западн

а 

Европа 

(3+4) 

ГЕ 1.1.3. препознаје и 

чита географске и 

допунске елементе 

карте 

ГЕ 1.3.1. познаје 

основне појмове о 

становништву и 

насељима и уочава 

њихов просторни 

распоред 

ГЕ 1.4.2. именује 

континенте и 

препознаје њихове 

основне природне и 

друштвене одлике 

ГЕ 2.1.1. одређује стране света у простору и на 

географској карти 

ГЕ 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске 

чињенице-објекте, појаве, процесе и односе који су 

представљени моделом, сликом, графиком, табелом 

и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке:на 

немој карти, картографским изражајним средствима 

(бојама, линијама, простим геометријским знацима, 

симболичким знацима...), графиком, табелом,и 

схемом 

ГЕ 2.3.2. именује међународне организације у свету 

(EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Црвени крст) 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним 

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница-објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.2.2.  објашњава физичко-географске 

законитости у географском омотачу 

(климатску и биогеографску зоналност) и 

наводи мере за његову заштиту, обнову и 

унапређивање 

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 



 ГЕ 2.4.2. описује природне и друштвене одлике 

континената и наводи њихове географске регије 

привреде и привредних делатности 

ГЕ 3.4.2. објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) 

у Европи и уме да издвоји географске регије 

 Северн

а 

Европа 

(2+2) 

ГЕ 1.1.3. препознаје и 

чита географске и 

допунске елементе 

карте 

ГЕ 1.3.1. познаје 

основне појмове о 

становништву и 

насељима и уочава 

њихов просторни 

распоред 

ГЕ 1.4.2. именује 

континенте и 

препознаје њихове 

основне природне и 

друштвене одлике 

 

ГЕ 2.1.1. одређује стране света у простору и на 

географској карти 

ГЕ 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске 

чињенице-објекте, појаве, процесе и односе који су 

представљени моделом, сликом, графиком, табелом 

и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке:на 

немој карти, картографским изражајним средствима 

(бојама, линијама, простим геометријским знацима, 

симболичким знацима...), графиком, табелом,и 

схемом 

ГЕ 2.3.2. именује међународне организације у свету 

(EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Црвени крст) 

ГЕ 2.4.2. описује природне и друштвене одлике 

континената и наводи њихове географске регије 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним 

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница-објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.2.2.  објашњава физичко-географске 

законитости у географском омотачу 

(климатску и биогеографску зоналност) и 

наводи мере за његову заштиту, обнову и 

унапређивање 

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

привреде и привредних делатности 

ГЕ 3.4.2. објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) 

у Европи и уме да издвоји географске регије 

  

Источн

а 

Европа 

(4+3) 

ГЕ 1.1.3. препознаје и 

чита географске и 

допунске елементе 

карте 

ГЕ 1.3.1. познаје 

основне појмове о 

становништву и 

насељима и уочава 

њихов просторни 

распоред 

ГЕ 1.4.2. именује 

ГЕ 2.1.1. одређује стране света у простору и на 

географској карти 

ГЕ 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске 

чињенице-објекте, појаве, процесе и односе који су 

представљени моделом, сликом, графиком, табелом 

и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке:на 

немој карти, картографским изражајним средствима 

(бојама, линијама, простим геометријским знацима, 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним 

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница-објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.2.2.  објашњава физичко-географске 

законитости у географском омотачу 

(климатску и биогеографску зоналност) и 

наводи мере за његову заштиту, обнову и 

унапређивање 

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и 



континенте и 

препознаје њихове 

основне природне и 

друштвене одлике 

 

симболичким знацима...), графиком, табелом,и 

схемом 

ГЕ 2.3.2. именује међународне организације у свету 

(EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Црвени крст) 

ГЕ 2.4.2. описује природне и друштвене одлике 

континената и наводи њихове географске регије 

друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

привреде и привредних делатности 

ГЕ 3.4.2. објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) 

у Европи и уме да издвоји географске регије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИКА 

 

Циљеви и задаци:  

Ученик треба да: 

-кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који манифестују појаве из различитих области физике, схвати како физика 

истражује природу и да је материјални свет погодан за истраживања и постављање бројних питања 

-уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких величина:метарска трака, лењир са милиметарском поделом, 

хронометар, мензура, вага, динамометар 

-само се упозна са појмом грешке и значајем релативне грешке а да зна шта је апсолутна грешка и како настаје грешка при очитавању скала 

мерних инструмената 

-користи јединице SI система за одговарајуће физичке величине:m, s, kg, N, m/s, Pa… 

-усвоји основне предсаве о механичком кретању и зна величине које карактеришу равномерно кретање и средњу брзину као карактеристику 

променљивог праволинијског кретања 

-на основу појава узајамног деловања тела схвати силу као меру узајамног деловања тела која се одређује интензитетом, правцем и смером 

-усвоји појам масе и тежине и прави разлику између њих 

-уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем њене масе и запремине 

-усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег притиска кроз течност и гасове и разуме Паскалов закон 

Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма 

 Настава физике остварује се кроз следеће основне облике: 

1.Излагање садржаја тема уз одговарајуће демонстрационе огледе 

2.Решавање квалитативних и квантитативних задатака 

3.Лабораторијске вежбе 

4.Коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја тема(домаћи задаци, читање популарне литературе из историје 

физике и сл.) 

5.Систематско праћење рада сваког појединачног ученика 

 

Разред Наставна тема 

Број часова по типу Свега 

по 

теми 

Исходи по темама 

обрада утврђивање вежбе провера 

Ш
ес

ти
 Увод 2 0 0 0 2  



Кретање 7 6 0 1 14 ФИ.1.2.1. ФИ.1.2.2. ФИ.1.2.3. ФИ.1.4.4. 

Сила 6 7 0 1 14 ФИ.1.1.1. ФИ.1.1.2. ФИ.2.1.1. ФИ.2.6.2. 

Мерење 5 4 6 0 15 
ФИ.1.1.1. ФИ.1.2.2. ФИ.1.4.2. ФИ.1.4.3. ФИ.1.4.5. ФИ.1.4.6. 

ФИ.2.1.2. ФИ.1.4.1. ФИ.1.7.1. ФИ.1.7.2. ФИ.2.4.2. ФИ.2.4.3. 

ФИ.3.4.3. 

Маса и густина 5 6 3 1 15 ФИ.2.1.1. ФИ.2.1.5. ФИ.1.7.1. ФИ.1.7.2. ФИ.2.7.3. 

Притисак 4 7 1 0 12 ФИ.1.1.3. ФИ.2.1.6. ФИ.2.4.1. ФИ.3.1.3. ФИ.3.1.4. 

У  к  у  п  н  о 29 30 10 3 72  

 

Р. 

бр. 

теме 

Садржај 

програма Број 

часо 

ва 

Активности  

ученика у васпитно-

образовном раду 

Активности 

наставника у 

васпитно-образовном 

раду 

Основни 

облици и 

начини 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 

1. Увод 2 

Спонтано прати ток  

посматране појаве, 

расуђује,поставља питања  

и да кроз примере уочава 

разлику између физичких  

тела и супстанција 

Излаже нови 

садржај.Подстиче 

ученике на 

размишљање.Поставља 

питања. 

-фронтални 

-рад у 

паровима 

-групни 

-стекне појам о начину како физика истражује 

природу 

-зна да разликује појмове физичких тела 

одсупстанција од којих се састоје тела 

   

2. Кретање 14 

Посматрају кретање 

разних тела,самостално 

закључују и наводе 

примере, 

учествују у анализи 

рачунских задатака и 

дискутују решење 

задатака 

Наводи 

примере.Наводи 

ученике да самостално 

изводе 

закључке.Поставља 

питања и 

подпитања.демонстрира  

Индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

-усвоји основне представе о механичком 

кретању 

-упозна величине које карактеришу равномерно 

праволинијско кретање(пут, временски интервал 

и брзину) 

-користи јединицу за брзину у SI систему: m/s 

-уме да измери и израчуна сталну брзину 



3. Сила 14 

Пажљиво посматрају  

различита деловања које 

наставник показује 

отворено  

и радознало постављају 

питања,схвата повезаност 

физичких појава и 

истражује сам још нека 

деловања у природи 

Подстиче ученике у 

коришћењу додатне 

литературе.Изводи 

идемонстрира 

огледе.Врши додатна 

објашњења  

Фронтални 

Рад у пару 

индивидуални 

-на основу појма узајамног деловања тела 

(одбијања, привлачења, деформација, промене 

кретања) схвати силу као меру узајамног 

деловања тела, која се мери динамометром 

-уме да измери силу динамометром 

-користи јединицу силе у SI систему :N 

-знају да је сила векторска величина  

4. 

 

 

 

Мерење 

15 

Посматра разна мерила и 

иструменте,уочава 

разлику  

при мерењу, 

развија радозналост за  

мерење неких величина, 

записује неке мерене  

величине и закључује  

значај мерења у физици 

Објашњава и практично 

показује рад мерила и 

мерних 

инструмената.Указује 

на значај физ.величина 

и јединица.Објашњава 

апсолутну и релативну 

грешку мерења. 

Рад у групама 

Индивидуални 

Рад у 

паровима 

-овладају мерењем следећих физичких 

величина: дужине, времена и запремине 

-уме да рукује мерилима и инструментима за 

мерење одговарајућих физичких величина 

лењиром, мерном траком, нониусом, 

хронометром, мензуром 

-користи једиинице SI система набројаних 

физичких величина (m,s...) 

-разликује временски тренутак од временског 

интерв. 

5. 
Маса и 

густина 
15 

Посматра,уочава,врши 

мерења,записује,закључује 

врши анализу задатака и 

математички израчунава 

непознату величину 

Излаже нов садржај и 

буди радозналост код 

ученика.Подстиче 

ученике на 

истраживачки рад и 

самостално 

закључивање.наводи 

примену у техници. 

Фронтални 

Рад у пару 

Рад у групи 

-добије представу о маси као карактеристици 

физичког тела при узајамном деловању тела, да 

зна да се маса тела мери вагом и да је адитивна 

величина 

-уме помоћу дефиниционих формула да 

израчуна бројне вредности густине 

-уме да одреди густину чврстих тела и течности 

мерењем масе и запремине 

-зна јединице масе и густине у SI систему:kg, 

kg/m 



6. Притисак 12 

Посматра,пита,записује,  

наводи примере за 

притисак, решава просте 

задатке и примењује 

стечењо знање  

за решавање проблема  

Наводи примере и 

демонстрира 

огледе.Навони примену 

и значај у свакодневном 

животу и техници 

Рад у групи 

Рад у пару 

Индивидуални 

фронтални 

-одреди притисак чврстих тела мерењем и 

израчунав. 

-користи јединицу притиска у SI систему: Pa 

-схвати преношење притиска у течностима 

игасовима  

-разуме Паскалов закон 

-разуме атмосверски притисак  

-уме да користи барометар 

 

Начин остваривања програма (методе и технике) 

 

Из физике су одабрани само они наставни садржаји које на одређеном нивоу могу да усвоје сви ученици ОШ. Од свих метода  логичког 

закључивања  које се користе  у физици,оченицима О.Ш. најприступачније је индуктивни метод при проналажењу и формулисању основних 

закона физике.Увођење једноставних експеримената за деминсртирање физичких појава има за циљ враћање огледа у наству физике,развијање 

радозналости и интереса за физику  и истраживачки приступ природним наукама.Једноставне експерименте могу да изводе сами ученици на часу 

или код куће користећи материјал или предмете из свакодневног живота. 

Свака тематска целина обрађује се оним радоследом који је назначен у програму.Унутар сваке теметске целине ,после поступног и аналитичког 

излагања,кроз систематизацију и обнављање,врши се синтеуа битних чињеница и закључака,и кроз њихово обнављање омогућава се ученицима 

разумевање и трајно усвајање.При обради садржаја сваке теме,на сваком часу део времена  се користи за обнављање. 

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. 

При решавању рачунских задатака прво сагледати физичке сарджаје па затим прећи на математичко формулисање и израчунавање.Решавање 

задатака одвија се кроз  три етапе:физичка анализа задатака,матеметичко израчунавање и дискусија резултата. 

Час експерименталних вежби састији се из уводног дела,мерња и записивања резултата мерења. 

Битан облик рада су домаћи задаци,који се планирају за час. 

Наставник континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну контролу његових усвојених знања,стечених на основу свих облика 

наставе:демонсртационих огледа,предавања,решавања квантитативних и квалитативних задатака и лабораторијских вежби. 

 

 

 

 

         

Тема Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 



1.1. СИЛЕ ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону 

силу и силу трења које делују на тела 

која мирују или се крећу равномерно 

ФИ.1.1.2. уме да препозна смер 

деловања магнетне и електростатичке 

силе 

ФИ.1.1.3. разуме принцип спојених 

судова 

ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну 

силу, силу потиска и особине 

инерције 

ФИ.2.1.2. зна основне особине 

гравитационе и еластичне силе, и силе 

потиска 

ФИ.2.1.3. уме да препозна када је 

полуга у стању равнотеже 

ФИ.2.1.4. разуме како односи сила 

утичу на врсту кретања 

ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт 

густине 

ФИ.2.1.6. зна да хидростатички 

притисак зависи од висине стуба 

флуида 

ФИ.3.1.1. разуме и примењује 

услове равнотеже полуге 

ФИ.3.1.2. зна какав је однос 

сила које делују на тело које 

мирује или се равномерно 

креће 

ФИ.3.1.3. зна шта је притисак 

чврстих тела и од чега зависи 

ФИ.3.1.4. разуме и примењује 

концепт притиска у флуидима 

1.2. КРЕТАЊЕ ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту 

кретања према облику путање 

ФИ.1.2.2. уме да препозна равномерно 

кретање 

ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу 

брзину, пређени пут или протекло време 

ако су му познате друге две величине 

ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано 

кретање 

ФИ.2.2.2. зна шта је механичко 

кретање и које га физичке величине 

описују 

ФИ.2.2.3. уме да препозна основне 

појмове који описују осцилаторно 

кретање 

 

ФИ.3.2.1. уме да примени 

односе између физичких 

величина које описују 

равномерно променљиво 

праволинијско кретање 

ФИ.3.2.2. уме да примени 

односе између физичких 

величина које описују 

осцилаторно кретање 

ФИ.3.2.3. зна како се мењају 

положај и брзина при 

осцилаторном кретању 

ФИ.3.2.4. зна основне физичке 

величине које описују таласно 

кретање 

ФИ.3.2.5. уме да препозна 

основне особине звука и 

светлости 

ФИ.3.2.6. зна како се прелама и 

одбија светлост 



1.3. 

ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 

ФИ.1.3.1. уме да препозна да струја тече 

само кроз проводне материјале 

ФИ.1.3.2. уме да препозна магнетне 

ефекте електричне струје 

ФИ.2.3.1. зна да разликује електричне 

проводнике и изолаторе 

ФИ.2.3.2. зна називе основних 

елемената електричног кола 

ФИ.2.3.3. уме да препозна да ли су 

извори напона везани редно или 

паралелно 

ФИ.2.3.4. уме да израчуна отпор, 

јачину струје или напон ако су му 

познате друге две величине 

ФИ.2.3.5. уме да препозна топлотне 

ефекте електричне струје 

ФИ.2.3.6. разуме појмове енергије и 

снаге електричне струје 

ФИ.3.3.1. зна како се везују 

отпорници и инструменти у 

електричном колу 

1.4. МЕРЕЊЕ ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна 

да одреди вредност најмањег подеока 

ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и 

инструменте за мерење дужине, масе, 

запремине, температуре и времена 

ФИ.1.4.3. зна да користи основне 

јединице за дужину, масу, запремину, 

температуру и време 

ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за 

брзину 

ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, 

нпр. нула ваге, хоризонтални положај, 

затегнута мерна трака 

ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, 

запремину, температуру и време 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније 

изведене јединице SI и зна њихове 

ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене 

јединице мере изван SI, нпр. литар 

или тону 

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и 

претвара бројне вредности физичких 

величина из једне јединице у другу, 

нпр. километре у метре 

ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо 

више пута 

ФИ.3.4.1. уме да претвара 

јединице изведених физичких 

величина у одговарајуће 

јединице SI система 

ФИ.3.4.2. уме да мери јачину 

струје и напон у електричном 

колу 

ФИ.3.4.3. зна шта је грешка 

мерења 



1.5. ЕНЕРГИЈА И 

ТОПЛОТА 

ФИ.1.5.1. зна да агрегатно стање тела 

зависи од његове температуре 

ФИ.1.5.2. уме да препозна да се 

механичким радом може мењати 

температура тела 

1.7. ЕКСПЕРИМЕНТ 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне 

способности потребне за рад у 

лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних 

правила понашања у лабораторији 

ФИ.2.5.1. зна да кинетичка и 

потенцијална енергија зависе од 

брзине, односно висине на којој се 

тело налази 

ФИ.2.5.2. уме да препозна појаве код 

којих се електрична енергија троши 

на механички рад 

ФИ.2.5.3. уме да препозна појмове 

рада и снаге 

ФИ.2.5.4. зна да унутрашња енергија 

зависи од температуре 

ФИ.2.5.5. зна да запремина тела 

зависи од температуре 

ФИ.3.5.1. разуме да се укупна 

механичка енергија тела при 

слободном паду одржава 

ФИ.3.5.2. уме да препозна 

карактеристичне процесе и 

термине који описују промене 

агрегатних стања 

1.6. 

МАТЕМАТИЧКЕ 

ОСНОВЕ 

ФИЗИКЕ 

 ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне 

математичке формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну 

и обрнуту пропорционалност 

ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске 

физичке величине, нпр. брзину и силу 

ФИ.2.6.3. уме да користи и 

интерпретира табеларни и графички 

приказ зависности физичких величина 

 

2.7. 

ЕКСПЕРИМЕНТ 

 ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички 

да прикаже резултате посматрања или 

мерења 

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна 

уопштавања и систематизацију 

резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује 

експеримент по упутству 

ФИ.3.7.1. уме да донесе 

релевантан закључак на основу 

резултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна 

питање на које можемо да 

одговоримо посматрањем или 

експериментом 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

Циљ и задаци 

Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и математичку писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, 

да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да 

усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи и друштву; да оспособи ученике за примену 

усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, да представља основу за успешно настављање математичког 

образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности,формирањунаучног погледа на свет и свестраном 

развитку личности ученика. 

Задаци наставе математике јесу: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе математике сврха, циљеви и задаци образовања, као и 

циљеви наставе математике буду у пуној мери реализовани 

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и 

свакодневном животу 

- стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности 

(математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад 

- развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и апстрактног мишљења 

- развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање математичке радозналости 

- стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику 

- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима 

- савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и усвајање основних својстава тих операција 

- упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихових узајамних односа 

- оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама 

- припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука 

- изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност, упорност, тачност, уредност, објективност, самоконтрола и 

смисао за самостални рад 

- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања. 

Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама по моделу (укупан број часова за тему; број часова за 

обраду + број часова за понављање и увежбавање). 

1) Цели бројеви (24; 10+ 14) 

2) Троугао (30; 13 + 17) 



3) Рационални бројеви (45; 16+ 29) 

4) Четвороугао (20; 9 + 11) 

5) Површина четвороугла  и троугла (15; 7 + 8) 

 

 

 

 

 

Редни 

Број  

теме 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и 

задаци садржаја 

програма 

Начини остваривање 

програма 



1. Цели бројеви 

-појам негативног 

целог броја,цели 

бројеви на 

бројевној правој 

-супротан 

број,апсолутна 

вредност целог 

броја 

-основне рачунске 

операције са 

целим бројевима 

и њихова својства 

24 

(10+14) 

-пребројава 

-групише 

-упоређује 

-сређује по 

редоследу 

-рачуна 

-примењује 

знања 

-демонстрира 

-мотивише 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-поткрепљује 

-указује на 

повезаност са 

претходним 

градивом 

-контролише 

-схватање појма 

негативних 

бројева као под-

скупа целих 

бројева 

-приказивање на 

бројевној прави 

-формирње и 

коришћење 

супротног броја 

-упоређивање 

целих бројева 

-рачунске 

операције и 

својства 

-појам апсолутне 

вредности 

Цели бројеви. Проширивањем система 

N0, природних бројева са нулом, настаје систем 

целих бројева Z. Поређење целих бројева ослања 

се интуитивно на њиховом представљању 

тачкама на бројевној правој и прати представу о 

распореду тих тачака.  

Сабирање у скупу Z интерпретира се као 

настављање „ходова“ тј. 

настављање усмерених дужи. Одузимање у 

систему Z дефинише се као 

сабирање са супротним бројем, па је потребно 

истаћи да је сад, у овом систему, та 

операција увек изводљива. 

Рационални бројеви. Проширење скупа Q+ 

позитивних рационалних бројева тече на потпуно 

аналоган начин као и проширење скупа N0, при 

чему се 



2. Рационални 

бројеви 

-поја,приказивање 

рационалних 

бројева на 

бројевној прави 

-рачунске 

операције с 

рационалним 

бројевима и 

њихова својства 

-једначине и 

неједначине 

упознатих облика  

45 

(16+29) 

-разликује 

-именује 

-упоређује 

-пребројава 

-рачуна 

-примењује 

-демонстрира 

-упућује на 

правилно 

записивање 

рационалних 

бројева 

-мотивише 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-поткрепљује 

-указује на 

повезаност са 

претходним 

градивом 

-контролише 

-уочавање 

потребе за 

настанак скупа 

Q-рационалних 

бројева 

-разумевање и 

коришћење 

основних 

својстава 

рационалних 

бројева 

-састављање и 

одређивање 

бројне 

вредности 

израза у скупу Q 

-решавање 

једначина и 

неједначина у 

скупу Q 

-развијање 

навике за 

контролу 

добијених 

резлутата 

- неговање 

смисла за 

прегледност и 

уредност 

треба позивати на одговарајуће поступке 

примењене у случају конструкције 

система Z и тиме скраћивати излагање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрија. У овом периоду наставе математике 

дају се дефиниције геометријских фигура:  

-троугла, 

- квадрата,  

-правоугаоника,  

-ромба,  

-паралелограма, 

- трапеза и ч 

- етвороугла 

 исказане истицањем њихових карактеристичних 

својстава (и  у терминима страница и углова).  



3. Троугао 

-однос страница 

,врсте  

троуглова,према 

страницама и 

угловима 

-однос између 

страница и углова 

-конструкције 

неких углова 

-подударност 

троуглова 

 

30 

(13+17) 

-посматра 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-примењује 

знања 

-демонстрира 

-конструише 

-инсистира на 

прецизности 

-мотивише 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-поткрепљује 

-указује на 

повезаност са 

претходним 

градивом 

-контролише 

 

-препозна-вање 

троугла као 

скупа тачака 

-цртање, 

правилно обе-

лежавање и 

читање 

-уочавање 

разлика и гру-

писање 

-збир углова 

(унутрашњих и 

спољашњих) 

-однос угла и 

страница 

-појам 

подударности и 

конструкција на 

основу датих 

елемената 

-значајне тачке 

троугла 

Треба истицати и логичку класификацију класа 

ових фигура (квадрат је правоугаоник, 

правоугаоник је паралелограм).  

У класи троуглова, осмислити релацију 

подударности изражавајући је преко једнакости 

елемената – страна и углова троугла.  

Извести једноставна тврђења о збиру углова у 

троуглу и спољашњем углу троугла, о висини као 

симетрали једнакокраког троугла, о односу 

страна и углова троугла. 

 

 



4. Четвороугао 

-врсте 

четвороуглова                             

паралелограм: 

својства, појам 

централне 

симетрије, врсте и 

конструкција 

паралелограма 

-трапез, својства,и 

основне 

конструкције 

20 (9+11) -посматра 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-примењује 

знања 

-демонстрира 

-мотивише 

-инсистира на 

прецизности 

-контролише 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-поткрепљује 

-указује на 

повезаност са 

претходним 

градивом 

-препознавање 

четвороугла као 

скуп тачака 

-цртање, 

правилно обеле-

жавање и 

читање 

-уочавање 

разлика и 

груписање 

-збир углова 

-подела 

четвороугла пре-

ма својствима 

-подела 

паралелограма 

према 

својствима 

-уочавање, врсте 

тачака и главне 

карактеристике 

-конструкција 

четвороугла 



5. Површина 

четвороугла  и 

троугла 

-појам површине 

фигуре, површина 

правоугаоника 

-једнакост 

површина фигура 

-површина 

паралелограма 

троугла и трапеза 

-површина 

четвороугла са 

нормалним 

дијагоналама 

15 (7+8) -уочава 

-рачуна 

-упоређује 

-проверава 

-закључује 

-примењује 

знања 

-демонстрира 

-мотивише 

-инсистира на 

прецизности и 

тачности 

-контролише 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-поткрепљује 

-указује на 

повезаност са 

претходним 

градивом 

-изграђивање 

појма мерења 

величина 

-појам јединичне 

површи и 

мерног броја 

-уочавање да 

подударне 

фигуре имају 

једнаке 

површине 

-доказивање да 

различите 

фигуре имају је-

днаке површине 

-уочавање 

зависности 

површине од 

одређених 

елемената 

-правилно 

тумачење 

формуле 

-израчунавање 

површине 

-неговање 

технике, културе 

уз развијање 

критичности и 

способности 

процењивања 



 

БИОЛОГИЈА 

Циљеви и задаци  биологије у шестом разреду: 

Циљ наставе биологије јесте да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о животном простору, начину живота, 

основној грађи, разноврсности и значају животињског света 

Задаци наставе биологије су: 

- развијање љубави према природи и осећања дужности да је очувају за себе и будуће генерације; 

- развијање основне научне писмености, логичког расуђивања, објективности и критичког мишљења; 

- упознавање спољашње средине и основне унутрашње грађе праживотиња; 

- упознавање спољашње и основне унутрашње грађе животиња; 

- развијање одговорног односа према животињама; 

- разумевање еволутивног развоја живог света; 

- развијање хигијенских навика и здравствене културе; 

-да формирају радне навике и способност за самостално посматрање и истраживање. 

 

Р.Б. Наставна тема Обрада Понављ. Вежбе Провера УКУПНО 

I Увод 1 1 0 1 3 

II Праживотиње 4 4 1 0 9 

III Царство животиња 25 17 3 3 48 

IV 
Угроженост и заштита 

животиња 
3 3 0 0 6 

V 
Увод у еволуцију живог 

света 
3 3 0 0 6 

6. 

Писмени задаци 

са исправкама 
8 (4+4)   

-сагледати како 

су ученици 

савладали пре-

ђено градиво 



Р. 

бр. 

теме 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Оновни облици 

извођења 

програма 

Оперативни задаци извођења програма 

1.  Увод 3 

-  слушаjу, 

-  причају, 

- упоређују грађу и 

начин живота 

биљака,гљива и 

животиња 

-подстиче ученике на 

размишљање 

-презентује нови 

садржај 

-фронтални 

-индивидуални 

 

- да ученици упознају основне појмове о 

природном систему животиња и 

еволутивном развоју главних 

животињских група 

2. 
 

Праживотиње 
9 

- слушају,   

- причају,  

- упоређују 

- посматрају 

- израђују привремене 

микроскопске 

препарате 

-подстиче ученике на 

размишљање и 

повезивање знања о 

грађи ћелије са грађом 

праживотиња 

-презентује нови 

садржај 

-фронтални 

-индивидуални 

- групни 

- рад у пару 

- упознавање спољашње и основне 

унутрашње грађе праживотиња 

- упознавање ученика са врстама 

праживотиња које су изазивачи заразних 

болести и начином преношења 

-развијање хигијенских навика и 

здравствене културе 

3. 
 Царство 

животиња 
48 

- слушају,  

- посматрају,  

- причају,  

- описују,  

- упоређују, 

- истражују 

 

-подстиче ученике на 

размишљање 

-презентује нови 

садржај 

-подстиче на 

повезивање претходно 

ученог са новим 

садржајима 

-подстиче радозналост 

код ученика  

- подстиче разумевање 

еволутивног развоја 

живог света 

- демонстрира 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 

- да науче основни грађу и начин живота, 

распрострањеност и значај  сунђера, 

дупљара, пљоснатих црва, ваљкастих црва, 

чланковитих црва, мекушаца, зглавкара и 

бодљокожаца 

- упознају обољења која изазивају празити 

- схвате улогу инсеката у природи 

-да науче основну грађу, начин живота, 

распрострањеност и прилагођеност 

различитим условима живота: риба, 

водоземаца, гмизаваца, птица и сисара 

- схвате значај бриге о потомству сисара и 

птица  



разноврсност 

различитих група 

животиња 

прикупљањем збирки 

бескичмењака 

- демонстрира грађу 

тела рибе извођењем 

дисекције 

4. 

 Угроженост 

и заштита 

животиња 

6 

-слушају, 

-причају, 

-описују,  

-упоређују,  

-истражују 

-подстиче ученике на 

размишљање 

-презентује нови 

садржај 

-подстиче развој 

еколошке свести 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 

 - да схвате значај одговорног односа 

према животињама 

5. 

Увод у 

еволуцију 

живог света 

6 

- слушају, 

- посматрају,  

- причају,  

- описујју,  

- упоређују,  

- истражују,  

- уочавају 

-подстиче ученике на 

размишљање, и 

коришћење нових 

извора знања 

-презентује нови 

садржај(научно 

објашњење света) 

- демонстрира 

еволуцију живог света 

током историје 

посматрањем филма  

 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

- да ученици схвате елементарне основе 

теорије органске еволуције и разумеју 

историјски развитак Земље и живота на 

њој 

 

Начин остваривања програма (методе и технике) 

 

Избор и систематизација програмских садржаја наставног предмета биологија, односе се на научну дисциплину: зоологија и резултат су захтева 

времена најновијих достигнућа у науци. Наставне теме обрађују садржаје из зоологије и логички су распоређене у пет тематских целина: Увод, 



Праживотиње, Царство животиња, Угроженост и заштита животиња и Увод у еволуцију живог света (еволуција човека и наслеђивање изучавале 

су се у осмом разреду). Овако конципиран програм пружа ученицима основна знања, а ради лакшег разумевања и усвајања градива, наставник не 

треба да инсистира на детаљној грађи, већ да стави акценат на животни простор, начин живота, разноврсност и значај појединих група у оквиру 

царства животиња. 

Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода, као и употребу информационо-комуникационих 

технологија. Вербално-текстуалне методе треба да буду мање заступљене, а предност треба дати демонстративно-илустративним методама , 

методама практичног рада и активностима ван учионице. Избор наставних метода зависи од циља и задатака наставног часа  и опремљености 

кабинета. Избор облика рада препуштен је наставнику. За часове вежби треба користити групни облик рада, али ако вежба то захтева и постоје 

услови, може се применити рад у паровима или индивидуални облик рада. Вежбе треба реализовати уз максимално коришћење природног 

материјала, препарата и лабораторијског прибора. Веома су корисни часови у природи и посете природњачком музеју и зоолошком врту. 

Препоручује се сарадња са здравственим и ветеринарским институцијама, њихово ангажовање и организовање предавања-трибина са темама из 

програмских садржаја биологије. 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

I Увод 

-разноврсност 

живог света 

-основне разлике 

између биљака, 

гљива и животиња 

1.1.3 препознаје основне сличности и 

разлике у изгледу и понашању биљака 

и животиња 

1.1.4 уме да наведе називе пет 

царстава и познаје типичне 

представнике истих 

1.1.5 зна да постоје просторне и 

временске промене код живих бића и 

познаје основне чињенице о томе 

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 

1.2.3 зна основне карактеристике 

грађе биљака, животиња и човека и 

основне функције које се обављају на 

нивоу организма 

1.4.3. уме на задатом примеру да 

2.1.2. познаје и користи критеријуме за 

разликовање биљака и животиња и примењује их 

у типичним случајевима 

2.1.3. познаје критеријуме по којима се царства 

међусобно разликују на основу њихових 

својстава до нивоа кола/класе 

2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између 

нивоа организације јединке: зна да се ћелије које 

врше исту функцију групишу и образују ткива, 

ткива са истом функцијом органе, а органи са 

истом функцијом системе органа 

2.2.3. зна карактеристике и основне функције 

спољашње грађе биљака, животиња и човека 

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 

2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући 

специфичној грађи, могу да везују енергију и 

3.1.3. разуме критеријуме по 

којима се разликују биљке и 

животиње и уме да их примени 

у атипичним случајевима 

3.1.4. познаје критеријуме по 

којима се царства међусобно 

разликују на основу њихових 

својстава до нивоа класе/реда 

најважнијих група 

 



одреди материјалне и енергетске 

токове у екосистему, чланове ланаца 

исхране и правце кружења 

најважнијих супстанци (воде, 

угљеника, азота) 

 

стварају (синтетишу) сложене (хранљиве) 

материје 

2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској 

ћелији сложене материје могу да се разграђују, 

при чему се ослобађа енергија у процесу који се 

назива дисање 

II Праживотиње 

-животни 

простор,начин 

живота, 

грађа,разноврсност 

и значај амеба, 

бичара и трепљара 

-паразитске 

праживотиње 

1.1.5 зна да постоје просторне и 

временске промене код живих бића и 

познаје основне чињенице о томе 

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 

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 

 

3.2.3. разуме узроке развоја и 

усложњавања грађе и функције 

током еволуције 

 

III Царство 

животиња 

-животни 

простор,начин 

живота, спољашња 

грађа и основи 

унутрашње 

грађе,разноврсност 

и значај 

сунђера,дупљара,п

љоснатих, 

ваљкастих и 

чланковитих црва, 

мекушаца, 

зглавкара,бодљоко

жаца и хордата 

1.1.5 зна да постоје просторне и 

временске промене код живих бића и 

познаје основне чињенице о томе 

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 

1.2.4 познаје основну организацију 

органа у којима се одвијају различити 

животни процеси 

1.2.5 разуме да је за живот неопходна 

енергија коју организми обезбеђују 

исхраном 

1.2.6 разуме да су поједини процеси 

заједнички за сва жива бића (дисање, 

надражљивост, покретљивост, 

растење, развиће, размножавање) 

1.2.7 зна да организми функционишу 

као независне целине у сталној 

интеракцији са околином 

2.2.8. зна да је неопходна координација функција 

у вишећелијским организмима и зна који 

органски системи омогућују ову интеграцију 

2.3.1. разуме основне разлике између полног и 

бесполног размножавања 

2.3.2. разуме механизам настанка зигота 

2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки 

исте врсте и различитих врста и зна да су оне 

настале деловањем еволуционих механизама 

2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме 

да током еволуције природно одабирање доводи 

до прилагођавања организама на услове животне 

средине 

 

3.2.2. разуме морфолошку 

повезаност појединих нивоа 

организације и њихову 

међусобну функционалну 

условљеност 

3.2.3. разуме узроке развоја и 

усложњавања грађе и функције 

током еволуције 

3.2.6. зна и разуме главне 

морфолошке и функционалне 

карактеристике органа који 

информишу организам о стању 

у околини и њихову улогу у 

одржавању унутрашње 

равнотеже (улога нервног 

система) 

3.6.1 разуме значај и уме 

самостално да реализује 

систематско и дуготрајно 

прикупљање података 

3.6.2 уме да осмисли 



1.3.1 разуме да јединка једне врсте 

даје потомке исте врсте 

1.3.2 зна основне појмове о процесима 

размножавања 

једноставан протокол 

прикупљања података и 

формулар за упис резултата 

3.6.5 зна, уз одговарајуће 

навођење наставника, 

самостално да осмисли, 

реализује и извести о 

експерименту на примеру који 

сам одабере 

IV Угроженост  и 

заштита 

животиња 

-разноврсност 

царства животиња 

и биодиверзитет 

-угрожавање и 

заштита животиња 

-одговоран однос 

према животињама 

1.4.6. разуме утицај човека на 

биолошку разноврсност (нестанак 

врста, сеча шума, интензивна 

пољопривреда, отпад) 

1.4.8. зна шта може лично предузети у 

заштити свог непосредног животног 

окружења 

1.5.3. разуме значај одржавања 

хигијене кућних љубимаца, домаћих и 

дивљих животиња и правилног 

опхођења са њима 

2.4.9. разуме значај природних добара у заштити 

природе (националних паркова, природних 

резервата, ботаничких башта, зоо-вртова) 

 

 

V Увод у 

еволуцију живог 

света 

-живот на 

Земљи,докази 

еволуције 

-геолошка 

доба,календар 

живота 

-борба за опстанак-

Чарлс Дарвин 

1.3.8 зна основне научне чињенице о 

еволуцији живота на Земљи 

1.3.9 зна да живот на Земљи има 

заједничко порекло са чијом се 

историјом можемо упознати на основу 

фосилних записа 

1.3.10. зна да је природно одабирање 

основни механизам прилагођавања 

организама 

 

2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки 

исте врсте и различитих врста и зна да су оне 

настале деловањем еволуционих механизама 

2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме 

да током еволуције природно одабирање доводи 

до прилагођавања организама на услове животне 

средине 

3.3.5. разуме како различити 

еволуциони механизми, 

мењајући учесталост особина у 

популацијама, доводе до 

еволуције 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном 

окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних 

технологија брзо мења. 

Годишњи фонд часова: 36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршеној области/теми ученик ће бити у стању 

да: 

-правилно користи ИКТ уређаје;  

– креира, уређује и структурира дигиталне садржаје који 

садрже табеле у програму за рад са текстом и програму за 

рад са мултимедијалним презентацијама; 

– креира и обрађује дигиталну слику; 

– самостално снима и врши основну обраду аудио и 

видео записа;  

– уређује мултимедијалну презентацију која садржи 

видео и аудио садржаје; 

1. ИКТ ( 10) 

 

 

 

Дигитални уређаји и кориснички програми.  

Управљање дигиталним документима. 

Рад са сликама. 

Рад са текстом. 

Рад са мултимедијалним презентацијама које садрже 

видео и аудио садржаје. 

 

По завршеној области/теми ученик ће бити у стању 

да: 

-чува и организује податке локално и у облаку; 

– одговорно и правилно користи ИКТ уређаје у мрежном 

окружењу; 

– разликује основне интернет сервисе; 

– примењује поступке и правила за безбедно понашање и 

представљање на мрежи; 

– приступа Интернету, самостално претражује, проналази 

и процењује информације и преузима их на свој уређај 

поштујући ауторска права; 

– објасни поступак заштите дигиталног 

2.ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ (4) Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин у 

мрежном окружењу. 

Интернет сервиси. 

Правила безбедног рада на Интернету. 

Претраживање Интернета, одабир резултата и 

преузимање садржаја.  

Заштита приватности личних података и ауторских 

права. 

 

 



производа/садржаја одговарајућом CC лиценцом;  

По завршеној области/теми ученик ће бити у стању 

да: 

-објасни поступак прикупљања података путем онлајн 

упитника;  

– креира једноставан програм у текстуалном 

програмском језику; 

– користи математичке изразе за израчунавања у 

једноставним програмима; 

– објасни и примени одговарајућу програмску структуру 

(наредбе доделе, гранања, петље); 

– користи у оквиру програма нумеричке, текстуалне и 

једнодимензионе низовске вредности; 

– разложи сложени проблем на једноставније 

функционалне целине (потпрограме); 

– проналази и отклања грешке у програму; 

3. РАЧУНАРСТВО (15) 

 

 

 

Основе изабраног програмског језика. 

Основне аритметичке операције. 

Уграђене функције. 

Ниске (стрингови). 

Структуре података. 

Гранање. 

Понављање. 

Основни алгоритми. 

 

 

 

По завршеној области/теми ученик ће бити у стању 

да: 

-сарађује са осталим члановима групе у одабиру теме, 

прикупљању и обради материјала, представљању 

пројектних резултата и закључака; 

– користи могућности које пружају рачунарске мреже у 

сфери комуникације и сарадње; 

– креира, објављује и представља дигиталне садржаје 

користећи расположиве алате; 

– вреднује процес и резултате пројектних активности. 

4. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК (7) 

 

 

 

 

 

Фазе пројектног задатка од израде плана до 

представљања решења. 

Израда пројектног задатка у корелацији са другим 

предметима. 

Вредновање резултата пројектног задатка. 

 

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

1. ИКТ ( 10) - Поновити и дискутовати са ученицима врсте дигиталних уређаја. 

- Ученици би требало да знају да наведу и препознају из којих се компоненти састоји стони и/или преносни рачунар и укратко опишу основну 

улогу сваке од њих. 

- Оспособити ученике за рад у програму за управљање документима на рачунару. 

- Представити функције стандардних дијалога за учитавање, снимање и проналажење датотека.  



- При раду са текстом фокусирати се на креирање и форматирање докумената из стварног живота који могу бити блиски ученицима овог узраста. 

- При раду са текстом фокусирати се на креирање и форматирање докумената из стварног живота који могу бити блиски ученицима овог узраста 

- Најпре обновити рад са основним алатима за уређивање и обликовање текста (унос текста, додавање, брисање, копирање, селектовање, 

поравнање, промена фонта, боје, величине слова, уметање слика, ...). Наглашавати потребу одабира одговарајућег писма одабиром тастатурног 

распореда за наше говорно подручје (ћирилица, латиница...) и инсистирати на примени језичког и дигиталног правописа.  

- Усвојене вештине је неопходно увежбавати са ученицима, да би што ефикасније вршили основне операције са текстом коришћењем само 

тастатуре 

- Активности ученика усмерити на могућности одабраног текст-процесора, подешавање радног окружења, врсте приказа које су погодније у 

зависности од тога да ли се уноси текст, исправљају грешке у тексту или врши преглед документа пре штампања и сл. Оспособити ученике да 

подешавају радно окружење изабраног текст-процесора, подешавају димензије и маргине странице, уносе текст ћириличким и латиничким 

писмом, сачувају унети текст, отварају постојећи текстуални документ, затварају активни документ, врше основно форматирање текста (својства 

пасуса, карактера итд.). 

- Навести елементе који се могу уметнути у текстуални документ (слике, графички облици, табеле, симболи...). Указати на сврху уметања таквих 

елемената наводећи једноставне примере и повезати технику уметања ових елемената са уметањем слика које су вршили у петом разреду.  

- Посебну пажњу посветити табелама. Изабрати једноставне примере (распоред часова, календар и сл.) помоћу којих се уводе елементи табеле: 

ћелија, ред и колона. Представити алате за рад са табелама који су доступни у програму за обраду текста. Вежбати њихово додавање, брисање, 

селекцију, применити шаблоне за дизајн и сл. Оспособити ученике да уметну табелу у текстуални документ, уносе и уређују садржаје табела, 

форматирају табелу. 

- Објаснити појам логичке структуре документа и приказати како се у документу могу експлицитно означити наслови, поднаслови и пасуси 

коришћењем уграђених стилова Наслов 1, Наслов 2 и Текст 

- Особити ученике да прегледају текстуални документ пре штампања, подесе параметре за штампу и, ако постоје услови, одштампају документ.  

- У оквиру уређивања дигиталне слике/цртежа оспособити ученике да поред основних алата изабраног програма (селектовање, копирање, 

лепљење, промену величине слике, додавање и брисање облика, одсецање дела слике, чување у жељеној величини и квалитету слике, затварање, 

проналажење и сл.) користе и напредне алате за припрему слике за уметање у текстуални документ и мултимедијалну презентацију (нпр. алати за 

зумирање, унос текста, употребу четкице, гумице, додавање сенке, додавање тродимензионалних ефеката). 

- Снимање звука и видео-записа сходно могућностима започети демонстрацијом употребе уређаја: камера, микрофон, звучници, мобилни 

телефони, односно других расположивих уређаја који обављају предвиђене функције. Поред основних техника у процесу снимања (покрени, 

заустави, сачувај, обриши) и репродукције (покрени, паузирај, заустави, пусти од почетка, подеси јачину звука) обучити ученике да одговарајућим 

алатом модификују видео запис (скраћивање). У вежби чувања аудио/видео записа скренути пажњу на различите типове датотека у конкретном 

програму (нпр. мп3, мп4, ави, миди…).  

- Пре обраде теме израде слајд-презентација подсетити ученике на основна правила визуелизације и презентовања, а при реализацији наставе 

стално указивати на најчешће грешке (сувише текста, велики број слајдова, различити фонтови и сл.). 

- При изради мултимедијалних презентација демонстрирати примену основних алата за уређивање и обликовање садржаја у изабраном програму. 

Поред алата за уређивање и обликовање текста и слика, представити алате за рад са уметнутим елементима проширујући примену на  рад са 

табелама, графичким објектима, видео и аудио записима (користити претходно креиране звучне и видео записе, прилагодити тип датотеке 

изабраном програму – представити ученицима неки од расположивих програма за конверзију формата датотека). 

- Оспособити ученике да подесе радно окружење, бирају одговарајући поглед на презентацију, креирају слајдове, уносе текст и друге објекте 

(слике, табеле, графиконе) и доследно их форматирају (користећи мастер слајд). Теме треба да буду смислене и релевантне за ученике, најбоље је 

да се користе презентације у којима се обрађују теме из наставе, како информатике и рачунарства, тако и других предмета.  

- Ученици неке презентације могу да креирају и у склопу домаћих задатака, а на часу је могуће анализирати презентације направљене код куће. 



Кроз разговор са ученицима дефинисати појам добре презентације и демонстрирати начине представљања. Нагласити да презентације треба да 

буду једино у функцији садржаја, избегавати анимације „по сваку цену” које оптерећују презентацију. 

2.ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ (4) 

- Представити појам и врсте рачунарских мрежа и увести основне појмове и терминологију из ове области (сервер, клијент, локалне  мреже, мреже 

широког распона, глобална мрежа – Интернет). Подсетити ученике на правила коришћења ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин, сада у 

мрежном окружењу. 

- Представити ученицима основне интернет сервисе: сервис електронске поште, www као јавни информациони сервис, дискусионе групе и сервисе 

за претраживање интернета. Објаснити чему ти сервиси служе, упознати их са планом коришћења ових сервиса. 

- Представити веб као најпознатији интернет сервис. Објаснити да веб функционише тако што су корисницима потребне услуге и њима их пружају 

уређаји специјализовани за то (сервери). У свакој комуникацији морају да постоје правила, односно протоколи (ХТТП и ХТТПС ) као и правилно 

навођење и коришћење адреса (домена и УРЛ са једне и ИП и МАЦ адреса са друге стране).  

- Објаснити структуру УРЛ адресе и значење појединих домена еду.рс, гов.рс, .цом… Упутити ученике на веб сајт (нпр. 

хттп://www.мојаипадреса.инфо/ ) путем кога могу да пронађу информације о ИП-адреси сајта, као и уређаја који је употребљен за претрагу.  

- Нагласити значај дигиталног трага који посетилац оставља приликом посете неком сајту. Напредне технике претраге у изабраном претраживачу 

представити на унапред припремљеном скупу веб-страна (претрага према веб адреси сајта), кроз дискусију и практичан рад на вредновању 

интернет извора (публика којој је сајт намењен, аутор, тачност/прецизност, објективност, актуелност и интернет адреса) подстицати развој 

критичког мишљења ученика.  

- Код преузимања било ког садржаја са интернета важно је подсетити ученике на поступке преузимања и чувања на жељеној локацији, као и на 

етичка и правна питања приступа садржајима (лиценце), заштите од нежељених програма, као и на правила понашања на интернету (енг. 

netiquette).  

- Подсетити ученике на значај поштовања ауторских права и сврху CC (Цреативе Цоммонс) лиценци. Представити начин лиценцирања сопственог 

ауторског дела комбинацијом расположивих симбола, на адреси хттпс://цреативецоммонс.орг/схаре-your-work/ . 

- Нагласити да се приликом посете сајтовима, као и приликом преузимања садржаја, дигитални уређај који користимо је изложен процедурама 

којима се прикупљају подаци за које корисник не зна у коју ће сврху бити употребљени (ИП адреса, локација), а уређај може бити изложен дејству 

нежељених програма (вируси, шпијунски програми). У ту сврху је потребно применити расположиве мере заштите. 

- Посебну пажњу посветити питањима дигиталног насиља (приликом обраде или кроз пројектни задатак пожељно је спровести са ученицима 

истраживање на тему дигиталног насиља, применом онлајн упитника, радионица или квиза, какви се могу наћи, на пример, на адреси 

хттп://www.мпн.гов.рс/група-за-превенцију-насиља/, у приручнику Дигитално насиље – превенција и реаговање). Набројати и описати најчешће 

видове дигиталног насиља (како се дигитални уређаји и сервиси користе као оруђа дигиталног насиља: социјалне мреже, СМС и телефонски 

позиви, сликовне поруке и видео материјали и др.), како препознати облике дигиталног насиља, посебно вршњачког насиља. Дискутовати 

ситуације када се неко насиље врши у стварном свету и преноси у дигитални свет, који су најчешћи примери, како исправно реаговати у 

конкретним ситуацијама, коме се обратити, које поступке је могуће примењивати и која правила понашања установити за безбедно представљање 

на мрежи. Упознати ученике са неким од начина за препознавање и пријаву дигиталног насиља: СОС телефон и онлајн форма за пријаву насиља, 

као и сајтови који су посвећени пројектима владе у борби против дигиталног насиља. 

- Представити предности употребе веб сервиса на примеру алата за креирање онлајн упитника, који не би садржао више од три питања различитог 

типа. Нагласити значај онлајн упитника као корисног алата за прикупљање података у истраживањима, анкетама, квизовима или тестовима. 

Наставник креира онлајн упитник на свом налогу на диску, објављује га на школском сајту и ученицима поставља као задатак да на својим радним 

јединицама попуне упитник. Показати ученицима како изгледа табела са свим њиховим одговорима. Преузети табелу и без удубљивања у њену 



структуру показати како за свако питање изгледа колона са њиховим одговорима. Урадити попуну упитника два пута, први пут допустити 

ученицима да се представе са својим измишљеним именима и други пут, нагласити ученицима да попуне своја права имена. Упоредити, заједно са 

ученицима, одговоре за иста питања у једном и другом случају.  

- За утврђивање и појашњавање ове теме организовати квизове или радионице (на теме безбедно-небезбедно, пожељно-непожељно понашање на 

интернету) као и симулације небезбедних ситуација са акцентом на то како је пожељно реаговати у датим ситуацијама (кроз играње улога и сл.). 

Једна од активности за ученике, ради повезивања знања, може бити израда текстуалних докумената или мултимедијалних презентација на тему: 

Моја правила понашања на интернету, Пет најважнијих правила за безбедан интернет, Како да интернет постане сигурнији за децу, и сл. Кроз 

креирање ових докумената увежбавати сараднички рад и коришћење бесплатних онлајн платформи. 

3. РАЧУНАРСТВО 

(15) 

- Представити концепт текстуалних програмских језика, укратко, потом изабраног програмског језика, као и неке основне сличности и разлике у 

односу на визуелни програмски језик који су ученици користили у петом разреду. Укратко представити едитор изабраног текстуалног 

програмског језика и значај поштовања основних правила приликом писања наредби. Направити везу између наредби које записујемо текстом и 

очекиваног дејства те наредбе, на једноставном примеру, као и везу између корака алгоритма и одговарајуће наредбе. 

- Реализацију теме започети приказом израде задатака израчунавањем, применом операција: сабирања, одузимања, множења и (реалног) дељења. 

Пожељно је бирати задатке који имају реалну примену у стварном животу из области блиских ученицима (спорт, мода), било у другим наставним 

предметима (математика, физика, биологија, историја, географија и слично). Увести појам израза у програмском језику и његових саставних 

елемената (бројевних константи, променљивих и аритметичких оператора, уз пратећи појам типа). 

- Увести променљиве као појам за именовање улазних података и међурезултата израчунавања као и механизам за учитавање вредности улазних 

података и испис резултата. Променљиве у почетку третирати на исти начин као у математици и не мењати вредности једном додељеним 

променљивима (императивна додела, попут и=и+1, је нов концепт на који је потребно поново се вратити током обраде итеративних поступака). 

Ако је приликом уноса података неопходна конверзија учитаног текста у број укратко је описати, а детаљно појашњење дати када се буде 

обрађивала тема рада са текстом. 

- Обратити пажњу на то да се задаци који су у математици обично рађени над конкретним вредностима улазних података сада решавају над 

симболичким вредностима (у општим бројевима) и дати довољно времена ученицима да савладају ту промену. 

- Увести посебно операције одређивања целобројног количника и остатка и показати могуће примене: конверзије метричких јединица (нпр. 

конверзија центиметара у метре и центиметре, конверзија времена из минута у сате и минуте, конверзија углова из секунди у степене, минуте и 

секунде, одређивање цифара двоцифреног броја и слично). Обратити пажњу на то да се на часовима математике не уводе функције за одређивање 

количника и остатка тако да од ученика не треба очекивати предзнање у овом домену. 

- Поред израчунавања, још један незаобилазан елемент програмирања чине наредбе и контрола тока програма. Осим секвенцијалног ређања 

наредби једне иза друге, основу контроле тока чине гранање и понављање. 

- Вежбање контроле тока програма може се веома лепо постићи цртањем уз помоћ покретања објекта који током кретања оставља траг на екрану и 

робота који у лавиринту има задатак да дође на одређено место, заобилазећи при том препреке и премештајући предмете. Ова два приступа су 

често део уводних курсева програмирања заснованих на блоковском програмирању (нпр. на цоде.орг), а за њих постоји и директна подршка у 

неким програмским језицима и окружењима. Ученицима искорак у рачунарску графику обично бива занимљивији од писања програма који раде у 

чистом текстуалном режиму и стога има смисла током обраде теме контроле тока програма користити овакве библиотеке. 

- У склопу обраде гранања потребно је приказати релацијске операторе (једнако, различито, мање, веће, мање-једнако, веће-једнако) и писање 

релацијских израза који се јављају као услови у наредби гранања. Показати непотпуни (тзв. иф-тхен) и потпуни (тзв. иф-тхен-елсе) облик наредбе 

гранања. Приказати и логичке операторе (и, или, не) који се користе за изражавање сложенијих услова. На основном нивоу сасвим је довољно да 

ученици савладају гранање на основу елементарног услова (нпр. да у зависности од унете спољне температуре одреде да ли је довољно топло за 



купање) и евентуално да повежу два услова на одговарајући начин (нпр. да одреде да ли број припада неком интервалу поређењем са доњом и 

горњом границом интервала). 

- Понављање започети најједноставнијим обликом у којем се тражи да се неки блок наредби понови одређени број пута (нпр. помери робота десет 

корака напред, десет пута испиши неки текст, четири пута помери корњачу напред и окрени је за 90 степени). Иако визуелни програмски језици 

често имају посебну наредбу за ово, у текстуалним програмским језицима се она обично реализује општијим наредбама (класичном петљом фор). 

Кроз низ задатака ученицима скренути пажњу на измену вредности бројачке променљиве током трајања петље. Претходно, веома пажљиво, 

скренути пажњу ученицима на то да се вредности променљивих током трајања програма могу мењати (нпр. цена пре и после поскупљења се може 

чувати у једној променљивој), за разлику од математичког контекста на који су ученици навикли у којем су променљиве само имена вредности и 

не постоји могућност измене вредности једном уведене променљиве. Описати намену и начин употребе коментара као поруке приликом задавања 

улазних и излазних вредности за променљиве. 

- Поред рада са бројевима у реалним програмима најчешћи је рад са текстуалним подацима. У већини савремених језика постоји посебан тип 

података за то (ниске тј. стрингови), опремљен великим бројем корисних библиотечких функција. Ученицима приказати како се 

формирају променљиве текстуалног типа, како се одређује дужина текста, како се врши конверзија између текста (који садржи низ цифара) и 

бројева, како се врши провера да ли текст садржи карактер, како се издваја део текста на датим позицијама и слично. Ако је директно подржан 

програмским језиком, илустровати и поредак између ниски (лексикографски, као у речнику). 

- Представити концепт декомпоновања сложенијих проблема на једноставније потпроблеме у домену израчунавања кроз дефинисање и употребу 

помоћних функција. Одабрати пригодне, једноставне задатке, којима се илуструје употреба неких елементарних библиотечких функција (нпр. 

растојање између два броја се може увести као апсолутна вредност њихове разлике, минимум и максимум више задатих вредности или других 

пригодних које се могу проналазити у библиотечким функцијама). Ученицима приказати и могућност дефинисања помоћних функција, али 

инсистирати само на изразито једноставним примерима (нпр. функција која израчунава обим правоугаоника). 

- Од ученика, на овом нивоу, није могуће очекивати креирање сложенијих програма, па сходно томе, задатке прилагодити тако да горња граница 

дужине текста програма буде десетак линија. У првој фази ученици треба да разумеју како раде готови програми које наставник пише (да могу да 

предвиде резултат њиховог рада без извршавања програма), затим у наредној фази могу да допуњавају програме чији је основни костур дат и тек  

онда да самостално пишу програме од почетка до краја. Метода откривања и отклањања грешака у готовим програмима може се користити у свим 

поменутим фазама (на основном нивоу, то су једноставне синтаксичке грешке, а на напредном су озбиљнији семантички пропусти). 

- У склопу додатне наставе и рада са заинтересованим ученицима препоручује се израда задатака донекле комплексније алгоритамске структуре и 

упознавање ученика са мало ширим фрагментом библиотеке одабраног програмског језика. Кроз задатке могуће је упознати ученике са 

сложенијим и угњежденим гранањем (на пример, одређивање агрегатног стања воде на основу температуре или оцене ученика на основу броја 

поена, упоређивање два датума на основу поређења година, затим месеца и на крају дана и слично). У склопу обраде петљи могуће је обрадити 

имплементације неколико основних алгоритама: одређивање збира, производа, броја елемената, минимума и максимума серије елемената, 

пресликавање и филтрирање серије (на пример, штампање таблице квадрата и корена, издвајање свих дана у којима је дневна температура била 

испод нуле), линеарна претрага серије елемената (провера да ли серија садржи елемент који задовољава одређено својство) и њихове комбинације. 

Да би ученици боље разумели ове алгоритме, могуће их је прво имплементирати на кратким серијама, без коришћења петље (на пример, 

имплементирати прво одређивање максимума пет бројева, па тек онда прећи на максимум н бројева). Ученицима је могуће приказати и алгоритме 

одређивања цифара у позиционом запису броја и формирања броја на основу датих цифара. У циљу једноставнијег решавања задатака, ученицима 

је могуће приказати напредније структуре података које савремени програмски језици подржавају: уређене парови и н-торке (на пример, пар 

географских координата), мапе тј. речнике (на пример, пресликавање имена ученика у број освојених поена, пресликавање имена града у пар 

његових географских координата) и слично. Такође, могуће је проширити скуп библиотечких функција које ученици могу да користе. Све појмове 



увести искључиво кроз примере употребе у смисленим задацима и избегавати приступ у коме се нови појмови уводе без јасне мотивације. 

 

4. ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК (7) 

Пројектни задатак ИКТ  И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ (4) 

- При реализацији тематске целине нагласак је на разради пројектног задатка – од израде плана до представљања решења. Наставник планира фазе 

пројектног задатка у складу са временом, сложеношћу теме, расположивим ресурсима (знања, вештине и ставови које су ученици усвојили након 

тематских целина ИКТ и Дигитална писменост, техничке опремљености школе и других релевантних фактора). Ученици заједно са наставником 

пролазе кроз све фазе рада на пројектном задатку, при чему наставник наглашава сваки корак, објашњава, иницира дискусију и предлаже решења.  

- При представљању фаза пројекта може послужити следећи пример: Фаза 1: представљање тема, формирање група и одабир теме; Фаза 2: Одабир 

материјала и средстава, разматрање додатне подршке предметног наставника у зависности од теме; Фаза 3: Планирање времена и избор стратегије 

за решавање задатка у складу са роком за предају рада; Фаза 4:  

- Прикупљање и проучавање материјала, израда задатка и припрема за излагање; Фаза 5: Представљање резултата пројектног задатка, дискусија и 

процена/самопроцена урађеног (наставник модерира, обезбеђује услове за што успешније излагање, усмерава дискусију и врши евалуацију 

урађеног са јасном повратном информацијом).  

- Пројектни задаци се баве реалним темама из школског или свакодневног живота. За предвиђени број часова ове тематске целине и са добро 

испланираним активностима може се очекивати да ученици успешно израде и представе решење пројектног задатка. Акценат је на подстицању 

иницијативе и креативности, успостављању сарадничких и вредносних ставова код ученика. Циљ је развијање и неговање: поступности, 

повезивања и изградње сопствених стратегија учења, вршњачког учења, вредновања и самовредновања постигнућа. 

- Пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са наставницима осталих предмета, која се може остварити на оваквим и сличним 

примерима:  

– израда упутства или туторијала са табеларним представљањем података 

– израда упитника на тему дигиталног насиља  

- Спровести са ученицима истраживање на тему дигиталног насиља, а резултате спроведеног истраживања користити приликом представљања 

пројектног задатка (пожељно је да наставник користи онлајн упитник приликом прикупљања података, за које би ученици приредили  питања). 

Ученици се могу поделити у групе сходно фази истраживања: група која осмишљава питања, група која анализира прикупљене податке, 

представља резултате истраживања и група која израђује упутства заштите од дигиталног насиља. 

- Додатна мотивација за ученике може бити избор најбољих радова за: школски часопис, сајт школе, огласну таблу (одељење гласа – вредновање, 

самовредновање) а да остале радове постављају на пано у кабинету информатике и рачунарства… 

- Добар пример сумирања научених поступака је израда пратеће документације у виду фајлова различитог типа, као што су текстуални фајлови, 

слике, видео материјали и сл. 

 

Пројектни задатак из области РАЧУНАРСТВО  (3) 

- Пројектна настава је комплексан приступ настави и учењу који најчешће користи методе као што су проблемска настава и учење засновано на 

истрази (питањима). 

- Проблемска настава поставља пред ученике стварни проблем из живота који треба истражити и за који треба предложити могућа решења. Све 

врсте реалних животних проблема могу бити повод за проблемску наставу. Пронађена решења се могу тестирати и о њима се може расправљати.  

- Истраживање можемо да дефинишемо као „потрагу за истином, информацијама или знањем”. Учење засновано на истраживању почиње 

постављањем питања, наставља са истраживањем и завршава се проналажењем решења, доношењем разумних закључака, одговарајућих одлука, 

или применом нових знања или вештина.  

- Обе наставне методе се фокусирају на развијање вештина за решавања проблема, критичко мишљење и обраду информација. Оне дају најбоље 

резултате када су почетна питања/проблеми довољно отворени (одговор није могуће наћи једноставним укуцавањем у претраживач) и када 

ученици раде у малим тимовима или групама. Ове две методе су уско повезане и често се преклапају. Изузетно је важно имати на уму да у оба 

приступа нема нужно тачних и нетачних одговора. Свако решење може имати мане и врлине, а ученици морају да их анализирају и процењују. 

- Наставни пројекат подразумева програмирање у текстуалном програмском језику или адаптацију унапред датог програма у циљу решавања 

пројектног задатка. 



- Могуће теме наставног пројекта: 

– како да убедимо тинејџере да се здраво хране? (израда програма који нпр. нуди намирнице различитих група и, на основу одабраних, рачуна 

калоријску вредност...); 

– како би могао да изгледа најефикаснији бицикл на свету? (израда програма који прорачунава перформансе бицикла на основу нпр. различите 

величине точкова...); 

– шта можемо да учинимо са школским отпадом? (израда програма који прорачунава нпр. зараду од продаје секундарних сировина...) 

– како би могли да редизајнирамо учионицу па да услови за учење буду бољи? (израда програма који прорачунава нпр. цене кречења различитим 

врстама материјала или цене различитог школског мобилијара...); 

– како да производимо здраву ужину за дефинисани буџет? (израда програма који прорачунава нпр. укупну цену успостављања пластеника са 

различитим биљним културама). 

- Сви елементи пројектног задатка морају бити реални. Ученици треба да потраже цене одређених производа и/или услуга, дизајнирају једно или 

више решења и предвиде трошкове за свако од њих.  

- Напомена: На првом часу, заједно са ученицима, формирати листу критеријума на основу којих ће се процењивати квалитет решења 

проблемских задатака. На овај начин, ученицима ће бити потпуно јасно шта квалитетно решење подразумева. Листа мора бити свеобухватна – не 

сме да се односи само на квалитет креираних програма, већ и на квалитет представљања и образлагања предложених решења (коришћењем 

научених техника рада у програмима за обраду текста, звучних и видео записа, програмима за израду презентација). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  

Циљ наставе и учења 

предмета: 

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

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

стекене бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузмљиво и иницијативно.  

Годишњи фондчасова 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. 

НАСТАВНА ТЕМА САДРЖАЈИ 
ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ ) 

ОСНОВНИ  СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

1. Животно и радно 

окружење 

- Значај и развој 

грађевинарства 

- Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

- Култура становања 

- Кућне инсталације 

- упознавање са развојем и 

значајем грађевинарства и 

урбанизма 

- препознаvawe савремене 

културе становања 

- класификује кућне 

инсталације 

- повезује развој и значај 

грађевинарства и урбанизма  

- разуме начин 

функицонисања и примене 

кућних инсталацција 

- анализира карактеристике 

савремене културе становања 

- разуме просторно и 

урбанистичко планирање  

2. Саобраћај 

 

- Саобраћајни системи 

- Саобраћајни објекти 

- Управљање 

саобраћајном 

- класификује врсте 

саобраћајних објеката према 

намени 

- познаје правила безбедног 

понашања и кретања пешака 

- повезује неопходност 

изградње прописне 

инфраструктуре са 

безбедношћу учесника у 

саобраћају 

- демонстрира правилно и 

безбедно понашање пешака и 

бициклисте на саобраћајном 

полигону и/или уз помоћ 

рачунарске симулације 



сигнализацијом 

- Правила безбедног 

кретања пешака и 

бициклисте 

и бициклисте у саобраћају - повезује коришћење 

информационих технологија 

у саобраћајним објектима са 

управљањем и безбедношћу 

путника и робе 

3. Техничка и 

дигитална писменост 

- Приказ грађевинских 

објеката и техничко 

цртање у 

грађевинарству 

- Техничко цртање 

помоћу рачунара 

- Дигиталне 

презентације 

-скицира просторни изглед 

грађевинског објекта 

- чита и црта грађевински 

технички цртеж уз помоћ 

наставника 

 - користи рачуарске 

апликације за техничко 

цртање грађевинских 

објеката уз помоћ наставника 

- креира дигиталну 

презентацију уз помоћ 

наставника 

 

- чита и црта грађевински 

технички цртеж 

- користи рачуарске 

апликације за техничко 

цртање грађевинских 

објеката 

- самостално креира 

дигиталну презентацију и 

представља је 

- користи рачуарске апликације 

за техничко цртање 

грађевинских објеката 

уважавајући потребе савремене 

културе становање 

- успешно креира дигиталну 

презентацију и презентује је 

4. Ресурси и 

производња  

 

- Грађевински 

материјали 

-Техничка средства у 

грађевинарству и 

пољопривреди 

- Организација рада у 

грађевинарству и 

пољопривреди 

- препознаје основне 

грађевиснке материјале 

- препознаје грађевинске и 

пољопривредне машине и 

алате 

- описује занимања у 

области грађевинарства 

пољопривреде 

- повезује коришћење 

грађевинских материјала са 

утицајем на животну средину 

- повезује алате и машине са 

врстама грађевинских и 

пољоприврендих радова 

-повезује значај извођења 

топлотне изолације са 

- реализује активност која 

указује на важност рециклаже 

- образлаже на примеру 

коришћење обновиљивих извора 

енергије и начине њиховог 

претварања у корисне облике 

енергије 

- успешно израђује модел 



- Обновљиви извори 

енергије и рационално 

коришћење топлотне 

енергије 

- Рециклажа 

материјала у 

грађевинарству и 

пољопривреди и 

заштита животне 

средине 

- Моделовање машина 

и уређаја у 

грађевинартву и 

пољопривреди  

- израђује модел грађевинске 

и пољопривредне машине уз 

помоћ наставника 

уштедом енергије 

- повезује гране пољоприведе 

са одређеном врстом 

производње хране  

- израђује модел грађевинске 

и пољопривредне машине  

грађевинске и пољопривредне 

машине 

 

5. Конструкторско 

моделовање 

 

-Израда техничке 

документације 

- Моделовање машина 

и уређаја у 

грађевинартву и 

пољопривреди 

- Моделовање 

макета/модела у 

грађевинарству 

пољопривреди 

- Представљање идеје 

поступка израде и 

решења производа 

- уз помоћ наставника, или 

успешнијих ученика у тиму, 

израђује техничку 

документацију, макету и 

модел пољопривредне или 

грађевинске машине 

- уз помоћ наставника или 

успешнијих ученика у тиму 

безбедно изводи радне 

операције 

-  израђује техничку 

документацију,  макету и 

модел пољопривредне или 

грађевинске машине 

- самостално/тимски врши 

избор макете/модела 

грађевинског објекта  

- самостално проналази 

информације потребне за 

израду матеке и модела  

- самостално креира планску 

документацију користећи 

програм за обраду текста  

- успешно израђује техничку 

документацију,  макету и модел 

пољопривредне или грађевинске 

машине 

- успешно  израђује макету/модел  

поштујући принципе 

економичног искоришћења 

материјала  и рационалног 

одабира алата, машина у складу 

са принципима безбедности на 

раду 

- учествује у успостављању 

критеријума за вредновање, 

процењује свој рад и рад других и 



- Одређивање 

тржишне вредности 

производа, 

укључујући и оквирну 

процену трошкова  

- Представљање 

производа и креирање 

дигиталне 

презентације 

 

- припрема и организује радно 

окружење  

- самостално израђује 

макету/модел  поштујући 

принципе економичног 

искоришћења материјала  и 

рационалног одабира алата, 

машина у складу са 

принципима безбедности на 

раду 

 

предлаже унапређење 

модела/макете 

- одређује реалну вредност 

израђене макете/модела 

укључујући  оквирну процену 

трошкова 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

1. Животно и радно 

окружење 

- Уз помоћ медија потребно је, у најкраћим цртама, приказати историјски развој грађевинарства и повезати га са 

побољшањем услова живљења (по могућству интерактивно). 

- Потребно је нагласити значај урбанизма и просторног планирања (на основу посматрања планова, макета, слика 

насеља, треба објаснити значај околине стана са хигијенског и естетског становишта). 

- Користите рачунарске мапе за одређивање положаја грађевинских објеката у односу на околину. 

- Посматрање и анализе примера, навести ученике да анализирају и закључују како се култура становања разликује у 

зависности од врста насеља (рурално и урбано насеље) и стамбених објеката, које су карактеристике и посебности, као и 

како се одређује распоред просторија у стану са аспекта функционалности, удобности и економичности. 

- Обезбедити ако је могуће стоврити услове за ситуационо учење кроз компјутерску симулацију, што ће упознати 

ученике са врстама и наменом кућних инсталација и правилном употребом. У случају да то није могуће анализирати 

планове одговарајућих инсталација и начин функционисања, након тога одговарајућим скицама и цртежима проверити 

да ли су ученици разумели поменуту тематику. 



2. Саобраћај 

 

- Безбедност учесника у саобраћају зависи и од прописне инфраструктуре (опреме пута, обележавање и сигнализација, 

квалитет израде саобраћајних објеката) као и прилагођавања постојећим условима (брзина). Кроз примере симулације, а 

који су доступни на Интернету, ученике довести  у ситуацију да препознају сигурносне ризике и предвиде опасне 

ситуације у саобраћају.  

- Уз помоћ мултимедијалних примера објаснити како се управља саобраћајем коришћењем ИКТ и колико такво 

управљање утиче на безбедност путника и робе. 

- Са аспекта безбедности учесника у саобраћају обратити пажњу на учешће пешака и возача бицикла у јавном 

саобраћају. За реализацију ових садржаја користити мултимедије као и саобраћајне полигоне практичног понашања у 

саобраћају у оквиру школе (ако постоје). Ако школа нема просторне могућности за израду саобраћајног полигона, 

користе дворишта, шири ходници или фискултурне сале ради остваривања овог исхода.  

 

3. Техничка и 

дигитална писменост 

- На почетку реализације области укратко поновити која су знања и вештине из техничког цртања ученици усвојили у 

претходном разреду.  

- Ученике  оспособити за рад у рачунарској апликацији за техничко цртање примереној њиховом узрасту и потребама.  

- Објаснити правила и симболе који се користе у техничком цртању у области грађевинарства. Приликом израде 

техничких цртежа на папиру и помоћу рачунара користити индивидуални облик рада.  

- Ученици треба да развијају вештине визуелног опажања и разумевања релацијских односа између објеката и предмета, 

стога је примерено задати им да скицирају просторни изглед одређеног грађевинског објекта који им је познат.  

- Представити могућности и рад са једноставним рачунарским апликацијама за 3Д приказ грађевинских објеката. - 

Ученицима објаснити појам пресека коришћењем наставних помагала и рачунарске симулације 

- Упознати ученике са радом у рачунарској апликацији за унутрашње уређење стана наглашавајући функционалност и 

естетску вредност решења.  

- Израда мини-пројеката   хоризонталног и вертикалног пресека стана у коме ученици живе и уређење стана према 

истим. Скица може бити израђена на папиру или помоћу рачунара. Ученици своја решења скице грађевинског објекта и 

унутрашњег уређења стана самостално представљају током редовне наставе.  

- Користити дигиталне презентације које ће ученици израдити. Акценат треба да буде на дизајну мултимедијалних 

елемената презентације, начину представљања решења (ток презентације) и развоју вештине комуникације (контакт са 

публиком), а не на техници израде презентације. Обезбедити простор за дискусију и давање вршњачке повратне 



информације на основу успостављених критеријума.  

 

4. Ресурси и 

производња  

 

- На почетку рада на овој области упознати ученике са основном поделом грађевинских материјала (према пореклу и 

намени). Врсте, начин производње, основне карактеристике грађевинских материјала и њихову примену објаснити на 

елементарном нивоу, без улажења у детаље.  

- Показати угледне примере појединих грађевинских материјала, а предавање поткрепити сликама, проспектима или 

мултимедијом.  

- Упознати ученике са конструктивним елементима грађевинског објекта (темељ, зидови, међуспратна конструкција, 

степенице и кров) уз међусобно функционално повезивање и начине изградње. Направити везу између конструктивних 

делова грађевинског објекта и материјала за њихову изградњу. Користити мултимедијалне презентације и одговарајуће 

цртеже за проверу усвојености знања. 

- Уз помоћ мултимедије или слика упознати ученике са врстама грађевинских објеката у оквиру нискоградње, 

високоградње и хидроградње. Потребно је да ученици  повежу делове конструкције и начине градње грађевинског 

објекта са њиховом наменом.  

- Оспособити ученике да препознају и повезују алате и машине са врстама грађевинских радова (основна подела 

грађевинских машина и алата и њихове најважније карактеристике). Користити слике, цртеже и мултимедијалне 

презентације. 

- Указати на значај планирања избора материјала за изградњу грађевинског објекта и његове изолације још током 

пројектовања, са аспекта рационалне потрошње енергије и уштеде топлотне енергије. Повезати значај извођења 

топлотне изолације са уштедом енергије. Користити мултимедијалне презентације и узорке одговарајућих материала. 

- Упознати ученике са врстама грејања у кући/стану. Кроз разговор са ученицима и уз изношење различитих примера из 

живота, ученике упутити на правилно и безбедно коришћење уређаја за загревање и климатизацију простора у 

кући/стану, а све са циљем рационалне потрошње енергије. Посебно нагласити значај великих могућности коришћења 

обновљивих и алтернативних извора енергије за загревање стана/куће. За реализацију овог дела наставне теме користити 

мултимедијалне презентације. 

- Упознати ученике са организацијом рада у пољопривредној производњи и најважнијим машинама и уређајима које су 

неопходне за нормално одвијање производње. Користити разне илустрације модела или мултимедију, да би ученици 

могли да препознају основне процесе пољопривредне производње са посебним освртом на производњу хране.  

- Уз помоћ слика, мултимедије или макета ученицима треба представити најважније машине у пољопривреди са 

њиховим најбитнијим карактеристикама.  

- Истакнути значај рециклаже материјала и заштите животне средине у грађевинарству и пољопривреди. Пред ученике 

поставити задатак  да израде мултимедијалну презенацију која се односи на рециклажу и заштиту животне средине  (из 

свог блиског окружења или града). Јавно презентовати радове уз дискусију 

- Поступно увести ученике у свет практичног стваралаштва. Кроз практичан рад ученици стечена теоријска знања 

претварају у функционална, развијајући алгоритамски начин размишљања од идеје до реализације. Њихов стваралачки 



рад треба да се заснива на изради модела грађевинске или пољопривредне машине, уређаја или модела који користи 

обновљиве изворе енергије, уз обавезну примену мера заштите на раду.  

 

5. Конструкторско 

моделовање 

 

- Ученици реализују заједничке пројекте примењујући претходно стечена знања и вештине. Потребно је поступно 

уводити ученике у алгоритме конструкторског моделовања при изради сопственог пројекта, креирању планске 

документације (листа материјала, неопходан прибор и алат, редослед операција, процена трошкова) до извршавања 

радних операција, графичког представљања замисли и процене и вредновања. 

- Ученике могу да се сами опредељују за одређену активност у оквиру дате теме која се односи на израду модела разних 

машина и уређаја у грађевинарству, израду макете грађевинског објекта или стана на основу плана и предлог за његово 

уређење као и моделовање машина и уређаја у пољопривредној производњи. Ученици користе податке из различитих 

извора, самостално проналазе информације о условима, потребама и начину реализације макете/моделакористећи ИКТ, 

израђују макету/модел, поштујући принципе економичног искоришћења материјала и рационалног одабира алата и 

машина примењујући процедуре у складу са принципима безбедности на раду.  

- У пројекат се може укључити и више ученика уколико је рад сложенији, односно ако се ученици за такав вид сарадње 

одлуче. Ученици учествују у успостављању критеријума за вредновање, процењују свој рад и рад других и предлажу 

унапређење постојеће макете/модела. 

- У свим сегментима наставе у овој области, код ученика треба развијати предузетнички дух затевима да се врши 

процена употребљивости и оправадности реализованих решења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

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

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

и рада. 

Годишњи фонд часова: 72 часа + 54 часа обавезних физичких активности 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– примени комплексе простих и 

општеприпремних вежби у већем обиму и 

интензитету у самосталном вежбању; 

– користи научене вежбе у спорту, 

рекреацији и различитим животним 

ситуацијама; 

– упоређује резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст; 

– примени досегнути ниво усвојене технике 

кретања у игри, спорту и свакодневном 

животу; 

– разликује атлетске дисциплине; 

– развија своје моторичке способности 

применом вежбања из атлетике; 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

Основни 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 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Атлетика 

Обавезни садржаји 

Техника штафетног трчања. 

Скок удаљ. 

Бацања кугле 2 kg. 



– одржава равнотежу у различитим 

кретањима, изводи ротације тела; 

– схвати вредност спортске гимнастике за 

сопствени развој; 

– изведе елементе кошаркашке технике; 

– примени основна правила кошарке; 

– користи елементе кошарке у игри; 

– примени основне елементе тактике у 

одбрани и нападу; 

– учествује на унутар одељенским 

такмичењима; 

– изведе кретања у различитом ритму; 

– игра народно коло; 

– изведе основне кораке плеса из народне 

традиције других култура; 

– изведе кретања, вежбе и саставе уз 

музичку пратњу; 

– контролише покрете и одржава тело у 

води; 

– преплива 25 m техником краула и леђног 

краула; 

– процени своје способности и вештине у 

води; 

– скочи у воду на главу; 

Истрајно трчање – припрема за крос. 

Скок увис (опкорачна техника). 

Бацање „вортекс-а”. 

Проширени садржаји 

Тробој. 

 

Спортска гимнастика 

Основни садржаји 

Вежбе на тлу. 

Прескоци и скокови. 

Вежбе у упору. 

Вежбе у вису. 

Греда. 

Гимнастички полигон. 

Проширени 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 Основи садржаји 



– поштује правила понашања у води, и око 

водене средине; 

– објасни својим речима значај примењених 

вежби; 

– процени ниво сопствене дневне физичке 

активности; 

– препозна начине за побољшање својих 

физичких способности; 

– препозна могуће последице недовољне 

физичке активности; 

– правилно се понаша на вежбалиштима као 

и на спортским манифестацијама; 

– примени мере безбедности у вежбању у 

школи и ван ње; 

– одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима; 

– примени и поштује правила игара у складу 

са етичким нормама; 

– примерено се понаша као посматрач на 

такмичењима; 

– решава конфликте на друштвено 

прихватљив начин; 

– пронађе и користи различите изворе 

информација за упознавање са разноврсним 

облицима физичких и спортско-

спортских игара Кошарка: 

Основни елементи технике и правила: 

– кретање у основном ставу у одбрани, 

– контрола лопте у месту и кретању, 

– вођење лопте, 

– дриблинг, 

– хватањa и додавањa лопте, 

– шутирања, 

– принципи индивидуалне одбране, 

– откривање и покривање (сарадња играча), 

– основна правила кошарке. 

Проширени садржаји 

Напредни елементи технике, тактике и правила 

игре: 

– дриблинг (сложеније варијанте), 

– финтирање. 

Основни принципи колективне одбране и напада. 

Плес и ритмика 

Основи садржаји 

Вежбе са вијачом. 

Народно коло „Моравац“. 

Народно коло из краја у којем се школа налази. 



рекреативних активности; 

– прихвати победу и пораз; 

– вреднује спортове без обзира на лично 

интересовање; 

– примени усвојене моторичке вештине у 

ванредним ситуацијама; 

– процени лепоту покрета у физичком 

вежбању и спорту; 

– подстиче породицу на потребу примене 

редовне физичке активности; 

– повеже врсте вежби, игара и спорта са 

њиховим утицајем на здравље; 

– примени препоручени дневни ритам рада, 

исхране и одмора; 

– користи здраве намирнице у исхрани; 

– користи само препоручене додатке 

исхрани; 

– примењује здравствено-хигијенске мере у 

вежбању; 

– правилно реагује након повреда; 

– чува животну средину током вежбања; 

– препозна последице конзумирања дувана. 

Проширени садржаји 

Састав са обручем. 

Састав са лоптом. 

Кратки састав са вијачом. 

Енглески валцер. 

Пливање 

Основни садржаји 

Предвежбе у обучавању технике пливања. 

Техника краула. 

Техника пливања леђног краула. 

Одржавање на води ради самопомоћи. 

Проширени садржаји 

Роњење у дужину 5-10 m. 

Полигони 
Полигон у складу са реализованим моторичким 

садржајима. 

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

Физичко вежбање и 

спорт 

Основни садржаји 

Основна правила вежбања. Основна правила 



КУЛТУРА Кошарке и правила Рукомета. 

Понашање према осталим субјектима у игри (према 

судији, играчима супротне и сопствене екипе). 

Чување и одржавање материјалних добара која се 

користе у вежбању. 

Уредно постављање и склањање справа и реквизита 

неопходних за вежбање. 

Облици насиља у физичком васпитању и спорту. 

„Ферплеј” (навијање, победа, пораз решавање 

конфликтних ситуација). 

Писани и електронски извори информација из 

области физичког васпитања и спорта. 

Развој физичких способности у функцији 

сналажења у ванредним ситуацијама (земљотрес, 

поплава, пожар...). 

Повезаност физичког вежбања и естетике. 

Значај вежбања у породици. 

Планирање вежбања у оквиру дневних активности. 

 

Здравствено 

васпитање 

Основни садржаји 

Значај физичке активности за здравље. 

Поштовање здравствено-хигијенских мера пре и 

после вежбања. 

Последице неодржавања хигијене – хигијена пре и 

после вежбања. 



Значај употребе воћа и поврћа у исхрани . 

Последице неправилне исхране и прекомерног 

уношења енергетских напитака. 

Поступци ученика након повреда (тражење 

помоћи). 

Вежбање и играње у различитим временским 

условима (упутства за игру и вежбање на 

отвореном простору). 

Чување околине на отвореним просторима 

изабраним за вежбање. 

Последице конзумирања дувана. 

Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, плес, кошарка, здравље, васпитање. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Концепција физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних и ваннаставних организационих облика рада, као 

основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарда овог васпитно-образовног подручја. 

Циљ и исходи предмета се остварују кроз наставу физичког и здравственог васпитања (у трајању од 2 школска часа недељно) 

и обавезнефизичке активности сваког ученика (у трајању од 1,5 школски час недељно). Програм шестог разреда базиран је на континуитету 

усвојених знања, вештина, ставова и вредности из петог разреда. 

Настава физичког и здравственог васпитања усмерена је према индивидуалним разликама ученика, које се узимају као критеријум у 

диференцираном приступу, па самим тим неопходно је упутити ученика или групу ученика, на олакшане или проширене садржаје у часовној, 

ванчасовној и ваншколској организацији рада. 

Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализовати према полу. 



Обавезни организациони облици рада: 

А. часови физичког и здравственог васпитања; 

А1. обавезне физичке активности ученика; 

Остали облици рада: 

Б. секције, 

В. недеља школског спорта, 

Г. активности у природи (кросеви, зимовање, летовање – камповање...), 

Д. школска и ваншколска такмичења 

Ђ. корективно-педагошки рад. 

ОБАВЕЗНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

А. Часови физичког и здравственог васпитања 

Наставне области: 

I. Физичке способности 

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља на: 

– развијање физичких способности које се континуирано реализује у уводном и припремном делу часа путем вежби обликовања. Део главне 

фазе часа може се користи за развој основних физичких способности узимајући у обзир утицај који наставна тема има на њихов развој. Методе и 

облике рада наставник бира у складу са потребама и могућностима ученика и материјално-техничким условима за рад; 

– подстицање ученика на самостално вежбање; 

– учвршћивање правилног држања тела. 

Програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада наставника. 

Праћење, вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на основу Приручника за праћење физичког развоја и 

развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања, (Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2016). 



II. Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

Усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се кроз примену основних и проширених програмских садржаја атлетике, гимнастике, 

спортских игара, плеса, ритмичке гимнастике, пливања, примењујући основне дидактичко-методичке принципе и методе рада неопходне за 

достизање постављених исхода. Усвојена знања, умења и навике треба да омогуће ученицима њихову примену у спорту, рекреацији, 

свакодневним и специфичним животним ситуацијама. Стицање знања, умења и навика је континуирани процес индивидуалног напредовања 

ученика у складу са његовим психо-физичким способностима. Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се вежбања слична 

али лакша од предвиђених или предвежбе. Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном 

периоду. Усавршавање неких моторичких задатака је континуирани процес без обзира на садржаје програма (техника ходања, трчања, примена 

научене игре итд.). 

У раду са напреднијим ученицима реализују се препоручени садржаји или садржаји из наредних разреда. Кроз процес реализације програма 

неопходно је пратити способности ученика за поједине спортове. 

III. Физичка и здравствена култура 

Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и вредности о вежбању (основним појмовима о вежби, како 

се неко вежбање изводи и чему конкретна вежба и вежбање служи), физичком васпитању, спорту, рекреацији и здрављу. 

Посебно планиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно пре, током и након вежбања на часу. 

Ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у физичком и здравственом васпитању уз практичан рад и обухвата: 

формирање правилног односа према физичком вежбању, здрављу и раду; развијање и неговање фер-плеја; препознавање негативних облика 

понашања у спорту и навијању; вредновање естетских вредности у физичком вежбању, рекреацији и спорту; развијање креативности у вежбању; 

очување животне средине, као и развијање и неговање здравствене културе ученика. Поред наведеног у овој области потребно је радити на: 

неговању патриотских вредности (народне традиције и мултикултуралности); формирању правилног односа према различитостима, чувању 

материјалних добара, неговању друштвених вредности итд. 

А1. Обавезне физичке активности ученика 

Физичке активности ученика доприносе остваривању постављеног циља и исхода физичког и здравственог васпитања. Ове активности 

организују се у оквиру редовног распореда или према посебном распореду у складу са просторним могућностима школе и потребама ученика у 

трајању од 1,5 час недељно, реализацијом обавезних и препоручених садржаја. 

План рада ових активности је саставни је део планирања у физичком и здравственом васпитању. 



Школа се може определити за један од понуђених начина организације ових активности на предлог Стручног већа. Начин организације ових 

активности је саставни део Школског програма и Годишњег плана рада школе. 

Начини организације рада обавезних физичких активности ученика: 

– Реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. У школама које имају одговарајуће материјално-техничке и просторне услове, 

фонд од ½ школског часа односно 22,5 минута, на недељном нивоу, може се реализовати тако што ће ученици сваке друге недеље имати још један 

час ових активности, или на други начин који предложи Стручно веће физичког и здравственог васпитања. Ради ефикаснијег рада и 

обухваћености свих ученика дозвољено је спајање два одељења истог разреда. Два наставника раде истовремено са два одељења. 

– Реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. Фонд од 1/2 школског часа односно 22,5 минута, на недељном нивоу, реализује 

се кумулативно, једном у тромесечју, у укупном трајању од 6 школских часова односно 4,5 сати. 

– Стручно веће може предложити неки други начин организације ових активности, посебно уколико се школа определи да ове активности 

реализује изван школе (пливање, скијање, клизање, оријентиринг итд.). 

Програмски садржаји обавезних физичких активности 

Обавезни програмски садржаји ових активности су: 

– Кондиционо вежбање ученика у трајању од најмање 20 минута; 

– Рукомет/минирукомет. 

Напредни елементи технике, тактике и правила игре: 

1. хватања котрљајућих лопти; 

2. дриблинг – вежбе вођења са радом ногу (кроз ноге, поред и испред тела); вођење две лопте; 

3. додавање лопте: додавање „дугим замахом” – чеони залет; додавање лопте изведеним начинима; додавања са изменом места; 

4. шутирања на гол, бочни шут са отклоном, шутирање пивотмена, шут са крилне позиције; 

5. финтирање: једнострука финта у „слабију страну”; 

6. хватање лопте: хватање једном руком; 

7. вежбе са два и три играча у нападу; 



8. основни принципи колективне одбране; 

9. техника игре голмана; 

10. игра са применом правила. 

Препоручени програмски садржаји ових активности: 

– Обучавање и усавршавање елемената предвиђених проширеним наставним садржајима: 

1. Атлетике; 

2. Гимнастике; 

3. Плеса и ритмике; 

4. Других активности предвиђених програмом. 

– Мали фудбал: 

1. колективна игра у одбрани и нападу; 

2. техника игре голмана; 

3. игра уз примену правила. 

– Пливање; 

– Скијање; 

– Клизање; 

– Бадминтон; 

– Стони тенис; 

– Оријентиринг; 

– Друге активности по избору Стручног већа школе; 

– Активности од значаја за локалну заједницу. 



ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

План и програм ових активности предлаже Стручно веће и саставни је део годишњег плана рада школе и школског програма. 

Б. Секције 

Формирају се према интересовању ученика. Наставник сачињава посебан програм узимајући у обзир материјалне и просторне услове рада, 

узрасне карактеристике и способности ученика. Уколико је неопходно, секције се могу формирати према полу ученика. Ученик се у сваком 

тренутку може укључити у рад секције. 

В. Недеља школског спорта 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и 

развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру Школског програма 

реализује недељу школског спорта. 

Недеља школског спорта обухвата: 

– такмичења у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика; 

– културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља (ликовне и друге изложбе, фолклор, плес, музичко-

спортске радионице, слет...); 

– ђачке трибине и радионице (о здрављу, историји физичке културе, спорту, рекреацији, „ферплеју”, последицама насиља у спорту, 

технолошка достигнућа у вежбању и спорту и др.). 

План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће физичког и здравственог васпитања у сарадњи са другим стручним већима 

(ликовне културе, музичке културе, историје, информатике...) и стручним сарадницима у школи, водећи рачуна да и ученици који су ослобођени 

од практичног дела наставе физичког и здравственог васпитања буду укључени у организацију ових активности. 

Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање) 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у природи: 

– пролећни крос (дужину стазе одређује стручно веће); 

– зимовање: организује се за време зимског распуста (обука скијања, клизања, краћи излети са пешачењем или на санкама и др.); 

– летовање: организује се за време летњег распуста у трајању од најмање седам дана (логоровање, камповање и др.). 



Д. Школска и ваншколска такмичења 

Школа организује и спроводи обавезна унутаршколска спортска такмичења, као интегрални део процеса физичког васпитања према плану 

стручног већа и то у: 

– спортској гимнастици (у зимском периоду); 

– атлетици (у пролећном периоду); 

– најмање једној спортској игри (у току године). 

Школа може планирати такмичења из других спортских грана или игара уколико за то постоје услови и интересовање ученика (плес, 

оријентиринг, бадминтон, између две или четири ватре, полигони итд.). 

Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школских спортских такмичења Републике Србије, која су у складу са наставним 

планом и програмом. Како би што већи број ученика био обухваћен системом такмичења, на ваншколским такмичењима један ученик може 

представљати школу само у једном спорту и једној дисциплини из гимнастике или атлетике током школске године. 

Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава 

Ове активности организују се са ученицима који имају: 

– потешкоће у савладавању градива; 

– смањене физичке способности; 

– лоше држање тела; 

– здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе. 

За ученике који имају потешкоће у савладавању градива и ученике са смањеним физичким способностима организује се допунска настава 

која подразумева савладавање оних обавезних програмских садржаја, које ученици нису успели да савладају на редовној настави, као и развијање 

њихових физичких способности. 

Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева: 

– уочавање постуралних поремећаја; 

– саветовање ученика и родитеља; 



– организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног школског часа недељно; 

– организовање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућом здравственом установом. 

Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује се искључиво у сарадњи са лекаром специјалистом, који одређује врсту вежби и 

степен оптерећења. 

Ослобађање ученика од наставе физичког и здравственог васпитања 

Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за одређени период, полугодиште или целу школску годину на 

основу препоруке изабраног лекара. 

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. За рад са ослобођеним ученицима наставник сачињава посебан 

програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са програмом и корелацији са садржајима других предмета. 

Ученицима који су ослобођени практичног дела наставе треба пружити могућност да: 

– суде, воде статистику, региструју резултат или прате ниво активности ученика на часу или школском такмичењу; 

– направе едукативни постер или електронску презентацију, припреме репортажу са спортског догађаја; 

– прате и евидентирају активност ученика на часу уз помоћ наставника и на други начин помажу у организацији, часовних, ванчасовних и 

ваншколских активности. 

Исходи за ученике ослобођене од практичног дела наставе 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– Наведе основна правила гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања; 

– Дефинише основна здравствено-хигијенска правила вежбања; 

– Презентује и анализира информације о физичком вежбању, спорту, здрављу, историји физичке културе, актуелним спортским подацима 

итд.; 

– Учествује у организацији Недеље школског спорта и школских такмичења. 

Ученицима са инвалидитетом настава се прилагођава у складу са њиховим могућностима и врстом инвалидитета. 

Планирање васпитно-образовног рада 



Дефинисани исходи су основни и незаобилазан елемент процеса планирања наставе и учења. Дефинисани као резултати учења на крају 

сваког разреда, током планирања рада потребно је одредити временску динамику у односу на бављење појединим исходима током школске 

године. Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није могуће достићи током једног или више часова, већ је у ту сврху потребно 

реализовати различите активности током године. 

Облици наставе: 

– теоријска настава (до 4 часа); 

– практична настава (68–72 часа). 

Теоријска настава 

Посебни теоријски часови могу се организовати само у оним ситуацијама када не постоје услови за реализацију наставе у просторима за 

вежбање или алтернативним објектима, као и први час у полугодишту. На тим часовима детаљније се обрађују садржаји предвиђени темама 

Физичко вежбање и спорт и Здравствено васпитање уз могући практичан рад у складу са условима. 

При планирању теоријских садржаја неопходно је узети у обзир: садржај програма, претходна искуства ученика, садржаје других предмета 

(корелацију – међупредметне компетенције). 

Практична настава 

Број часова по темама планира се на основу процене наставника, материјално-техничких и просторних услова. Наставне теме или поједини 

садржаји за које не постоје услови за реализацију могу бити замењени одговарајућим темама или садржајима програма за које постоје 

одговарајући услови. Оквирни број часова по темама:Атлетика (16); Гимнастика (16); Основе тимских и спортских игара: Кошарка; (16); Ритмика 

и плес (4); Пливање (12); Полигони (6–8):Тестирање и мерење (6–8). 

Програм физичког и здравственог васпитања остварује се реализацијом основних и проширених садржаја. 

Основни садржаји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима узимајући у обзир способности ученика, материјално-техничке и 

просторне услове. 

Проширени садржаји су они који се бирају и реализују у раду са ученицима (групама или појединцима), који су савладали обавезне садржаје, 

узимајући у обзир ниво достигнутости исхода, потребе ученика и услове за рад. 

Физичке способности 



При планирању кондиционог вежбања у главној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке способности ученика и 

применити вежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне фазе часа и служе за обучавање и увежбавање (обраду 

и утврђивање) конкретног задатка. Методе вежбања које се примењују у настави су тренажне методе (континуирани, понављајући и интервални 

метод, кружни тренинг и др.) прилагођене узрасним карактеристикама ученика. У раду са ученицима примењивати диференциране облике рада, 

дозирати вежбања у складу са њиховим могућностима и примењивати одговарајућу терминологију вежби. Време извођења вежби и број 

понављања, задају се групама ученика или појединцима у складу са њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће радне 

ефикасности и оптимализације интензитета рада. Акценат се ставља на оне моторичке активности којима се најуспешније супротставља 

последицама хипокинезије. 

Препоручени начини рада за развој физичких способности ученика. 

1. Развој снаге 

– без и са реквизитима, 

– на справама и уз помоћ справа. 

2. Развој покретљивости 

– без и са реквизитима, 

– уз коришћење справа, 

– у помоћ сувежбача. 

3. Развој аеробне издржљивости 

– истрајно и интервално трчање, 

– вежбање уз музику – аеробик, 

– тимске и спортске игре, 

– други модели вежбања. 

4. Развој координације 

– извођење координационих вежби у различитом ритму и променљивим условима (кретање екстремитетима у две равни). 

5. Развој брзине и експлозивне снаге 



– једноставне и сложене кретне структуре изводити максималним интензитетом из различитих почетних положаја, изазване различитим 

чулним надражајима (старт из различитих положаја итд.), 

– штафетне игре, 

– извођење вежби различитом максималном брзином (бацања, скокови, акробатика, шутирања, ударци кроз атлетику, гимнастику, тимске и 

спортске игре). 

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је обезбедити посебно место за вежбање, а за оне са којима 

се програм реализује по индивидуалном образовном програму неопходно је обезбедити одговарајуће услове, узимајући у обзир њихове 

могућности. 

Моторичке вештине, спортови  

и спортске дисциплине 

1. Атлетика 

Препорука је да се садржаји атлетике реализују у јесењем и пролећном периоду, у складу са условима. 

Основни садржаји 

Техника штафетног трчања (начини измене палице и др.); 

Скок удаљ, основни елементи технике „увинуће” – реализовати кроз фазе (предвежбе); 

Скок увис опкорачном техником, техника скока увис кроз фазе (залет, отскок, прелазак летвице и доскок). Обучавање технике врши се у 

целини а по потреби рашчлањивањем на фазе; 

Бацања кугле 2 kg – бочна техника; 

Бацање „вортекс-а” у даљ; 

Проширени садржаји: 

Тробој – кроз одељенско такмичење применити три дисциплине које су ученици савладали (трчање, бацања и скокови). 

2. Спортска гимнастика 

Препорука је да се садржаји рeализују у оба полугодишта са одређеним бројем часова. 



Основни садржаји 

Ученике је неопходно поделити у радне групе према полу и према нивоу усвојености елемената из претходних разреда и способностима. Са 

ученицима који нису савладали поједине вежбе из програма до шестог разреда потребне су предвежбе и вежбе којима се то надокнађује. Усвојени 

елементи из петог разреда надограђују се новим вежбовним садржајима предвиђеним овим програмом. Поставити више радних места. На сваком 

часу увести нови задатак уз понављање претходних. Док једна група обрађује нови садржај, остале групе понављају усвојене садржаје где је 

могуће чување и помагање од стране ученика. Промена радих места врши се након одређеног броја понављања. Нпр. група које није прошла неки 

задатак на часу исти ће реализовати на следећем часу. Ученику који не може да изведе задату вежбу даје се лакши задатак. Након неколико 

обрађених наставних јединица наставне теме, планом предвидети садржаје других наставних тема (спортска или тимска игра и др.) у циљу 

интензификације наставе. Гимнастички полигон осмислити према степену усвојености обрађених садржаја и претходих знања. 

Вежбе на тлу (ученице и ученици): повезана два колута напред, колут назад, став о плећима – „свећа”; колут напред летећи; став на глави уз 

помоћ, став на шакама уз помоћ; премет упором странце „звезда”. Састав на тлу комбинован од елемената из петог и шестог разреда. 

Прескок (ученице и ученици): разношка, згрчка (до 120 cm). 

Вежбе у упору: 

– дохватно вратило (ученици) или двовисински разбој – нижа притка (ученице) – вис завесом о потколено, наупор јашући и саскок одношка; 

– паралелни разбој (ученици) – наскок у упор; њихање и предњихом сед разножно пред рукама; сасед и њихање; њихање и зањихом саскок. 

Састав од научених елемената. Вежбе реализовати уз помоћ наставника; 

– двовисински разбој (ученице); 

– наскок из места или залета у упор предњи, премах једном ногом у сед јашући, премах другом ногом у упор стражњи и саскок уз помоћ. 

Вежбе у вису: 

доскочно вратило (ученици) њихање са повећаном амплитудом и саскок у зањиху; 

кругови (ученици и ученице) љуљање на круговима мањом аплитудом и саскоци уз помоћ наставника; 

двовисински разбој или нека друга справа за вежбе у вису (ученице) 

климом успоставити њих, њихање са већом амплитудом и спојено саскок у зањиху. 

Пењања (шипка, канап, морнарске лестве – до 5 m висине); 



Трамболина или одскочна даска: 

скокови – предњи пружени и згрчени 

Ниска греда: 

– боком поред греде; 

– суножним одскоком наскок на греду суножно (једна нога мало испред друге); 

– различити начини ходања: у успону, са згрченим предножењем, са заножењем, са одножењем, са високим предножењем; окрет у успону на 

средини греде; 

– суножни одскок из става предножног са променом ноге и доскок; вага претклоном и заножењем; саскок згрчено. 

Проширени садржаји 

Могу се реализовати кроз часове на којима се реализују обавезни садржаји, диференцирани облик рада са напредним ученицима који нпр. 

прескачу козлић по дужини уместо ширини, раде летећи колут након колута напред. Oвакве моделе могуће је применити на све садржаје спортске 

гимнастике. 

Вежбе на тлу: 

– колут напред и назад – сложеније варијанте 

– колут летећи преко препреке; 

– Повезани премети странце „звезда” у једну или у обе стране; 

Висока греда: 

– наскок у упор предњи, упор одножно десном (левом) окретом за 90 степени удесно и прехватом бочно (палчеви су окренути један према 

другом), вага претклоном и заножењем уз помоћ; 

– основна кретања из претходних разреда на ниској греди извести на средњој или високој греди. 

Прескок „разношка” – козлић постављен по дужини, или са продуженом фазом првог лета (120 cm). 

Коњ са хватаљкама – упори и издржаји. 

Вежбе у упору: 



– двовисински разбој (ученици); 

– саскок предњихом. 

3. Основе тимских и спортских игара 

Садржаји кошарке реализују се на часовима физичког и здравственог васпитања, а садржаји рукомета/минирукомета на обавезним физичким 

активностима ученика заједно са другим наставним садржајима. 

3. 1. Кошарка 

Према просторним и материјалним условима школе користити могућност реализације наставе у оба полугодишта. Усвојене елементе технике 

треба применити у игри на часу. Континуитет у усвајању садржаја могуће је постићи тако што се претходно усвојени садржаји користе као уводни 

или специфично припремни у наредном часу. 

Основни садржаји 

– држање лопте, основни ставови у нападу са лоптом, заустављање у став; 

– хватање и додавање лопте у месту и кретању; 

– пивотирање; 

– дриблинг у месту и кретању; 

– двокораком шут на кош; 

– шут из места и скок шут; 

– основни став у одбрани, кретање у одбрани, чување нападача са лоптом; 

– ситуациона игра 1:1; 

– сарадња два и три играча у позиционој игри и контранападу (обука кроз игру); 

– игра 3:3; 4:4 (игра на један кош); 

– игра 5:5 уз примену правила прилагођених нивоу усвојености елемената игре. 

Проширени садржаји 

– демаркирање; 



– повезивање елемената технике у акционе целине (хватање лопте, дриблинг, шутирање и др.); 

– финте (продор, шут); 

– игра „2:2- pick and roll”; 

– игра „2:2” по на принципу „додај и утрчи – back door”; 

– позициона игра 3:3 и 5:5. 

4. Плес и ритмика 

Основни садржаји 

Њихања и кружења са вијачом у фронатној и сагиталној равни у месту и кретању (вежбе по избору наставника). 

Поновити прве две варијанте народног кола Моравац и обрадити трећу и четврту варијанту. 

Проширени садржаји 

Састав са вијачом од елемената предвиђених програмом петог и шестог разреда. 

Састав са обручем састављен од елемената обрађених у петом разреду. 

Састав са лоптом састављен од елемената обрађених у петом разреду. 

Усавршити коло из краја у коме се школа налази усвојено у претходном разреду 

Енглески Валцер. 

5. Пливање 

Ова наставна тема реализује се у школама у којима за то постоје услови, у оквиру редовне наставе или обавезних физичких активности 

ученика. Приликом реализације садржаја формирати групе пливача и непливача. 

Школе које се определе за реализацију програмских садржаја пливања на објектима изван школе, ове часове организују у оквиру обавезних 

физичких активности ученика. Уколико не постоји могућност реализације наставе пливања у овом разреду, број часова намењен овој наставној 

теми распоређује се другим наставним темама из програма. 

Основни садржаји 



Вежбе дисања, рад ногу, пловак, одржавање у месту, завеслаји (краул и леђни краул), скок на главу и изрон. 

Пливање техником краула или леђног краула. 

Проширени садржаји 

Пливање 25 m на време слободном техником. 

Роњење по дужини у складу са способностима ученика. 

6. Полигони 

Наставник након једне или више обрађених наставних тема може реализовати полигон у складу са усвојеним моторичким садржајима и 

могућностима ученика. 

7. Тестирање и мерење 

 

 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

 

Садржај програма Број 

часова 

Активности у образовно васпитном 

раду 

Основни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Увод 1 упознавање са садржајем и начином 

рада 

 

  

Тајна Христова – јединство Бога и 

човека (Литургија као тајна Христова) 

6 опис Христовог живота забележеног 

у Јеванђељима из Литургијске 

перспективе 

фронтални 

индивидуални 

групни 

да уоче да је слобода 

кључни елемент у 

разумевању Тајне Христове 

Рожење Христово од Духа Светог и 

Марије Дјеве (улога слободе Марије 

3 читање сведочанстава забележених у 

Новом Завету и светоотачка 

фронтални 

индивидуални 

да уоче да је зачеће Господа 

Исуса Христа од Духа 



Дјеве у рођењу Спаситеља: девичанство 

Богородице) 

тумачења групни Светог и Марије Дјеве акт 

слободе, како Бога, тако и 

човека 

Христос је Син Божији који је постао 

човек, нови Адама, да би сјединио 

створену природу с Богом (одлуке 1. и 

4. Васељенског сабора; Символ Вере) 

8 опис Христовог живота забележеног 

у Јеванђељима и одлукама 1. и 4. 

Васељенског сабора протумаченог 

кроз Литургију 

указивање на сличности и разлике 

између Христа и Адама кроз Стари 

Завет и описе стварања и живота 

првог човека 

фронтални 

индивидуални 

да се изгради свест да је 

Син Божији постао нови 

Адам преко кога се 

остварује јединство 

створене природе и Бога 

Улога Бога у спасењу света (свет не 

може да постоји без заједнице с Богом, 

али Бог не врши насиље над човеком) 

4 читање сведочанстава из Новог 

Завета и светоотачких тумачења 

фронтални 

индивидуални 

групни 

да запазе да слобода кључни 

елемент у остваривању 

јединстава Бога и тварне 

природе у коме створена 

природа превазилази смрт 

Улога човека у спасењу света (слобода 

човекова је пресудна за спасење света; 

осврт на првог Адама и његову улогу у 

спасењу света; однос човека према 

природи) 

5 читање делова Новог Завета и 

светоотачких тумачења 

фронтални 

индивидуални 

групни 

да науче да се слобода 

поистовећује са личносшћу, 

односно да се личност 

поистовећује с љубављу 

према другој личности 

Христово страдање и Васкрсење 

 

 

 

5 читање делова Новог Завета и 

светоотачких тумачења 

фронтални 

индивидуални 

групни 

да уоче да се слобода човека 

у односу на Бога изражава 

као вера у Бога Оца и 

његово обећање, односно 

као љубав према Богу Оцу 

која кроз Литургију чини 

присутним у историји оно 

што нам је Бог обећао да ће 

се десити на крају, а то је 

Царство Божије 

Христов живот у Православној 

иконографији 

4 приказ и објашњење икона 

Господњих празника 

фронтални 

индивидуални 

запазе разлику између 

приказивања живота 

Христовог у православној 

иконографији и западној 

ренесансној уметности 



 

 

 

 

 

 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

Разумемевање говора  

 На крају шестог разреда,ученик треба да: 

-препознаје поред  изјавне, заповедне и упитне, и оне интонације које исказују емотивна стања:одушевљење, радост, тугу, разочарење.  

-разуме оне изразе које наставник употрбљава током часа да би дао упутства за рад и друго; 

-разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до пет реченица, које исказује природним темпом наставник, други ученици или их чује преко 

звучног материјала, а који садржи искључиво језичку грађу обрађену током петог разреда и шестог разреда; 

-разуме једноставне песме у вези са обрађеном техником; 

-разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на часу. 

Усмено изражавање 

Ученик треба да: 

-даље усавршава изговор гласова  

-правилно репродукује основне интонацијске схеме, као и онекоје исказују емотивна стања:одушевљење, радост, тугу, разочарење; 

-користи  спонтано најчешће устаљене изразе учтивости; 

-поставља питања предвиђена програмом за пети и шести разред, а која се односе на садржаје обрађеног дијалога, наративног текста, или на 

једноставну свакодневну ситуацију; 

-поставља питања  и даје императивне исказе у основној комуникацији на часу и у игри; 

-ступи у дијалог у оквиру шест до осам  реплика, постављањем и одговарењем на питања, води разговор у оквирима комуникативних функција и 

лексике обрађених у током петог разреда и шестог разреда; 

-монолошки, без претходне припреме али уз наставников подстицај, у десетак  реченица представи себе или другога, уз помоћ питања саопшти 

садржај дијалога или наративног текста, или опише ситуацију, слику и лице, предмет, односно животињу; 

-интерпретира кратке, тематски прилагођене песме и рецитације. 



Разумевање писаног текста 

Ученик треба да: 

-упозна и, када је у питању  позната језичка грађа, савлада технике читања у себи и гласног читања; 

-даље упознаје основна правила графије и ортографије; 

-разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и у радним листовима; 

-разуме смисао кратких писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама(око 70 речи); 

-разуме глобално и селективно садржај непознатог текста који се састоји од искључиво познате језичке грађе; 

-разуме,глобално и селективно, садржајтелеграма-електронске поруке и кратког неформалног писма; 

-издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или догађајем(ко,шта,где,када...). 

Писмено изражавање 

Ученик треба да: 

-даље упознаје основна правила графије, ортографије и интерпукције у оквиру усмено стечених језичких знања; 

-допуњава и пише речи  кратке реченице на основу датог модела, слике или другог визуелног подстицаја; 

-пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел; 

-пише своје личне податке и податке других особа(име,презиме и адресу); 

-одговараи на  једноставна  питања(ко, шта, где) које се тичу обрађене теме, ситуације у разреду или њега лично: 

-издвоји најбитније елементе из обрађеног дијалога или текста и преформулише садржај уз коришћење савладане језичке грађе; 

-прави спискове с различитим наменама(куповина, прославе рођендана, обавезе у току дана...). 

 

 

Редни 

број 

теме 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности ученика у 

васпитно -образовном 

раду 

Активности 

наставника у 

васпитно -

образовном раду  

Начин и 

поступак 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци програма 

1. 

ШКОЛА 

-школски простор, 

школски прибор, 

активности, излети 
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-слушање и разумевње 

текстова и дијалога, као 

и рецептивно усвајање 

лексике, 

-постављање питања и 

давање одговора, 

-учествовање у 

лингводидактичким 

играма, 

-писање и преписивање, 

-активно учествовање у 

Организује 

активности прати и 

процењује 

напредовање 

упућује на правилан 

изговор и писање 

речи разумевање 

текста, 

објашњава нове 

граматичке 

елементе подстиче 

-монолог, 

-дијалог,  

сарадња, 

-прилагођавање 

говора 

наставника 

знањима 

ученика,  

-увођење новог 

лексичког 

материјала, 

-Представљање себе и других  

-Изражавање допадања или 

недопадања  

-Тражење мишљења и именовање 

предмета -Извињења и оправдања  

-Изражавање припадања и 

поседовања 

-Именовање активности  

-Постављање питања давање 

одговора  

-Изрази захвалности 



дијалозима на задату 

тему, 

-читање, 

-извођење вежби, 

-активно учествовање у 

раду, 

-слушање текстова с 

диска 

на правилну 

употребу нових 

граматичких 

структура 

-усвајање и 

коришћење 

граматичких 

структура, 

-корелација 

- Изражавање молбе и жеље  

-Тражење и давање информација  

-Репродуковање виђеног и 

прочитаног  

-Именовање активности везаних за 

тему 

-Упознавање са традицијом народа 

чији језик уче  

-Тражење и давање информација 

везаних за правац и време  

-Изражавање просторних односа  

-Описивање лица и предмета  

-Уочавање кључних речи и 

информација 

-Правилно коришћење нових врста 

речи у монолозима  

-Упознавање нових правила 

фонетике и морфологије  

-Правилно казивање реченица у 

зависности од временских односа 

2. 

ЈА И МОЈИ ДРУГОВИ 

-дружење 

-спорт 
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-аудирање и разумевање 

текстова и дијалога, као 

и рецептивно усвајање 

лексике, 

-писање и преписивање, 

-постављање питања и 

давање одговора, 

-активно учествовање у 

раду, 

-извођење вежби, 

-слушање текстова с 

диска 

Организује 

активности прати и 

процењује 

напредовање 

упућује на правилан 

изговор и писање 

речи разумевање 

текста, 

објашњава нове 

граматичке 

елементе подстиче 

на правилну 

употребу нових 

граматичких 

структура 

-монолог, 

-дијалог,  

сарадња, 

-прилагођавање 

говора 

наставника 

знањима 

ученика,  

-увођење новог 

лексичког 

материјала, 

-усвајање и 

коришћење 

граматичких 

структура 

3. 

ПОРОДИЦА И 

БЛИСКО ОКРУЖЕЊЕ 

-ужа и шира породица, 

суседи и пријатењи,  

-кућни њубимци и 

обавезе према њима 

9 

-аудирање и разумевање 

кратких текстова и 

дијалога, као и 

рецептивно усвајање 

лексике, 

-постављање питања и 

давање одговора, 

-писање и преписивање, 

-читање, 

-активно учествовање у 

раду, 

-слушање текстова с 

диска 

Организује 

активности прати и 

процењује 

напредовање 

упућује на правилан 

изговор и писање 

речи разумевање 

текста, 

објашњава нове 

граматичке 

елементе подстиче 

на правилну 

употребу нових 

-монолог, 

-дијалог,  

сарадња, 

-прилагођавање 

говора 

наставника 

знањима 

ученика,  

-увођење новог 

лексичког 

материјала, 

-усвајање и 

коришћење 



граматичких 

структура 

граматичких 

структура, 

-корелација 

4. 

ПРАЗНИЦИ 

-Божић,Нова 

година,Ускрс и други 

важни празници 

26 

-читање, 

-писање и преписивање, 

-аудирање и разумевање 

кратких текстова и 

дијалога, као и 

рецептивно усвајање 

лексике, 

-постављање питања и 

давање одговора, 

-активно учествовање у 

раду, 

-извођење вежби за 

понављање кратких 

исказа, 

-слушање текстова с 

диска 

 

 

Организује 

активности прати и 

процењује 

напредовање 

упућује на правилан 

изговор и писање 

речи разумевање 

текста, 

објашњава нове 

граматичке 

елементе подстиче 

на правилну 

употребу нових 

граматичких 

структура 

-монолог, 

-дијалог,  

сарадња, 

-прилагођавање 

говора 

наставника 

знањима 

ученика,  

-увођење новог 

лексичког 

материјала, 

-усвајање и 

коришћење 

граматичких 

структура, 

-корелација 

5. 

ОКРУЖЕЊЕ 

-место у улици где 

станујем 

-важне установе у 

окружењу 

(биоскоп, школа, 

пошта, позориште, 

музеј, банка, болница) 

-посета установама 

8 

-читање, 

-аудирање и разумевање 

кратких текстова и 

дијалога, као и 

рецептивно усвајање 

лексике, 

-постављање питања и 

давање одговора, 

-писање и преписивање, 

-активно учествовање у 

раду, 

-извођење вежби, 

-слушање текстова с 

диска 

 

Организује 

активности прати и 

процењује 

напредовање 

упућује на правилан 

изговор и писање 

речи разумевање 

текста, 

објашњава нове 

граматичке 

елементе подстиче 

на правилну 

употребу нових 

граматичких 

структура 

-монолог, 

-дијалог,  

сарадња, 

-прилагођавање 

говора 

наставника 

знањима 

ученика,  

-увођење новог 

лексичког 

материјала, 

-усвајање и 

коришћење 

граматичких 

структура, 



 

 

 

-корелација 

6. 

ОСТАЛО 

-годишња доба, месеци, 

дани у недељи и делови 

дана, 

-исказивање 

времена(метеоролошко, 

и хронолошко-пуни 

сати и пола сата) 

-бројеви до 30 

-основни подаци о 

земљи чији се језик учи 

12 

-читање, 

-аудирање и разумевање 

кратких текстова и 

дијалога, као и 

рецептивно усвајање 

лексике, 

-постављање питања и 

давање одговора, 

-писање и преписивање, 

-активно учествовање у 

раду, 

-извођење вежби, 

-слушање текстова с 

диска 

Организује 

активности прати и 

процењује 

напредовање 

упућује на правилан 

изговор и писање 

речи разумевање 

текста, 

објашњава нове 

граматичке 

елементе подстиче 

на правилну 

употребу нових 

граматичких 

структура 

-монолог, 

-дијалог,  

сарадња, 

-прилагођавање 

говора 

наставника 

знањима 

ученика,  

-увођење новог 

лексичког 

материјала, 

-усвајање и 

коришћење 

граматичких 

структура, 

-корелација 

 

 

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање пожељног понашања у складу са принципима одрживости,етичности и права 

будућих генерација на очувану животну средину,природу и биодиверзитет. 

Задаци наставе предмета чувари природе су да ученици: 

-примењују образовање за заштиту и одрживост животне средине, 

-развијају вредности,ставове,вештине и понашање у складу са одрживим развојем, 

-знају да на основу стечених знања препознају и изаберу квалитетан и здрав стил живота, 

-примењују рационално коришћење природних ресурса, 



-препознају изворе загађивања и уочавају последице, 

-развијају способност за уочавање,формулисање,анализирање и решавање проблема, 

-поседују иницијативу за активно учествовање и одговорност, 

-поседују потребу за личним ангажовањем у заштити и одрживости животне средине,природе и биодиверзитета. 

 

Садржаји 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 

I Одрживост, животна 

средина и утицај човека 

-повезаност живог света 

-утицај човека на 

одрживост животне 

средине 

3 

- слушаjу, 

- разговарају 

- анализирају  

-  планирају 

 

-упућује 

-подтиче на 

радозналост и 

самостални рад 

-одговара на питања 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

Оспособљавање за учење повезивањем 

демонстрацијом 

II Одговоран однос 

према одрживости 

животне средине 

-глобалне промене у 

животној средини и 

њихове последице 

-загађивање и заштита од 

загађивања 

-комунална хигијена 

-рециклажа 

9 

- слушају, 

- посматрају 

презентације о 

загађивању и 

рециклажи, 

- разговарају и 

планирају 

активности, 

- описују појаве и 

активности 

човека 

- истражују 

квалитет животне 

средине нашег 

краја 

 

 

 

-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 Одговоран однос 

према здрављу  

-очување здравља 

8 

- слушају, 

- посматрају 

презентације и 

 

 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

Оспособљавање за учење повезивањем, 

упоређивањем и демонстрацијом 



-исхрана 

-здреавствена култура 

филмове о 

очувању здравља 

и исхрани, 

- разговарају  

- истражују 

мишљење својих 

вршњака  

-упућује 

-подстиче на 

размишљање, логичко 

закључивање и 

упоређиваље 

-подтиче на 

радозналост и 

самостални рад 

-одговара на питања 

-усмерава и прати 

активности ученика 

IVОдговоран однос 

према животињама 

-права животиња 

-кућни љубимци 

-игроженост животиња 

-брига о животињама 
5 

- разговарају о 

кућним 

љубимцима, 

- описују 

понашања људи 

према 

животињама, 

-закључују о 

негативним 

последицама 

-воде бригу о 

животињама 

читаве године 

-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 

IVОдговоран однос 

према разноврсности 

живог света 

-заштићене биљке и 

животиње Србије 

-посета резервату 

природе 

-обележавање Дана 

11 

- разговарају о 

значају 

разноврсности 

живог света, 

- истражују 

квалитет животне 

средине у једном 

природном 

резервату и 

упоређују са 

-упућује 

-подстиче на 

размишљање, логичко 

закључивање и 

упоређиваље 

-подтиче на 

радозналост и 

самостални рад 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

Оспособљавање за учење повезивањем, 

упоређивањем и демонстрацијом 



планете и Светског дана 

заштите животне средине 

условима живота 

у градовима 

-одговара на питања 

-усмерава и прати 

активности ученика 

Напомена: Планирано је извођење 10 наставних јединица ван кабинета, у школском дворишту или у природи 

 

 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

Циљ и задаци 

- развијање способности ученика за опажање квалитета свих  ликовних елемената: линија, облика, боја; 

- 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. 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- развијају ликовно- естетски сензибилитет (осетљивост ) за спонтани ритам бојених мрља, линија, текстуру, светлину, боју и чулну 

осетљивост и осећајност за визуелно споразумевање и свет уобразиље у ликовним делима; 

- покажу интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости света облика: светло- тамно, облик- боја, 

простор, композиција; 

- посматрају и естетски доживљавају дела ликовне уметности; 

- развијају љубав према ликовном наслеђу; 

- 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; 

- развијају способност за креативно и апстрактно мишљење; 

- развијају способност сарадње и самопоуздања у тимском раду; 



- развијају индивидуално истраживање односа ликовних елемената на примерима националног и светског ликовног уметничког наслеђа. 

 

  

САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА 

 

ВЕЖБАЊЕ 

 

ЕСТ. АНАЛИЗА И 

ПРОЦЕЊИВАЊЕ 

 

 

УКУПНО 

 

1. 

  

 

 ЦРТАЊЕ 

 

 

11 

 

1 

 

12 

 

2. 

 

 СЛИКАЊЕ 

 

 

12 

 

0 

 

12 

 

3. 

 

 ВАЈАЊЕ 

 

 

11 

 

1 

 

12 

     

36 

 

Напомена: Посете културним институцијама ( музеји, галерије, споменици културе ) – 2 часа 

 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

Садржај програма Активности ученика Активности 

наставника 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

Оперативни 

задаци извођења 

програма 

1. 12. Цртање 
 

- тачка, линија и смер 

(3 ) 

- слободан ритам 

маса и волумена, 

бојених мрља, линија, 

светлина (2 ) 

- компоновање 

основних 

- усвајање и 

систематизација 

изложеног градива као и 

његова практична примена 

- разговори са 

наставником (питања, 

дијалози, дискусије )- 

вежбање основних 

цртачких техника 

- самосталан рад са 

- објашњавање, 

дискусија, дијалог, 

демонстрација 

- показивање основних 

цртачких техника 

- објашњавање и 

упознавање са 

основним ликовним 

елементима 

- индивидуални рад и 

-Индивидуални 

-Фронтални 

-Групни 

-У пару 

 

Развијање 

ученикове 

способности у 

области ликовности, 

и визуелности, као и 

изражавања, 

распознавања и 

комбиновања 

различитих линија, 

развијање 



тродимензионалних 

облика (3 ) 

- компоновање више 

ритмичких целина у 

простору (употребни 

предмети ) (3 ) 

- естетско 

процењивање (1 ) 

 

 

наглашеном 

индивидуалношћу 

- рад у групама са поделом 

задатака 

- естетска анализа, 

самовредновање и 

оцењивање од самих 

ученика 

 

рад у групама 

- коректуре и естетске 

анализе (заједно са 

ученицима ) 

- рад по природи 

(моделу ) 

- посете културним 

институцијама (музеји, 

галерије 

моторичких 

способности 

ученика и навике за 

лепо писање 

 

 

2. 12. Сликање 

 

- хроматски и 

ахроматски скуп (2 ) 

- интензивне (јарке, 

чисте ) боје и боје 

ослабљеног 

интензитета 

(замућене бојe) (2 ) 

- топле и хладне боје 

(2 ) 

- визуелно 

споразумевање    (3 ) 

- пантомима,говор 

тела (1) 

- амбијент- сценски 

простор (1 ) 

- амбијент- сценски 

простор (1 )  

- ест. анализа (1 ) 

 

- вежбање основних 

сликарских техника 

- сакупљање репродукција, 

формирање збирки 

- ест. анализа и 

самовредновање 

- припрема сценографије 

за школске манифестације 

- израда паноа, плаката 

 

 

 

 

- објашњавање, 

разговор 

- демонстрирање 

осн.сликарских техника 

- показивање 

репродукција познатих 

сликара (чисте и 

замућене боје ) 

- креирање вежби и 

њихова примена 

- коректуре и ест. 

анализе 

- рад по природи и рад 

из маште 

- посета позоришту 

 

 

 

 

 

 

 

-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 

3. 12. Вајање 

 

- тактилне вредности 

- практична примена 

усвојеног градива кроз 

израду плитког рељефа и 

- кроз разговор и 

објашњавање 

упознавање ученика са 

-Индивидуални 

-Фронтални 

-Групни 

Развијање 

способности за 

уочавање и 



површина и облика (2 

) 

- чврста и мека форма 

(2 ) 

- моделовање 

геометријских и 

неправилних форми 

(2 ) 

-конвексна и 

конкавна форма (2 ) 

-односи маса и 

волумена (2 ) 

-естетска анализа (2 ) 

слободне скулптуре 

- самосталан рад са 

наглашеном 

индивидуалношћу у 

моделовању, рад у групи, 

рад у пару 

- примена конвексних и 

конкавних форми 

- дијалози, дискусије, 

естетска анализа и 

самовредновање 

основним вајарским 

материјалима и 

техникама 

- репродукције 2д и 3д 

уметничких дела и 

уочавање разлика 

- демонстрација рада у 

појединим 

материјалима- глина, 

глинамол… 

- индивидуални, рад у 

пару и групи са 

ученицима 

- рад по природи 

- коректура и естетска 

анализа 

 

-У пару 

 

разликовање облика, 

као и њихово 

прикаѕивање. 

Развијање смисла  за  

тродимензионалност 

предмета, 

рељефност, 

монументалност, и 

постављање облика 

у простор, као и 

однос према 

културном наслеђу 

своје земље, и света. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и 

задаци 

садржаја 

програма 

Начин остваривања програма 

-гласовне 

промене 

-глаголски 

облици 

-функција речи у 

реченици 

-разумевање 

књижевног  

-облици 

казивања 

10 

 

-слуша 

-чита 

-пише 

-развија 

љубав према 

матерњем 

језику 

-пита и 

разговара 

 

-саопштава 

-објашњава 

-мотивише 

-проверава 

-указује на 

неправилности 

скицира 

-развија 

способност 

ученика 

-оспособљава 

за усвајање 

основних 

знања из 

књижевности, 

граматике 

-оспособљава 

за самостални 

говор 

-мотивише за 

учење 

-развијање 

осећања  за 

самостални 

стваралачки 

-објашњавање правила  

-рад на једноставним примерима и реченицама 

-коришћење очигледности и поступности 

-прилагођа-вање садржаја психофизич-ким способностима 

ученика 

-систематско праћење рада сваког ученика 



рад 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци садржаја програма Начин остваривања програма 

-Множина 

именица 

-Заменице 

-Просто садашње 

време и трајни 

презент 

-Будуће време 

-Просто прошло 

време 

-Трајно прошло 

време 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

-слушање 

-читање 

-понављање 

-раде 

писмена 

вежбања 

-усмена 

вежбања 

 

 

 

-мотивише 

-припрема 

задатке за 

вежбање 

-бира различите 

методе са 

циљем да 

олакша учење 

ученика 

-упућује 

ученике на 

-правилно читање и изговарање речи 

 

-оспособљавање ученика за једноставнију 

комуникацију 

 

-правилна примена граматичких правила и 

речи у усменом  и писменом изражавању 

 

 

-објашњавање правила  

-рад на једноставним примерима 

и реченицама 

-коришћење очигледности и 

поступности 

-прилагођавање садржаја 

психофизичким способностима 

ученика 

-систематско праћење рада 

сваког ученика 



 

ГЕОГРАФИЈА 

Циљеви допунске наставе: 

Допунска настава  се организује за ученике који спорије разумевају, усвајају и стичу знања,за ученике који су били одсутни са часова, и за оне 

који желе да још боље упознају наставну тему, са циљем да ученици према својим способностима и  брзини напредовања усвоје што квалитетније 

резултате и знања. 

 

 

Садржај 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика 

образовно- 

васпитном раду 

Активности 

наставника 

образовно- 

васпитном раду 

Основни 

облици извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

-Садашњи 

перфекат 

- Просто прошло 

време и трајно 

прошло време 

-Заповедни 

начин 

- Читање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

значај 

граматичке 

прецизности 

исказа 

- усмерава на 

коришћење 

усвојених 

структура 

-ствара пријатну 

атмосферу за 

рад у којој 

ученици могу  

лакше да 

остваре 

комуникацију 

-прати и 

процењује 

напредак 



Планета  

Земља 

1 Питају, размењују  

мишљења,  

демонстрирају 

-подсећање на 

раније стечена 

знања 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-рад у групама 

Утврђивање знања, боље 

разумевање појмова и чињеница 

Становништво 

и насеља на 

Земљи 

1 Разговарају, цртају, 

анализирају 

-подстиче на 

усвајање знања 

-мотивише за рад 

-фронтални рад 

-индивидуални рад  

- рад у пару 

Боље упознавање са одликама 

становништва на Земљи и 

условима развоја 

Географска средина и 

људске делатности 

1 Питају, 

читају,разговарају 

-подстиче на 

усвајање знања 

-мотивише за рад 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-рад у групама 

Препознавање, разумевање 

и усвајање појмова 

Регионална 

географија Европе 

6 Питају, читају,  

упоређују 

демонстрирају 

-подстиче на 

усвајање знања 

-мотивише за рад 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-рад у групама 

Боље и брже упознавање, 

схватање, упоређивање  и 

усвајање знања и  

примена тих знања 

 

 

 

ФИЗИКА 

Садржај 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика 

у васпитно-

образовном раду 

Активности наставника у васпитно 

образовном раду 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

 

 

Кретање 

 

 

 

3 

Ученик: треба да 

посматра кретање 

тела, уз помоћ 

наставника изведе 

закључак, уради 

просте задатке и 

дискутује решења 

Појашњавање ученицима величине 

које представљају кретање,и 

упознавање са физичким величинама и 

мерним јединицама 

 

 

-индивидуални 

рад 

-фронтални рад 

 

Ученик треба да: стекне представу; 

препозна величине које карактеришу 

кретање; зна шта је брзина и која је 

њена мерна јединица 

 

 

Сила 

 

 

1 

Ученик: треба да 

посматра различита 

деловања између тела 

Објашњавање појма силе,физ.вел. и 

јединица.Рад и примену 

динамометраПоказивање врста сила 

 

-индивидуални 

рад 

Ученик треба да на основу узајамног 

деловања тела схвати силу као меру 

узајамног деловања, која се мери 



и уз помоћ 

наставника дође до 

закључка  

које постоје -фронтални рад динамометром и зна њену мерну 

јединицу  

 

 

 

Мерење 

 

 

 

2 

Ученик: посматра 

разна мерила и 

инструменте; уз 

помоћ наставника 

мери неке физичке 

величине; записује и 

изводи закњучак 

Објашњавање мерења физичких 

величина, 

:дужине,запремине,времена.Познавање  

Мерних јединица које описују те 

величине 

 

 

-индивидуални 

рад 

-фронтални рад 

 

Ученик треба да: научи мерење 

физичких величина: дужине, времена 

и запремине; зна уређаје за њихово 

мерење и њихове мерне јединице 

 

 

Маса и 

густина 

 

 

3 

Ученик: посматра уз 

помоћ наставника, 

уочава, врши мерење, 

записује, закључује и 

решава једноставне 

задатке 

Упознавање ученика са масом 

(ознаком)и јединицом.Објашњење 

физичког смоисла масе и 

инерције.Објашњава једноставније 

задатке 

 

 

-индивидуални 

рад 

-фронтални рад 

 

Ученик треба да: добије преставу о 

маси; зна уређај за мерење масе и 

њене мерне јединице; уме да израчуна 

густину и зна мерну јединицу густине 

 

 

Притисак 

 

 

2 

Ученик: посматра, уз 

помоћ наставника 

наводи примере за 

притисак, решава 

једноставне задатке 

Објашњење рачунања притиска,и 

инсистирање да се усвоје знањаиз 

Паскаловог закона,хидростатичког 

притиска,атмосферског притиска 

 

-индивидуални 

рад 

-фронтални рад 

Ученик треба да: зна да израчуна 

притисак и да зна његову мерну 

јединицу; зна Паскалов закон; зна шта 

је атмосферски и хидростатички 

притисак 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Садржај 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика 

у васпитно-

образовном раду 

Активности 

наставника у васпитно 

образовном раду 

Основни облици извођења 

програма 

 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Цели 2 -пребројава -демонстрира -схватање појма негативних Савладавати индивидуално или по 



бројеви -групише 

-упоређује 

-сређује по редоследу 

-рачуна 

-примењује знања 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-поткрепљује 

-указује на повезаност 

са претходним градивом 

-контролише 

бројева као подскупа целих 

бројева 

-приказивање на бројевној 

прави 

-формирње и коришћење 

супротног броја 

-упоређивање целих бројева 

-рачунске операције и својства 

-појам апсолутне вредности 

групама основне операције у скупу 

целих бројева 

Рационални 

бројеви 

5  

-разликује 

-именује 

-упоређује 

-пребројава 

-рачуна 

-примењује 

-демонстрира 

-упућује на правилно 

записивање 

рационалних бројева 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-поткрепљује 

-указује на повезаност 

са претходним градивом 

-контролише 

-уочавање потребе за настанак 

скупа Q-рационалних бројева 

-разумевање и коришћење 

основних својстава 

рационалних бројева 

-састављање и одређивање 

бројне вредности израза у 

скупу Q 

-решавање једначина и 

неједначина у скупу Q 

-развијање навике за контролу 

добијених резлутата 

- неговање смисла за 

прегледност и уредност 

Индивидуалан рад са ученицима  

Посебну пажњу посветити раду са 

децималним бројевима 

 

 

 

 

Троугао 

1 

-посматра 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-примењује знања 

-демонстрира 

-конструише 

-инсистира на 

прецизности 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-поткрепљује 

-указује на повезаност 

-препознавање троугла као 

скупа тачака 

-цртање, правилно обе-

лежавање и читање 

-уочавање разлика и груписање 

-збир углова (унутрашњих и 

спољашњих) 

-однос угла и страница 

-појам подударности и 

Рад са ученицима на основним 

теоремама о троуглу 

Примери лакших задатака о 

угловима и страницама троугла 



са претходним градивом 

-контролише 

конструкција на основу датих 

елемената 

-значајне тачке троугла 

 

Четвороугао 

1  

-посматра 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-примењује знања 

-демонстрира 

-мотивише 

-инсистира на 

прецизности 

-контролише 

-прати и процењује 

напредовање 

-поткрепљује 

-указује на повезаност 

са претходним градивом 

-препознавање четвороугла као 

скуп тачака 

-цртање, правилно обеле-

жавање и читање 

-уочавање разлика и груписање 

-збир углова 

-подела четвороугла према 

својствима 

-подела паралелограма према 

својствима 

-уочавање, врсте тачака и 

главне карактеристике 

-конструкција четвороугла 

Индивидуалан рад са ученицима о 

основним појмовима четвороуглова 

Лакши примери једноставнијих 

задатака о површинама  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, откланњања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива. 

 

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 

Царство 

животиња 

      4 Слушају 

Питају 

Разговарају 

Усмерава активности 

ученика 

Мотивише 

Објашњава 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-рад у групама 

 

Боље разумевање и 

уочавање 

 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Садржаји програма Број  

часова 

 

Активности 

ученика  

Активности наставника Циљеви и задаци 

програма  

Начин 

остваривања 

програма 

Падежи промена 

именица сва три рода 

промена придева сва три 

рода промена личних и 

присвојних заменица 

будућа времена(просто и 

сложено) 
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Слушање 

читање 

понављање 

раде писмена 

вежбања 

усмена 

вежбања 

 

 

Мотивише припрема задатке за 

вежбање бира различите метиде са 

циљем да олакша учење упућује 

ученике на значај граматичке 

прецизности исказа усмерава на 

коришћење усвојених структура 

ствара пријатну атмосферу за рад у 

којој ученици могу лакше да остваре 

комуникацију прати и процењује 

Правилно читање и 

изговарање речи 

оспособљавање ученика за 

једноставнију 

комуникацију правилна 

примена граматичких 

правила и речи у усменом и 

писменом изражавању 

Оспособљавање за 

самосталну и 

несметану 

комуникацију 

имајући у виду 

граматичка правила 



напредак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТНИ РАД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 
Начин остваривања програма 

граматика 

-говорне 

вежбе о 

слободно 

изабраним 

темама 

-знање и 

употреба 
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-мотивација 

-разумевање 

текста прозног 

и лирског 

-богаћење 

говора и 

писане културе 

-оспособља- 

-саопштава 

-слуша 

-чита и 

разговара 

-уводи 

ученике у  

самосталан 

рад 

-проширивање знања 

из граматике и 

књижевности  

-примена усвојеног 

знања кроз усмене и 

писмене вежбе 

-оспособљавање за 

самостални 

-рад на изузецима и компликова-нијим примерима 

-коришћење индуктивних и дедуктивних приступа 

-систематско праћење напредовања ученика 

 



 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

падежа 

-прости и 

сложени 

глаголски 

облици 

 

Књижевност 

-фабула, 

композоција 

књижевног 

текста: тема, 

идеја, 

психолошка и 

дескриптивна 

места 

-анализа 

књижевног 

дела 

-анализа 

лирске песме 

-анализа 

гледаних 

филмских и 

позоришних 

представа 

 

вање за 

самосталан рад 

 

 

 

-проверава 

усвојена 

знања 

(усменим и 

писменим 

путем) 

 

 

стваралачки рад 

-оспособљавање за 

разумевање текста 

 



 

ФИЗИКА 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 
Начин остваривања програма 

- множина 

именица 

- саксонски и 

нормански 

генитив 

- поређење 

придева  

- преводи 

реченица 

- питања са 

упитном речи  

- разумевање 

слушаног текста 

- упитне фразе 

- садашњи 

перфекат / 

просто прошло 

време 
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-слушање 

-читање 

-монолошко 

излагање и 

разговор о 

познатим 

темама 

-писмена 

примемна 

усвојених 

граматичких 

целина 

-мотивише 

ученике 

-указује на 

изузетке од 

граматичких 

правила 

-подстиче 

богаћење 

вокабулара 

-указује на 

правилан 

изговор речи 

-стицање ширих знања 

из пређених области 

-примена  усвојених 

знања кроз писмена и 

усмена вежбања 

-оспособљавање за 

монолошко и дијалошко 

изражавање 

 

 

-рад на изузецима и компликова-нијим 

примерима 

-коришћење индуктивних и дедуктивних 

приступа 

-систематско праћење напредовања ученика 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 
Активности наставника 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 
Начин остваривања програма 

 

 

 

 

Ученик: самостално 

и спонтано посматра 

Учи их да повезују и 

примењују стечена знања 

-индивидуални рад 

-групни рад 

Ученик повезује и примењује стечена 

знања о кретању и величинама које 



 

Кретање 
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кретање, поставља 

питања, изводи 

закључке,  

претражује и користи 

литературу и 

интернет,  решава 

сложене рачунске 

задатке  

о кретању,и величинама 

које карактеришу 

кретање,ради решавања 

сложенијих проблема 

-рад у пару карактеришу кретање да би извео 

закључке и дошао до решења 

сложених задатака (графичких и 

рачунских) 

 

 

 

 

 

Сила 
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Ученик: самостално 

и спонтано посматра 

различита деловања 

између тела, 

поставља питања, 

изводи закључке, 

претражује и користи 

литературу и 

интернет, решава 

сложене рачунске 

задатке и врши 

калибрисање 

еластичне опруге 

Учи их да повезују и 

примењују стечена знања 

о узајамном деловању 

тела,и величинама које 

карактеришу силу ,ради 

решавања сложенијих 

проблема у вези истезања 

опруге тј. Проблема 

везаних за калибрисање 

опруге 

-индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена 

знања о узајамном деловању између 

тела и сили као мери узајамног 

деловања да би извео закључке и 

дошао до решења сложених задатака и 

решио проблеме у вези са истезањем 

еластичне опруге, односно са 

калибрисањем опруге 

 

 

 

 

 

Мерење 
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Ученик: самостално 

и спонтано посматра 

различита мерила и 

инструменте, 

поставља питања, 

изводи закључке, 

претражује и користи 

литературу и 

интернет, решава 

сложене рачунске 

задатке, врши разна 

Учи их да повезују и 

примењују стечена знања 

о мерењу различитих 

физичких величина, ,ради 

решавања сложенијих 

проблема.  

-индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена 

знања о мерењу различитих физичких 

величина различитим мерним 

инструментима, записује резултате 

мерења, изводи закључке и долази до 

решења сложених задатака 



 

БИОЛОГИЈА 

мерења, записује 

резултате, врши 

анализу и дискутује 

 

 

 

 

Маса и густина  
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Ученик: самостално 

и спонтано врши 

мерење масе и 

тежине, поставља 

питања, изводи 

закључке, претражује 

и користи литературу 

и интернет, решава 

сложене рачунске 

задатке, записује 

резултате, врши 

анализу и дискутује 

Учи их да повезују и 

примењују стечена знања 

о маси физичких тела,и 

величинама које 

карактеришу масу ,ради 

решавања сложенијих 

проблема.инсистира на 

решавању такмичарских 

задатака.Објашњава 

инертност тела 

-индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена 

знања о маси физичких тела, 

инертности и густини, изводи огледе, 

записује резултате мерења, дискутује, 

изводи закључке и долази до решења 

сложених задатака 

 

 

 

 

Притисак 
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Ученик: самостално 

и спонтано врши 

посматрање 

различитих примера 

притиска тела, 

поставља питања, 

изводи закључке, 

претражује и користи 

литературу и 

интернет, решава 

сложене рачунске 

задатке, записује 

резултате, врши 

анализу и дискутује 

Учи их да повезују и 

примењују стечена знања 

о притиску,и величинама 

које карактеришу 

притисак,ради решавања 

сложенијих 

проблема.Показује 

огледе.Даје додатна 

објашњења,упућује на 

коришћење интернета и 

додатне литературе 

-индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује стечена 

знања о различитим примерима 

притиска тела (притисак чврстих тела, 

хидростатички притисак и 

атмосферски), изводи огледе, записује 

резултате мерења, дискутује, изводи 

закључке и долази до решења 

сложених задатака 



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. 

 

Садржаји 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 

III Царство животиња 3 

-посматрају, 

- разговарају, 

- описују, 

- упоређују грађу 

тела и начин живота 

различитих група 

животиња, 

- истражују 

разноврсност 

животиња нашег 

краја 

-гледају 

документарни филм 

и презентацију 

 

 

 

-упућује 

-подстиче на размишљање, логичко 

закључивање и упоређивање 

-подстиче на радозналост и самостални 

рад 

-одговара на питања 

-усмерава и прати активности ученика 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 

- Упознавање са развојним 

стаблом животиња, 

начином и значајем 

прилагођаваља на услове 

животне средине 

V Увод у еволуцију 

живог света 
1 

- посматрају, 

- разговарају, 

- описују, 

- упоређују услове 

живота и изглед 

организама током 

геолошке историје 

Земље, 

- уочавају 

законитости 

еволуције живог 

света 

 

 

 

-упућује 

-подстиче на размишљање, логичко 

закључивање и упоређивање 

-подстиче на радозналост и самостални 

рад 

-одговара на питања 

-усмерава и прати активности ученика 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 

- Упознавање са 

поступношћу у развоју 

органских система 



 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Садржаји 

програма 

Број  

часова 

 

Активности ученика  Активности 

наставника 

Циљеви и задаци 

програма  

Начин остваривања 

програма 

Путовања и 

екскурзије 

упознавање руских 

градова руске 

културе и историје 
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Читање слушање 

драматизација 

постављање питања  

Демонстрира 

разгледнице са 

путовања као и 

сувенире остварује 

корелацију с другим 

предметима  

Тражење и давање 

информација везаних за 

правац и време изражавање 

просторних односа  

Упознавање земље чији 

језик уче кроз текстове 

о путовањима 

екскурзијама и сл. 

Животиње у 

човековој служби 

кућни љубимци 2 

Читање слушање 

постављање питања  

Мотивише усмерава 

помаже у развијању 

љубави према биљном 

и животињском свету 

и њихова заштита 

Описивање лица и предмета 

уочавање кључних речи и 

информација  

Подстицање ученика 

на бригу о домаћим и 

дивљим животињама и 

њихов значај за човека  

 

 

ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ШЕСТОГ РАЗРЕДА 
 

Време реализације Садржај рада 

Септембар 1. Школски календар и распоред часова 

2. Шта желим и шта могу 

3. Безбедност деце у саобраћају - МУП 

4. Конструктивно решавање конфликата 

5. Солидарност и осећања која нас покрећу на поступке солидарности 

Октобар 6. Посета Градској галерији 

7. Орална хигијена 

8. Полиција у служби грађана - МУП 

9. Исхрана - правилна и неправилна 



Новембар 10. Био сам срећан што сам тако поступио 

11. Анализа успеха и владања на крају првог тромесечја 

12. Правилно учење - како да учење буде игра  

13. Насиље као негативна појава - МУП 

Децембар 14. Радна атмосфера у одељењу 

15. Уважавање различитости 

16. Квиз такмичење 

17. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола - МУП 

Јануар 18. Сиромашан и богат 

19. Свети Сава - живот и дело 

20. Сређивање педагошке документације (дневник, књижице) 

Фебруар 21. Светски дан очувања енергије – 14.2. 

22. Анализа успеха и владања у првом полугодишту 

Март 23. Љубав у породици (поводом 8. марта) 

24. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа - МУП 

25. Светски дан шума – 21.3. и Светски дан воде – 22.3. 

26. Радионица: „Невербална комуникација“ – педагог школе 

Април 27. Злостављање деце у породици и заједници 

28. Анализа успеха и владања на трећем тромесечју 

29. Превенција и заштита деце од трговине људима - МУП 

30. Посета Народном музеју 

Maj 31. Реаговање у случају насилног понашања 

32. Припреме за екскурзију 

33. Болести зависности 

34. Заштита од пожара - МУП 

Јун 35. Слободно време и шта са њим 

36. Заштита од техничко- технолошких опасности и природних непогода - МУП 

37. Какав смо успех постигли – анализа. 

НАПОМЕНА : Теме у оквиру програмаОснове безбедности деце  ће се реализовати у договору са предавачима на месечном нивоу. 

 

 


