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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 СЕДМИ РАЗРЕД 

Редни број А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
ПЕТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1.  Српски језик  4 144 

2.  Енглески језик 2 72 

3.  Ликовна култура 1 36 

4.  Музичка култура 1 36 

5.  Историја      2 72 

6.  Географија 2 72 

7.  Физика 2 72 

8.  Математика 4 144 

9.  Биологија                                            2 72 

10.  Хемија 2 72 

11.  Техничко и информатичко образовање 2 72 

12.  Физичко васпитање  2 72 

УКУПНО: А 26 936 

Редни број Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ нед. год. 

1.  Верска настава / Грађанско васпитање 1 36 

2.  Руски језик 2 72 

3.  Физичко васпитање – изабрани спорт 1 36 

УКУПНО: Б 4 144 

УКУПНО: А + Б 28 1080 

Редни број В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ нед. год. 

1.  Свакодневни живот у прошлости  1 36 

2.  Домаћинство 1 36 

3.  Информатика и рачунарство 1 36 

4.  Цртање, сликање и вајање 1 36 

 УКУПНО: В 1 36 

 УКУПНО: А + Б + В 31 1116 

Редни број Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА нед. год. 

1. Редовна настава 28 1080 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатни рад 1 36 

Редни број Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА нед. год. 

1. Час одељенског старешине 1 36 

 



А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ : 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ наставе српског језика  

- циљ   наставе     српског   језика   јесте   да   ученици     овладају   основним     законитостима  српског књижевногјезика на 
којем ће се усмено и писмено правилно израж£вати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче 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; 
- описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног  језика; 
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика: 
- упознавање   језичких     појава   и     појмова,   овладавање     нормативном     граматиком     и стилским 

могућностима српског језика; 
- оспособљавање за успешно служење књижевности 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 осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво, усмено и писмено изражавање, богаћење 

речника, језичког и стилског; 
- 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 прочитаногтекста; 
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме ученици самостално служе као извором сазнања,    навикавање на  

самостално коришћење библиотеке, лотпуно овладавање начином  вођења дневника о прочитаним књигама; 
- потпуно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање    и    вредновање сценских остварења (позориште, 

филм); 
 

- усвајане основних функционалних појмова и теоријских 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, литерарно и сценско стваралаштво; 
- подстицање, неговање и вредновање ученичких и ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, 
новинарска секција и друго); 

- васпитање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других  моралних вредности. 

 
 



    ФОНД ЧАСОВА ЗА VII РАЗРЕД 

  
Редни 
број 

НАСТАВНА ТЕМА Број 
часова 

Број часова 
обраде 

Број часова 
утврђивања 

Број часова 
систематизације 

I Језик 61 33 18 10 

 Граматика 56 32 16 8 

 Правопис 5 1 2 2 

II Књижевност 49 34 10 5 

 Школска лектира 36 25 7 4 

 Домаћа лектира 13 9 3 1 

III Култура изражавања 34 7 17 10 

 Говорно изражавање 11 2 6 3 

 Писмено изражавање 23 5 11 7 

Укупа
н број 
часова 

 144 74 45 25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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) 

Ј Е З И К  

- Граматика 

- Правопис 

56 

5 

- слушање  

-

поређивањ

е  

-уочавање 
-самостално 
закључивање  
-практично 
примењивањ
е 
- истраживање 

- 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 

-систематизација 
аи проширивање 
знања врстма речи 
играматичким 
категоријама 
променљивих 
речи, о значењу и 
употреби 
падежа,о врстама 
глагола; 
-систематизација 
и проширивање 
знања о 
реченичним 
члановима; 
-напоредни 
односи међу 
реченичним 
члановима; 
-појам синтагме и 
састав именичке 
синтагме; 
-појам актива и 
пасива; 
-систем 
независних 
предикатских 
реченица; 
-напоредни 
односи међу 
независним 
предикатским 
реченицама у 
оквиру 
комуникативне 
реченице; 
-конгруенција; 
-разликовање 
кратких акцената 

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

да се изучава изоловано, ван контекста 

у којем се остварује њена функција. 

- Поступност се обезбеђује самим избором 

и распоредом наставних садржаја, а 

конкретизација нивоа обраде, као врста 

упутства за наставну праксу у појединим 

разредима, назначена је описно 

формулисаним захтевима: запажање, 

уочавање, усвајање, појам, препознавање, 

разликовање, информативно, употреба, 

обнављање, систематизација и другима.  

-Указивањем на ниво програмских захтева 

наставницима се помаже у њиховим 

настојањима да ученике не оптерете 

обимом и дубином обраде језичке грађе. 

- 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. Поред тога, ученике 

врло рано треба упућивати 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. 

 



КЊИЖЕВНО

СТ 

-Школска 

лектира 

-Домаћа 

лектира 

36 

13 

- читање - 

разговор  

-упоређивање  

-размењивање 

сопствених 

знања и 

мишљења 
- 
истраживање  
-
оспособљава
ње за 
самостално 
тумачење 

-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 
књижевноуметничкомте
ксту 
-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. 

-
осамостаљивање 
за анализу 
лирских, епских 
и драмских дела; 
-усвајање 
књижевних и 
функционалних 
појмова према 
зхтевима 
програма; 
-излагање 
(експозиција), 
опис и 
приповедање; 
-технички и 
сугестивни опис, 
техничко и 
сугестивно 
приповедање; 
-рад на 
некњижевном 
тексту. 
 

- Текстови из лектире представљају 

програмску окосницу. Наставник има 

начелну могућност да понуђене текстове 

прилагођава конкретним наставним 

потребама, али је обавезан и на слободан 

избор из наше народне усмене 

књижевности и тзв. некњижевних текстова 

- према програмским захтевима. 

- Тумачење текста заснива се на његовом 

читању, доживљавању и разумевању. При 

томе је квалитет доживљавања и 

разумевања текста и непосредно условљен 

квалитетом читања. Зато су разни облици 

усмереног читања основни предуслов да 

ученици у настави стичу сазнања и да се 

успешно уводе у свет књижевног дела. 

- Изражајно читање негује се систематски, 

уз стално повећавање захтева и настојање 

да се што потпуније искористе 

способности ученика за постизање високог 

квалитета у вештини читања. Вежбања у 

изражајном читању изводе се плански и уз 

солидно наставниково и учениково 

припремање. При томе се повремено служи 

аудио снимцима узорних 

интерпретативних читања. 

- Изражајно читање увежбава се на 

текстовима различите садржине и облика; 

користе се лирски, епски и драмски 

текстови у прози и стиху, у наративном, 

дескриптивном, дијалошком и 

монолошком облику. Посебна пажња 

посвећује се емоционалној динамици 

текста, његовој драматичности и говорењу 

из перспективе писца и појединих ликова. 

-Читање у себи је најпродуктивнији облик 

стицања знања па му се у настави поклања 

посебна пажња. Оно је увек усмерено и 

истраживачко; помоћу њега се ученици 

оспособљавају за свакодневно стицање 

информација и за учење. 



КУЛТУР

А 

ИЗРАЖА

ВАЊА 

-Г оворно 

изражавање 

-Писмено 
изражаваље 

11 

23 

- 

описивање 

екстеријера 

и 

ентеријера 

портретиса

ње особа из 

непосредне 

околине    

на основу 

анализе 

књижевних 

портрета  

- препричавање 

са истицањем 

лика у тексту  

- увежбавање 

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. 

-информативно 
читање и 
упућивање 
ученик у читање 
„с оловком у 
руци“ 
(подвлачење, 
обележавање, 
записивање). 

- Знатан део говорних вежбања има за циљ 

изграђивање културе усменог изражавања. 

У низу својих задатака (правилност, 

лакоћа, јасност, једноставност, природност, 

прецизност, дикција) те вежбе треба у 

највећој мери да приближе учеников говор 

књижевном изговору. С обзиром на велико 

шаренило и веома приметну дијалекатску 

разноликост говора ученика, а често и 

наставника, говорење напамет научених 

одломака у стиху и прози (уз помоћ 

аудитивних наставних средстава) треба да 

омогући ученику не само неговање 

правилне дикције него и да убрза процес 

приближавања књижевном изговору. 

- У свим облицима неговања језике 

културе образац или узор треба да 

добије одговарајуће место и његов значај 

се не сме никако потценити. Смишљено 

одабран узор, примерен узрасту и врсти, 

треба да буде циљ до којег се стиже уз 

одговарајуће напоре. И облици усменог, 

као и облици писменог изражавања, у 

свим врстама и типовима треба да се 

прикажу ученицима у пажљиво 

одабраним узорцима изражавања. 

- Да се узорци не би претворили у 

клишеа која спутавају ученичку 

индивидуалност и самосталност, време 

између приказивања узорка и израде 

одговарајућег писменог задатка треба 

испунити радом на анализи сличних 

састава. 

- Због тога 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 



 

Настав

на 

тема 

 

Обалст 

 

Ниво 

 

Шифра 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на одређеном нивоу 
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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 

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

примерима 

Напредн

и 
CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

2
. 
П

и
са

н
о
 и

зр
аж

ав
ањ

е
 

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

Напредн

и  
CJ.3.2.1. 

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

поднаслове деловима текста 

Напредн

и  
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.1.3.10. 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) 

Основни  CJ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке о развоју књижевног језика 



код Срба (од почетака до данас) 

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

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 
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 Напредн

и  
CJ.3.3.2. 

познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 

 

Напредн

и  
CJ.3.3.4. 

познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим 

граматичким категоријама 

Напредн

и  
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.1.4.6. 
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.2.4.1. 
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 

Напредн

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

Напредн

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

Напредн

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

Напредн

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

Напредн

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

Основни  CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику дискриминације и говору мржње* 

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 

Напредн

и  
CJ.3.2.1. 

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

поднаслове деловима текста 

Напредн

и  
CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 

Напредн

и  
CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 
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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.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима 

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

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

употребљени (једноставни случајеви) 

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

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.2.3.6. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима 

 

Напредн

и  
CJ.3.3.4. 

познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим 

граматичким категоријама 



Напредн

и  
CJ.3.3.5. 

познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних 

предикатских реченица) 
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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... 
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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.2.4.4. 
разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и путопис и научно-

популарне текстове 

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

етичке) и њихову међусобну повезаност 

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

(персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст) 

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* 

Напредн

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

Напредн

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

Напредн

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

Напредн

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

Напредн

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

Основни  CJ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и графиконе 

Средњи  CJ.2.1.2. 
познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко приповедање, расправа, 

реклама) 

Средњи  CJ.2.1.3. препознаје и издваја језичка средства карактеристична за различите функционалне стилове 

Напредн

и  
CJ.3.1.1. 

проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре или више њих 

(према датим критеријумима) 

Напредн

и  
CJ.3.1.2. 

издваја кључне речи и резимира текст 

 

Напредн

и  
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.1.2.4. уме да преприча текст 

Средњи  CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег 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.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 

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

Средњи CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

Напредн

и 
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.1.4.8. 
има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, 

књижевно и уметничко наслеђе* 



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.2.4.6. 
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 

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

Напредн

и  
CJ.3.4.1. 

наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова карактеристичних тема и 

мотива 

Напредн

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

Напредн

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

Напредн

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

Напредн

и 
CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави* 
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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.1.1.2. 
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.2.1.2. 
познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко приповедање, расправа, 

реклама) 

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

критеријумима) 

Напредн

и  
CJ.3.1.1. 

проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре или више њих 

(према датим критеријумима) 

Напредн

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

Напредн

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

поднаслове деловима текста 

Напредн

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

употребљени (једноставни случајеви) 
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 Основни  CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама 

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 

Напредн

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

Напредн

и 
CJ.3.3.4. 

познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим 

граматичким категоријама  

Напредн

и  
CJ.3.3.6. 

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

терминологију у вези с њима) 

Напредн

и  
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 . К њ и ж е в н о с т 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) 

  

  

Средњи 

CJ.2.4.4. 
разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и путопис и научно-

популарне текстове 

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 

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

Напредн

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

Напредн

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

књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 

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

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

употребљени (једноставни случајеви) 
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 Основни  CJ.1.3.17. 

разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке о развоју књижевног језика 

код Срба (од почетака до данас) 

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
је

зи

к
 

Основни CJ.1.3.20. има позитиван став према дијалектима (свом и туђем)* 

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.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима 

Средњи  CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

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



употребљени (сложенији примери) 

Напредн

и  
CJ.3.3.4. 

познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим 

граматичким категоријама 

Напредн

и  
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.1.4.5. 

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.2.4.6. 

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.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама* 

Напредн

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

мотива 

Напредн

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

Напредн

и CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 

  Напредн

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

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



и 

Напредн

и 
CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави* 
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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.2.1.2. 
познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко приповедање, расправа, 

реклама) 

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

примерима 

Напредн

и  
CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

Напредн

и  
CJ.3.1.3. 

издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи закључке 

засноване на сложенијем тексту 

2
.П

и
са

н
о
 и

зр
аж

ав
ањ

е
 

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.1.2.5. 

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

препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални или неформални) 

Средњи  
CJ.2.2.1. 

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

себе повезан 

Напредн

и 
CJ.3.2.1. 

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

поднаслове деловима текста 

Напредн

и  
CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 
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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 



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

употребљени (једноставни случајеви) 
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Средњи CJ.2.3.5. 
препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских 

реченица) 

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

Средњи  CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

Напредн

и  
CJ.3.3.5. 

познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних 

предикатских реченица) 

Напредн

и 
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.1.4.7. 
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* 

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.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

Напредн

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

Напредн

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

Напредн

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

Напредн

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

Напредн

и 
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) 
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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.1.2.6. 

влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава различите обрасце и 

формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном животу 

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

Основни  
CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику дискриминације и говору мржње* 

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 

Напредн

и 
CJ.3.2.1. 

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

поднаслове деловима текста 

Напредн

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

реченица) 

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

Напредн

и 
CJ.3.3.5. 

познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних 

предикатских реченица) 
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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.1.4.6. 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.2.4.1. 
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) 
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Средњи  CJ.2.4.6. 
одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, социолошке, 

етичке) и њихову међусобну повезаност 

Напредн

и  
CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 

Напредн

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

Напредн

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

Напредн

и 
CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави* 
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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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Основни 
CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима 

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

Напредн

и  CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 
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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.1.3.5. 

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

основу постојећих творбених модела 



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.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 

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

Основни 
CJ.1.3.14. 

зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у 

кући, школи и сл.), као и оних који се често јављају у школским текстовима (у уџбеницима, 

текстовима из лектире и сл.) 

Основни 
CJ.1.3.17. 

разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке о развоју књижевног језика 

код Срба (од почетака до данас) 

Основни 
CJ.1.3.18. зна основне податке о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика 

Основни CJ.1.3.19. зна основне податке о језицима националних мањина 
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Основни CJ.1.3.20. има позитиван став према дијалектима (свом и туђем)* 

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

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

реченица) 

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

Средњи CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

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

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 

Напредн

и 
CJ.3.3.5. 

познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних 

предикатских реченица) 

Напредн

и  
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 
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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.1.4.8. 
има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, 

књижевно и уметничко наслеђе* 

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

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 

Напредн

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

Напредн

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

Напредн

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

 

Напредн

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

Напредн

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

Основни CJ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и графиконе 

Средњи CJ.2.1.2. 
познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко приповедање, расправа, 

реклама) 

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

примерима 

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

тексту 

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



и  (према датим критеријумима) 

Напредн

и  
CJ.3.1.4. 

чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке легенде, табеле, дијаграме и 

графиконе 
 

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.1.2.5. 
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.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 

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

Напредн

и 
CJ.3.2.1. 

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

поднаслове деловима текста 

Напредн

и 
CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста 

Напредн

и  
CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

 

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

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

9
. 
Н

ем
и

р
и

 

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
 

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.1.3.6. 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.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 



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

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

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

реченица) 

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

Средњи  CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

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

Напредн

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

Напредн

и 
CJ.3.3.6. 

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

терминологију у вези с њима) 

Напредн

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

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* 

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 
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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 

Напредн

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

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



и 

Напредн

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

Напредн

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

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 

 

ЦИЉ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку 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 овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења 

страног језика.  

ЗАДАЦИ наставе страног језика у основном образовању стога јесу:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе страног језика сврха, циљеви и 

задаци образовања, као и циљеви наставе страног језика буду у пуној мери реализовани  

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,  

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз 

уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији,  

- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.  

- 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,  



- ученик треба да усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да 

настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика.  

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у 

контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са 

говорницима других језика.  

 

Оперативни задаци по језичким вештинама: 

Разумевање говора  

Ученик треба да:  

- разуме краће дијалоге (до15 реплика / питања и одговора), приче, друге врсте текстова и песме о темама предвиђеним 

наставним програмом, које чује уживо, или са аудио-визуелних записа  

- разуме општи садржај и издвоји кључне информације из краћих аутентичних текстова из свакодневног живота после 1-2 

слушања (обавештења са разгласа на станици, аеродрому, у супермаркету или у школи)  

- разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на часу (позив на 

групну активност, заповест, упутство, догађај из непосредне прошлости, планови за блиску будућност, свакодневне 

активности, жеље и избори, итд.)  

- разуме краће рекламе, радио и ТВ емисије о темама предвиђеним наставним програмом.  

 

Разумевање писаног текста  

Ученик треба да:  

- разуме краће текстове (до 200 речи), који садрже већи проценат познатих језичких елемената, интернационализама, 

структуралних и лексичких, а чији садржај је у складу са развојним и сазнајним карактеристикама, искуством и 

интересовањима ученика  



- разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипове, ТВ програм, биоскопски програм, ред вожње, 

информације на јавним местима итд.) користећи језичке елементе предвиђене наставним програмом  

- проналази и издваја предвидљиве информације у текстовима из свакодневног окружења (писма, краћи новински чланци, 

упутства о употреби, огласи, плакати, каталози)  

- може да изведе закључак о могућем значењу непознатих речи ослањајући се на општи смисао текста са темом из 

свакодневног живота  

- разуме краће текстове у вези са градивом других предмета, ослањајући се на општи смисао текста и претходно стечена знања.  

 

Усмено изражавање  

Ученик треба да:  

- усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером и са степеном формалности говорне ситуације 

- поред информација о себи и свом окружењу описује или извештава у неколико реченица о догађајима и активностима 

(познату радњу или ситуацију) у садашњости, прошлости и будућности, користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре)  

- препричава и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и усмених текстова на теме предвиђене 

наставним програмом као и на теме из других наставних предмета користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре)  

- у неколико реченица изражава своја осећања, мишљење и ставове аргументујући их (допадање, недопадање, противљење, 

итд.), користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре)  

- једноставним речима описује лица, догађаје, ситуације и предмете из окружења и упоређује их са другима из области свог 

интересовања као и из одређених садржаја других наставним предмета.  

 

Интеракција  

Ученик треба да:  



- у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе у вези с контекстом учионице, као и о 

свим осталим темама предвиђеним наставним програмом (укључујући и размену мишљења и ставова према стварима, појавама 

из домена њиховог интересовања, свакодневног живота и живота младих, користећи познате морфосинтаксичке структуре и 

лексику)  

- учествује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације (тражи реч, не прекида саговорника, пажљиво слуша 

друге, итд.)  

- да одговори на ограничен број непосредних питања која се надовезују уз могућност да му се понове и пружи помоћ при 

формулисању одговора.  

 

Писмено изражавање  

Ученик треба да:  

- пише реченице и краће текстове (до 100 речи) чију кохерентност и кохезију постиже користећи познате језичке елементе у 

вези са познатим писаним текстом или визуелним подстицајем  

- записује кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или прочитао  

- користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље личне поруке, честитке, користи електронску 

пошту, пише лична писма и сл.)  

- у кратким формалним писмима (обавештење професорима, суседима, тренеру) примењује облике обраћања, молбе, поздрава 

и захваљивања  

- записује планове, задатке и друге захтеве који му се усмено саопштавају.  

 

 

Медијација  

У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се споразумеју, ученик треба да:  

- усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на матерњи  



- писмено преноси једноставне поруке и објашњења  

- препричава садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције  

- започиње краћи разговор о познатим темама., одржава континуитет и завршава га.  

 

Доживљај и разумевање књижевног текста  

- може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту (песма, скраћена верзија приче, музичка песма), 

користећи вербална и невербална средства изражавања (цртежи, моделирање, глума)  

- препознаје у тексту елементе културе земаља чији језик учи. 

 

Знања о језику и стратегије учења  

Ученик треба да:  

- препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом (на пример: препознаје и користи глаголске 

облике који изражавају садашњост, прошлост и будућност, употребљава прилоге и придеве)                                                                                 

- поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине (на пример: познаје и употребљава везнике за 

координацију)  

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости)  

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима  

- уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који учи  

- разуме значај употребе интернационализама  

- примењује компензационе стратегије и то тако што:  

1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме;  

2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна (друга, наставника, итд)  

3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним текстовима  



4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим текстовима; илустрације и други визуелни 

елементи у писменим текстовима)  

5. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у матерњем језику  

6. тражи значење у речнику  

7. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате (нпр. аутомобил уместо возило)  

8. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / мимиком  

9. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења (генерализација, индукција, дедукција, 

инференција и позитивни трансфер). 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

Назив теме Обрада Утврђивање 
Остали типови 

часова 

Укупан број 

часова  

1. PAST AND PRESENT 3 8 3 14 

2. FAME AND FORTUNE 5 4 4 13 

3. HEALTH AND SAFETY 4 5 1 10 

4. 

HEROES , REPORTED 

REQUESTS, COMMANDS 

& ADVICE 

5 6 2 13 

5. OUR ENVIRONMENT 4 4 4 12 

6. 

RELATIONSHIPS,  

SECOND CONDITIONAL 

 

3 5 2 10 

   Укупан број часова 24 32 16 72 

 



Р. бр.  

теме 
Област/ Тема 

Број 

ча-

сова 

Активности 

ученика у 

бразовно-                           

-васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-               

васпитном раду 

Облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

1. 
PAST AND 

PRESENT 
14 

активно слушање 

читање, писање 

драматизација  

дијалога, активно 

учествовање у 

разговору, рад у 

пару: 

мини - дијалози 

рад у групи:  

мини – пројекти, 

препричавање, 

граматичка вежбања 

-писање краћих 

текстова 

-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 

-охрабривање ученика да  

посматрањем сами  

откривају  

језичке законитости и  

правила 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

Ученици: 

- комуницирају о свакодневним и 

тренутним / привременим радњама, и 

радњама у будућности, писмено и 

усмено; 

- разговарају о искуствима везаним за 

радну праксу и плановима за будућност; 

изразе своја предвиђања; 

- могу да опишу догађаје и искуства из 

прошлости, писмено и усмено; 

- знају да кажу шта су некада радили, а 

сада више не; 

- разумеју суштину и детаље новинског 

чланкаи историјског текста који читају / 

слушају; 

- могу да опишу делове одеће – боју, 

дизајн, модел; 

- знају да изразе мишљење о одећи коју 

купују и вешто комуницирају са 

продавцем; 

- умеју да разговарају о свакодневним 

догађајима из школског и ваншколског 

живота; 

- могу да писмено даопишу важне 

догађаје из живота и напишу интервју; 

-могу да повезују учење и знање 

енглеског језика са наставним садржајима 

из различитих предмета и наставно - 

научних области – Историја (материјали); 

интеркултурални аспекти (Историја 

Енглеске). 

- умеју да планирају понављање градива; 

- могу да препознају које су им јаке и 



слабе стране; 

- умеју да систематизују и класификују 

градиво; 

- примењујустечена знања и вештине; 

- користе време понављања и резултате 

теста као показатељ шта треба да појачају 

и додатно увежбавају. 

2. 
FAME AND 

FORTUNE 
13 

Активно 

учествовање  

у разговору, 

рад у пару и групи, 

договори и мини – 

пројекти, 

- писање краћих 

текстова 

 

-излаже градиво кроз  

питања, 

захтеве, објашњава нове  

речи и  

изразе, 

-даје упутства за рад, 

-води и усмерава  

интеракцијски  

однос у учионици, 

-упућује на проширивање  

речника, 

-охрабривање ученика да  

посматрањем сами откривају  

језичке законитости и  

правила, 

- процена рада и напретка 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

Ученици: 

- могу да комуницирају о искуствима; 

- умеју да разговарају о филму, слави и 

славним личностима; 

- могу да изразе своје ставове о играма на 

срећу и ријалити емисијама; 

- комуницирају са наставницима с 

поштовањем и уважавањем и преузимају 

одговорност за своје поступке; 

- могу да комуницирају о деловима 

рачунара; 

- разумеју суштину и детаље текста о 

филму, слави и ријалити емисијама који 

читају; 

- разумеју суштину и детаље фото приче 

коју читају и могу да предвиде њен 

наставак; 

- разумеју суштину и детаље ТВ емисије 

коју слушају (игре на срећу); 

- могу да напишу своју или нечију 

биографијукраћи текст о славним 

личностима; 

- могу да повезују учење и знање 

енглеског језика са наставним садржајима 

из различитих предмета и наставно - 

научних области – ИТ(делови рачунара); 

инеркултурални аспекти (навике читања у 

ВБ). 

- умеју да планирају понављање градива; 



- могу да препознају које су им јаке и 

слабе стране; 

- умеју да систематизују и класификују 

градиво; 

- примењују стечена знања и вештине у 

непознатом контексту; 

- користе време понављања и резултате 

теста као показатељ шта треба да појачају 

и додатно увежбавају. 

3. 
HEALTH AND 

SAFETY 
10 

кроз причање и 

слушање размена 

идеја и мишљења 

рад у пару и групи, 

граматичка вежбања 

повезивање  знања 

са стеченим, 

- писање текста на 

основу слика 

 

-увежбава нову граматичку  

партију 

-даје упутства за рад 

-усмерава дискусију 

-инасистира на  

самосталном постављању 

 питања 

- процена рада и напретка 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

Ученици: 

- могу да комуницирају о телу и мерама 

заштите, о здрављу,повредама и 

болестима, начину лечења и здравим 

стиловимаживотаи  начину исхранe; 

- могу да дају претпоставке и савете и 

изразе слагање и неслагање; 

- могу да дају детаљније описе; 

- знају да користе изразе и речи које се 

користе у свакодневној комуникацији; 

-разумеју детаље текста о деловима тела 

који читају / слушају; разумеју суштину и 

детаље кратких пасуса о начину исхране 

које читају; разумеју суштину и детаље 

фото приче о тинејџерима коју читају; 

- разумеју суштину и детаље разговора са 

лекаром који слушају; 

-могу да напишу краћи текст о личним 

преференцијама и брошуру о здрављу; 

- могу да повезују учење и знање 

енглеског језика са наставним садржајима 

из различитих предмета и наставно-

научних области – Биологија (витамини и 

минерали); интеркулту-рални аспекти 

(спортови у ВБ). 

4. 
HEROES , 

REPORTED 
13 

повезивање  

предходних знања са 

-води и усмерава  

интеракцијски однос у  

-фронтални 

-индивидуални 

Ученици: 

- могу да разговарају о историјским 



REQUESTS, 

COMMANDS & 

ADVICE 

стеченим 

рад у пару и групи 

(израда мини - 

пројекта) 

кроз активно 

причање  

и слушање размена 

идеја и мишљења 

--писање текста на 

 основу слика 

-богаћење 

вокабулара 

учионици 

-мотивише ученике да  

изразе сопствено мишљење  

уз аргументацију 

 

-групни 

-рад у пару 

личностима и легендама; 

- могу да кажу шта виде, чују, осећају; 

- умеју да упуте учтиве молбе; 

- знају да кажу какав је неко и какво је 

нешто; 

- умеју да комуницирају о типовима 

личности; 

- умеју да користе изразе и речи за реалну 

свакодневну комуникацију; 

- разумеју суштину и детаље историјског 

текста, садржај стрипа и дијалога у 

ресторану  који читају; 

-разумеју суштину и детаље 

дескриптивног текста који слушају; 

- могу да напишу дескриптивни текст по 

моделу (имагинарни догађај из 

прошлости) и дужи текст о херојима или 

легендарним личностима; 

- могу да повезују учење и знање 

енглеског језика са наставним садржајима 

из различитих предмета и наставно- 

научних области – Ликовна уметност 

(опис уметничке слике); интеркултурални 

аспекти (легенда о Робин Худу); 

- умеју да планирају понављање градива; 

- могу да препознају које су им јаке и 

слабе стране; 

- умеју да систематизују и класификују 

градиво; 

- примењују стечена знања и вештине у 

непознатом контексту; 

- користе време понављања и резултате 

теста као показатељ шта треба да појачају 

и додатно увежбавају. 

5. 
OUR 

ENVIRONMENT 
12 

активно слушање 

читање, писање 

-даје ученицима  

објашњења 

-фронтални 

-индивидуални 

Ученици: 

- могу да комуницирају о климатским 



драматизација  

дијалога, активно 

учествовање у 

разговору, рад у 

пару: 

мини - дијалози 

рад у групи:  

мини – пројекти, 

препричавање, 

граматичка вежбања 

-писање краћих 

текстова 

и обавештења 

-одговара на питања  

ученика и поставља  

питања 

-води и усмерава  

интеракцијски  

однос у учионици 

-инсистира на правилном  

изражавању и писању 

-охрабривање ученика да  

посматрањем сами  

откривају  

језичке законитости и 

 правила 

 

-групни 

-рад у пару 

променама, еколошким темама и 

проблемима угрожености животињских 

врста; 

- могу да изразе забринутост, трему, 

страх; 

- умеју да изразе емпатију; 

- разумеју суштину и детаље текста о 

климат- 

ским променама, еколошким проблемима 

и угроженим врстама који читају; 

разумеју суштину и детаље прочитаног 

дијалога који се односи на изражавање 

забринутости и емпатије; 

- разумеју суштину и детаље текста о 

еколошким проблемима и биогориву који 

слушају; 

-ефикасно користе облике пасива у 

говору и писању; 

- могу да одговоре на питања из анкете и 

активно учествују у дискусији; 

- могу да напишу кратак извештај о 

еколошкој несрећи; 

- могу да повезују учење и знање 

енглеског језика са наставним садржајима 

из различитих предмета и наставно- 

научних области – Географија (ветрови); 

интеркултурални аспекти (текст о 

Аустралији); 

- умеју да планирају понављање градива; 

- могу да препознају које су им јаке и 

слабе стране; 

- умеју да систематизују и класификују 

градиво; 

- примењују стечена знања и вештине; 

- користе време понављања и резултате 

теста као показатељ шта треба да појачају 



 

 

Начин остваривања програма: 

- 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 

и додатно увежбавају. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

RELATIONSHIP

S,  SECOND 

CONDITIONAL 

 

 

 

 

 

10 

активно слушање 

читање, писање 

драматизација  

дијалога, активно 

учествовање у 

разговору, рад у 

пару: 

мини - дијалози 

рад у групи:  

мини – пројекти, 

препричавање, 

граматичка вежбања 

-писање краћих 

текстова 

-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 

-охрабривање ученика да  

посматрањем сами  

откривају  

језичке законитости и  

правила 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

Ученици: 

- могу да комуницирају о пријатељству, 

јазу генерација, тинејџерским 

проблемима; 

- умеју да кажу када ће нешто урадити 

или када ће се нешто догодити;  

- знају да дају савете и изразе намерe; 

- разумеју суштину и детаље 

традиционалне басне, новинске рубрике 

„Драга Савета“ и дијалога који се односи 

на изражавање намера и разлога које 

читају; 

- разумеју суштину и детаље радио 

програма о јазу генерација који чују; 

- могу да напишу писмо за новинску 

рубрику „Драга Савета“; 

- могу да повезују учење и знање 

енглеског језика са наставним садржајима 

из различитих предмета и наставно- 

научних области – Грађанско васпитање 

(Европска унија); интеркултурални 

аспекти (типичан породични викенд у 

ВБ); 

- могу да изразе неодређене количине;  

- могу да упореде и ближе опишу радње; 

- могу да систематизују кључне језичке 

стуктуре. 



- 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,  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; 

- 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. 

 

 

Р. 

бр. 
Наставна тема 

Ук. 

бр. 

час 

Бр. 

час. 

oбр. 

Бр. 

час.  

oст. 

обл. 

Oбразовни стандарди Форма и динамика провере ОС 

Основни 

ниво 

Средњи 

ниво 

Напредни 

ниво 

Форма провере 

ОС 

 

динамика 

провере  

1. 
PAST AND 

PRESENT 
14 3 11 

ПСТ.1.1.1 

ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.4.  

ПСТ.1.1.5.  

ПСТ.1.1.7.  

ПСТ.1.1.8.  

ПСТ.1.1.10.  

ПСТ.1.1.11  

ПСТ.1.1.12.  

ПСТ.1.1.13.  

ПСТ.1.1.16.  

ПСТ.1.1.17. 

ПСТ.1.1.21.  

ПСТ.2.1.1.  

ПСТ.2.1.2.  

ПСТ.2.1.3.  

ПСТ.2.1.6.  

ПСТ.2.1.7.  

ПСТ.2.1.14.  

ПСТ.2.1.16.  

ПСТ.2.1.18.  

ПСТ.2.1.22.  

ПСТ.2.1.23.  

ПСТ.2.1.24.  

ПСТ.2.1.25.  

ПСТ.2.2.1.  

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.1.1.  

ПСТ.3.1.2.  

ПСТ.3.1.3.  

ПСТ.3.1.6.  

ПСТ.3.1.8.  

ПСТ.3.1.10. 

ПСТ.3.1.11.  

ПСТ.3.1.14.  

ПСТ.3.1.16.  

ПСТ.3.1.18.  

ПСТ.3.1.19.  

ПСТ.3.1.20.  

ПСТ.3.1.23.  

ПСТ.3.1.24. 

Ангажовање на 

часовима 

редовне наставе  

Израда домаћих 

задатака 

Писмена 

провера - тест 

 

 

 

Динамика провере 

остварености ОС  

ће се одвијати 

континуирано 

током реализације 

свих наставних 

тема. 



ПСТ.1.1.22.  

ПСТ.1.2.1.  

ПСТ.1.2.2.  

ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.1.3.1. 

ПСТ.1.3.2.  

ПСТ.1.3.3.  

ПСТ.2.2.3.  

ПСТ.2.2.4.  

ПСТ.2.3.2.  

ПСТ.2.3.5. 

ПСТ.2.3.6.  

ПСТ.3.1.25. 

ПСТ.3.1.26. 

ПСТ.3.1.27. 

ПСТ.3.1.30. 

ПСТ.3.1.31.  

ПСТ.3.1.32.  

ПСТ.3.2.1. 

ПСТ.3.2.2. 

ПСТ.3.2.3.  

ПСТ.3.3.5. 

ПСТ.3.3.6. 

ПСТ.3.3.8.  

2. 
FAME AND 

FORTUNE 

 

13 5 8 

ПСТ.1.1.1 

ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.5. 

ПСТ.1.1.7. 

ПСТ.1.1.8. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.18. 

ПСТ.1.1.19. 

ПСТ.1.1.22. 

ПСТ.1.2.1. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.1.3.1. 

ПСТ.1.3.2.   

 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.2.  

ПСТ.2.1.3.  

ПСТ.2.1.6. 

ПСТ.2.1.7.  

ПСТ.2.1.14. 

ПСТ.2.1.16.  

ПСТ.2.1.18. 

ПСТ.2.1.19. 

ПСТ.2.1.22. 

ПСТ.2.1.23. 

ПСТ.2.1.24. 

ПСТ.2.1.25. 

ПСТ.2.2.1. 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.2.3. 

ПСТ.2.2.4.  

ПСТ.2.3.2.  

ПСТ.2.3.5.  

ПСТ.2.3.6.  

ПСТ.3.1.1.  

ПСТ.3.1.2.  

ПСТ.3.1.3.  

ПСТ.3.1.6.  

ПСТ.3.1.8.  

ПСТ.3.1.10.  

ПСТ.3.1.11. 

ПСТ.3.1.16. 

ПСТ.3.1.18. 

ПСТ.3.1.19. 

ПСТ.3.1.20. 

ПСТ.3.1.25. 

ПСТ.3.1.26.  

ПСТ.3.1.27. 

ПСТ.3.1.29.  

ПСТ.3.1.30. 

ПСТ.3.1.31.  

ПСТ.3.1.32.  

ПСТ.3.2.1.  

ПСТ.3.2.2. 

ПСТ.3.2.3.  

Ангажовање на 

часовима 

редовне наставе  

 

Израда домаћих 

задатака 

Писмена 

провера – 

писмени задатак 



ПСТ.3.3.2.  

ПСТ.3.3.5. 

ПСТ.3.3.6.  

ПСТ.3.3.8.  

3. 
HEALTH AND 

SAFETY 
10 4 6 

ПСТ.1.1.1 

ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.5. 

ПСТ.1.1.7. 

ПСТ.1.1.8. 

ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.1.1.13. 

ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.1.17. 

ПСТ.1.1.21. 

ПСТ.1.1.22. 

ПСТ.1.2.1. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.1.3.1. 

ПСТ.1.3.2.  

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.2. 

ПСТ.2.1.3. 

ПСТ.2.1.6. 

ПСТ.2.1.7. 

ПСТ.2.1.14. 

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.1.18. 

ПСТ.2.1.19. 

ПСТ.2.1.22. 

ПСТ.2.1.23. 

ПСТ.2.1.24. 

ПСТ.2.1.25. 

ПСТ.2.2.1. 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.2.3. 

ПСТ.2.2.4. 

ПСТ.2.3.5. 

ПСТ.2.3.6.  

ПСТ.3.1.1.  

ПСТ.3.1.2.  

ПСТ.3.1.3. 

ПСТ.3.1.6. 

ПСТ.3.1.8. 

ПСТ.3.1.10. 

ПСТ.3.1.11. 

ПСТ.3.1.14. 

ПСТ.3.1.16. 

ПСТ.3.1.18. 

ПСТ.3.1.19. 

ПСТ.3.1.20.  

ПСТ.3.1.24.  

ПСТ.3.1.25.  

ПСТ.3.1.26.  

ПСТ.3.1.27. 

ПСТ.3.1.30. 

ПСТ.3.1.31.  

ПСТ.3.1.32.  

ПСТ.3.2.1.  

ПСТ.3.2.2.  

ПСТ.3.2.3. 

ПСТ.3.3.5. 

ПСТ.3.3.6. 

ПСТ.3.3.8.  

Ангажовање на 

часовима 

редовне наставе  

 

Израда домаћих 

задатака 

4. 

HEROES, 

REPORTED 

REQUESTS, 

COMMANDS & 

13 5 8 

ПСТ.1.1.1 

ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3.  

ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.2. 

ПСТ.2.1.3.  

ПСТ.3.1.1.  

ПСТ.3.1.2.  

ПСТ.3.1.3.  

Ангажовање на 

часовима 

редовне наставе  

 



ADVICE ПСТ.1.1.5.  

ПСТ.1.1.7.  

ПСТ.1.1.8.  

ПСТ.1.1.11.  

ПСТ.1.1.13.  

ПСТ.1.1.17 

ПСТ.1.1.20.  

ПСТ.1.1.21.  

ПСТ.1.1.22.  

ПСТ.1.2.1.  

ПСТ.1.2.2.  

ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.1.3.1. 

ПСТ.1.3.2.  

ПСТ.1.3.3. 

ПСТ.1.3.4.  

ПСТ.2.1.7.  

ПСТ.2.1.8.  

ПСТ.2.1.9.. 

ПСТ.2.1.12.  

ПСТ.2.1.13.  

ПСТ.2.1.14.  

ПСТ.2.1.16.  

ПСТ.2.1.19.  

ПСТ.2.1.20.  

ПСТ.2.1.23. 

ПСТ.2.1.24.  

ПСТ.2.1.25. 

ПСТ.2.2.1.  

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.2.3.  

ПСТ.2.2.4. 

ПСТ.2.3.5. 

ПСТ.2.3.6.  

ПСТ.2.3.7. 

ПСТ.2.3.8.  

ПСТ.3.1.6.  

ПСТ.3.1.8.  

ПСТ.3.1.10.  

ПСТ.3.1.11.  

ПСТ.3.1.14.  

ПСТ.3.1.16.  

ПСТ.3.1.18.  

ПСТ.3.1.19.  

ПСТ.3.1.20.  

ПСТ.3.1.24. 

ПСТ.3.1.25. 

ПСТ.3.1.26. 

ПСТ.3.1.27. 

ПСТ.3.1.30.. 

ПСТ.3.1.31.  

ПСТ.3.1.32.  

ПСТ.3.2.1.  

ПСТ.3.2.2.  

ПСТ.3.2.3. 

ПСТ.3.2.4. 

ПСТ.3.3.1. 

ПСТ.3.3.5. 

ПСТ.3.3.6. 

ПСТ.3.3.8. 

ПСТ.3.3.9.  

Израда домаћих 

задатака 

 

Писмена 

провера - тест 

 

 

 

5. OUR 

ENVIRONMENT 
12 4 8 

ПСТ.1.1.1 

ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.5. 

ПСТ.1.1.7. 

ПСТ.1.1.8. 

ПСТ.1.1.9. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.2. 

ПСТ.2.1.3. 

ПСТ.2.1.6. 

ПСТ.2.1.7. 

ПСТ.2.1.8.  

ПСТ.2.1.14. 

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.3.1.1.  

ПСТ.3.1.2.  

ПСТ.3.1.3. 

ПСТ.3.1.6.  

ПСТ.3.1.8. 

ПСТ.3.1.10. 

ПСТ.3.1.11.  

Ангажовање на 

часовима 

редовне наставе  

 

Израда домаћих 

задатака 

 

Писмена 



ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.1.1.13. 

ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.1.17. 

ПСТ.1.1.21. 

ПСТ.1.1.22. 

ПСТ.1.2.1. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.1.3.1. 

ПСТ.1.3.2.  

ПСТ.2.1.18.  

ПСТ.2.1.19. 

ПСТ.2.1.22.  

ПСТ.2.1.23. 

ПСТ.2.1.24.  

ПСТ.2.1.25 

ПСТ.2.2.1.  

ПСТ.2.2.2.  

ПСТ.2.2.3.  

ПСТ.2.2.4.  

ПСТ.2.3.5.  

ПСТ.2.3.6.  

ПСТ.2.3.7.  

ПСТ.3.1.14.  

ПСТ.3.1.16.  

ПСТ.3.1.18.  

ПСТ.3.1.19.  

ПСТ.3.1.20.  

ПСТ.3.1.24. 

ПСТ.3.1.25.  

ПСТ.3.1.27.  

ПСТ.3.1.30.. 

ПСТ.3.1.31.  

ПСТ.3.1.32.  

ПСТ.3.2.1.  

ПСТ.3.2.2. 

ПСТ.3.2.3. 

ПСТ.3.3.1. 

ПСТ.3.3.3.  

ПСТ.3.3.5.  

ПСТ.3.3.6.  

ПСТ.3.3.8.  

провера – 

писмени задатак 
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RELATIONSHIPS, 

SECOND 

CONDITIONAL 
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ПСТ.1.1.1 

ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.5. 

ПСТ.1.1.7. 

ПСТ.1.1.8. 

ПСТ.1.1.9. 

ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.1.1.13. 

ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.1.17. 

ПСТ.1.1.21. 

ПСТ.1.1.22. 

ПСТ.2.1.1.  

ПСТ.2.1.2.  

ПСТ.2.1.3.  

ПСТ.2.1.6.  

ПСТ.2.1.7.  

ПСТ.2.1.8. 

ПСТ.2.1.12.  

ПСТ.2.1.14. 

ПСТ.2.1.16.  

ПСТ.2.1.18.  

ПСТ.2.1.19.  

ПСТ.2.1.21. 

ПСТ.3.1.1.  

ПСТ.3.1.2.  

ПСТ.3.1.3.  

ПСТ.3.1.6. 

ПСТ.3.1.8.  

ПСТ.3.1.10.  

ПСТ.3.1.11.  

ПСТ.3.1.14.  

ПСТ.3.1.16.  

ПСТ.3.1.18.  

ПСТ.3.1.19.  

ПСТ.3.1.20.  

Ангажовање на 

часовима 

редовне наставе  

 

Израда домаћих 

задатака 

 



ПСТ.1.2.1. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.1.3.1. 

ПСТ.1.3.2.  

ПСТ.2.1.22.  

ПСТ.2.1.23.  

ПСТ.2.1.24.  

ПСТ.2.1.25.  

ПСТ.2.2.1.  

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.2.3. 

ПСТ.2.2.4. 

ПСТ.2.3.1. 

ПСТ.2.3.2. 

ПСТ.2.3.3. 

ПСТ.2.3.4.  

ПСТ.3.1.24.  

ПСТ.3.1.25.  

ПСТ.3.1.26.  

ПСТ.3.1.27.  

ПСТ.3.1.30.  

ПСТ.3.1.31.  

ПСТ.3.1.32.  

ПСТ.3.2.1.  

ПСТ.3.2.2.  

ПСТ.3.2.3.  

ПСТ.3.3.1.  

ПСТ.3.3.2.  

ПСТ.3.3.3.  

ПСТ.3.3.4.  

                                          

           УКУПНО 
72 24 48  

 

Образовни стандарди:  

САДРЖАЈ 

ПРОГРАМА 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО  НАПРЕДНИ НИВО 

PAST AND 

PRESENT 

ПСТ.1.1.1 Разуме 

фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и 

спором говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме 

једноставне поруке и 

питања која се односе на 

једноставне информације и 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2–

3) саопштења, упутстава, молби 

који се односе на његове потребе и 

интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и 

главне информације из разговора 

двоје или више (са)говорника о 

блиским и познатим темама, 

уколико се говори разговетно и 

ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, 

упутстава, молби итд. који се тичу његових 

потреба и интересовања. 

ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне 

информације у аутентичном разговору два или 

више (са)говорника, уколико се говори разговетно 

и умереним темпом. 

ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и главне 

информације јасно артикулисаних монолошких 



непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, 

једноставна, разговетно и 

споро изговорена упутства.  

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка 

саопштења и питања која се 

односе на познате / блиске 

теме. 

ПСТ.1.1.5. Разуме предмет 

једноставног разговора 

других лица о познатим / 

блиским темама (нпр. личне 

и породичне ствари, 

непосредно окружење) 

уколико се говори споро и 

разговетно. 

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке 

поруке које се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење (нпр. 

писма, мејлови итд.) 

ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, 

појединачна упутства која 

се тичу његових 

непосредних потреба, 

уколико укључују визуелне 

елементе. 

ПСТ.1.1.10. Успоставља и 

одржава друштвени контакт 

користећи једноставна 

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.2.1.6. Разуме општи смисао и 

главне информације у краћим 

порукама, писмима, мејловима о 

блиским темама.  

ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2–

3) упутстава која се тичу његових 

непосредних потреба (нпр. 

оријентација у простору, употреба 

уређаја и апарата, правила игре и 

сл.), праћена визуелним 

елементима. 

ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује 

себе и своје непосредно окружење, 

свакодневне активности, искуства 

из прошлости користећи 

једноставна језичка средства. 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и 

недопадање, слагање и неслагање и 

једноставним језичким средствима 

даје кратко објашњење. 

ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким 

средствима пореди људе, ствари и 

излагања, прича, презентација и предавања на 

узрасно адекватне и блиске теме, уз одговарајућу 

визуелну подршку. 

ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да 

издвоји већину релевантних информација у 

порукама, писмима и мејловима о блиским 

темама. 

ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и главне 

информације различитих врста текстова са 

интернета или других писаних медија који су у 

складу са узрастом и интересовањима ученика. 

ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и 

садржаја појединачних делова открива значења 

непознатих речи и конструкција. 

ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена 

осећања, жеље и расположења. 

ПСТ.3.1.14. Проналази потребне информације у 

речницима, енциклопедијама, брошурама и на 

интернет страницама. 

ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и 

околину, школски контекст и приватан живот, 

свакодневне навике, искуства/догађаје из 

прошлости и планове за будућност. 

ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада 

или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто 

нешто воли или не; на једноставан начин износи и 

образлаже своје ставове и мишљења. 

ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, уме да 

тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу 

расположивим језичким средствима. 



језичка средстава приликом 

поздрављања, 

представљања, 

добродошлице, окончања 

комуникације, 

захваљивања. 

ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе 

и уз помоћ саговорника, 

саопштава основне 

информације о себи и свом 

непосредном окружењу, 

тражи одређени предмет, 

користећи кратке 

једноставне исказе.  

ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, 

описује или представља 

људе, предмете у 

свакодневној употреби, 

места, уобичајене 

активности користећи 

најједноставнија језичка 

средства. 

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.  

појаве. 

ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не 

разуме и тражи помоћ вербалним и 

невербалним средствима. 

ПСТ.2.1.22. Саставља краће 

текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу. 

ПСТ.2.1.23. Описује искуства, 

активности и догађаје из прошлости 

користећи једноставније језичке 

структуре и увежбану лексику. 

ПСТ.2.1.24. На матерњем језику 

преноси саговорнику општи смисао 

и појединачне информације краћих 

и једноставнијих писаних текстова 

опште информативне природе. 

ПСТ.2.1.25. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најважније информације краћег 

усменог исказа. 

ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво 

изговара већину гласова и 

гласовних група, уз одређена 

прозодијска ограничења (акценти, 

интонација, дужина). 

ПСТ.2.2.2. Правилно записује 

фреквентне и увежбане речи, 

познаје и примењује одређени број 

основних правописних правила. 

ПСТ.2.2.3. Познаје и користи 

ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на 

задату тему и одговара на питања која се односе 

на њу. 

ПСТ.3.1.23. Пише обична и електронска писма у 

којима са пријатељима и познаницима договара 

активности и једноставним језичким средствима 

обрађује/спомиње узрасно релевантне теме. 

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.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног 

језичког материјала на узрасно адекватне теме.  

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 



ПСТ.1.1.16. Пише 

једноставне податке о себи 

и лицима из блиског 

окружења, у обрасцима, 

упитницима или табелама.  

ПСТ.1.1.17. Пише краће 

белешке о важним 

информацијама и 

тренутним потребама. 

ПСТ.1.1.21. На матерњем 

језику преноси саговорнику 

општи смисао јавних 

натписа и краћих текстова 

опште информативне 

природе (плаката, 

транспарената, јеловника...) 

ПСТ.1.1.22. На матерњем 

језику саопштава основну 

тему и најопштији садржај 

кратког усменог исказа на 

страном језику. 

ПСТ.1.2.1. Препознаје и 

разумљиво изговара 

једноставније гласове и 

најчешће гласовне групе и 

познаје основне 

интонацијске схеме 

(нарочито упитну). 

ПСТ.1.2.2. Правилно 

записује познату лексику. 

једноставније граматичке елементе 

и конструкције.  

ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени 

репертоар готових израза и 

вишечланих конструкција за 

исказивање свакодневних 

конкретних активности и потреба. 

ПСТ.2.3.2. Познаје основне 

елементе у области умећа живљења 

(начин обраћања и поздрављања, 

тачност, конвенције и сл.). 

ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике 

регија и држава у којима се страни 

језик користи као већински. 

ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове 

који владају у појединим 

екосистемима света (клима, 

географске одлике и сл.) где се 

користи страни језик. 

 

интересовањима. 

ПСТ.3.1.31. На страном језику саопштава 

једноставније информације добијене од трећег 

лица у вези с блиским комуникативним 

ситуацијама и познатим темама. 

ПСТ.3.1.32. На матерњем језику преноси 

информације, упутства, молбе, савете и сл. 

добијене од трећег лица. 

ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све 

гласове и гласовне групе, чак и у тежим 

комбинацијама гласова, уз поштовање акцентаско-

интонацијских правила или уз мање 

неправилности које не угрожавају разумевање 

поруке коју жели да саопшти. 

ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне 

ортографске неправилности које не ремете 

разумевање датог записа; познаје и примењује 

фреквентна правописна правила. 

ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број 

граматичких елемената и конструкција, 

укључујући и најчешће изузетке, као и основне 

начине творбе и флексије именица, глагола, 

придева, прилога. 

ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се 

користи страни језик. 

ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у 

глобалном контексту и код нас. 

ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих 

појава из историје циљних култура и опште 

историје. 



ПСТ.1.2.3. Познаје и 

користи ограничен број 

фреквентних морфолошких 

облика и синтаксичких 

структура у оквиру 

наученог репертоара 

језичких средстава.  

ПСТ.1.2.4. Користи 

елементарне и 

најфреквентније речи и 

изразе за обављање 

основних комуникативних 

активности. 

ПСТ.1.3.1. Познаје основне 

појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. 

начин исхране, радно 

време, навике, празници, 

разонода). 

ПСТ.1.3.2. Зна за регије и 

државе у којима се страни 

језик користи као већински. 

ПСТ.1.3.3. Познаје 

најзначајније историјске 

догађаје циљних култура. 

 

FAME AND 

FORTUNE 

ПСТ.1.1.1 Разуме 

фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2–

3) саопштења, упутстава, молби 

који се односе на његове потребе и 

интересовања. 

ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, 

упутстава, молби итд. који се тичу његових 

потреба и интересовања. 

ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне 



спором говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме 

једноставне поруке и 

питања која се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, 

једноставна, разговетно и 

споро изговорена упутства.  

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка 

саопштења и питања која се 

односе на познате / блиске 

теме. 

ПСТ.1.1.5. Разуме предмет 

једноставног разговора 

других лица о познатим / 

блиским темама (нпр. личне 

и породичне ствари, 

непосредно окружење) 

уколико се говори споро и 

разговетно. 

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке 

поруке које се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење (нпр. 

писма, мејлови итд.) 

ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, 

појединачна упутства која 

се тичу његових 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и 

главне информације из разговора 

двоје или више (са)говорника 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.2.1.6. Разуме општи смисао и 

главне информације у краћим 

порукама, писмима, мејловима о 

блиским темама.  

ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2–

3) упутстава која се тичу његових 

непосредних потреба (нпр. 

оријентација у простору, употреба 

уређаја и апарата, правила игре и 

сл.), праћена визуелним 

елементима. 

ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује 

себе и своје непосредно окружење, 

свакодневне активности, искуства 

из прошлости користећи 

једноставна језичка средства. 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и 

информације у аутентичном разговору два или 

више (са)говорника, уколико се говори разговетно 

и умереним темпом. 

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.3.1.6. Разуме општи смисао и може да 

издвоји већину релевантних информација у 

порукама, писмима и мејловима о блиским 

темама. 

ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и главне 

информације различитих врста текстова са 

интернета или других писаних медија који су у 

складу са узрастом и интересовањима ученика. 

ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и 

садржаја појединачних делова открива значења 

непознатих речи и конструкција. 

ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена 

осећања, жеље и расположења. 

ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и 

околину, школски контекст и приватан живот, 

свакодневне навике, искуства/догађаје из 

прошлости и планове за будућност. 

ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада 

или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто 

нешто воли или не; на једноставан начин износи и 

образлаже своје ставове и мишљења. 

ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, уме да 



непосредних потреба, 

уколико укључују визуелне 

елементе. 

ПСТ.1.1.10. Успоставља и 

одржава друштвени контакт 

користећи једноставна 

језичка средстава приликом 

поздрављања, 

представљања, 

добродошлице, окончања 

комуникације, 

захваљивања. 

ПСТ.1.1.18. Писаним путем 

доставља/тражи основне 

информације о 

себи/другима. 

ПСТ.1.1.19. Пише кратке и 

једноставне поруке (нпр. 

СМС, имејл, објаве на 

друштвеним мрежама) у 

којима се захваљује, 

извињава или нешто 

честита. 

ПСТ.1.1.22. На матерњем 

језику саопштава основну 

тему и најопштији садржај 

кратког усменог исказа на 

страном језику. 

ПСТ.1.2.1. Препознаје и 

разумљиво изговара 

недопадање, слагање и неслагање и 

једноставним језичким средствима 

даје кратко објашњење. 

ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким 

средствима пореди људе, ствари и 

појаве. 

ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не 

разуме и тражи помоћ вербалним и 

невербалним средствима. 

ПСТ.2.1.22. Саставља краће 

текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу. 

ПСТ.2.1.23. Описује искуства, 

активности и догађаје из прошлости 

користећи једноставније језичке 

структуре и увежбану лексику. 

ПСТ.2.1.24. На матерњем језику 

преноси саговорнику општи смисао 

и појединачне информације краћих 

и једноставнијих писаних текстова 

опште информативне природе. 

ПСТ.2.1.25. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најважније информације краћег 

усменог исказа. 

ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво 

изговара већину гласова и 

гласовних група, уз одређена 

прозодијска ограничења (акценти, 

интонација, дужина). 

тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу 

расположивим језичким средствима. 

ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на 

задату тему и одговара на питања која се односе 

на њу. 

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.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног 

језичког материјала на узрасно адекватне теме.  

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.3.1.31. На страном језику саопштава 

једноставније информације добијене од трећег 

лица у вези с блиским комуникативним 

ситуацијама и познатим темама. 

ПСТ.3.1.32. На матерњем језику преноси 

информације, упутства, молбе, савете и сл. 



једноставније гласове и 

најчешће гласовне групе и 

познаје основне 

интонацијске схеме 

(нарочито упитну). 

ПСТ.1.2.2. Правилно 

записује познату лексику. 

ПСТ.1.2.3. Познаје и 

користи ограничен број 

фреквентних морфолошких 

облика и синтаксичких 

структура у оквиру 

наученог репертоара 

језичких средстава.  

ПСТ.1.2.4. Користи 

елементарне и 

најфреквентније речи и 

изразе за обављање 

основних комуникативних 

активности. 

ПСТ.1.3.1. Познаје основне 

појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. 

начин исхране, радно 

време, навике, празници, 

разонода). 

ПСТ.1.3.2. Зна за регије и 

државе у којима се страни 

језик користи као већински. 

 

ПСТ.2.2.2. Правилно записује 

фреквентне и увежбане речи, 

познаје и примењује одређени број 

основних правописних правила. 

ПСТ.2.2.3. Познаје и користи 

једноставније граматичке елементе 

и конструкције.  

ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени 

репертоар готових израза и 

вишечланих конструкција за 

исказивање свакодневних 

конкретних активности и потреба. 

ПСТ.2.3.2. Познаје основне 

елементе у области умећа живљења 

(начин обраћања и поздрављања, 

тачност, конвенције и сл.). 

ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике 

регија и држава у којима се страни 

језик користи као већински. 

ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове 

који владају у појединим 

екосистемима света (клима, 

географске одлике и сл.) где се 

користи страни језик. 

 

добијене од трећег лица. 

ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све 

гласове и гласовне групе, чак и у тежим 

комбинацијама гласова, уз поштовање акцентаско-

интонацијских правила или уз мање 

неправилности које не угрожавају разумевање 

поруке коју жели да саопшти. 

ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне 

ортографске неправилности које не ремете 

разумевање датог записа; познаје и примењује 

фреквентна правописна правила. 

ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број 

граматичких елемената и конструкција, 

укључујући и најчешће изузетке, као и основне 

начине творбе и флексије именица, глагола, 

придева, прилога. 

ПСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике 

између своје и циљних култура у области умећа 

живљења и прихвата постојање разлика; 

примењује неке основне елементе у области умећа 

живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања). 

ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се 

користи страни језик. 

ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у 

глобалном контексту и код нас. 

ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих 

појава из историје циљних култура и опште 

историје. 



HEALTH AND 

SAFETY 

ПСТ.1.1.1 Разуме 

фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и 

спором говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме 

једноставне поруке и 

питања која се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, 

једноставна, разговетно и 

споро изговорена упутства.  

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка 

саопштења и питања која се 

односе на познате / блиске 

теме. 

ПСТ.1.1.5. Разуме предмет 

једноставног разговора 

других лица о познатим / 

блиским темама (нпр. личне 

и породичне ствари, 

непосредно окружење) 

уколико се говори споро и 

разговетно. 

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке 

поруке које се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење (нпр. 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2–

3) саопштења, упутстава, молби 

који се односе на његове потребе и 

интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и 

главне информације из разговора 

двоје или више (са)говорника 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.2.1.6. Разуме општи смисао и 

главне информације у краћим 

порукама, писмима, мејловима о 

блиским темама.  

ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2–

3) упутстава која се тичу његових 

непосредних потреба (нпр. 

оријентација у простору, употреба 

уређаја и апарата, правила игре и 

сл.), праћена визуелним 

елементима. 

ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује 

себе и своје непосредно окружење, 

ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, 

упутстава, молби итд. који се тичу његових 

потреба и интересовања. 

ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне 

информације у аутентичном разговору два или 

више (са)говорника, уколико се говори разговетно 

и умереним темпом. 

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.3.1.6. Разуме општи смисао и може да 

издвоји већину релевантних информација у 

порукама, писмима и мејловима о блиским 

темама. 

ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и главне 

информације различитих врста текстова са 

интернета или других писаних медија који су у 

складу са узрастом и интересовањима ученика. 

ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и 

садржаја појединачних делова открива значења 

непознатих речи и конструкција. 

ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена 

осећања, жеље и расположења. 

ПСТ.3.1.14. Проналази потребне информације у 

речницима, енциклопедијама, брошурама и на 

интернет страницама. 

ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и 

околину, школски контекст и приватан живот, 



писма, мејлови итд.) 

ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, 

појединачна упутства која 

се тичу његових 

непосредних потреба, 

уколико укључују визуелне 

елементе. 

ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе 

и уз помоћ саговорника, 

саопштава основне 

информације о себи и свом 

непосредном окружењу, 

тражи одређени предмет, 

користећи кратке 

једноставне исказе.  

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.1.1.17. Пише краће 

белешке о важним 

свакодневне активности, искуства 

из прошлости користећи 

једноставна језичка средства. 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и 

недопадање, слагање и неслагање и 

једноставним језичким средствима 

даје кратко објашњење. 

ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким 

средствима пореди људе, ствари и 

појаве. 

ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не 

разуме и тражи помоћ вербалним и 

невербалним средствима. 

ПСТ.2.1.22. Саставља краће 

текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу. 

ПСТ.2.1.23. Описује искуства, 

активности и догађаје из прошлости 

користећи једноставније језичке 

структуре и увежбану лексику. 

ПСТ.2.1.24. На матерњем језику 

преноси саговорнику општи смисао 

и појединачне информације краћих 

и једноставнијих писаних текстова 

опште информативне природе. 

ПСТ.2.1.25. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најважније информације краћег 

усменог исказа. 

ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво 

свакодневне навике, искуства/догађаје из 

прошлости и планове за будућност. 

ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада 

или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто 

нешто воли или не; на једноставан начин износи и 

образлаже своје ставове и мишљења. 

ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, уме да 

тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу 

расположивим језичким средствима. 

ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на 

задату тему и одговара на питања која се односе 

на њу. 

обрађује/спомиње узрасно релевантне теме. 

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.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног 

језичког материјала на узрасно адекватне теме.  

ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или 

прочитан текст, ослањајући се минимално на 

језичка средства која се у њему појављују. 

ПСТ.3.1.30. На матерњем језику преноси 

саговорнику тему, садржај и главне информације 



информацијама и 

тренутним потребама. 

ПСТ.1.1.21. На матерњем 

језику преноси саговорнику 

општи смисао јавних 

натписа и краћих текстова 

опште информативне 

природе (плаката, 

транспарената, јеловника...) 

ПСТ.1.1.22. На матерњем 

језику саопштава основну 

тему и најопштији садржај 

кратког усменог исказа на 

страном језику. 

ПСТ.1.2.1. Препознаје и 

разумљиво изговара 

једноставније гласове и 

најчешће гласовне групе и 

познаје основне 

интонацијске схеме 

(нарочито упитну). 

ПСТ.1.2.2. Правилно 

записује познату лексику. 

ПСТ.1.2.3. Познаје и 

користи ограничен број 

фреквентних морфолошких 

облика и синтаксичких 

структура у оквиру 

наученог репертоара 

језичких средстава.  

изговара већину гласова и 

гласовних група, уз одређена 

прозодијска ограничења (акценти, 

интонација, дужина). 

ПСТ.2.2.2. Правилно записује 

фреквентне и увежбане речи, 

познаје и примењује одређени број 

основних правописних правила. 

ПСТ.2.2.3. Познаје и користи 

једноставније граматичке елементе 

и конструкције.  

ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени 

репертоар готових израза и 

вишечланих конструкција за 

исказивање свакодневних 

конкретних активности и потреба. 

ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике 

регија и држава у којима се страни 

језик користи као већински. 

ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове 

који владају у појединим 

екосистемима света (клима, 

географске одлике и сл.) где се 

користи страни језик. 

из краћих и једноставнијих писаних текстова 

(новинских и књижевних), примерених узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.3.1.31. На страном језику саопштава 

једноставније информације добијене од трећег 

лица у вези с блиским комуникативним 

ситуацијама и познатим темама. 

ПСТ.3.1.32. На матерњем језику преноси 

информације, упутства, молбе, савете и сл. 

добијене од трећег лица. 

ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све 

гласове и гласовне групе, чак и у тежим 

комбинацијама гласова, уз поштовање акцентаско-

интонацијских правила или уз мање 

неправилности које не угрожавају разумевање 

поруке коју жели да саопшти. 

ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне 

ортографске неправилности које не ремете 

разумевање датог записа; познаје и примењује 

фреквентна правописна правила. 

ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број 

граматичких елемената и конструкција, 

укључујући и најчешће изузетке, као и основне 

начине творбе и флексије именица, глагола, 

придева, прилога. 

ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се 

користи страни језик. 

ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у 

глобалном контексту и код нас. 

ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих 



ПСТ.1.2.4. Користи 

елементарне и 

најфреквентније речи и 

изразе за обављање 

основних комуникативних 

активности. 

ПСТ.1.3.1. Познаје основне 

појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. 

начин исхране, радно 

време, навике, празници, 

разонода). 

ПСТ.1.3.2. Зна за регије и 

државе у којима се страни 

језик користи као већински. 

појава из историје циљних култура и опште 

историје. 

HEROES , 

REPORTED 

REQUESTS, 

COMMANDS & 

ADVICE 

ПСТ.1.1.1 Разуме 

фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и 

спором говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме 

једноставне поруке и 

питања која се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, 

једноставна, разговетно и 

споро изговорена упутства.  

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2–

3) саопштења, упутстава, молби 

који се односе на његове потребе и 

интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и 

главне информације из разговора 

двоје или више (са)говорника 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 

ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, 

упутстава, молби итд. који се тичу његових 

потреба и интересовања. 

ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне 

информације у аутентичном разговору два или 

више (са)говорника, уколико се говори разговетно 

и умереним темпом. 

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.3.1.6. Разуме општи смисао и може да 

издвоји већину релевантних информација у 

порукама, писмима и мејловима о блиским 



саопштења и питања која се 

односе на познате / блиске 

теме. 

ПСТ.1.1.5. Разуме предмет 

једноставног разговора 

других лица о познатим / 

блиским темама (нпр. личне 

и породичне ствари, 

непосредно окружење) 

уколико се говори споро и 

разговетно. 

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке 

поруке које се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење (нпр. 

писма, мејлови итд.) 

ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, 

појединачна упутства која 

се тичу његових 

непосредних потреба, 

уколико укључују визуелне 

елементе. 

ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе 

и уз помоћ саговорника, 

саопштава основне 

информације о себи и свом 

непосредном окружењу, 

тражи одређени предмет, 

користећи кратке 

једноставне исказе.  

одговарајућу визуелну подршку, 

паузе и понављања. 

ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2–

3) упутстава која се тичу његових 

непосредних потреба (нпр. 

оријентација у простору, употреба 

уређаја и апарата, правила игре и 

сл.), праћена визуелним 

елементима. 

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.2.1.12. Успева да поведе и/или 

одржи разговор на блиске и познате 

теме. 

ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и 

минималну помоћ саговорника, 

размењује информације, тражи 

одређени предмет, објашњење, 

услугу, повезујући неколико краћих 

исказа у смислену целину 

ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује 

темама. 

ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и главне 

информације различитих врста текстова са 

интернета или других писаних медија који су у 

складу са узрастом и интересовањима ученика. 

ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и 

садржаја појединачних делова открива значења 

непознатих речи и конструкција. 

ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена 

осећања, жеље и расположења. 

ПСТ.3.1.14. Проналази потребне информације у 

речницима, енциклопедијама, брошурама и на 

интернет страницама. 

ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и 

околину, школски контекст и приватан живот, 

свакодневне навике, искуства/догађаје из 

прошлости и планове за будућност. 

ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада 

или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто 

нешто воли или не; на једноставан начин износи и 

образлаже своје ставове и мишљења. 

ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, уме да 

тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу 

расположивим језичким средствима. 

ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на 

задату тему и одговара на питања која се односе 

на њу. 

обрађује/спомиње узрасно релевантне теме. 

ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од неколико 



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.1.1.17. Пише краће 

белешке о важним 

информацијама и 

тренутним потребама. 

ПСТ.1.1.20. Повезује 

неколико кратких исказа у 

кратак, везани текст о 

блиским темама. 

ПСТ.1.1.21. На матерњем 

језику преноси саговорнику 

општи смисао јавних 

натписа и краћих текстова 

опште информативне 

природе (плаката, 

транспарената, јеловника...) 

ПСТ.1.1.22. На матерњем 

језику саопштава основну 

тему и најопштији садржај 

кратког усменог исказа на 

страном језику. 

ПСТ.1.2.1. Препознаје и 

разумљиво изговара 

себе и своје непосредно окружење, 

свакодневне активности, искуства 

из прошлости користећи 

једноставна језичка средства. 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и 

недопадање, слагање и неслагање и 

једноставним језичким средствима 

даје кратко објашњење. 

ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не 

разуме и тражи помоћ вербалним и 

невербалним средствима. 

ПСТ.2.1.20. Писаним путем 

доставља/тражи или преноси 

детаљније информације, 

обавештења или податке о себи и 

другима. 

ПСТ.2.1.23. Описује искуства, 

активности и догађаје из прошлости 

користећи једноставније језичке 

структуре и увежбану лексику. 

ПСТ.2.1.24. На матерњем језику 

преноси саговорнику општи смисао 

и појединачне информације краћих 

и једноставнијих писаних текстова 

опште информативне природе. 

ПСТ.2.1.25. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најважније информације краћег 

усменог исказа. 

ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво 

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.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног 

језичког материјала на узрасно адекватне теме.  

ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или 

прочитан текст, ослањајући се минимално на 

језичка средства која се у њему појављују. 

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.3.1.31. На страном језику саопштава 

једноставније информације добијене од трећег 

лица у вези с блиским комуникативним 

ситуацијама и познатим темама. 

ПСТ.3.1.32. На матерњем језику преноси 

информације, упутства, молбе, савете и сл. 

добијене од трећег лица. 

ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све 

гласове и гласовне групе, чак и у тежим 

комбинацијама гласова, уз поштовање акцентаско-

интонацијских правила или уз мање 



једноставније гласове и 

најчешће гласовне групе и 

познаје основне 

интонацијске схеме 

(нарочито упитну). 

ПСТ.1.2.2. Правилно 

записује познату лексику. 

ПСТ.1.2.3. Познаје и 

користи ограничен број 

фреквентних морфолошких 

облика и синтаксичких 

структура у оквиру 

наученог репертоара 

језичких средстава.  

ПСТ.1.2.4. Користи 

елементарне и 

најфреквентније речи и 

изразе за обављање 

основних комуникативних 

активности. 

ПСТ.1.3.1. Познаје основне 

појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. 

начин исхране, радно 

време, навике, празници, 

разонода). 

ПСТ.1.3.2. Зна за регије и 

државе у којима се страни 

језик користи као већински. 

ПСТ.1.3.3. Познаје 

изговара већину гласова и 

гласовних група, уз одређена 

прозодијска ограничења (акценти, 

интонација, дужина). 

ПСТ.2.2.2. Правилно записује 

фреквентне и увежбане речи, 

познаје и примењује одређени број 

основних правописних правила. 

ПСТ.2.2.3. Познаје и користи 

једноставније граматичке елементе 

и конструкције.  

ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени 

репертоар готових израза и 

вишечланих конструкција за 

исказивање свакодневних 

конкретних активности и потреба. 

ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике 

регија и држава у којима се страни 

језик користи као већински. 

ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове 

који владају у појединим 

екосистемима света (клима, 

географске одлике и сл.) где се 

користи страни језик. 

ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји 

повезаност појава из прошлости са 

појавама из садашњости циљних 

култура. 

ПСТ.2.3.8. Представља и укратко 

описује на циљном језику неколико 

неправилности које не угрожавају разумевање 

поруке коју жели да саопшти. 

ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне 

ортографске неправилности које не ремете 

разумевање датог записа; познаје и примењује 

фреквентна правописна правила. 

ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број 

граматичких елемената и конструкција, 

укључујући и најчешће изузетке, као и основне 

начине творбе и флексије именица, глагола, 

придева, прилога. 

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. 

ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се 

користи страни језик. 

ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у 

глобалном контексту и код нас. 

ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих 

појава из историје циљних култура и опште 

историје. 

ПСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико 

најзначајнијих личности и дела из друштвене и 

уметничке историје циљних култура у свету, које 

доводи у везу са друштвеним и уметничким 

појавама из наше историје и обрнуто. 



најзначајније историјске 

догађаје циљних култура. 

ПСТ.1.3.4. Познаје 

неколико најпознатијих 

историјских и савремених 

личности циљних култура; 

наводи и на матерњем 

језику даје основне податке 

о некој личности из циљних 

култура за коју показује 

интересовање. 

познатих личности и појава из 

циљних култура, као и оне за које 

показује интересовање. 



OUR 

ENVIRONMENT 

ПСТ.1.1.1 Разуме 

фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и 

спором говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме 

једноставне поруке и 

питања која се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, 

једноставна, разговетно и 

споро изговорена упутства.  

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка 

саопштења и питања која се 

односе на познате / блиске 

теме. 

ПСТ.1.1.5. Разуме предмет 

једноставног разговора 

других лица о познатим / 

блиским темама (нпр. личне 

и породичне ствари, 

непосредно окружење) 

уколико се говори споро и 

разговетно. 

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке 

поруке које се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење (нпр. 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2–

3) саопштења, упутстава, молби 

који се односе на његове потребе и 

интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и 

главне информације из разговора 

двоје или више (са)говорника 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.2.1.6. Разуме општи смисао и 

главне информације у краћим 

порукама, писмима, мејловима о 

блиским темама.  

ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2–

3) упутстава која се тичу његових 

непосредних потреба (нпр. 

оријентација у простору, употреба 

уређаја и апарата, правила игре и 

сл.), праћена визуелним 

елементима. 

ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и 

главне информације у краћим 

ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, 

упутстава, молби итд. који се тичу његових 

потреба и интересовања. 

ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне 

информације у аутентичном разговору два или 

више (са)говорника, уколико се говори разговетно 

и умереним темпом. 

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.3.1.6. Разуме општи смисао и може да 

издвоји већину релевантних информација у 

порукама, писмима и мејловима о блиским 

темама. 

ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и главне 

информације различитих врста текстова са 

интернета или других писаних медија који су у 

складу са узрастом и интересовањима ученика. 

ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и 

садржаја појединачних делова открива значења 

непознатих речи и конструкција. 

ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена 

осећања, жеље и расположења. 

ПСТ.3.1.14. Проналази потребне информације у 

речницима, енциклопедијама, брошурама и на 

интернет страницама. 

ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и 

околину, школски контекст и приватан живот, 



писма, мејлови итд.) 

ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, 

појединачна упутства која 

се тичу његових 

непосредних потреба, 

уколико укључују визуелне 

елементе. 

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.1.1.11. Уз дуже паузе 

и уз помоћ саговорника, 

саопштава основне 

информације о себи и свом 

непосредном окружењу, 

тражи одређени предмет, 

користећи кратке 

једноставне исказе.  

ПСТ.1.1.13. Поставља 

једноставна питања о 

темама које одговарају 

његовим интересовањима 

(слободно време, хоби, 

школа, породица, другови) 

текстовима, различитих врста и 

једноставне садржине, са интернета 

или других писаних медија, о 

познатим и узрасно адекватним 

темама. 

ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује 

себе и своје непосредно окружење, 

свакодневне активности, искуства 

из прошлости користећи 

једноставна језичка средства. 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и 

недопадање, слагање и неслагање и 

једноставним језичким средствима 

даје кратко објашњење. 

ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким 

средствима пореди људе, ствари и 

појаве. 

ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не 

разуме и тражи помоћ вербалним и 

невербалним средствима. 

ПСТ.2.1.22. Саставља краће 

текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу. 

ПСТ.2.1.23. Описује искуства, 

активности и догађаје из прошлости 

користећи једноставније језичке 

структуре и увежбану лексику. 

ПСТ.2.1.24. На матерњем језику 

преноси саговорнику општи смисао 

и појединачне информације краћих 

свакодневне навике, искуства/догађаје из 

прошлости и планове за будућност. 

ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада 

или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто 

нешто воли или не; на једноставан начин износи и 

образлаже своје ставове и мишљења. 

ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, уме да 

тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу 

расположивим језичким средствима. 

ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на 

задату тему и одговара на питања која се односе 

на њу. 

обрађује/спомиње узрасно релевантне теме. 

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.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног 

језичког материјала на узрасно адекватне теме.  

ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или 

прочитан текст, ослањајући се минимално на 

језичка средства која се у њему појављују. 

ПСТ.3.1.30. На матерњем језику преноси 

саговорнику тему, садржај и главне информације 



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.1.1.17. Пише краће 

белешке о важним 

информацијама и 

тренутним потребама. 

ПСТ.1.1.21. На матерњем 

језику преноси саговорнику 

општи смисао јавних 

натписа и краћих текстова 

опште информативне 

природе (плаката, 

транспарената, јеловника...) 

ПСТ.1.1.22. На матерњем 

језику саопштава основну 

тему и најопштији садржај 

кратког усменог исказа на 

страном језику. 

ПСТ.1.2.1. Препознаје и 

разумљиво изговара 

једноставније гласове и 

најчешће гласовне групе и 

познаје основне 

интонацијске схеме 

(нарочито упитну). 

и једноставнијих писаних текстова 

опште информативне природе. 

ПСТ.2.1.25. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најважније информације краћег 

усменог исказа. 

ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво 

изговара већину гласова и 

гласовних група, уз одређена 

прозодијска ограничења (акценти, 

интонација, дужина). 

ПСТ.2.2.2. Правилно записује 

фреквентне и увежбане речи, 

познаје и примењује одређени број 

основних правописних правила. 

ПСТ.2.2.3. Познаје и користи 

једноставније граматичке елементе 

и конструкције.  

ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени 

репертоар готових израза и 

вишечланих конструкција за 

исказивање свакодневних 

конкретних активности и потреба. 

ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике 

регија и држава у којима се страни 

језик користи као већински. 

ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове 

који владају у појединим 

екосистемима света (клима, 

географске одлике и сл.) где се 

из краћих и једноставнијих писаних текстова 

(новинских и књижевних), примерених узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.3.1.31. На страном језику саопштава 

једноставније информације добијене од трећег 

лица у вези с блиским комуникативним 

ситуацијама и познатим темама. 

ПСТ.3.1.32. На матерњем језику преноси 

информације, упутства, молбе, савете и сл. 

добијене од трећег лица. 

ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све 

гласове и гласовне групе, чак и у тежим 

комбинацијама гласова, уз поштовање акцентаско-

интонацијских правила или уз мање 

неправилности које не угрожавају разумевање 

поруке коју жели да саопшти. 

ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне 

ортографске неправилности које не ремете 

разумевање датог записа; познаје и примењује 

фреквентна правописна правила. 

ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број 

граматичких елемената и конструкција, 

укључујући и најчешће изузетке, као и основне 

начине творбе и флексије именица, глагола, 

придева, прилога. 

ПСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике 

између своје и циљних култура у различитим 

аспектима свакодневног живота и прихвата 

постојање разлика. 

ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике 



ПСТ.1.2.2. Правилно 

записује познату лексику. 

ПСТ.1.2.3. Познаје и 

користи ограничен број 

фреквентних морфолошких 

облика и синтаксичких 

структура у оквиру 

наученог репертоара 

језичких средстава.  

ПСТ.1.2.4. Користи 

елементарне и 

најфреквентније речи и 

изразе за обављање 

основних комуникативних 

активности. 

ПСТ.1.3.1. Познаје основне 

појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. 

начин исхране, радно 

време, навике, празници, 

разонода). 

ПСТ.1.3.2. Зна за регије и 

државе у којима се страни 

језик користи као већински. 

 

користи страни језик. 

ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји 

повезаност појава из прошлости са 

појавама из садашњости циљних 

култура. 

непримереног/ неприкладног понашања у 

контексту циљних култура. 

ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се 

користи страни језик. 

ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у 

глобалном контексту и код нас. 

ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих 

појава из историје циљних култура и опште 

историје. 

RELATIONSHIPS,  

SECOND 

CONDITIONAL 

 

ПСТ.1.1.1 Разуме 

фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2–

3) саопштења, упутстава, молби 

који се односе на његове потребе и 

интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и 

ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, 

упутстава, молби итд. који се тичу његових 

потреба и интересовања. 

ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне 

информације у аутентичном разговору два или 



спором говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме 

једноставне поруке и 

питања која се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, 

једноставна, разговетно и 

споро изговорена упутства.  

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка 

саопштења и питања која се 

односе на познате / блиске 

теме. 

ПСТ.1.1.5. Разуме предмет 

једноставног разговора 

других лица о познатим / 

блиским темама (нпр. личне 

и породичне ствари, 

непосредно окружење) 

уколико се говори споро и 

разговетно. 

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке 

поруке које се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење (нпр. 

писма, мејлови итд.) 

ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, 

појединачна упутства која 

се тичу његових 

главне информације из разговора 

двоје или више (са)говорника 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.2.1.6. Разуме општи смисао и 

главне информације у краћим 

порукама, писмима, мејловима о 

блиским темама.  

ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2–

3) упутстава која се тичу његових 

непосредних потреба (нпр. 

оријентација у простору, употреба 

уређаја и апарата, правила игре и 

сл.), праћена визуелним 

елементима. 

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. 

више (са)говорника, уколико се говори разговетно 

и умереним темпом. 

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.3.1.6. Разуме општи смисао и може да 

издвоји већину релевантних информација у 

порукама, писмима и мејловима о блиским 

темама. 

ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и главне 

информације различитих врста текстова са 

интернета или других писаних медија који су у 

складу са узрастом и интересовањима ученика. 

ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и 

садржаја појединачних делова открива значења 

непознатих речи и конструкција. 

ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена 

осећања, жеље и расположења. 

ПСТ.3.1.14. Проналази потребне информације у 

речницима, енциклопедијама, брошурама и на 

интернет страницама. 

ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и 

околину, школски контекст и приватан живот, 

свакодневне навике, искуства/догађаје из 

прошлости и планове за будућност. 

ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада 

или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто 

нешто воли или не; на једноставан начин износи и 



непосредних потреба, 

уколико укључују визуелне 

елементе. 

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.1.1.11. Уз дуже паузе 

и уз помоћ саговорника, 

саопштава основне 

информације о себи и свом 

непосредном окружењу, 

тражи одређени предмет, 

користећи кратке 

једноставне исказе.  

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 

ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или 

одржи разговор на блиске и познате 

теме. 

ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује 

себе и своје непосредно окружење, 

свакодневне активности, искуства 

из прошлости користећи 

једноставна језичка средства. 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и 

недопадање, слагање и неслагање и 

једноставним језичким средствима 

даје кратко објашњење. 

ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким 

средствима пореди људе, ствари и 

појаве. 

ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не 

разуме и тражи помоћ вербалним и 

невербалним средствима. 

ПСТ.2.1.21. Пише једноставна 

лична писма, поруке, мејлове у 

којима се са пријатељима и 

познаницима договара о 

активностима или одговара на 

питања. 

ПСТ.2.1.22. Саставља краће 

текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу. 

ПСТ.2.1.23. Описује искуства, 

активности и догађаје из прошлости 

користећи једноставније језичке 

образлаже своје ставове и мишљења. 

ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, уме да 

тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу 

расположивим језичким средствима. 

ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на 

задату тему и одговара на питања која се односе 

на њу. 

обрађује/спомиње узрасно релевантне теме. 

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.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног 

језичког материјала на узрасно адекватне теме.  

ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или 

прочитан текст, ослањајући се минимално на 

језичка средства која се у њему појављују. 

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.3.1.31. На страном језику саопштава 

једноставније информације добијене од трећег 



и лицима из блиског 

окружења, у обрасцима, 

упитницима или табелама.  

ПСТ.1.1.17. Пише краће 

белешке о важним 

информацијама и 

тренутним потребама. 

ПСТ.1.1.21. На матерњем 

језику преноси саговорнику 

општи смисао јавних 

натписа и краћих текстова 

опште информативне 

природе (плаката, 

транспарената, јеловника...) 

ПСТ.1.1.22. На матерњем 

језику саопштава основну 

тему и најопштији садржај 

кратког усменог исказа на 

страном језику. 

ПСТ.1.2.1. Препознаје и 

разумљиво изговара 

једноставније гласове и 

најчешће гласовне групе и 

познаје основне 

интонацијске схеме 

(нарочито упитну). 

ПСТ.1.2.2. Правилно 

записује познату лексику. 

ПСТ.1.2.3. Познаје и 

користи ограничен број 

структуре и увежбану лексику. 

ПСТ.2.1.24. На матерњем језику 

преноси саговорнику општи смисао 

и појединачне информације краћих 

и једноставнијих писаних текстова 

опште информативне природе. 

ПСТ.2.1.25. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најважније информације краћег 

усменог исказа. 

ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво 

изговара већину гласова и 

гласовних група, уз одређена 

прозодијска ограничења (акценти, 

интонација, дужина). 

ПСТ.2.2.2. Правилно записује 

фреквентне и увежбане речи, 

познаје и примењује одређени број 

основних правописних правила. 

ПСТ.2.2.3. Познаје и користи 

једноставније граматичке елементе 

и конструкције.  

ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени 

репертоар готових израза и 

вишечланих конструкција за 

исказивање свакодневних 

конкретних активности и потреба. 

ПСТ.2.3.1. Разуме и описује 

сличности и разлике у 

свакодневном животу (нпр. начин 

лица у вези с блиским комуникативним 

ситуацијама и познатим темама. 

ПСТ.3.1.32. На матерњем језику преноси 

информације, упутства, молбе, савете и сл. 

добијене од трећег лица. 

ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све 

гласове и гласовне групе, чак и у тежим 

комбинацијама гласова, уз поштовање акцентаско-

интонацијских правила или уз мање 

неправилности које не угрожавају разумевање 

поруке коју жели да саопшти. 

ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне 

ортографске неправилности које не ремете 

разумевање датог записа; познаје и примењује 

фреквентна правописна правила. 

ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број 

граматичких елемената и конструкција, 

укључујући и најчешће изузетке, као и основне 

начине творбе и флексије именица, глагола, 

придева, прилога. 

ПСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике 

између своје и циљних култура у различитим 

аспектима свакодневног живота и прихвата 

постојање разлика. 

ПСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике 

између своје и циљних култура у области умећа 

живљења и прихвата постојање разлика; 

примењује неке основне елементе у области умећа 

живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања). 

ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике 



фреквентних морфолошких 

облика и синтаксичких 

структура у оквиру 

наученог репертоара 

језичких средстава.  

ПСТ.1.2.4. Користи 

елементарне и 

најфреквентније речи и 

изразе за обављање 

основних комуникативних 

активности. 

ПСТ.1.3.1. Познаје основне 

појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. 

начин исхране, радно 

време, навике, празници, 

разонода). 

ПСТ.1.3.2. Зна за регије и 

државе у којима се страни 

језик користи као већински. 

 

исхране, радно време, навике, 

празници, разонода). 

ПСТ.2.3.2. Познаје основне 

елементе у области умећа живљења 

(начин обраћања и поздрављања, 

тачност, конвенције и сл.). 

ПСТ.2.3.3. Препознаје 

најкритичније обрасце понашања 

које је непримерено/неприкладно у 

контексту циљних култура. 

ПСТ.2.3.4. Препознаје најчешће 

стереотипе у вези са својом и 

циљним културама. 

непримереног/ неприкладног понашања у 

контексту циљних култура. 

ПСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у 

тумачењу културних појава и негује критичко 

мишљење у њиховом посматрању и разумевању. 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ и задаци  

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и уметничку 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 подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.  

Задаци 

Задаци образовно-васпитног рада у настави ликовне културе састојe се у стварању разноврсних могућности да кроз различите 

садржаје и облике рада током наставе ликовне културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе предмета 

ликовна култура буду у пуној мери реализовани развијању ученикове способности за: 

- коришћење свих ликовних елемената 

- ликовни стваралачки рад 

- коришћење различитих материјалa и медијума 

- усвајање естетских критеријума за креативно мишљење 

- доживљавање ликовних уметничких дела у оквиру културне баштине за прeпознавање савремених кретања у уметности свог 

и другог народа 

- визуелну перцепцију и аперцепцију 

- критичко мишљење  

- оплемењивање животног радног простора 

- активно стваралачко деловање у културном и уметничком животу средине  

- активно естетско унапређивање своје околине и очување природе и баштине завичаја и домовине 

- неговање укупних људских достигнућа 

- будућа занимања, професионалну оријентацију 

- еманципацију личности ученика 

- културу рада.  

Оперативни задаци 

Ученици треба да:  

- проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-естетски сензибилитет за: арабеску, пропорције, композицију 

и простор, обједињавање покрета игре и звука и фотографију  



- упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и колективно преобликовање одређеног 

простора 

- се оспособе да повезују ликовни рад са литерарним и сценским изразом, звуком и покретом 

- упознају вредности споменика културе и своју културну баштину.  

СТРУКТУРА:  

1. Садржаји програма 

2. Креативност 

3. Медијуми 
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Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

Садржај 

програма 

Активности ученика Активности наставника Основни 

облици 

извођења 

програма 

Оперативни задаци 

извођења програма 

 

 

 

1. 

 

 

 

4. 

 

 

 

Арабеска 

 

 

 

- перцепција кроз разговор 

и дискусију-учење путем 

посматрања, уочавања и 

описивања; 

- аперцепција- стварање 

путем примене, 

експеримента и 

истраживања кроз 

комбинацију различитих 

ликовних техника и 

материјала; 

- индивидуални рад; 

- припрема за час, 

- естетска анализа; 

 

 

 

- вербално- текстуалне 

методе ( кроз разговор и 

дискусију са ученицима 

обрадити појам арабеске 

и орнамента, сличности 

и разлике...) 

- илустративнна метода ( 

кроз конкретне примере 

из историје уметности 

назначити утицај других 

култура- Сирије, Египта, 

исламских култура.. 

корелација са историјом 

и музичком културом ) 

- практично- 

демонстративне методе ( 

по моделу из природе- 

цвет, грана, корење 

ученици треба да 

откривају и разумеју 

ликовни проблем 

 

 

 

-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 



арабеске) 

- креирење вежби 

- подстицање, коректура, 

естетска анализа и 

вредновање; 

за: арабеску, 

пропорције,  

композицију и 

простор, обједињавање 

покрета игре и звука и 

фотографију; 

 

 

 

2. 

 

 

 

4. 

 

 

 

Пропорције 

 

 

 

- перцепција кроз разговор 

и дискусију-учење путем 

посматрања, уочавања и 

описивања; 

- аперцепција- стварање 

путем примене, 

експеримента и 

истраживања кроз 

комбинацију различитих 

ликовних техника и 

материјала; 

- индивидуални и групни 

рад; 

- припрема за час, 

- естетска анализа; 

 

 

 

- вербално- текстуалне 

методе ( кроз  

разговор и дискусију са 

ученицима  

обрадити појам 

пропорције као ликовног 

елемента и његов значај 

у области теорије 

обликовања уметничког 

дела ) 

- илустративна метода ( 

кроз кратак осврт на 

уметничко, светско и 

наше, наслеђе- барока, 

европске ум. XII и          

XIII века, француског 

сликарства- 

неокласицизма, 

романтизма, реализма, 

импресионизма и 

постимпресионизма као 

и корелацијом са 

математиком, физиком и 

биологијом наводити 

ученике да врше 

селекцију тј. да узимају 

оне елеменате модела 

који најадекватније 

 

 

 

-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. 

 



представљају ликовни 

проблем) 

- практично- 

демонстративне методе ( 

конкретна 

демонстрација 

уметничког дела и 

модела из природе- 

трагање за самим 

ликовним проблемом 

подстиче на визуелни 

доживљај као могућ 

пример решења 

ликовног проблема- 

пропорције)  

- креирање вежби 

- коректура, естетска 

анализа и оцењивање  

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

19. 

 

 

 

Композиција 

и простор 

 

 

 

 

- перцепција кроз разговор 

и дискусију-учење путем 

посматрања, уочавања и 

описивања; 

- аперцепција- стварање 

путем примене, 

експеримента и 

истраживања кроз 

комбинацију различитих 

ликовних техника и 

материјала; 

- индивидуални и групни 

рад; 

 

- вербално- текстуалне 

методе ( кроз разговор и 

дискусију са ученицима 

указати на значај појма 

композиције- као 

организацију и однос- 

пропорције разних 

елемената у одређеном 

простору- уметничком, 

животном, 

природном....) 

- илустративна метода ( 

илустровати проблем 

целине најтипичнијим 

делима уметничког 

 

 

 

-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 



- припрема за час, 

- естетска анализа; 

 

наслеђа- различита 

тумачења простора у 

византијском и 

ренесансном, као и у 

модерном сликарству- са 

акцентом на спонтаном, 

субјективном и 

индивидуалном 

доживљају композиције 

и простора) 

- практично- 

демонстративне методе 

(корелација са музиком, 

математиком, 

физиком..савременим 

животом и уметности, 

али и везом човека и 

природе, земље- 

опажање природе и 

развијања еколошке 

свести; дати избор 

употребе савремених 

материјала и техника 

при реализацији задатка, 

уз могућност 

реализације часа у 

природи- ленд арт- а) 

- креирање вежби 

- коректура, естетска 

анализа и оцењивање 

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. 

 

6. 

 

Обједињавање 

покрета, игре 

и звука 

 

 

- перцепција кроз разговор 

и дискусију-учење путем 

посматрања, уочавања и 

описивања; 

- аперцепција- стварање 

путем примене, 

експеримента и 

истраживања кроз 

комбинацију различитих 

ликовних техника и 

материјала уз употребу 

савремене технологије; 

- индивидуални, групни 

рад; 

- припрема за час, 

- естетска анализа; 

 

 

- вербално- 

илустративна метода 

( кроз излагање, разговор 

и дискусију направити 

повезаност измађу 

древних цивилизација и 

савремене уметности у 

којој се бришу границе 

уметничког изражавања, 

корелацију са 

изражајним средствима 

музичке културе, 

књижевности и 

визуелних уметности- 

нагласку на преплитање 

и груписање различитих 

врста опажаја, 

експериментисање са 

савременом 

технологијом..) 

- практично- 

демонстративна метода ( 

постављање на сцену 

једноставне приче- 

припреме, скице, идеје 

за детаље, споредне и 

главне личности, 

светлосни и звучни 

ефекти, декор, маске, 

костими; ритам 

дешавања       ( успорен, 

убрзан, неизменичан) 

или у оквирима 

могућности извођење 

перформанса ) 

 

-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; 



- креирање вежби 

- коректура, естетска 

анализа и оцењивање 

 

5. 

 

3. 

 

Фотографија  

 

 

- перцепција кроз разговор 

и дискусију-учење путем 

посматрања, уочавања и 

описивања; 

- аперцепција- стварање 

путем примене, 

експеримента и 

истраживања кроз употребу 

дигиталне фотографије; 

- индивидуални рад; 

- припрема за час, 

- естетска анализа; 

 

- вербално- текстуалне 

метода ( кроз излагање, 

разговор и дискусију 

објаснити појам 

фотографије као облика 

свакодневог и 

уметничког изражавања, 

кратак осврт на 

историјат, основе и 

технолошка достигнућа 

фотографије као медија) 

- илустративна метода ( 

кроз конкретне примере 

из историје уметности, 

из свакодневног живота, 

документарна 

фотографија... приказати 

присутност, значај и 

улогу ове дисциплине у 

свакодневном животу) 

- практично- 

демонстративна метода 

(дигитална фотографија, 

извођење фотографије на 

задату тему- портрет, 

 

-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. 

 

                                   

Ученици треба да се 

оспособе да повезују 

ликовни рад с литерарним 

сценским изразом, звуком 

и покретом 

- упознају вредности 

споменика културе и своју 

културну баштину.  

 

     



пејсаж...) 

- креирање вежби 

- коректура, естетска 

анализа и оцењивање 

 

 

 

 

 

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 стицање основне језичке и уметничке писмености и напредовање ка реализацији 

одговарајућих стандарда образовних достигнућа. Оспособљавање ученика да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење, и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје. Такође, ученици треба да упознају музичку културу кроз обраде тема повезаних с 

музиком различитих епоха, развијају музикалност и креативност, као и да негују смисао за заједничко и индивидуално 

музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада с ученицима. 

Задаци наставе музичке културе су: 

• Стварање могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе музичке културе сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе музичке културе буду у пуној мери реализовани 

• Стицање знања о музици различитих епоха 

• Развијање способности и извођења музике (певање/свирање) 

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

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

• Даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 

• Стварање одељенских ансамбала 

 

  ФОНД ЧАСОВА ЗА VII РАЗРЕД 

  
Редни 

број 

НАСТАВНА ТЕМА Број 

часова 

Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђивања 

Број часова 

систематизације 

I Певањем и свирањем 

упознајемо музику 

14 12 1 1 

II Подела музичких 

инструмената 

14 12 1 1 

III Музичко стилска раздобља 8 7 1 0 

Укупа

н број 

часова 

 36 31 3 2 

 



 

 

 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Начин остваривања 

програма 

 

Певањем и 

свирањем 

упознајемо 

музику                 
 

14 

-пева 

-свира 

-закључује 

-изражава 

-демонстрира 

-објашњава 

-повезује са знањима 

из других предмета 

-мотивише 

-подстиче ученика 

 

-примењивање музичке 

писмености при обради 

нових песама 

 

 

Подела  музичких 

инструмената 
14 

-слуша 

-уочава 

-записује 

-илуструје 

-закључује 

-повезује знања 

 

-преноси 

информације 

-описује 

-класификује 

-допуњава 

-мотивише 

-дискутује 

-унапред даје 

усмерене задатке 

 

 

-упознавање и 

препознавање  нових 

инструмената и ансабала 

-упознавање  различитих 

жанрова 

-упознавање  гудачких 

инструмената, дрвених и 

лимених дувачких 

инструмената, 

инструмената са 

окидањем жица и 

удараљки 

 

-Слушање музике  

-Певање, свирање и стицање 

основа музичке писмености 

-Дечје музичко 

стваралаштво 

 

 



Музичко стилска 

раздобља 
8  

-класификује 

-повезује са знањима 

из других предмета 

-процењује 

-сугерише 

-преноси 

информације 

-описује 

 

 

-сумирање стечених 

знања и информација о 

најзначајнијим 

композиторима и 

извођачима 

-информативно 

упознавање музичких 

облика: свита, рондо, тема 

са варијацијама, сонатни 

став, сонатни циклус, 

симфонијска поема, 

увертира, симфонија и 

коцерт 

 

 

 

 

-Слушање музике  

-Стицање основа музичке 

писмености 

 

 

ИСТОРИЈА 

ЦИЉ УЧЕЊА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА:  

Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка 

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

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутју са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање историјске свести и хуманистичко образовање ученика. Настава 

историје треба да допринесе разумевању истројског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и 

развијању националог и европског идентитета и духа толеранције код ученика. 

 

Задаци наставе историје су: 

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

образовања, као и циљеви наставе историје буду у пуној мери реализовани 

- да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу истакнутих личности у развоју људског друштва и да 

познају националну и општу историју (политичку,економску, друштвену, културну...). 

Циљ и задаци наставе историје остварују се кроз различите садржаје, методе иоблике рада, уз поштовање Образовних 

стандарда за крај обавезног образовања. 

 



Оперативни задаци 

Ученици треба да:  

- усвоје појам нови век и стекну знања о основним одликама тог историјског периода 

- стекну знања о историји најзначајнијих европских држава у новом веку 

- стекну знања о положају српског народа под турском, хабзбуршком и млетачком  влашћу 

- стекну знања о настанку и развоју модерних српских држава до међународног признања независности 1878. године 

- упознају културна и научно-технолошка достигнућа Европе и света у новом веку 

- упознају културна и научно-технолошка достигнућа Срба у новом веку 

- стекну знања о знаменитим личностима новог века 

- развијају истраживачку радозналост и критички однос према историјским изворима.  

- стекну знања о развоју грађанских слобода и права током новог века 

 

 

Редни 

број 

теме / 

области 

НАСТАВНА  

ТЕМА/ОБЛАСТ 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРД 

Укупно 

часова 

по теми 

Број часова за 

обраду 

остале 

типове 

часова  

1. 

 

Успон Европе(Европа од краја XV до 

краја XVIII века) 

ИС.1.1.1.ИС.1.1.4.ИС.1.1.6.ИС.1.1.18.ИС.1.19.ИС.1.1.1

0.ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.3.ИС.1.2.4.ИС.2.1.1.ИС.2.1.6.ИС.2.2.1.ИС.2.2.4.

ИС3.1.1. 

ИС.3.1.2.ИС.3.2.7. 

13 

 

7 

 

6 

 

2. 

 

Српски народ под страном влашћу од  

 XVI  до  XVIII    века 

ИС.1.1.4.ИС.1.1.7.ИС.1.1.9.ИС.1.1.10.ИС.1.2.1.ИС.1.2.4

.ИС.2.1.1.ИС.2.1.2.ИС.2.1.4.ИС.2.1.5.ИС.2.2.1.ИС.2.2.2.

ИС.3.1.1.ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3.ИС.3.1.6.ИС.3.2.6. 

17 10 7 

3. Доба револуција(Европа и свет од  

краја XVIII  до седамдесетих година  

XIX века) 

ИС.1.1.4.ИС.1.1.6.ИС.1.1.18.ИС.1.19.ИС.1.1.10.ИС.1.2.

1. 

ИС.1.2.3.ИС.1.2.4.ИС.1.2.8.ИС.2.1.1.ИС.2.1.6.ИС.2.2.1.

ИС.2.2.4. 

ИС3.1.1..ИС.3.1.2.ИС.3.1.5.ИС.3.2.7 

16 10 6 

4. 

 

Нововековне српске државе Србија и 

Црна Гора(до међународног 

признања 1878. године) 

ИС.1.1.4.ИС.1.1.7.ИС.1.1.9.ИС.1.1.10.ИС.1.2.1.ИС.1.2.3

.ИС.1.2.4.ИС.1.2.5.ИС.2.1.1.ИС.2.1.2.ИС.2.1.4.ИС.2.1.5.

ИС.2.2.1.ИС.2.2.2.ИС.3.1.1.ИС.3.1.2.ИС.3.1.3.ИС.3.1.6.

ИС.3.2.6. 

22 13 9 



5. Српски народ под страном влашћу од 

краја XVIII до седамдесетих година  

XIX века 

ИС.1.1.7.ИС.1.1.10.ИС.1.2.4.ИС.2.1.2.ИС.2.1.5.ИС.2.2.1

.ИС.2.2.2. 

ИС.3.1.1.ИС.3.1.2.ИС.3.1.3.ИС.3.2.3. 

4 2 2 

 

 

 

ТИПОЛОГИЈА НАСТАВНИХ ЧАСОВА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ТИП ЧАСА 

Обрада Утврђивање Вежбе Обнављање Систематиз Писм.задат Свега 

Прво полугодиште 20 11  1 2  34 

Друго полугодиште 22 11  2 3  38 

У  К  У  П  Н  О 42 22  3 5  72 

 

 

Историја - годишњи фонд часова 72 (7. разред) 

Садржаји програма 
Број 

часова 
Активности ученика Активности наставника 

Циљеви и 

задаци садржаја 

програма 

Начин остваривања 

програма 

 



 Успон Европе              

(Европа од краја 15.  до 

краја 18.века)          -

Основне одлике новог 

века                     -

Велика географска 

открића                          -

Градови у новом веку                                 

-Хуманизам и 

ренесанса                       -

Реформација и 

противреформација     -

Апсолутистичке 

монархије                        

7+4 

 

-слуша и активно 

учествује 

-читање текста 

-анализа илустрација 

и графикона 

-израда домаћег 

задатка 

 

 

-упоређују и  уочавају 

разлике                                           

-развијају језичку и 

говорну културу 

 

-мотивише 

-усмерава на разумевање 

појма нови век и основних 

одлика тог историјског 

периода 

-прати и процењује 

напредовање 

-усмерава децу на значај 

проучавања прошлости 

 

- разумевање 

појма новога 

века 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 виду се 

имају задатак активирања 

ученика за њихово 

оспособљавање за самостлан 

рад 

- Значај има коришћење 

историјских текстова, (извора) 

и историјске карте  

 

 

 

 

 

 

 

-планира  различите облике 

рада        -приближава  

историјске садржаје 

коришћењем различитих 

наставних метода и 

средстава(дијалог,монолог,рад 

на  историјском тексту,рад са 

историјском литературом,рад 

на историјској 

Српски народ под 

страном влашћу од 16.  

до 18.века               -

Турска освајања,др-

жава и друштво од 16.  

до 18.века               -

Положај Срба у 

Турском царству              

-Српска православна 

црква                  -Срби у 

ратовима Аустрије и 

Млетачке против 

Турског царства              

-Сеобе Срба        -Срби 

под хабзбуршком 

влашћу               -

Почеци грађанске 

класе код Срба                        

 

 

 

 

7+6 

-слуша 

-посматра 

-прича 

-усваја знања о 

основним одликама 

историје српског  

народа  

-користи историјску 

карту 

-разумеју историјске 

догађаје,појаве и 

процесе, као и улогу 

истакнутих личности 

у развоју људског 

друштва                            

-раде на историјским 

изворима                    -

користе историјску 

литературу                     

-користе наставна 

средства 

 

--мотивише 

-усмерава на разумевање о 

основним одликама 

историје српског  народа 

под турскм влашћу и оних 

наших народа којису под 

влашћу Аустрије и 

Млетачке републике 

-прати и процењује 

напредовање 

-усмерава децу на 

упознавање начина и 

значаја проучавања 

прошлости 

-усмерава и оспособљава 

ученике за коришћење 

историјске карте 

 

 

 

- разумевање о 

основним 

одликама 

историје српског  

народа под 

турскм влашћу и 

оних наших 

народа којису 

под влашћу 

Аустрије и 

Млетачке 

републике 

-оспособљавање 

за коришћење 

историјске карте 



 

Доба револуција 

 

(Европа и свет од краја 

18. века до 70-их 

година 19. века)                   

-Индустријска Доба 

револуција револуција          

-Политичке револуције         

-Француска револуција        

-Наполеоново доба                      

-Револуције 1848-

1849.године       -

Уједињење Италије и 

Немачке             -

Грађански рат у САД          

-Велике силе, Источно 

питање и балкански 

народи 

11+10  

-слуша 

-посматра 

-прича 

-усваја знања о 

грађанској Европи 

-усваја знања о 

догађајима и 

личностима које су 

обележиле тај период. 

-користи историјску 

карту 

 

 

-мотивише 

-упознаје ученике са 

догађајима и личностима 

које су обележиле 

грађанску Европу 

-прати и процењује 

напредовање 

-усмерава и оспособљава 

ученике за коришћење 

историјске карте 

 

-стицање знања 

о 

револуционарно 

-грађанској 

Европи 

-разумевање 

основних 

временских 

одредница 

-оспособљавање 

за коришћење 

историјске карте 

-стицање знања 

о догађајима и 

личностима које 

су обележиле 

револуционарно 

- грађанску 

Европу 

 

карти,илустрације,документар

ни и играни видео и дигитални 

материјал.музејски 

експонати...)                     -говор 

наставе прилагођава узрасту и 

знањима ученика                              

-подстиче рад ученика и 

њихову радозналост             -

усмерава рад ученика                   

-подстиче историјски и 

критички начин мишљења                                   

-поставља питања и користи 

задатке који захтевају примену 

наученог у разумевању и 

решавању свакодневних 

ситуација(повезаност 

прошлости са свакодневним 

животом)                                  -

укључује ученике у васпитно-

образовни процес                                                  

-обезбеђује корелацију са 



 

НОВОВЕ- 

КОВНЕ СРПСКЕ 

ДРЖАВЕ СРБИЈА И 

ЦРНА ГОРА 

(до међународног 

признања 1878.године) 

-Српска револуција18о4-

1835.година     -Први 

српски устанак               -

Други српски устанак                

-Прва владавина 

Милоша и Михаила 

Обреновића          -

Уставо бранитељски 

режим 1842-1858.година         

-Друга владавина 

Милоша и Михаила 

Обреновића         -Србија 

на путу  ка независности 

1868-1878. Година                 

-Црна Гора у доба 

владичанства       -

Кнежевина Црна Гора 

    

 

 

 

11+10 

 

-слуша 

-посматра 

-прича 

-усваја знања о 

националним 

покретима српског 

народа у 19. веку 

-усваја знања о 

догађајима и 

личностима које су 

обележиле 

Национални покрети 

српског народа у 19. 

веку  

-користи историјску 

карту 

-израђују  домаће 

задатке                         

-праве  паное               

-праве видео 

презентације                                                      

-реализују квизове 

 

-мотивише 

-усмерава на стицање 

знања о националним 

покретима српског народа 

у 19. веку 

-упознаје ученике са 

догађајима и личностима 

које су обележиле 

националне покрете 

српског народа у 19. веку  

-прати и процењује 

напредовање 

-усмерава и оспособљава 

ученике за коришћење 

историјске карте 

 

 

 

-разумевање 

основних одлика 

националног 

покрета српског 

народа у 19. веку  

-оспособљавање 

за коришћење 

историјске карте 

 

сродним предметима 

(географија, српски језик, 

ликовна култура, музичка 

култура, верска настава, 

грађанско васпитање)                               

-организује израду паноа, 

мањих тематских изложби                            

-организује посете значајним 

институцијама културе у 

локалној  заједници 



 

 

 

Српски народ 

под страном  

влашћу од 

краја XVIII 

века до 70-их  

година XIX 

века                     ССС            -

Срби под  Хабзбуршком 

влашћу          -     -------

Положај Срба у Турској 

     

 

 

 

2+4 

 

слуша и активно 

учествује 

-читање текста 

-анализа илустрација 

и графикона 

-израда домаћег 

задатка 

садржајима                         

-слушаjу и реагују на 

различите захтеве 

наставника          -

посматрају,описују,уп

оређују,разговарају 

-раде у 

паровима,малим и 

великим групама;  

индивидуални рад                                         

-стичу знања о 

догађајима,појавама и 

процесима                                  

-уочавају узрочно-

последичне везе у 

историјским 

-вежбају се у 

логичном 

закључивању                        

-самостално износе 

закључке о неким 

историјским појавама                                     

-упоређују и уочавају 

разлике 

 

-наративна 

-дијалошка 

-илустративна 

-текстуална 

-решавање проблема 

ситуација  

 

-стицање знања 

о личностима 

тог периода и 

њиховој улози 

-коришћење 

историјске карте 

-упознавање 

културних и 

научних 

достигнућа Срба 

у том периоду 

 



ГЕОГРАФИЈА 

Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају и разумеју географске објекте, појаве, процесе и законитости у 

простору, њихове узрочно-последичне везе и односе, развију географску писменост и географски начин мишљења, свести и 

одговорног односа према свом завичају, држави, континенту и свету као целини и толерантног става према различитим 

народима, њиховим културама и начину живота. 

 

Задаци наставе географије су: 

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

образовања, као и циљеви наставе географије буду у пуној мери реализовани, 

- упознавање и разумевање појава и процеса у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу, 

- картографско описмењавање за употребу географских карата у стицању знања и у свакодневном животу, 

- упознавање основних географских одлика Европе, осталих континената и развијених држава света, 

- упознавање основних географских одлика своје државе и држава у непосредном окружењу, њихових асоцијација и 

интеграција, 

- упознавање комплементарности и регионалних разлика савременог света, 

- развијање естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у геопростору, 

- изграђивање и развијање ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине, 

- развијање националног, европског и светског идентитета, 

- развијање толеранције, постојања и припадности мултиетничком, мултијезичком, мултикултуралном свету, 

- развијање опште културе и образовања, 

- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација. 

 

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да: 

-стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава 

-стекну знања о друштвеногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава 

-се оспособе за праћење и разумевање економских и друштвених активности и промена у савременом свету и њиховом 

доприносу општем развоју и напретку човечанства 

-упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света 



-разумеју проблеме у савременом свету (пренасељеност, неједнак привредни развој, недостатак хране, воде, енергије, 

минералних сировина, еколошки проблеми, болести, ратови и друго) 

-развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у мултиетничким, мултијезичким и мултикултуралним 

срединама у свету 

-упознају различите културе континената, њихових регија и држава и кроз то развијају општу културу 

-развијају жељу и стичу потребу за даље образовање и самообразовање са циљем да се што успешније укључе у даље стручно 

оспособљавање 

-кроз рад у настави географије проширују знања из картографије и оспособе се за самостално коришћење географске карте у 

стицању нових знања и у свакодневном животу 

-се оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и илустративног материјала у циљу 

лакшег савладавања наставног градива и оспособљавања за самостслни рад. 

 

Редни 

број 
Наставна тема 

Укупан број 

часова 

Број часова 

обраде 

Број часова 

осталих типова 

1. Увод 2 - 2 

2. Опште географске одклике Азије 21 13 8 

3. Опште географске одлике Африке 15 9 6 

4. Опште географске одлике Северне Америке 10 5 5 

5. Опште географске одлике Средње Америке 3 2 1 

6. Опште географске одлике Јужне Америке 9 5 4 

7. Опште географске одлике Аустралије и Океаније 6 4 2 

8. Поларне области 3 2 1 

9. Свет као целина 1 1 / 



10. Систематизација 2 / 2 

Укупан број часова 72 41 31 

Редни 

број 

теме 

Садржај 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

у образовно- 

васпитном раду 

Активности 

наставника 

у образовно- 

васпитном раду 

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 

ваневропских континената 

2. 

Опште 

географске 

одклике Азије 

21 

-активно 

слушање 

-повезивање 

знања  

-закључивање 

-размишљање 

-активно учешће 

у комуникацији 

-користећи се картом,  

указује на 

географска  

обележја Азије 

-подстиче ученике  

на размишљање,  

увиђање, повезивање,  

логичко закључивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-Упознавање ученика са основним 

географским подацима Азије, природним и 

друштвеним одликама 

-Развијање интересовања за друге народе и 

културе, 

-Оспособљавање за праћење економских и 

друштвених промена у савременом свету, 

-Развој опште културе и оспособљавање за 

праћење географске литературе и различитог 

илустративног материјала ради лакшег 

савлађивања градива. 

3. 

Опште 

географске 

одлике Африке 

15 

-активно 

слушање 

-повезивање 

претходних  

знања са новим 

-закључивање 

-размишљање 

-активно учешће 

у комуникацији 

-користећи се картом,  

указује на 

географска  

обележја Африке 

-подстиче ученике  

на размишљање,  

увиђање, 

повезивање,  

логичко закључивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-Упознавање са природним, друштвеним 

привредним одликама Африке,  

-Развијање интересовања за друге народе и 

културе 

-Развијање толерантног става према 

различитим народима, културама и њиховом 

начину живота, 

-Оспособљавање за праћење географске 

литературе и разл. илустративног материјала у 

сврху  лакшег савлађивања наставног 

програма и оспособљавање за самостални рад. 

4. Опште 10 -активно -користећи се картом,  -фронтални -Развијање интересовања за мање познате 



географске 

одлике Северне 

Америке 

слушање 

-повезивање 

знања са новим 

-закључивање 

-размишљање 

-активно учешће 

у комуникацији 

 

указује на 

географска  

обележја С. Америке 

-подстиче ученике  

на размишљање,  

увиђање, повезивање,  

логичко закључивање 

-индивидуални 

-групни 

области света и поштовања према свим 

народима, 

-Развој опште културе и оспособљавање за  

праћење географске литературе и различитог  

илустративног материјала и оспособљавање за  

самостални рад. 

5. 

Опште 

географске 

одлике Средње 

Америке 

3 

-активно 

слушање 

-повезивање 

знања са новим 

-закључивање 

-размишљање 

-активно учешће 

у комуникацији 

 

-користећи се картом,  

указује на 

географска  

обележја Средње 

Америке 

-подстиче ученике 

на  

размишљање, 

логичко закључивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-Упознавање природних, привредних и 

друштвених одлика Средње Америке, 

-Развијање интересовања за мање познате 

регије и народе, 

-Развијање толерантног става према 

различитим  

народима, културама и начину живота. 

6. 

Опште 

географске 

одлике Јужне 

Америке 

9 

-активно 

слушање 

-повезивање 

знања са новим 

-закључивање 

-размишљање 

-активно учешће 

у комуникацији 

-користећи се картом,  

указује на 

географска  

обележја Јужне 

Америке 

-подстиче ученике 

на  

размишљање, 

логичко закључивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-Упознавање природних, привредних и 

друштвених одлика Јужне Америке, 

-Развијање интересовања за мање познате 

регије и народе, 

-Развијање толерантног става према 

различитим  

народима, културама и начину живота. 

7. 

Опште 

географске 

одлике 

Аустралије и 

Океаније 

6 

-активно 

слушање 

-повезивање  

знања са новим 

-закључивање 

-размишљање 

-активно учешће 

у комуникацији 

-користећи се картом,  

указује на 

географска  

обележја Аустралије 

и Океаније 

-подстиче ученике  

на размишљање,  

логичко закључивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-Упознавање са природним, привредним и  

друштвеним одликама Аустралије и Океаније, 

-Развијање интересовања за мање познате 

регије и народе, 

-Развијање толерантног става према 

различитим  

народима, културама и начину живота. 

8. 
Поларне 

области 
3 

-активно 

слушање 

-користећи се картом,  

указује на 

-фронтални 

-индивидуални 

-Упознавање са природним,  друштвеним и  

привредним одликама Арктика,Антартика 



 

 

Начин остваривања програма (методе и технике) 

 Уоквиру регионалне географије ваневропских континената предвиђена је обрада регија ваневропских континената, што пружа 

могућност сагледавања општих географских одлика целог света, као и појединих држава у свету. Приликом обраде регија 

појединих држава потребно је да се истакну битна географска обележја континенета као целине. Указати на постојеће разлике 

у степену демографске развијености  држава Европе и осталих континената, као и на противуречности које постоје између 

њихових природних богатстава и нивоа развијености њихове привреде.Регионална географија ваневропских континената 

значајна је у васпитном и у образовном погледу јер пружа широке могућности да ученици упознају различите регије и државе 

на Земљи, како у погледу њихових природних одлика, тако и у погледу становништва, природних богатстава, друштвено-

економских односа и степена развијености привреде.Наставне садржаје из регионалне географије света максимално 

-повезивање  

знања са новим 

-закључивање 

-размишљање 

-активно учешће 

у комуникацији 

географска  

обележја поларних 

области 

-подстиче ученике  

на размишљање,  

логичко закључивање 

-групни -Развијање интересовања за мање познате 

регије. 

9. Свет као целина 1 

-активно 

слушање 

-повезивање  

знања са новим 

-закључивање 

-размишљање 

-активно учешће 

у комуникацији 

-подстиче ученике  

на размишљање,  

увиђање, повезивање,  

логичко закључивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-Оспособљавање за праћење економских и 

друштвених активности и промена у 

савременом свету, 

-Упознавање комплементарности и 

регионалних разлика планетарног света, 

-Развијање националног идентитета и 

толеранције у мултиетничком, мултијезичком 

и мултикултурном свету 

10. Систематизација 2 

-оцењују 

сопствена 

постигнућа и 

постигнућа 

других, 

-размењују 

стечена знања 

-подстиче ученике 

на размишљање, 

закључивање 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-евалуација стеченог знања 



искористити за васпитно деловање на ученике и развијање духа дијалога и толеранције према другим народима у свету и на 

неопходнст сарадње земаља  у региону, на континенету и на глобалном нивоу. У настави географије неопходно је коришћење 

географских карата на свим типовима часова и у свим облицима наставног рада. Поред географских карата неопходно је 

користити табеле, дијаграме, схеме и остале дидактичке материјале који доприносе очигледности и трајности знања и умења 

код ученика. 

Наставни 

садржаји 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Увод 

(2) 

   

 

 

Опште 

географске 

одлике  

Азије 

(13+8) 

 

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 3.4.3. објашњава географске везе (просторне 

и каузалне, директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) на 

ваневропским континентима и уме да 

издвоји географске регије. 



 

 

 

 

Опште 

географске 

одлике 

Африке 

(9+6) 

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 3.4.3. објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на ваневропским континентима 

и уме да издвоји географске регије. 

 

 

 

 

 

Oпште 

географске 

одлике 

Севернe 

Америкe 

(5+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 

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 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

размештај становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  природних и 

друштвених фактора на развој и 

размештај привреде и привредних 

делатности 

ГЕ 3.4.3. објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на ваневропским континентима 

и уме да издвоји географске регије. 

 

 

 

 

 

Опште 

географске 

одлике 

Средње 

Америке 

(2+1) 

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 3.4.3. објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на ваневропским континентима 

и уме да издвоји географске регије. 

 

 

 



 

 

 

 

Опште 

географске 

одлике 

Јужне 

Америке 

(5+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 3.4.3. објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на ваневропским континентима 

и уме да издвоји географске регије. 

 



 

 

 

Опште 

географске 

одлике 

Аустралије 

и Океаније 

(4+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 3.4.3. објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на ваневропским континентима 

и уме да издвоји географске регије. 

 

 

 

 

 

 

Поларне 

области 

(2+1) 

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 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

размештај становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  природних и 

друштвених фактора на развој и 

размештај привреде и привредних 

делатности 

ГЕ 3.4.3. објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на ваневропским континентима 

и уме да издвоји географске регије. 

 

 

 

 

 

 

Свет као 

целина 

(1) 

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 3.4.3. објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на ваневропским континентима 

и уме да издвоји географске регије. 

 



ФИЗИКА 

Циљ  наставе физике је да ученици упознају природне појаве и основне природне законе ,да стекну основну научну 

писменост,да се оспособе за уочавање и  распознавање  физичких појава  у свакодневном животу и за активно стицање знања о 

физичким појавама кроз истраживање,оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у 

свакодневном животу и раду. 

Задаци наставе физике су: 

-развијање функционалне писмености 

-упознавање основних начина мишљења и рсуђивања у физиц 

-разумевање појава,процеса и односа у природи на основу физичких закона 

-активно стиоцање знања о физичким појавама кроз истраживање 

-развијање логичког и апстрактног мишљења 

-схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења 

-решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних сарджаја 

-развијање способности за промени знања из физике 

-употреба  физичких појава у екологији ,заштити и унапређењу животне средине 

-развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи 

 

Разред Наставна тема 
Број часова по типу 

Свега по теми 
обрада утврђивање вежбе провера 

С
ед

м
и

 

Сила и кретање 10 12 2 1 25 

Кретање под дејством 

силе теже и отпора 
4 5 2 1 12 

Равнотежа 5 5 1 0 11 

Механички рад, енергија и 

снага 
6 6 2 1 15 

Топлотне појаве 3 5 1 0 9 

У  к  у  п  н  о 28 33 8 3 72 

 

 

  



Редни 

број 

теме 

Садржај 

програма 

Број 

часова 

Активности  

ученика у  

васпитно- 

образовномраду 

Активности наставника 

у 

васпитно- образовном 

раду 

Облици 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

1. 
Сила и 

кретање 
25 

посматрају,самостално 

закључују, наводе 

примере, анализирају   

решавају рачунские и  

графичке задатаке 

питају, записују, 

закључују, анализирају 

демонстрационе  

огледе и рачунске 

задатаке и  

математички 

израчунавају  

непознату величину 

Излаже нов 

садржај.Упућује на 

коришћење додатне 

литературе.Поставља 

рачунске 

задатке.Сугерише на 

коришћењу додатних 

збирки задатака.Изводи 

огледе и наводи 

практичну 

примену.Поставља 

питања  

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

Ученик треба:  

-да разликује изразе физичких закона од 

дефиниције физичких величина; 

-да користи на нивоу примене брзину и 

убрзање, 

-да разуме релативност кретања, 

-да уме да мери и израчунава брзину и 

убрзање праволинијског равномерног, 

односно неравномерног кретања . 

-користи на нивоу примене II и III 

Њутнов закон механике на једноставним 

примерима, 

-да уме да изврши динамичко мерење 

силе, 

-да разликује скаларне од векторских 

физичких величина(време, маса, 

температура, брзина, убрзање и сила) 

2. 

Кретање 

тела под 

дејством 

силе теже. 

Сила 

трења 

12 

спонтано прате, 

сопствено расуђују, 

постављају питања и да 

кроз примере уочавају 

разлику и сличности 

између силе трења и 

силе отпора 

средине.Примењују 

стечена знања на 

решавање проблема 

Показује на примерима 

силу трења и указује на 

њеном значају у 

обављању свакодневих 

активности.Инсистира на 

прецизности,јасноћи 

излагања и писања 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

Ученик треба: да разуме безтежинско 

стање тела, 

- да упозна силу трења и силу отпора 

средине,  

-да се упозна са слободним падом, 

хитцом навише и хитцом 

наниже(кретањима тела у 

гравитационом пољу) 



3. 
Равнотежа 

тела 
11 

посматрају, питају, 

мере, рачунају, 

закључују, повезују и 

врше анализу задатака 

Демонстрира.Излаже нов 

садржај.Наводи на 

повезивање теорије и 

праксе.Буди радозналост 

код ученика.Ради 

рачунске задатке 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

Ученик треба: да уме да слаже и разлаже 

векторске физичке величине(силу), 

-да разуме статички случај равнотеже 

тела када је резултанта сила, које делују 

на тело, једнака нули, да користи 

равнотежу момента силе, да може да 

примени Архимедов закон и да може да 

објасни силу потеска у течностима и 

гасовима 

4. 

Механички 

рад и 

енергија. 

Снага 

15 

посматрају, питају, 

уочавају, наводе 

примере, закључују и 

решавају рачунске 

задатке 

Показује практичну 

примену на примерима 

.наводи 

наразмишљање.Поставља 

рачунске 

задатке.Поставља 

питања.Буди у 

ученицима жељу за 

истрживање 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

Ученик треба: да разуме да је рад силе 

једнак промени енергије, 

-да на практичном примеру уме да 

израчуна снагу разних машина и уређаја, 

-да зна да се укупна енергија у механици 

састоји од збира кинетичке и 

потенцијалне енергије, 

-да може на нивоу примене да се 

користи законом одржања енергије,-да 

користи јединице енергије и снаге у SI 

 

 

 

 

 

5. 

Топлотне 

појаве 

9 

 

посматрају, питају, 

уочавају, 

повезују,закључују, 

записују, дискутују и 

решавају рачунске 

задатке 

Демонстрира на 

примерима.Наводи 

математичке законитости 

у физичким 

појавама.Наводи ученике 

да закључују.Буди 

радозналост и 

интересовање.поставља 

рачунске проблемеи 

помаже прилком 

решавања 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

Ученик треба: да зна да се укупна 

енергија тела(система тела) састоји од 

кинетичке, потенцијалне и унутрашње 

енергије,  

-да зна да топлота и рад представљају 

два начина промене унутрашње енергије 

тела, 

-да зна да постоји веза између 

унутрашње енергије и кретања молекула 

тела,-да може да одреди количину 

топлоте, 

-да користи јединице количине топлоте 



и температуре у SI 

 

 

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, формирању научног 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. 

 

 

Оперативни задаци 

Ученике треба оспособити да: 

- схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена 

- умеју да одред  

- схватају реалне бројеве као дужинске мере, односно као тачке на бројевној правој одређене дужима које представљају такву 

меру 

- упознају појам степена и операције са степенима (изложилац степена природан број) 

- умеју да изводе основне рачунске операције с полиномима, као и друге идентичне трансформације ових израза (назначене у 

програму) 



- упознају правоугли координатни систем и његову примену 

- добро упознају директну и обрнуту пропорционалност и практичне примене 

- знају Питагорину теорему и умеју да је примене код свих изучаваних геометријских фигура у којима се може уочити 

правоугли троугао 

- познају најважнија својства многоугла и круга; умеју да конструишу поједине правилне многоуглове (са 3, 4, 6, 8 и 12 

страница) и да цртају друге правилне многоуглове рачунајући централни угао и преносећи га угломером 

- знају најважније обрасце у вези с многоуглом и кругом и да умеју да их примене у одговарајућим задацима 

- схвате појам размере дужи и својства пропорције 

- умеју да преведу на математички језик и реше једноставније текстуалне задатке 

- користе елементе дедуктивног закључивања (и изводе једноставније доказе у оквиру изучаваних садржаја). 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

Квадрат рационалног броја. 

бројевна права. 

 

Децимални запис реалног броја; приближна вредност реалног броја. Основна својства операција с реалним бројевима. 



ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 

Питагорина теорема. Важније примене Питагорине теореме. 

 

ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

Степен чији је изложилац природан број; операције са степенима; степен производа, количника и степена. 

Алгебарски изрази. Полиноми и операције (мономи, сређени облик, збир, разлика, производ полинома). 

Операције с полиномима (трансформације збира, разлике и производа полинома у сређени облик полинома). Квадрат бинома 

и разлика квадрата и примене. 

Растављање полинома на чиниоце. 

МНОГОУГАО 

Многоугао - појам и врсте. Збир углова многоугла. Број дијагонала многоугла. Правилни многоуглови (појам, својства, 

конструкције). Обим и површина многоугла. 

ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

Правоугли координатни систем у равни. 

Пропорција. Примери практичне примене директне и обрнуте пропорционалности (пропорционална подела суме, проценти и 

др.). 

КРУГ 

Централни и периферијски угао у кругу.  

 

Површина круга, кружног исечка и кружног прстена. 



СЛИЧНОСТ 

Пропорционалне величине. Троуглови са једнаким угловима - слични троуглови - и пропорционалност њихових страница. 

Примене сличности. 

Напомена: Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка годишње (са исправкама 8 часова). 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и интерактивних 

(кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе 

буде организована употребом ових метода.  

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у разумевању и решавању 

свакодневних проблемских ситуација препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да 

су ученици информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. 

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). 

Реални бројеви (16; 7 + 9) 

Питагорина теорема (16; 5 + 11) 

Цели и рационални алгебарски изрази (46; 19 + 27) 

Многоугао (13, 5 + 8) 

Зависне величине и њихово графичко представљање (20; 7 + 13) 

Круг (15; 6 + 9) 

Сличност (10; 4 + 6) 

 



Реални бројеви - Увести појам квадрата рационалног броја     p /  q    

  и илустровати га површином квадрата. Инсистирати на томе да је   (p/ q)   > 0 и кад је  (p/ q)  < 0.   

Тема Реални бројеви наставља се представљањем мерних бројева дужи на бројевној правој. Цртање дужи чији је мерни број 

дати рационалан број. Пример дужи чији мерни број није рационалан; нпр. отвара се питање колики је мерни број странице 

квадрата чија је површина 2 и доказује (Аристотелов доказ) да тај број није рационалан. За такве бројеве кажемо да су 

ирационални, а онда за рационалне и ирационалне користимо заједнички назив реални бројеви. Као резултат претходног, 

ученици долазе до сазнања о узајамно једнозначној вези између тачака на правој с једне, и реалних бројева с друге стране. 

Саопштити ученицима да рационални бројеви имају коначан или периодичан децималан запис, и на основу тога видети да 

ирационални бројеви морају имати бесконачан и непериодичан децимални запис. На конкретном примеру показати како се 

целобројним крајевима поделити на десет једнаких делова (дати геометријску конструкцију дељења дужи на једнаке делове) 

и тај поступак узастопно понављати. Тачка која представља тај ирационални број увек остаје унутар једног од добијених 

интервала. Крајеви интервала су означени децималним разломцима за које се каже да су приближне вредности тог 

ирационалног броја. За грешку која се тако чини треба говорити да је мања од једног целог, једног десетог, једног стотог итд. и 

никакву другу причу о грешкама при заокругљивању не треба укључивати. Кад се горњи поступак дељења интервала замисли 

да се неограничено наставља, настају децимални разломци са неограниченим бројем децимала који ће представљати 

изабрани ирационални број.  

Напоменути да рачунање са реалним бројевима иде по истим правилима које ученици знају да важе у пољу рационалних 

бројева. 

Питагорина теорема - Ова теорема изражава једну значајну везу страница правоуглог троугла и има широке примене у 

рачунским и конструктивним задацима, па јој треба посветити одговарајућу пажњу (познавање формулације, једноставнијег 

доказа и разумевање суштине Питагорине теореме). Треба постићи увежбаност у њеној примени код разних фигура у којима 

се појављује правоугли троугао. Такође треба ученике увежбати да неке троуглове с целобројним страницама (на пример 3, 4, 

5 и 5, 12, 13) препознају као правоугле. Корисно је навести и неке примере практичне примене (рецимо да провере да ли су 

два суседна зида просторије ортогонална или да помоћу конопца са чворовима на 3. 7. и 12. метру исцртају на тлу прав угао). 

Ученици такође треба да на  



Цели и рационални алгебарски изрази - Основни циљ ове теме јесте да се код ученика изгради навика (на основу познавања 

својстава степена) да успешно врше идентичне трансформације полиномијалних израза (полинома). Реализација ове теме 

започиње се даљом изградњом појма степена: упознавање степена чији је изложилац конкретан природан број и операција са 

таквим степенима, с примерима примене у физици и другим областима. После тога се може прећи на упознавање појма 

алгебарског израза, уз израчунавање вредности једноставнијих израза. Међу алгебарским изразима посебно се обрађују 

полиноми (при чему се моном третира као посебан случај полинома). 

Рачунске операције с полиномима (у сређеном облику), односно идентичне трансформације збира и производа полинома 

врше се на основу познатих закона рачунских операција с бројевима (а то је случај и с било којим изразима). Од осталих 

идентичних трансформација полинома обрадити само растављање на чиниоце полинома типа аx + бx, а2 - б2, а2 + 2аб + б2; 

при томе је битно да се на конкретним примерима види сврха тих трансформација. Растављање на чиниоце може се 

искористити и за решавање једначина облика аx2 + бx = 0 и x2 - ц2 = 0. 

Многоугао - Полазећи од раније стечених знања о појединим геометријским фигурама (област, изломљена линија, конвексна 

област, троугао, четвороугао), многоугао треба дефинисати као део равни ограничен многоугаоном линијом. Треба обрадити 

зависност збира углова и броја дијагонала ма ког многоугла од броја његових страница, па зависност међу елементима 

правилног многоугла, као и његову симетрију. Осим конструкција неких правилних многоуглова (са 3, 4, 6, 8, 12 страница), могу 

се цртати и други правилни многоуглови (са 7, 9, 10, ... страница) уз коришћење угломера. При томе треба јасно разликовати 

конструкцију од приближног цртања. 

Зависне величине и њихово графичко представљање - Координатни систем, коорди¬нате тачке и растојање две тачке 

изражено преко њихових координата. Примери зависних величина (време и температура, време пуњења базена водом и 

дубина воде, итд.) и њихово графичко представљање. Читање својстава с графика. За две променљиве величине x и y 

дефинисати директну (и обрнуту) пропорционалност везом y = кx (x•y = к, x ≠ 0 и y ≠ 0). Пропорција - својство и решавање по 

једном непознатом члану. Представљање директне пропорционалности и график зависности величина x и у везаних условом y 

= кx. Не уводи се општи појам функције, али може се говорити о линеарној функцији (у поменутом посебном случају). Директну 

пропорционалност везивати за размере на географским картама и рачунање стварног растојања. 

Круг - Осим увођења појмова централног и периферијског угла круга и уочавања и доказивања њиховог односа, централна 

тема треба да буде одређивање обима и површине круга. То треба започети кроз практичне аспекте проблема (пут који пређе 

точак, ...). Добро је да се експерименталним путем осети, односно констатује, сталност односа обима и пречника круга, уз 



вно упознавање ученика с његовом (ирационалном) природом. По обради обима и површине 

круга извести обрасце за дужину кружног лука, површину кружног исечка и површину кружног прстена. 

 3,14, него повремено радити и с другим 

и навести његову приближну вредност са, рецимо, 10 децимала. 

Сличност - Два низа реалних бројева а, б, ц, и а', б', ц',  

су пропорционални ако је     а      =      б      =      ц      ... Троуглови са једнаким угловима се дефинишу као слични.  

 а'   б'   ц'   

Код сличних троуглова аналогне странице су пропорционалне (без доказа). Примене: сторија о Талесу и фараону, одређивање 

висине дрвета мерењем углова и дужине његове сенке, мерење растојања до неприступачних места, итд. 

Ставови сличности и њихова примена остају за осми разред. 

Додатна настава 

Садржаји додатне наставе морају, пре свега, бити везани за садржаје овог разреда и на тај начин бити њихова интензивнија 

обрада. Уз то, могу да се изаберу и све друге занимљиве теме водећи рачуна да су битно садржајне. Препоручује се да 

руководиоци стручних већа контактирају добро афирмисане стручне институције, као што су Друштво математичара Србије, 

Математичка гимназија, КММ "Архимедес" итд. 

 

 

 

 

Садржаји програма Број 

часов

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци 

садржаја 

Начини остваривања програма 

 



а програма 

Реални бројеви         

-квадрат 

рационалног броја 

квадратни корен  

ирационалан број 

основна својства 

операција с 

реалним бројевима 

 

16  

-уочава 

-закључује 

-проверава 

-примењује 

знања 

-истиче 

развојни пут 

појма броја од 

природног до 

реалног 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-поткрепљује 

-указује на 

повезаност са 

претходним 

градивом 

-контролише 

 

-формирање 

појмова квадратног 

корена и 

аритметичког 

квадратног корена 

-упознавање и 

поимање 

ирационалног броја 

-извођење 

рачунских 

операција са 

реалним бројевима 

-правилно 

приказивање 

реалних бројева на 

бројевној правој 

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) 

Реални бројеви 16(7+8) 

Питагорина теорема 16(5+11) 

Рационални алгебарски изрази 

46(19+27) 

Многоугао (13; 5+8) 

Неке основне функције (20;7+13) 

Круг 15(6+9) 

 

Сличност 10(4+6) 

Реални бројеви. У овој теми значајно 



Питагорина 

теорема 

- важније 

применеПитагорине 

теореме 

конструкције 

тачака на бројевној 

правој које 

одговарају 

ирационалним 

бројевима 

16 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-открива 

релације 

-изражава 

их 

-примењује 

знања 

-демонстрира 

-мотивише 

-развија навику 

повезивања 

теорије и 

праксе 

-усмерава на 

дедуктивно 

закључивање 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-указује на 

повезаност са 

претходним 

градивом 

-контролише 

-усвајање правилне 

формулације 

Питагорине 

теореме 

-увежбаност у 

примени 

Питагорине 

теореме при 

решавању задатака 

и у вези са другим 

равним фигурама 

-оспособљавање за 

конструктивно 

одређивање тачака 

бројевне праве које 

одговарају 

бројевима √2; √3; 

√5 

је правилно формирање појмова 

квадратног корена и аритметичког 

квадратног корена и проширивање  

скупа рационалних бројева у скуп 

реалних бројева. Битно је уочити  да се 

сваки реалан број може записати као 

бесконачан децимални разломак. За 

рачунање са реалним бројевима важе 

сви основни закони рачунања с 

рационалним бројевима. Ученик треба 

да схвати да се сваком рационалном 

броју може придружити тачка бројевне 

праве. 

Питагорина теорема. Ова 

теорема изражава једну метричку везу 

страница правоуглог троугла и има 

широке примене у рачунским 

конструктивним задацима, па обратити 

пажњу на познавање формулације и 

разумевање суштине Питагорине 

теореме. 

Рационални алгебарски изрази. 

Реализација ове теме започиње даљом 

изградњом појма степена. После тога 

може се прећи на упознавање појма 

алгебарског израза, посебно 

рационалног, уз израчунавање бројевне 

вредности једноставнијих израза.  

рачунске операције са мономима и 

полиномима, односно идентичне 

трансформације збира и производа 

Рационали 

алгебарски изрази 

Степеновање  

15 

 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-открива 

релације 

-изражава 

их 

-примењује 

знања 

-упућује на 

појам 

променљиве и 

константе 

-развија 

функционално 

мишљење 

-негује навику 

за 

систематичност 

и прецизност у 

раду 

-стварање навике 

да успешно врше 

идентичне 

трансформације са 

полинома  

-упознавање 

степена чији је 

изложилац 

природан број са 

примерима у 

физици 

-упознавање 

појмова  



Алгебарски изрази 

операције са 

полиномима 

растављање 

полинома на 

чиниоце 

 

31 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-открива 

рела¬ције 

-изражава 

их 

-примењује 

знања 

-мотивише 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-поткрепљује 

-указује на 

повезаност са 

претходним 

градивом 

-контролише 

алгебарског израза 

и његово 

израчунавање 

-овладавање 

рачунским 

операцијама са 

мономима и 

полиномима  

-растављање 

полинома на 

чиниоце и примена 

у решавању 

једначина 

полинома врше се на основу познатих 

закона рачунских операција са 

бројевима. 

Многоугао. Многоугао треба 

дефинисати као унију многоугаоне 

линије у равни и њене унутрашње 

области. треба обратити пажњу на 

зависност збира углова и броја 

дијагонала ма ког многоугла од броја 

његових страница. поред тачних 

конструкција неких правилних 

многоуглова , треба вршити 

приближну конструкцију ма ког 



Многоугао 

-појам и врсте 

правилни 

многоуглови 

обим и површина 

многоугла 

13 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-примењује 

знања 

-демонстрира 

-мотивише 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-указује на 

повезаност са 

претходним 

градивом 

-контролише 

-развија смисао 

за тачност, 

прецизност и 

уредност 

-даље 

продубљивање 

појмова: линија, 

област и скуп 

тачака 

-формирање појма 

многоугла и врста 

многоуглова 

-разумевање 

формула за 

одређивање броја 

дијагонала и збира 

углова конвексног 

многоугла 

-усвајање формула 

за израчунавање 

обима и површине 

многоугла 

-оспособљавање за 

практичну примену 

знања о многоуглу 

многоугла.  

Неке основне функције. Треба 

упознати ученике са важнијим 

појмовима у вези са функцијом, и 

доградити појам координатног 

система. посебна пажња треба да се 

посвети директној и обрнутој 

пропорционалности и њиховој 

примени у решавању практичних 

задатака. 

Круг. Поред упознавања нових 

геометријских појмова  и њихових 

односа, значајно је увођење  

одређивање обима и површине круга. 

треба експерименталним путем 

утврдити константност односа обима и 

пречника круга, уз упознавањем са 

бројем π. 

Сличност. Потребно је довести у везу 

самерљивост дужи са карактером 

размере њихових дужина. Талесову 

теорему ученици треба да схвате и 

примењују. сличност троуглова треба 

увести дефиницијом и формирати 

појам размере сличности. од теорема 

сличности треба доказати само ону 

према којој су два троугла слична ако 

имају једнака по два угла. Сличност 

троуглова примењивати при решавању 

једноставнијих конструктивних 

задатака. 

ЗАВИСНЕ 

ВЕЛИЧИНЕ И 

ЊИХОВО 

ГРАФИЧКО 

ПРИКАЗИВАЊЕ 

20 

уочава 

закључује  

разликује 

открива 

релацију 

илустративна 

дијалошка 

демонстративна 

истразивачка 

правоугли  

координатни 

сyстем у равни 

пропорција 

примена у пракси 

директне и обрнуте 

пропорционалности 

(пропорционална 

подела,проценти и 

друго) 



Круг 

-централни и 

периферијски угао 

обим и површина 

круга, кружног 

исечка и кружног 

прстена 

15 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-примењује 

знања 

-демонстрира 

-мотивише 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-поткрепљује 

-указује на 

повезаност са 

претходним 

градивом 

-контролише 

-подстиче 

геометријску 

машту и 

интуицију 

-упознавање нових 

геометријских 

појмова 

(централни, 

периферијски угао, 

кружни исечак) 

-одређивање обима  

и површине круга  

-упоређивање 

површине исечка и 

кружног лука 

-упознавање са 

појмом  броја  π 



Сличност 

-размера дужи 

Талесова теорема 

сличност троуглова 

примена сличности 

на правоугли 

троугао 

10 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-примењује 

знања 

 

-демонстрира 

-подстиче 

примену 

аналогије 

-мотивише 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-поткрепљује 

-указује на 

повезаност са 

претходним 

градивом 

-контролише 

-негује навику 

за прецизност и 

систематичност 

у раду 

-продубљивање 

појмова :размера 

дужи, заједничке 

мере дужи, 

самерљиве и 

несамерљиве дужи, 

пропорционалне 

дужи 

-схватање Талесове 

теореме и 

увежбаност у њеној 

примени 

-формирање појма 

сличности 

троуглова, 

коришћење 

упознатих 

трансформација и 

даље 

продубљивање 

појма сличности 

Писмени задаци са 

исправкама 
8 

  -сагледати како су 

ученици савладали 

пређени програм 

 

 

 

 

 



 

 

БИОЛОГИЈА 

Циљ наставе биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка 

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

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о грађи и 

функционисању човечијег организма, развијају здравствену културу, хигијенске навике и схвате значај репродуктивног 

здравља. 

Изучавањем биологије код ученика треба развијати одговарајуће квалитете живота, навике, запажања, способности критичког 

мишљења, објективно и логичко расуђивање као и хумане односе међу половима. 

Задаци наставе биологије су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе биологије. сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе биологије буду у пуној мери реализовани 

- разумевање улоге и значаја биологије за развој и напредак човечанства 

- развијање свести о властитом пореклу и положају у природи 

- разумевање еволутивног положаја човека 

- упознавање грађе и функционисања организма, усвајање одређених хигијенских навика, стицање одговорности за лично 

здравље и здравље других људи 

- схватање да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање норми понашања које обезбеђују 

хумане односе међу људима 

- стицање радних навика и способности за самостално посматрање и истраживање. 

 

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

I Порекло и развој људске 

врсте 
2 1 0 1 4 



II Грађа човечијег тела 33 11 11 4 59 

III Репродуктивно здравље 7 2 0 0 9 

 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

Саджај  

програма 

Активности 

ученика у 

образовно- 

васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Облици 

остваривања 

програма 

 

Оперативни задаци извођења 

програма 

1. 4 

Порекло 

и развој 

људске 

врсте 

-активно 

слушање 

-активан 

разговор 

-сарадња са  

другим 

ученицима  

кроз рад у 

групи 

-гледају филм 

-презентује нови 

садржај 

-подстиче на 

размишљање, 

увиђање 

- демонстрира 

еколошку 

прилагођеност 

различитих типова 

људи 

-фронтални 

-

индивидуални 

 

Ученици треба да: 

-науче основне податке о развоју 

људске врсте, етапе у развоју 

савременог човека и еволутивни 

положај човека данас. 

2. 59 

Грађа 

човечијег 

тела 

-активно 

слушање 

-активан 

разговор 

-долажење до 

нових 

сазнања 

путем 

открића 

-сарадња са 

другим 

-презентује нови 

садржај 

-показује 

спољашње и 

унутрашње делове 

тела на моделима и 

скелету 

-подстиче на 

размишљање, 

увиђање 

-подстиче на 

-фронтални, 

-

индивидуални,  

-групни,  

-рад у пару 

 

Ученици трба да: 

-стекну знања о грађи ћелија и ткива 

и повезаности органа и органских 

система у организам као целину; 

-упознају основну грађу и улогу 

коже; 

костију и мишића, нервног система и 

чула, 

жлезда са унутрашњим лучењем и 

њихову повезаност са нервним 

системом; система органа за варење; 



ученицима 

кроз рад у 

групи 

-мишљење 

-израда 

табела, 

графикона 

-посматрање 

модела 

скелета и 

унутрашњих 

органа 

-одређивање 

оштрине вида 

и 

разликовање 

боја 

- дисекција 

бубрега 

- мерење 

пулса и 

крвног 

притиска 

- доказивање 

угљен - 

диоксида у 

издахнутом 

ваздуху 

 

увиђање и логичко 

закључивање 

-подстиче развој 

хигијенских навика 

и здравствене 

културе 

система органа за дисање; 

система органа за циркулацију; 

система органа за излучивање и 

њихов значај за промет материја; 

система органа за размножавање, 

фазе у полном сазревању човека и 

биолошку регулацију процеса 

везаних за пол; 

-упознају најчешћа обољења и 

повреде органских система човека; 

-науче основна правила пружања 

прве помоћи; 

-развију неопходне хигијенске 

навике. 

3. 9 
Репродуктивно 

здравље 

-активно 

слушање 

-презентује нови 

садржај 

-фронтални,  

-

Ученици треба да: 

-схвате значај здравствене културе и 



-активан 

разговор 

-описивање 

-

истраживање 

 

 

-подстиче на 

размишљање, 

увиђање 

-подстиче на 

увиђање и логичко 

закључивање 

-подстиче развој 

хигијенских навика 

и здравствене 

културе 

-подстиче свест о 

значају хуманомг 

односа међу 

половима 

индивидуални, 

-групни,  

-рад у пару 

 

репродуктивног здравља, 

-схвате значај и улогу породице у 

развоју, опстанку, напретку људског 

друштва као и последице њеног 

нарушавања. 

 

Начин остваривања програма (методе и технике) 

 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и интерактивних 

(кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе 

буде организована употребом ових метода. 

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у разумевању и решавању 

свакодневних проблемских ситуација препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да 

су ученици информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. 

Избор и систематизација програмских садржаја биоогије резултат су захтева времена и најновијих достигнућа у биологији, а 

примерени су узрасту ученика и њиховом психо-физичком развоју. 

Наставне теме су логички распоређене, а обухватају садржаје науке о човеку, здравственој  култури и репродуктивном 

здрављу. 

Овако конципирани програм пружа ученицима основна знања, а ради лакшег разумевања и усвајања градива, наставник не 

треба да инсистира на детаљном опису грађе и функције, већ на обољењима и повредама појединих органа, пружању прве 



помоћи и стицању неопходних хигијенских навика, очувању личног здравља и здравља других људи, као и одговорном односу 

према репродуктивном здрављу. 

Приликом израде планова рада (глобалном и оперативног) треба предвидети 60% часова за обраду новог градива и 40% за 

друге типове часова. 

Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода и употребу расположивих наставних 

средстава и информационих технологија на часовима обраде, вежби и систематизације градива. Избор наставних метода зависи 

од циља и задатака наставног часа и опремљености кабинета. Избор облика рада препуштен је наставнику. 

Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од стране Министарства просвете, најновију стручну 

литературу и да примењује искуства стечена професионалним развојем на акредитованим семинарима из Каталога програма 

стручног усавршавања Завода за унапређивање образовања и васпитања.  

 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

I Порекло и развој 

људске врсте 

- наука о човеку 

- порекло и 

историјски развој 

човека 

- преци данашњег 

човека 

- људи данас 

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 

2.3.6. уочава прилагођеност 

организама и разуме да током 

еволуције природно одабирање 

доводи до прилагођавања 

организама на услове животне 

средине 

 

 

 

II Грађа човечијег 

тела 

- ћелија, деоба 

ћелије 

- кожа 

- скелет 

- мишићи 

- нервни систем 

- жлезде са 

унутрашњим 

лучењем 

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 

11.2.4. познаје основну организацију 

органа у којима се одвијају 

различити животни процеси 

1.2.5. разуме да је за живот 

неопходна енергија коју организми 

2.2.1. разуме да постоје 

одређене разлике у грађи ћелија 

у зависности од функције коју 

обављају у вишећелијским 

организмима (разлике између 

биљне и животињске ћелије, 

између коштане и мишићне 

ћелије и сл.) 

2.2.2. зна и упоређује сличности 

и разлике између нивоа 

организације јединке: зна да се 

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 

3.2.4. разуме да је у остваривању 

карактеристичног понашања 

неопходна функционална 

интеграција више система органа и 
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- чулни органи 

- варење 

- дисање 

- крвоток 

- излучивање 

- размножавање 

 

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 

1.3.1. разуме да јединка једне врсте 

даје потомке исте врсте 

1.3.2. зна основне појмове о 

процесима размножавања 

1.3.3. зна да свака ћелија у организму 

садржи генетички материјал 

1.3.4. зна за појам и основну улогу 

хромозома 

1.3.5. зна основне принципе 

наслеђивања 

1.3.6. зна како делују гени и да се 

стечене особине не наслеђују 

1.3.7. зна да од зигота настаје 

организам и да се тај процес назива 

развиће 

1.5.1. зна основне мере за одржавање 

личне хигијене и хигијене околине и 

разуме зашто је важно да их се 

придржава 

1.5.4. разуме зашто је важно да се 

придржава званичних упутстава која 

се односе на заразне болести 

(епидемије и пандемије) 

1.5.5. препознаје основне знаке 

поремећаја функције појединих 

органа и основне симптоме 

инфекције и разликује стање у коме 

може сам да интервенише од стања 

ћелије које врше исту функцију 

групишу и образују ткива, 

ткива са истом функцијом 

органе, а органи са истом 

функцијом системе органа 

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 

2.2.6. 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 

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 

2.3.3. разуме зашто потомци 

личе на родитеље и њихове 

претке, али нису идентични са 

њима 

2.3.4. зна да на развиће 

организама поред генетичког 

материјала утиче и средина 

2.5.1. познаје основне 

механизме деловања 

превентивних мера у очувању 

разуме значај такве интеграције 

понашања за преживљавање 

3.2.5. разуме сличности и разлике у 

интеграцији грађе и функције 

јединке током животног циклуса 

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) 

3.2.7. зна и разуме главне 

морфолошке и функционалне 

карактеристике органа који реагују 

на промене у околини и 

карактеристике органа који враћају 

организам у равнотежу онда када је 

из ње избачен (стресно стање -улога 

ендокриног система) 

3.2.8. зна и разуме које су последице 

стресног стања за организам 

3.3.1. разуме разлику између 

телесних и полних ћелија у погледу 

хромозома и деоба 

3.3.2. разуме да полне ћелије настају 

од посебних ћелија у организму 

3.3.3. зна функцију генетичког 

материјала и његову основну улогу у 

ћелији 

3.3.4. зна да је број хромозома у 

ћелији карактеристика врсте 

3.3.5. разуме како различити 

еволуциони механизми, мењајући 

учесталост особина у популацијама, 

доводе до еволуције 
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када мора да се обрати лекару 

1.5.6. разуме предности и недостатке 

употребе додатака у храни и исхрани 

(конзерванси и неконтролисана 

употреба витамина, антиоксиданата, 

минерала итд.) и опасности до којих 

може да доведе неуравнотежена 

исхрана (редукционе дијете, 

претерано узимање хране и сл.) и 

познаје основне принципе правилног 

комбиновања животних намирница 

1.5.7. разуме да загађење животне 

средине (воде, ваздуха, земљишта, 

бука, итд.) и неке природне појаве 

(UV зрачење) неповољно утичу на 

здравље човека 

1.5.8. зна и разуме какав значај за 

здравље имају умерена физичка 

активност и поштовање биолошких 

ритмова (сна, одмора) 

 

 

здравља 

2.5.2. разуме значај и зна 

основне принципе правилног 

комбиновања животних 

намирница 

2.5.3. зна како се чува хранљива 

вредност намирница 

2.5.4. зна механизме којима 

загађење животне средине 

угрожава здравље човека 

2.5.5. зна механизме деловања 

хемијских материја на 

физиолошке процесе у 

организму и на понашање 

(утицај алкохола, различитих 

врста дрога, енергетских 

напитака и сл.) 

2.6.1. уме да уз навођење 

реализује сложено прикупљање 

података, систематизује 

податке и извести о резултату 

2.6.3. уме, уз помоћ наставника, 

да прави графиконе и табеле 

према два критеријума уз 

коментар резултата 

2.6.4. уме на задатом примеру, 

уз помоћ наставника, да 

постави хипотезу, формира и 

реализује једноставан 

експеримент и извести о 

резултату 

 

3.3.6. разуме да човек може да утиче 

на смер и брзину еволуционих 

промена својих популација и 

популација других врста 

3.5.3. разуме основне биолошке 

процесе који леже у основи 

физиолошки правилне исхране 

3.5.4. познаје главне компоненте 

намирница и њихову хранљиву 

вредност 

3.5.5. познаје симптоме и главне 

карактеристике болести метаболизма 

и узроке због којих настају 

(гојазност, анорексија, булимија, 

шећерна болест) 

3.5.6. разуме механизме поремећаја 

функције појединих органа 

3.5.7. познаје основне биолошке 

механизме који доводе до развијања 

болести зависности 

3.5.8. разуме механизме стресног 

стања и утицај јаких негативних 

емоција на физиолошке процесе у 

организму и на понашање појединца 

III  

Репродуктивно 

здравље 

- пубертет и 

1.5.9. разуме да постоје полне 

болести, познаје мере превенције и 

могуће путеве инфекције, као и 

њихове негативне последице на 
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адолесценција 

- делинквенција и 

болести зависности 

- хумани однос 

међу половима и 

контрацепција 

- ризично 

понашање и 

сексуално 

преносиве болести 

- значај и 

планирање 

породице и 

наталитет 

 

здравље 

1.5.10. зна да постоје природне 

промене у понашању које настају као 

последица физиолошких промена 

(пубертет, менопауза), зна да у 

адолесцентом добу могу да се појаве 

психолошки развојни проблеми 

(поремећаји у исхрани, поремећаји 

понашања, поремећаји сна и сл.) 

1.5.11. разуме одговорност и 

опасност превременог ступања у 

сексуалне односе и разуме зашто 

абортус у доба развоја има негативне 

последице на физичко и ментално 

здравље 

1.5.12. зна да болести зависности 

(претерана употреба дувана, 

алкохола, дроге) неповољно утичу на 

укупан квалитет живота и зна коме 

може да се обрати за помоћ 

(институцијама и стручњацима) 

1.5.13. зна како се треба понашати 

према особи која болује од болести 

зависности или је ХИВ позитивна 
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ХЕМИЈА 

Циљ наставе хемије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка 

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

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и  

- развијање функционалне хемијске писмености 

- разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских  појмова, теорија, модела и закона 

- развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, формула и једначина 

- развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања  

- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема 

- развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу 

- развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима (уџбеник, научно-

популарни чланци, Интернет) 

- развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног коришћења и 

одлагања различитих супстанци у свакодневном животу 

- развијање радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и позитивног става према учењу хемије   

- развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији. 

 

Задаци наставе хемије јесу: 

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

образовања, као и циљеви наставе хемије буду у пуној мери реализовани 

- омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у хемији долази до сазнања 

- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој различитих технологија и развој 

друштва уопште 

- оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком: да знају хемијску терминологију и да разумеју квалитативно и 

квантитативно значење хемијских симбола, формула и једначина  

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и њиховим променама долазити на 

основу демонстрационих огледа или огледа које самостално изводе, развијати при том аналитичко мишљење и критички 

став у мишљењу 

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине,  правилно и безбедно, по себе и 

друге, руковати лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама    

- оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања 



- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за решавање 

теоријских и експерименталних проблема 

- стварање ситауција у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном окружењу 

- омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитаивни аспект хемијских промена и његову 

практичну примену      
 

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 

Хемија и њен 

значај 

 

 Предмет 

изучавања 

хемије. Хемија 

у склопу 

природних 

наука и њена 

примена. 
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 Слушање 

 Дискутовање 

 Посматрање 

 Ивођење огледа 

 Бележење 

резултата 

 Ивођење 

закључака 

 Сређивање 

радног места 

- презентује правила 

понашања у 

хемијској 

лебораторији  

- поспешује 

самосталан рад 

ученика у хемијској 

лабораторији  

- подстиче ученике 

на дискусију 

резултата  

 Фронтални рад 

 Индивидуални рад 

 Групни рад 

Ученик треба да: 

 разуме шта је предмет изучавања хемије 

и како се у хемији долази до сазнања 

(научни метод) 

 схвати да је хемија једна од природних 

наука која објашњава појаве и промене у 

природи 

 оспособи се за коришћење уџбеника и 

радне свеске 

 овлада основним операцијама 

лабораторијске технике, мерама 

опрезности, заштите и прве помоћи како 

би самостално изводио једноставне 

експерименте 

 организује радно место, припрема и 

одлаже прибор и други материјал за рад. 

 

Основни 

хемијски 

појмови 

 Материја и 
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 Слушање 

 Дискутовање 

 Посматрање 

објашњава и 

наглашава разлику 

између основних 

хемијских појмова  

- подстиче ученике 

 Фронтални рад 

 Индивидуални рад 

 Групни рад 

Ученик треба да: 

 разуме разлику између супстанце и 

физичког тела, супстанце и физичког 

поља (разликује примере од непримера) 



супстанца. 

Физичка и 

хемијска 

својства 

супстанци. 

 Физичке и 

хемијске 

промене 

супстанци. 

 Чисте 

супстанце: 

елементи и 

једињења. 

 Смеше. 

Раздвајање 

састојака 

смеше 

(декантовање, 

цеђење, 

дестилација, 

кристализација)

. 

 

 Ивођење огледа 

 Бележење 

резултата 

 Ивођење 

закључака 

 Сређивање 

радног места 

да постављају 

питања  

- проналази примере 

из свакодневног 

живота и презентије 

их ученицима  

 Рад у пару  разуме разлику између физичких и 

хемијских својстава супстанце 

 разуме разлику између физичке и 

хемијске промене супстанце 

 препознаје примере физичких и 

хемијских промена у свакодневном 

окружењу  

 зна шта су чисте супстанце 

 разуме разлику између елемената и 

једињења 

 препознаје примере елемената и 

једињења у свакодневном окружењу 

 разуме разлику између чистих 

супстанци и смеша 

 препознаје примере смеша у 

свакодневном окружењу 

 уме да изабере и примени поступак за 

раздвајање састојака смеше на основу 

физичких својстава супстанци у смеши. 

Структура 

супстанце 
  

 
  

      

А) атом и 

структура 

атома 

 

 Атом. 
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 Слушање 

 Дискутовање 

 Посматрање 

 Прављење 

модела 

- објашњава које 

честице изграђују 

атом  

- подстиче ученике 

да постављају 

питања  

 Фронтални рад 

 Индивидуални рад 

 Групни рад 

 Рад у пару 

Ученик треба да: 

 зна да је атом најмања честица 

хемијског елемента 

 разуме квалитативно и квантитативно 

значење хемијских симбола 



 Хемијски 

симболи. 

 Грађа атома. 

Језгро атома. 

Атомски и 

масени број. 

Изотопи.  

 Релативна 

атомска маса.  

 Електронски 

омотач. 

Периодни 

систем 

елемената.  

 

 Провера знања 

 

- буди креативност 

код ученика, кроз 

повезивање својстава 

супстанци и хемијске 

везе  

 зна структуру атома, да нуклеони 

(протони и неутрони) чине језгро, а 

електрони образују електронски омотач 

 зна односе маса протона, неутрона и 

електрона 

 зна релативна наелектрисања протона, 

неутрона и електрона 

 зна да се електрони у атому разликују по 

енергији (енергетски нивои) 

 разуме како су својства елемента и 

његов положај у периодном систему 

условљени атомским бројем (број 

протона), односно бројем и распоредом 

електрона у омотачу 

 разуме да је маса атома мала и да се из 

практичних разлога уместо стварне масе 

атома користи релативна атомска маса 

 зна шта је атомска јединица масе и да је 

повеже са појмом релативна атомска маса 

 уме да користи податке дате у таблици 

периодног система елемената. 

 

Б) основне 

честице које 

изграђују 

супстанце: 

атоми, 

молекули, 

јони 

 

16 

 

 Слушање 

 Дискутовање 

 Посматрање 

 Прављење 

модела 

 Писање 

хемијских 

  Фронтални рад 

 Индивидуални рад 

 Групни рад 

 Рад у пару 

Ученик треба да: 

 разуме да су основне честице које 

изграђују супстанце атоми, молекули и 

јони 

 зна шта је јонска и ковалентна веза 

 разуме како од атома настају јони, како 

од атома настају молекули, односно 

разуме разлику између атома, јона и 



 Молекул. 

Хемијске 

формуле.  

 Ковалентна 

веза. Грађење 

молекула 

елемената и 

једињења.  

 Јонска веза. 

 Валенца 

елемената у 

ковалентним и 

јонским 

једињењима.  

 Релативна 

молекулска 

маса.  

 Атомске, 

молекулске и 

јонске 

кристалне 

решетке. 

 

формула 

 

молекула 

 разуме сличности и разлике између 

атома и јона у броју и врсти субатомских 

честица 

 разуме значај валентних електрона и 

промене на последњем енергетском нивоу 

при стварању хемијске везе 

 зна шта је валенца елемента и уме да на 

основу формуле једињења одреди валенцу 

елемената и обрнуто 

 разуме да је стварна маса молекула мала 

и уме да на основу хемијске формуле 

израчуна релативну молекулску масу 

 разуме да хемијска формула једињења 

са јонском везом представља најмањи 

целобројни однос јона у јонској 

кристалној решетки 

 зна да се у хемији користе електронске, 

структурне и молекулске формуле и 

разуме њихово значење 

 разуме да својства хемијских једињења 

зависе од типа хемијске везе  

 разуме разлику између атомске, јонске и 

молекулске кристалне решетке. 

 

Хомогене 

смеше – 

раствори 

 

 Раствори и 
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 Слушање 

 Дискутовање 

 Посматрање 

 Решавање 

- подстиче ученике 

на самосталан рад  

- кроз примере из 

праксе показује шта 

је засићен, а шта 

незасићен раствор  

 Фронтални рад 

 Индивидуални рад 

 Групни рад 

 Рад у пару 

Ученик треба да: 

 разуме појам раствора и растворљивости 

 разуме начин изражавања 

квантитативног састава раствора као 

незасићен, засићен и презасићен раствор 



растворљивост.   

 Процентни 

састав 

раствора. 

 Вода. Значај 

воде за живи 

свет.  

 

рачунских 

задатака 

 Ивођење огледа 

 Бележење 

резултата 

 Ивођење 

закључака 

 Сређивање 

радног места 

- подстиче дијалог 

са ученицима и 

повећава тиме 

заинтересованост за 

израчунавања у 

хемији  

-наводи примере 

примене процентне 

концентрације у 

свакодневном живот  

 разуме изражавање квантитативног 

састава раствора преко процентне 

концентрације 

 уме да израчуна процентну 

концентрацију раствора 

 уме да направи раствор одређене 

процентне концентрације 

 разликује воду као једињење (чиста 

супстанца) од примера вода у природи 

које су смеше (изворска, морска, речна, 

језерска, подземна, минерална вода, 

атмосферска и отпадна вода)  

 разуме да је вода растварач за супстанце 

са јонском и полaрном ковалентном везом 

и зна значај воде за живот 

 зна да је вода за пиће драгоцена и да је 

чува од загађења.      

 

Хемијске 

реакције и 

израчунавањ

а 

 

 Хемијске 

једначине. 

Анализа и 

синтеза.        

 Закон о 

одржању масе. 

 Закон сталних 
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 Слушање 

 Дискутовање 

 Посматрање 

 Решавање 

рачунских 

задатака 

 Провера знања 

 Састављање 

модела 

 Писање 

хемијских 

 разграничава и 

објашњава шта је 

квантитативно и 

квалитативно 

значење хемијске 

једначине  

- приближава законе 

по којима се 

одвијају хемијске 

реакције  

- одговара на питања 

ученика и подстиче 

их да постављају 

нова  

 Фронтални рад 

 Индивидуални рад 

 Групни рад 

 Рад у пару 

Ученик треба да: 

 зна да се хемијским симболима и 

формулама представљају супстанце, а 

једначинама хемијске промене (реакције) 

 разуме квалитативно и квантитативно 

значење симбола, формула и једначина 

хемијских реакција 

 примењује знање о Закону одржања 

масе при писању једначина хемијских 

реакција 

 разуме Закон сталних масених односа 

 разликује два основна типа хемијских 



односа маса. 

 Количина 

супастанце. 

Мол. Моларна 

маса.  

 Израчунавања 

у хемији. 

 

реакција - указује на 

повезаност масе и 

количине супстанце  

 

промена: реакције анализе и синтезе 

 разликује појам  масе од појма количине 

супстанце  као и њихове основне јединице 

 разуме однос масе и количине супстанце 

 зна на основу формуле да израчуна 

моларну масу супстанце 

 зна да хемијским једначинама прикаже 

једноставне хемијске реакције  

 зна да на основу хемијске једначине 

објасни Закон о одржању масе 

 изводи једноставна израчунавања на 

основу једначине хемијске реакције – 

стехиометријска израчунавања заснована 

на масеним и количинским односима 

 зна да су све промене супстанци праћене 

променом енергије. 

 



Начин и поступак остваривања програма:  

 континуирана припрема за часове (добро испланирати сваки час полазећи од оперативних задатака, према њима 

формулисати циљеве часа и изабрати методе које ће на датом садржају ученицима омогућити да формирају знања и 

вештине);  

 планирање наставе на годишњем и месечном нивоу;  

 користити што више активне методе рада које ће и ученику омогућити да буде што активнији и самосталнији у раду;  

 подстицати ученике на истразивачки рад у школској лабораторији(хемијском кабинету), што ће омогућити и подстицати 

развој вештина и способности комуникације, изношења идеја, навођења аргумената, доношења одлука и преузимања 

одговорности;  

 пратити ученичка постигнућа на сваком часу и омогућити им да кроз различите методе проверавања покажу свој 

напредак у учењу хемије;  

 добро осмислити задатке за испитивање ученичких постигнућа и проверити да ли се њима проверава ниво знања 

прецизиран у опетативним задацима и у којој мери се подстиче формирање целовитог знања, односно формирање 

система појмова;  

 што интересантније изводити наставу хемије, подстицањем критичког мишљења код ученика, и способности извођења 

закључака, дискутовања , извештавања;  

 за објашњавање апстрактних хемијских појмова користити огледе које демонстрира наставник или ученици(уколико у 

школи не постоје супстанце за извођење огледа и лабораторијских вежби, оне се могу заменити супстанцама које се 

могу набавити у апотекама, продавницама или их ученици могу донети од куће);  

 активности ученика треба планирати према оперативним задацима, наведеним уз сваку тему имајући у виду које 

способности ученици треба да развију;  

 правилно бирати и комбиновати различите облике рада на часу;  

 користити стручну литературу, Интернет, што ће ученицимапомоћи да анализирају неку појаву, дискутују, праве 

извештаје;  

 комбиновати разне врсте дидактичких материјала илустрације, слике, графиконе, дијапозитиве;  

 у сарадњи са ученицима правити нова наставна средства, повезати решавања рачунских задатака са експерименталним 

радом;  



 упутити ученике на начине правилног извођења закључака, извештавања, понашања у хемијској лабораторији, 

сређивања радног места и сл;  

 формирати код ученика способност доношења одлука у свакодневном животу, упутити их да обрате пажњу од ког 

произвођача купују неки производ одређеног хемијског састава, при чему треба да имају критички став према 

рекламним кампањама за производе;  

 истаћи на прави начин практичан значај сазнања у хемији за развој технологије и друштва у целини.  
 

Oбразовни стандарди за СЕДМИ разред за наставни предмет ХЕМИЈА 

Ученик/ца зна: 

Садржај програма Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Хемија и њен значај 

ХЕ.1.1.9. загрева супстанцу на 

безбедан начин  

ХЕ.1.1.10. измери масу, 

запремину и температуру 

супстанце 

ХЕ.1.2.10. безбедно рукује 

супстанцама, посуђем и 

прибором 

ХЕ.1.6.1. безбедно рукује 

основном опремом за 

експериментални рад и 

супстанцама  

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент 

према датом упутству 

ХЕ.2.6.1. прикупи податке 

посматрањем и мерењем, и да 

при том користи одговарајуће 

инструменте 

ХЕ.2.6.2. табеларно и 

графички прикаже резултате 

посматрања или мерења 

ХЕ.2.6.3. изводи једноставна 

уопштавања и систематизацију 

резултата 

 



Основни хемијски појмови 

ХЕ.1.1.1. да прави разлику 

између елемената, једињења и 

смеша из свакодневног 

живота, на основу њихове 

сложености 

ХЕ.1.1.2. o практичној 

примени елемената, једињења 

и смеша из сопственог 

окружења, 

на основу њихових својстава 

ХЕ.1.1.3. на основу којих 

својстава супстанце могу да се 

разликују, којим врстама 

промена супстанце подлежу, 

као и да се при променама 

укупна маса супстанци не 

мења 

ХЕ.1.1.8. значење следећих 

термина: супстанца, смеша, 

раствор, растварање, елемент, 

једињење, атом, молекул, јон, 

ковалентна веза, јонска веза, 

оксидација, оксид, 

киселина, база, со, индикатор 

ХЕ. 1.1.9. загрева супстанцу на 

безбедан начин 

ХЕ. 1.1.11. састави апаратуру 

и изведе поступак цеђења 

ХЕ. 1.1.12. у једноставним 

огледима испита својства 

супстанци (агрегатно стање, 

мирис, боју, магнетна својства, 

растворљивост), као и да та 

својства опише 

ХЕ. 1.6.1. безбедно рукује 

основном опремом за 

ХЕ.2.1.2. значење термина: 

материја, хомогена смеша, 

хетерогена смеша, анализа и 

синтеза, неутрализација, 

супституција, адиција, 

анхидрид, изомер, изотоп  

ХЕ.2.1.7. у огледима испитује 

својства супстанци и податке о 

супстанцама приказује 

табеларно или шематски 

ХЕ.2.6.2. табеларно и 

графички прикаже резултате 

посматрања или мерења 

ХЕ.2.6.3. изводи једноставна 

уопштавања и систематизацију 

резултата 

 

 

 

 

ХЕ.3.1.2. како је практична 

примена супстанци повезана 

са њиховим својствима 

ХЕ.3.1.7. на основу својстава 

састојака смеше да изабере и 

изведе одговарајући поступак 

за њихово раздвајање 

ХЕ.3.1.8. да осмисли 

експериментални поступак 

према задатом 

циљу/проблему/питању за 

истраживање, да бележи и 

приказује резултате табеларно 

и графички, 

формулише објашњење/а и 

изведе закључак/е 

ХЕ.3.6.1. препозна 

питање/проблем које се може 

кспериментално истражити 

ХЕ.3.6.2. постави хипотезе 

ХЕ.3.6.3. планира и изведе 

експеримент за тестирање 

хипотезе  

ХЕ.3.6.4. донесе релевантан 

закључак на основу резултата 

добијених у 

експерименталном раду 



експериментални рад и 

супстанцама 

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент 

према датом упутству 

Структура супстанце 

ХЕ.1.1.4. да су чисте 

супстанце изграђене од атома, 

молекула и јона, и те честице 

међусобно разликује по 

наелектрисању и сложености 

грађе 

ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у 

молекулима елемената, 

ковалентним и јонским 

једињењима 

ХЕ.1.1.6. квалитативно 

значење симбола најважнијих 

хемијских елемената, 

хемијских формула 

најважнијих представника 

класа неорганских и органских 

једињења, и квалитативно 

значење хемијских једначина 

реакција оксидације 

ХЕ.1.1.8. значење следећих 

термина: супстанца, смеша, 

раствор, растварање, елемент, 

једињење, атом, молекул, јон, 

ковалентна веза, јонска веза, 

оксидација, оксид, киселина, 

база, со, индикатор 

ХЕ.2.1.1. како тип хемијске 

везе одређује својства 

супстанци (температуре 

топљења и кључања, као и 

растворљивост супстанци) 

 ХЕ.2.1.2. значење термина: 

материја, хомогена смеша, 

хетерогена смеша, анализа и 

синтеза, неутрализација, 

супституција, адиција, 

анхидрид, изомер, изотоп 

ХЕ.2.1.4. да саставља формуле 

најважнијих представника 

класа неорганских и органских 

једињења, и једначине 

хемијских реакција 

неутрализације и супституције 

ХЕ.3.1.1. разлику између 

чистих супстанци (елемената и 

једињења) и смеша, на основу 

врста честица које их 

изграђују 

ХЕ.3.1.3. да су својства 

супстанци и промене којима 

подлежу условљене разликама 

на 

нивоу честица 

ХЕ.3.1.4. структуру атома, 

молекула и јона, које их 

елементарне честице изграђују 

и како од њиховог броја 

зависи наелектрисање атома, 

молекула и јона 



Хомогене смеше  

раствори 

ХЕ.1.1.1. да прави разлику 

између елемената, једињења и 

смеша из свакодневног 

живота, на основу њихове 

сложености 

ХЕ.1.1.2. o практичној 

примени елемената, једињења 

и смеша из сопственог 

окружења, на основу њихових 

својстава  

 ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у 

молекулима елемената, 

ковалентним и јонским 

једињењима 

ХЕ.1.1.7. шта раствори, како 

настају и примере раствора у 

свакодневном животу 

ХЕ.1.1.8. значење следећих 

термина: супстанца, смеша, 

раствор, растварање, елемент, 

једињење, атом, молекул, јон, 

ковалентна веза, јонска веза, 

оксидација, оксид, киселина, 

база, со, индикатор 

ХЕ.1.1.9. загрева супстанцу на 

безбедан начин  

ХЕ.1.1.10. измери масу, 

запремину и температуру 

супстанце  

ХЕ.1.1.12. у једноставним 

огледима испита својства 

супстанци (агрегатно стање, 

мирис, боју, магнетна својства, 

растворљивост), као и да та 

својства опише 

ХЕ. 1.6.1. безбедно рукује 

ХЕ.2.1.1. како тип хемијске 

везе одређује својства 

супстанци (температуре 

топљења и кључања, као и 

растворљивост супстанци) 

ХЕ.2.1.2. значење термина: 

материја, хомогена смеша, 

хетерогена смеша, анализа и 

синтеза, неутрализација, 

супституција, адиција, 

анхидрид, изомер, изотоп 

ХЕ.2.1.3. шта је засићен, 

незасићен и презасићен 

раствор 

ХЕ.2.1.5. изабере најпогоднији 

начин за повећање брзине 

растварања супстанце 

(повећањем температуре 

растварача, уситњавањем 

супстанце, мешањем) 

ХЕ.2.1.6. промени 

концентрацију раствора 

додавањем растворене 

супстанце или 

растварача (разблаживање и 

концентровање) 

ХЕ.2.1.7. у огледима испитује 

својства супстанци и податке о 

супстанцама приказује 

табеларно или шематски   

ХЕ.2.1.9. израчуна масу 

растворене супстанце и 

растварача, на основу 

процентног 

састава раствора и обрнуто 

ХЕ.2.1.10. направи раствор 

ХЕ.3.1.1. разлику између 

чистих супстанци (елемената и 

једињења) и смеша, на основу 

врста честица које их 

изграђују  

ХЕ.3.1.2. како је практична 

примена супстанци повезана 

са њиховим својствима 

ХЕ.3.1.5. зависност 

растворљивости супстанце од 

природе супстанце и 

растварача 

ХЕ.3.1.8. да осмисли 

експериментални поступак 

према задатом 

циљу/проблему/питању за 

истраживање, да бележи и 

приказује резултате табеларно 

и графички, формулише 

објашњење/а и изведе 

закључак/е 



основном опремом за 

експериментални рад и 

супстанцама 

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент 

према датом упутству 

одређеног процентног састава 

ХЕ.2.6.1. прикупи податке 

посматрањем и мерењем, и да 

при том користи одговарајуће 

инструменте  

ХЕ.2.6.2. табеларно и 

графички прикаже резултате 

посматрања или мерења 

ХЕ.2.6.3. изводи једноставна 

уопштавања и систематизацију 

резултата 

Хемијске реакције и 

израчунавања 

ХЕ.1.1.3. на основу којих 

својстава супстанце могу да се 

разликују, којим врстама 

промена супстанце подлежу, 

као и да се при променама 

укупна маса супстанци не 

мења  

ХЕ.1.1.6. квалитативно 

значење симбола најважнијих 

хемијских елемената, 

хемијских формула 

најважнијих представника 

класа неорганских и органских 

једињења, и квалитативно 

значење хемијских једначина 

реакција оксидације 

ХЕ.1.1.8. значење следећих 

термина: супстанца, смеша, 

раствор, растварање, елемент, 

једињење, атом, молекул, јон, 

ковалентна веза, јонска веза, 

оксидација, оксид, киселина, 

база, со, индикатор 

ХЕ.1.6.1. безбедно рукује 

ХЕ.2.1.2. значење термина: 

материја, хомогена смеша, 

хетерогена смеша, анализа и 

синтеза, неутрализација, 

супституција, адиција, 

анхидрид, изомер, изотоп 

ХЕ.2.1.8. израчуна процентни 

састав једињења на основу 

формуле и масу реактаната и 

производа на основу хемијске 

једначине, то јест да покаже на 

основу 

израчунавања да се укупна 

маса супстанци не мења при 

хемијским реакцијама 

ХЕ.2.6.1. прикупи податке 

посматрањем и мерењем, и да 

при том користи одговарајуће 

инструменте  

ХЕ.2.6.3. изводи једноставна 

уопштавања и систематизацију 

резултата 

ХЕ.3.1.9. да израчуна 

процентуалну заступљеност 

неке супстанце у смеши, да 

изводи стехиометријска 

израчунавања која обухватају 

реактант у вишку и однос масе 

и количине супстанце 

ХЕ.3.6.1. препозна 

питање/проблем које се може 

експериментално истражити  

ХЕ.3.6.2. постави хипотезе 

ХЕ.3.6.3. планира и изведе 

експеримент за тестирање 

хипотезе  

ХЕ.3.6.4. донесе релевантан 

закључак на основу резултата 

добијених у 

експерименталном раду 



основном опремом за 

експериментални рад и 

супстанцама 

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент 

према датом упутству 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Циљ и задаци: 

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну 
базичну језичку, техничку и информатичку 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 се упознају 
са техничко-технолошки развијеним окружењем, развију техничко мишљење, техничку културу, радне вештине и културу рада. 

Задаци наставе техничког и информатичког образовања су: 

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

образовања, као и циљеви наставе буду у пуној мери реализовани; 

-   стицање основног техничког и информатичког образовања и васпитања, стицање    основних    техничко-технолошких    знања,    
умења,    вештина    и оспособљавање ученика за њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу; 

- схватање законитости природних и техничких наука; 
- сазнавање   основног   концепта   информационо-комуникационих   технологија (ICT), улоге ICT у различитим струкама и 

сферама живота, као и оспособљавање ученика да раде на једном од оперативних система и неколико најчешће 
коришћених корисничких програма и стицање навике да их ученик користи у свакодневним активностима, науче употребу 
рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, интерфејс и интернет,  развијају стваралачко и 
критичко мишљење; 

- развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према плану рада и афирмишу 
креативност и оригиналност, развијају психомоторне способности, усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, 
технологији и другим облицима друштвено корисног рада; 

- савладавају    основне    принципе   руковања   различитим    средствима   рада, објектима технике и управљања технолошким 
процесима; 



- развијају  прецизност у  раду,  упорност  и  истрајност  приликом  решавања задатака; 
- стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад; 
- комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртеж); 
- стекну знања за коришћење мерних инструмената на основу физичких, хемијских, механичких и технолошких својстава 

одаберу 
одговарајући материјал за модел, макету или средство препознају  елементе  (компоненте)  из  области  грађевинарства,  
машинства,целине (графички и кроз моделе, макете или предмете); 

- разумеју технолошке процесе и тсротаводе различитих технологија препознају природне ресурсе Ћ жихову 

ограниченост у коршпћежу прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору. 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 
- комуницирају на језику технике (користе стручну терминологију и израђују технички цртеж - основним прибором и 

рачунаром); 
- користе рачунар у прикупљању информација као и у њиховој обради и презентацији; 
- служе  се мерним инструментима за мерење дужине, углова, масе, силе;  
- на основу физичких, хемијских и технолошких својстава одаберу одговарајући материјал   (метал,   легуру,   неметал   и  

погонски  материјал)  за  модел   или употребно средство; 
- препознају елементе (компоненте) из области машинства и да их компонују у једноставније функционалне целине (графички и 

кроз моделе или употребне предмете); 
- примењују одговарајуће поступке обраде материјала; 
-  кроз алгоритам разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија; 
-  правилно употребљавају стандардни прибор, алат и машине при обликовању елемената за моделе и употребна средства;  
- одређују адекватне везе између елемената (завртањ, закивак,...); 
- препознају природне ресурсе, њихову ограниченост у коришћењу прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском 

претварачу; 
- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе); 
- одаберу једноставнији програм за управљање рачунаром; 
- примењују мере и средства за личну заштиту при раду; 
- знају мере заштите и потребе за обнову и унапређивање животног окружења на основу знања о врстама делатности и 

сагледавања својих интересовања и знања; 
- правилно одаберу своју будућу професију. 
 



 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
БРОЈ 

ЧАСОВА 
ОБРАДА ВЕЖБА УТВРЂИВАЊЕ 

1. УВОД У МАШИНСКУ ТЕХНИКУ 2 2 0 0 

2. ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У МАШИНСТВУ 8 2 5 1 

3. ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 14 4 9 1 

4. МАТЕРИЈАЛИ 2 2 0 0 

5. МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА 2 1 1 0 

6. 
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МАТЕРИЈАЛА 

 
4 2 1 1 

7. МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ 16 8 7 1 

8. РОБОТИКА 2 1 1 0 

9. ЕНЕРГЕТИКА 6 3 2 1 

10. 
КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ - 

МОДУЛИ 
16 0 16 0 

 У К У П Н О  72 25 42 5 



 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 
Садржај програма 

Активности ученика 

у образовно-

васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно-васпитном 

раду 

Облици 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

1. 2 
УВОД У МАШИНСКУ 

ТЕХНИКУ 

-Уче основне појмове 

из области машинства, 

трансформације 

енергије и оптерећенја 

и кретања 

-Упознаје ученике са  

основним појмовиа из 

области машинства, 

трансформације енергије и 

оптерећенја и кретања 

-Фронтални 

-Да савладају основне 

појмове из области 

машинства, 

трансформације 

енергије и оптерећенја 

и кретања 

 

2. 8 
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 

У МАШИНСТВУ 

-Уче и цртају 
ортогоналну 
пројекцију и 
просторно 
приказивање објеката. 
-Уче правилну 
примену правила 
цртања у машинству и 
израду техничке 
документације 

-Праве алгоритам и 

одређене макете са 

конструкторма. 

-Показује правила  
ортогоналне пројекције и 
просторног приказивања 
објеката. 
-Учи ученике да 
примењују правила цртања 
у машинству и израду 
техничке документације 

-Усмерава ученике при 

изради алгоритма и при  

конструкторском 

моделовању. 

-Фронтални, 

-

Индивидуални, 

-Групни 

-Проширивање знања 
из  ортогоналне 
пројекције и 
просторног 
приказивања објеката. 
-Оспособљавају се да 
примењују правила 
цртања у машинству и 
израду техничке 
документације 
-Примењују стечена 
знања алгоритма при 
конструкторском 
моделовању. 

3. 14 
ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

-Уче да цртају и 

израђују презентације 

на рачунару, 

-Практично повезују 

интерфејс технологије 

са рачунаром и 

урављају са њима 

преко рачунара. 

-Усмеравају ученике при 

изради цртежа и 

презентације на рачунару, 

-Практично показују како 

се користи интерфејс 

технологија. 

-Фронтални, 

-

Индивидуални, 

-Групни 

-Да ученици науче да 

користе рачунар за 

цртање и израду 

презентације, 

-Да умеју да повежу 

интерфејс технологије 

са рачунаром и да 

урављају са њима 

преко рачунара. 



4. 2 МАТЕРИЈАЛИ 

- Уче о техничкм 

матријалима и 

упознају нове 

машинске маеријале и 

њихову поделу 

 

- Даје нова знања о 

техничкм матријалима и 

упознаје ученике са новим 

машинским маеријалима и 

њиховом поделом 

 

-Фронтални, 

-

Индивидуални, 

-Групни. 

- Проширење знања о 

техничкм матријалима 

из претходних 

разреда, 

-Упознају машинске 

маеријале и њихову 

поделу 

 

 

5. 2 

 

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА 

 

-Уче врсте мерних 

средстава и ста се све 

мери и у којим 

јединицама и којим 

инструментима 

-Практично врше 

мерење са 

микрометром 

помичним мерилом, 

угломером и 

угаоником 

-Упознаје ученике са 

начином мерења и врстама 

мерних средстава, 

-Показује како се рукује и 

мери са микрометром 

помичним мерилом, 

угломером и угаоником 

-Фронтални, 

-

Индивидуални 

-Упознавање мерења и 

мерних средстава 

-Руковање са 

микрометром 

помичним мерилом, 

угломером и 

угаоником 

6. 4 
ТЕХНОЛОГИЈА 

ОБРАДЕ МАТЕРИЈАЛА 

-Уче које врсте обраде 

метала постоје, 

-Уочавају разлике у 

обради метала у 

односу на друге 

материјале, 

-Практично изврше 

спајање метала. 

-Упознаје ученике са 

врстама обраде метала са и 

без скидања стротине, 

-Указује разлике у обради 

метала у односу на друге 

материјале, 

-Практично показе како се 

врши спајање метала. 

-Фронтални, 

-

Индивидуални, 

-Групни. 

-Упознавање са 

врстама обраде метала 

са и без скидања 

стротине, 

-Да науче разлике у 

обради метала у 

односу на друге 

материјале, 

-Да знају како се врши 

спајање метала. 

7. 16 
МАШИНЕ И 

МЕХАНИЗМИ 

-Уче основну 

поделу,приципе рада 

машина и механизма, 

-Уче принци рада 

саобраћајних 

-Упознаје ученике са 

основнм поделм,приципим 

рада машина и механизма, 

- Упознаје ученике са 

принципима рада 

-Фронтални, 

-

Индивидуални 

-Знају основну 

поделу,приципе    рада 

машина и механизма, 

-Знају принци рада 

саобраћајних 



средстава и делове. саобраћајних средстава и 

деловима 

средстава и делове. 

8. 2 РОБОТИКА 

-Уче врсте робота, 

намену и 

конструкцију. 

-Прате презентације 

везане за ову тему,  

- Врше моделовање 

робота. 

-Упознаје ученике са  

врстама робота, наменом и 

конструкцијом. 

-Презентовање 

мултимедијалног садржаја 

кроз презентације, 

-Усмеравање ученика при 

моделовању робота. 

-Фронтални, 

-

Индивидуални 

 -Упознају врсте 

робота, намену и 

конструкцију. 

-Знање продубити 

кроз презентације и 

моделовање робота. 

9. 6 ЕНЕРГЕТИКА 

-Уче пинципе рада 

прображајника, 

изворе,коришћење и 

трансформацију 

енергије 

-Научекоје врсте 

мотора постоје и који 

је њихов принцип 

рада. 

-Упознаје ученике са 

пинципима рада 

прображајника, 

изворима,коришћењем и 

трансформацијом енергије 

-Упознаје их са врстама 

мотора и њиховим 

принципима рада, при 

томе користећи 

мултимедије и 

презентације иако постоје 

моделе мотора. 

-Фронтални, 

-

Индивидуални 

-Упознавање са 

пинципима рада 

прображајника, 

изворима,коришћењем 

и трансформацијом 

енергије 

-Упознавање са 

врстама мотора и 

њиховим принципима 

рада. 

10. 16 
КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ - 

МОДУЛИ 

-Израђују пројекат, 

-Цртање алгоритма од 

идеје до реализације, 

-Врше обраду 

материјла ради 

добијања жељеног 

предмета 

-Усмерава ученике током 

израде пројекта и помаже 

им током рада, 

-Омогућује ученицима да 

искажу властите креативне 

способности, да налазе 

сопствена техничка 

решења. 

-Фронтални, 

-

Индивидуални, 

-Групни, 

-Повезаност теорије и 

праксе, 

-Развијање вештина, 

-Сагледавање 

склопова и машинских 

елемената као целине 

и стављање у 

функцију 

 

 

 



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

С обзиром на високу и мотивациону вредност активних и интерактивних метода наставе/учења потребно је да бар трећина 

наставе буде организована употребом ових метода. У натави је потребно користити задатке који захтевају примену наученог у 

разумевању решавању свакодневних проблемских ситуација. 

Наставни програм је модуларног типа. Модули представљају програмске целине које омогућавају ученицима креативну 

слободу, омогућавају индивидуализацију наставе и диференцијацију према способностима, полу и интересовањима ученика, 

могућностима школе, наставника и потребама животне средине. Обрада материјала је средство а не циљ у настави овог предмета. 

Повезаност теорије и праксе постиже се кроз јединство теоријских садржаја, радионичких и лабораторијских вежби, али и кроз 

корелацију са сродним садржајима из наставних предмета: физике, математике, биологије , хемије и др. 

Програм се релизује у форми предавања (теоретска настава)и вежби. Настава се реализује коришћењем превасходно метода 

визуелног и практичног приказа, коришћењем савремених наставних средстава. Програм вежби реализује се у форми заокружених 

програмских целина (модула) које омогућавају ученицима креативну слободу. Овакав приступ омогућава индивидуализацију наставе, 

према надарености, способност . мотивима и интересовањима ученика. За сваку програмску целину постоји одређен оквир (циљ и 

задаци), а нмаставни садржаји се реализују као програмске активности. Избор вежбе из програмских садржаја остварује сваки ученик 

према личном опредељењу. Вежба треба да садржи идеју (намену, изглед), материјал(избор), скицу, технички цртеж, план редоследа и 

поступака обраде и потребног алата и прибора. У реализацију вежбе се може укључити и више ученика уколико је рад сложенији 

Садржаје техничког и информатичког образовања у целини треба реализовати као вежбе, почев од планирања, графичког 

представљања замисли, преко извршавања радних операција до процене и вредновања 

Предвиђени садржаји захтевају разноврстан методички приступ. Потребно је уводити ученике у свет савремене технике и 

технологије на занимљив и атрактиван начин чиме се подстиче њихово интересовање за техничко стваралаштво. Потребно је 

омогућити ученицима да исказују властите креативне способности, да траже и налазе сопствена техничка решења и да се доказују у 

раду. 

Приликом конкретизације појединих садржаја програма, нарочито упознавања нових и савремених технологија, у обзир треба 

узимати специфичности средине и усклађивати их са њеним потребама. 

Не инсистирати на учењу и запамћивању података, мање значајних чињеница и сличних теоријских садржаја.Ученицима се не 

задају домаћи задаци већ све садржаје програма - знање, умења и вештине треба да усвоје на часовима редовне наставе коришћењем 

одобреног уџбеника, радне свеске и дидактичког материјала 

Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба остваривати увек када за то постоје 

услови, ради показивања савремених техничких достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. или 

ученицима обезбедити мултимедијалне програме у којима је заступљена ова проблематика. 

У настави техничког и информатичког образовања користе се сви облици рада који : фронтални, групни, рад у паровима и 

индивидуални рад.Ученике треба оцењивати према резултатима које постижу у усвајању наставних садржаја, узимајући у обзир 

све њихове активности значајне у настави (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др.). Не треба 

одвојено оцењивати теоријска и практична знања, нити примењивати класично пропитивање ученика, већ изводити оцене на основу 

сталног праћења рада ученика. 

 



ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ  физичког  васпитања  је да разноврсним  и  систематским,моторичким активностима,у повезаности са осталим 

васпитно-образовним подручјима,допринесе интегралном  развоју ученика,развоју моторичких 

способности,стицању,усавршавању и примени  моторичких умења,навика и непоходних теоретских знања у свакодневним и 

специфичним условима живота и рада.  

          Задаци наставе физичког васпитања су: 

Подстицање раста,развоја и утицање на правилно држање тела; 

 Развој и усавршавање моторичких способности; 

 Стицање моторичких умења која су као садржај утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских 

знања неопходних за њихово усвајање; 

 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичкох васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-

образовног подручја; 

 Формирање морално-вољних квалитета личности; 

 Оспособљавање ученика да стечена умења,знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада; 

 Стицање и развијање свести о потреби здравља,чувања здравља и заштити природе и човекове околине. 

       Оперативни задаци: 

 Усмерени  развој основних моторичких способности,првенствено брзине и координације; 

 Усмерено стицање и  усавршавање моторичких умења и навика и навике предвиђених програмом физичког 

васпитања; 

 Примена стечних знања,умења и навика у сложенијим условима(кроз игру , такмичење и сл.); 

 Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем,групним поистовећивањем и сл.; 

 Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

 Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученик 

 

АКТИВНОСТИ  У  ПРИРОДИ 

Од  активности  у  природи,планирано је одржавање кроса Црвеног крста и РТС-а (мај) 

Наставни  садражај Број  часова 
Број  часова 

обраде 

Број  часова 

увежбавања 

Број  часова 

провере 

Атлетика 22 3 9 10 

Гимнастика 19 4 12 3 



Спортска игра 26 10 13 3 

Народни плес 3 1 1 1 

Тестирање 2   2 

                                        

Укупно 
            72               18                 35               19 

 

 

Наставни  садржаји 
Број 

часова 

Активности 

ученика у 

васпитно-

образовном раду 

Активности 

наставника  у 

васпитно-

образовном раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

 

 

 

Атлетика 

 

 

 

 

 

 

        22    

-дискусија 

-ходање 

-трчање 

-вежбање 

-такмичење 

-анализирање 

-објашњавање 

-демонстрација 

-индивидуални 

-групни 

-разликује правилно од неправилног 

држања тела 

-развијање и усавршавање 

моторичких способности 

-изводи покрете у задатом смеру 

-вешто изводи једноставне форме 

природног кретања 

 

Гимнастика 

 

 

 

 

        19 

-вежбање 

-дискусија 

-ходање 

-трчање 

-упоређивање 

 

-анализирање 

-објашњавање 

-демонстрација 

-упоређивање 

-индивидуални 

-групни 

-вешто изводи задате вежбе са 

реквизитима 

-уочава своје моторичке 

способности и особине,сличности и 

разлике међу вршњацима 

 

 

 

 

 

 

-поређење 

-трчање  

-скакање 

-демонстрација 

-анализирање 

-поређење 

-групни -познаје правила спортске игре и 

придржава их се 

-стварање услова за социјално 



Спортска игра         26 -такмичење 

-вежбање 

 

 прилагођавање ученика за 

колективни живот и рад 

Народни плес 

3 

-вежбање 

-трчање 

-увежбавање 

корака народних 

кола 

-разговор 

-демонстрација 

народне игре 

-осмишљавању 

кореографије 

-дискусија 

-корекција 

 

-индивидуални 

-фронтални 

-рад у групи  

 

 

- развој моторичких способности и 

примена моторичких умења, навика 

у свакодневним и специфичним 

условима живота 

- задовољавање социјалних потреба 

за потврђивањем и  групним 

поистовећивањем 

 

Тестирања 

        

        2 

-вежбање 

-дискусија 

-упоређивање 

-мерење 

-анализирање 

-упоређивање 

-индивидуални -провера физичких способности 

ученика 

 

 

Исходи у физичком васпитању за VII разред 

Тема Број 

часова 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 



С
п

о
р

т
ск

а
 г

и
м

н
а
ст

и
к

а
 

20 Из става раскорачног колут назад 

до става раскорачног   

 Из става раскорачног колут напред 

до става раскорачног 

Вага претклоном и заножењем на 

левој и на десној нози 

 

Ученици и ученице – дочелно 

вратило или нижа притка 

разбоја: Узмак одразом једне ноге 

до упора предњег, премах одножно 

десном/левом до упора јашућег, 

потхват десном/левом и спојено 

премахом одножно левом/десном 

одношка са окретом за 90º 

Ученици – паралелни разбој 

Ученици – паралелни разбој 

На почетку разбоја: њих у упору, 

предњихом упор до седа разножно; 

саседом сножити и зањихом саскок 

Ученици и ученице – ниска, 

средња или висока греда: 

Наскочити на произвољан начин; 

усправ – одручити; кораци успону 

унапред до средине греде; чучањ и 

окрет у чучњу за 180º усправ; два 

корака зибом почучњем уназад; 

окрет у успону за 180º - узручити, 

кораци до краја греде; саскок 

пруженим телом (бочно) 

 

Дохватни кругови: Суножним 

одривом згибом вис узнето, 

издржај; крос вис предњи саскок 

(уз помоћ 

Став на шакама уз малу помоћ 

Премет странце упором улево и 

удесно 

Мост заклоном и усклоном уз помоћ 

Згрчка преко козлића или коња 

 

Из замаха (предњиха) у упору 

предношка са окретом за 180º према 

притки до става на тлу 

 

Залетом и суножним одскоком наскок 

премах одножно десном у 

упорјашући; окрет за 90º у лево; 

прехватом бочно и ослонцем 

стопалима иза тела упор чучећи; 

усправ, одручити; два корака зибом 

почучњем; скок суножним одскоком и 

доскок на једну ногу, слободна је у 

заножењу; вага претклоном и 

заножењем, усклон, валцер кораци до 

краја греде – таласи у одручењу; 

окрет у успону за 180º и једна дужина 

греде произвољна комбинација 

кретања (кораци, поскоци, окрети...), 

на крају греде саскок згрчено – бочно 

у односу на греду (завршити леђима 

према крају греде) 

Наскок у упор предњи; премах 

одножно десном напред ван, премах 

одножно десном назад; премах 

одножно левом напред ван, премах 

одножно левом назад до упора 

предњег; замахом ногама уназад 

саскок 

Став на шакама, издржај, колут 

напред 

 

 

Ученице – двовисински разбој: 

Лицем према нижој притки – залетом  

и суножним одскоком наскок у упор 

предњи; премах одножно десном; 

премах одножно левом; прехват на 

вишу притку и спојено подметно 

успоставити предњих и саскок у 

предњиху 

Ученици и ученице – дочелно 

вратило или нижа притка разбоја: 

Ковртљај назад у упору предњем 

 

 

 

 

 

Њих у потпору; предњихом упор до 

седа разножног: упор за рукама и 

спојено колут напред до седа 

разножно 

 

 

Доскочни кругови: Из виса предњег 

вучењем вис узнето, вис стрмоглаво 

– издржај, вис узнето, отварањем вис 

предњи и спетни саскок 

 

Доскочни кругови: Из виса предњег 

вучењем вис узнето, вис стрмоглаво 

– издржај, вис узнето, отварањем вис 

предњи и спетни саскок 



О
д

б
о
јк

а
 

 

24 Одбијање лопте прстима  

Одбијање лопте чекићем 

Школски сервис 

Тенис сервис 

Зна кад је екипа постигла поен 

Дозвољени број одбијања лопте у 

једној акцији 

Недозвољени контакт са лоптом 

Сервис из простора за сервирање 

Зна шта је преступ 

Ротација 

 

Смечирање 

Групна и колективна тактика 

Блокирање 

Заштита блока и игра у пољу 

Групна и колективна тактика у 

нападу и одбрани 

Ученик/ученица се такмичи 

Ученик/ученица учествује у 

организацији утакмице или турнира 

П
л
ес

 

     4 Успешно пљеском или топотом 

прати задати ритам и темпо 

музичке пратње 

 

Успешно се креће у задатом простору 

у свим смеровима комбинујући 

ходање и трчање 

Повезује ( просторно и временски) 

плесне елементе (најмање шест 

основних елемената технике: галоп, 

дечији поскок, мењајући корак, 

кораци са привлачењем са и без 

преноса тежине тела, кораци са 

укрштањем напред – назад, 

укључујући ходање и трчање) у 

целини 

Влада терминологијом плесова 

Самостално реализује задату 

комбинацију основних корака у 

аеробном загревању у трајању од 2 

пута 32 4/4 такт 

Састаља и изводи самосталну плесну 

комбинацију у 2/4 такту од 

произвољно одабраних и 

укомпонованих основних елемената 

технике плесова 

Исказује креативност и стваралаштво 

кроз састављање мањих композиција 

покрета и кретања и плесних 

комбинација 

Учествује на такмичењу 

Р
и

т
м

и
ч

к
а
 

г
и

м
н

а
ст

и
к

а
 

2 напред и странце, поскок са 

заножењем, комбинација галоп – 

поскок са заножењем 

Суножно прескакање вијаче са и 

без међупоскока – обртање вијаче 

унапред и уназад, прескакање 

вијаче у трчању 

 

Галоп + дечији поскоци вијачом 

Галоп + мачији скок са бацањем и 

хватањем лопте, замаси лоптом у 

хоризонталној равни спојено са 

окретом за 180º и 360º 

Галоп + мачији скок са бацањем и 

хватањем лопте, замаси лоптом у 

хоризонталној равни спојено са 

окретом за 180º и 360º 

Ритмички састав без реквизита 

Ритмички састав лоптом 

Ритмички састав вијачом 

 Ритмички састав обручем 



А
тл

ет
и

к
а 

22 Правилно трчи варијантама 

технике трчања на кратке, средње 

и дуге стазе и мери резултате  

Правилно скаче у даљ згрчном 

варијантом технике и мери дужину 

скока  

Зна атлетска правила за скок у даљ 

Правилно скаче у вис варијантом 

технике маказице 

Зна атлетска правила за скок у вис 

Правилно баца куглу варијантом 

технике из места и мери дужину 

хитца 

Зна атлетска правила бацања кугле  

Изводи технику штафетног трчања 

Правилно скаче у даљ варијантом 

технике 

Увинућ 

Правилно скаче у вис леђном 

варијантом технике 

Правилно баца куглу леђном 

варијантом технике и мери дужину 

хитца 

Такмичи се у атлецком петобој 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ и задаци: 

Циљ предмета је да ученици стекну сазнања, формирају ставове, развију вештине и усвоје вредности које су предпоставка за 

компетентан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву 

Задаци предмета: 

-разумевање кључних појмова који се односе на грађанина, државу и власт и схватање историјског развоја грађанских праваца 

и слобода 

-упознавање са карактеристикама одговорног и активног грађанина и разумевање улоге детета као грађанина у друштву и 

разумевање однодса између грађанских права, појединца и општег добра 

-упознавање са начинима развијања грађанске одговорности 

-разумевање волонтерског покрета и значаја волонтерских акција 

-подстицање ученика да се ангажују у различитим иницијативама и разумевање значаја иницијативе за постизање промена у 

друштву 

-разумевање неопходности постојања власти и концепта неограничене власти 

-упознавање са институцијом Ђачког парламента и оспособљавање за самоиницијативност и извођење конкретних акција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садржаји програма Број 

часов

а 

Активности ученика Активности 

наставника 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Начин 

остваривања 

програма 

 



1.Поглед уназад   

-Увод у програм 

(подсећање на садржај 

програма за 5 и 6 

разред)                

-Представљање 

циљева, задатака, 

садржаја и метода рада 

2 

-упознају                                                       

 -разговарају                          

 -дискутују                    

 -изводе закључке                           

 -износе сопствене идеје и мишљења                         

-читају штампане изворе                                        

-симулирају        

 -истражују                       

 -прикупљају податке                               

-интервјуишу                        

 -фотографишу                          

 -дискутују                                     

-анализирају                                       

-илуструју                                   

-класификују податке                                               

-дискутују                                         

-пишу                                      

-размењују мишљења                                          

-играју улоге                                  

-бирају                               

-трагају за заједничким ставовима и 

доносе одлуке              

-учење од других и заједно са другима , 

као и учење за живот уз коришћење 

искуства ученика                  

- организује 

групни облик 

рада 

-упућује на 

сарадњу 

-усмерава 

-подстиче 

креативност 

-процењује 

залагање 

ученика 

 

 

1*Подстицање и 

оспособљавање за 

активно учешће у 

животу локалне 

заједнице                            

2)Упознавање мера 

власти                                          

3)Разумевање 

функционисања 

нивоа органа власти  

4)Упознавање права 

и одговорности свих 

актера на нивоу 

заједнице                    

5)Развијање 

комуникацијских 

вештина 

неопходних за 

сарадничко 

понашање, 

аргументовање 

ставова, изражавање 

мишљења 

-

радионичарска, 

-симулацијска, 

-интерактивна, 

-игровна, 

-истраживачка, 

-тимска, 

-мале групе, 

-игра улога, 

-групни, 

-интерактивни, 

-кооперативни 

рад, 

-”мозгалица”, 

-групна 

дискусија. 

 



2. Грађанин                               

-Грађанин и политика 

у прошлости                           

-Грађанин и политика 

у садашњости                      

 -Одговоран и 

активан грађанин                           

-Дете као грађанин             

-Породица, школа, 

локална заједница, 

држава                -

Права појединца и 

опште добро                                                

-Одговорност 

(индивидуал-на, 

грађанска...)   

-Волонтерски покрет              

-Извођење 

волонтерске акције                                                  

-Анализа успешности 

волонтерске акције 
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 -анализа случаја,дебата,поређење 

,покретање иницијативе 

- организује 

групни облик 

рада 

-упућује на 

сарадњу 

-усмерава 

-подстиче 

креативност 

-процењује 

залагање 

ученика 

 

6)Обучавање 

техникама групног 

и тимског рада                     

7)Развијање 

способности 

критичког 

просуђивања и 

одговорног 

одлучивања и 

деловања 

 

3.Држава и власт 

 

-Појам државе                            

-Појам власти(устав 

Србије и права детета), 

Конвенција о дечјим 

правима 

7 

-разумеју значења кључних појмова 

који се односе на ГРАЂАНИ-

НА,ДРЖА-ВУ И ВЛАСТ                                        

-схвате историјски развој грађанских 

права и слобода 

-формулише 

проблем 

-организује 

-усмерава не 

међусобно 

поштовање 

-поставља 

питања 

 

8)Покретање 

иницијативе за 

ђачки 

парламент,као 

формалног тела у 

школи,кроз које 

ученици могу 

остварити своја 



 

 

 

 

 

4.Ђачки парламент и 

иницијатива                                            

-Начини функциониса-

ња ђачког парламента                                                                                                 

-Иницијатива 

5 

-се упознају са карактерис-тикама 

одговорног и активног грађанина                                       

-разумеју место и улогу детета као 

грађанина у друштву                                      

-разумеју однос између грађанских 

права појединца и општег добра                                       

-се упознају са начинима  развијања 

грађанске одговорности                  -

разумеју волонтерски  покрет и значај 

волонтер-ских акција  

-усмерава на 

међусобно 

поштовање 

-поставља 

циљеве 

-упућује на 

сарадњу 

-демократски 

управља 

разредом 

-пружа 

повратну 

информацију 

права и доћи у 

контакт са 

демократским 

механизмима и 

процедурама 

Завршни део                                   

-Израда речника 

кључних појмова                                      

-Шта носим са собом 

(размена ученичких 

искустава о 

активностима 

реализованим на 

часовима Грађанског 

васпитања 

3 

-буду подстицани да се ангажују у 

различитим иницијатива-ма и акцијама                                               

-разумеју значај иницијативе за 

постизање промена у друштвеној 

заједници                   -разумеју  

неопходност постојања власти                             

-се упознају са концептом ограничене 

власти                                                        -

се упознају са институци-јом Ђачког 

парламента 

-усмерава на 

међусобно 

поштовање 

-поставља 

циљеве 

-упућује на 

сарадњу 

-демократски 

управља 

разредом 

-пружа 

повратну 

информацију 

-Оспособљава-ње 

ученика за активно 

учешће у животу 

локалне заједнице, 

проширивање знања 

о демократији, 

њеним  принципима 

и вредностима кроз 

практично деловање 



 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, 

уважавајући две димензије: историјски хришћански живот(историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију 

идеалног).То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и 

мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном 

дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђенје(литургијско, као и 

подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и верско образованје. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном 

плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим 

људима и са собом  

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према 

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

се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; 

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

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

за свет као творевину Божију и за себе, 

- развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене 

цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка 

изналажењу равнотеже измђу заједнице и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и 

после свега, са Богом; 

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

људског стваралаштва у науци и другим областима; 

- изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање 

сопственог   односа према Богу, људима и природи. 

  

 

 



 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности у образовно 

васпитном раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Бог у кога Хришћани 

верују јесте Света Тројица: 

Отац, Син и Свети Дух 

(богoслужбеена 

сведочанства – крштење и 

евхаристија; библијска и 

светоотачка сведочанства) 

7 Излагање учења о Св. Тројици  

Разговор са ученицима и њихове 

креативне активности 

Читање Библије и излагање 

светоотачких сведочанстава о Богу 

као Св. Тројици и дијалог 

Објашњење Богослужбених 

сведочанстава о Богу као Св. 

Тројици  

фронтални 

групни 

индивидуални 

да запазе да природа не 

постоји без личности 

 

Отац, Син и Свети Дух су 

три вечне, конкретне 

личности 

2 Читање Библије и излагање 

светоотачких сведочанстава о Богу 

као Св. Тројици 

фронтални 

групни 

индивидуални 

да се изгради свест да је 

носилац постојања природе 

личност 

 

Св. Тројица је један Бог 

(нераздељивост Божанске 

природе и несливеност 

Божанских личности) 

2 Излагање учења о Св. Тројици фронтални 

групни 

индивидуални 

да се изгради свест да је 

личност израз заједничке 

слободе са другом личносшћу 

Узрок Божијег постојања је 

Отац (библијска, 

евхаристијска, светоотачка 

и друга сведочанства 

4 Читање из Библије и Св. Отаца и 

објашњење Евхарситије као дара 

Божијег 

фронтални 

групни 

индивидуални 

да запазе да је слобода Божија 

онтолошка тј. да се изражава 

само као љубав према другој 

личности 

Бог Отац изражава своје 

слободно постојање као 

љубав према другој 

личности – према Сину и 

Св. Духу 

2 Читање Св. Писма и тумачење 

места која сведоче однос Бога Оца 

– Сина – Св. Духа 

фронтални 

индивидуални 

да науче да личност у Богу 

предходи у онтолошком 

смислу 

Хришћанска онтологија 

(биће као заједница 

слободе) 

5 Објашњење и образложење кроз 

разговор о бићу 

фронтални 

индивидуални 

да запазе да се код створених 

бића тј. људи слобода може 

изразити и као негација, што 

није случај у Богу 

 



РУСКИ ЈЕЗИК 

Oперативни задаци 

Разумевање говора 

На крају седмог разреда, ученик треба да: 

- препознаје, поред раније наведених, и оне интонације које исказују: равнодушност, дивљење, саучествовање, зебњу, 

страх, замерку, сумњу и сл. 

- Без већих тешкоћа дискриминише гласове у сличним речима, под условом дасу му познате или да припадају познатој 

породици речи; 

- разуме, поред оних израза које наставник употрбљава током часа да би дао упуства за рад, и сасвим једноставна 

објашњења непознатих речи помоћу познатог и већ активно усвојеног вокабулара; 

- разуме, дијалоге и монолошка излагања од десет до четрнаест реченица, исказана природним темпом од стране 

наставника, других ученика и преко звучног материјала, а који садржи искључиво језичку грађу обрађену током петог, 

шестог и седмог разреда; 

- разуме песме везане за обрађену тематику и рефрене разговор у актуелних песама примерених учениковом узрасту и 

укусу. 

Усмено изражавање и интеракција 

Ученик треба да: 

- даље усавршава изговор гласова; 

- правилно репродукује основне интонацијске схеме, као и оне које исказују: равнодушност, дивљење, саучествовање, 

зебњу, страх, замерку, сумњу и сл. 

- Користи спонтано најчешће устаљене изразе учтивости и они који се тичу најчешће ситуација на часу; 

- поставља питања предвиђена програмом за пети, шести и седми разред, а која се односе на садржај обрађеног дијалога 

или нартивног текста, на једноставну свакодневну ситуацију или на предмет његовог интересовања; 

- даје императивне исказе у комуникацији на часу и у игри; 

- ступи у дијалог и у оквиру 8 до 10 реплика, постављањем питања, води разгвор у оквирима комуникативних функција и 

лексике обрађених током петог, шестог и седмог разреда; 

- монолошки, без претходне припреме, у неколико реченица представи себе или другог, дајући, поред основних података, 

и обавештења која се тичу склоности и интерсовања; 

- у неколико кратких реченица саопшти садржај дијалога или наративног текста, или опише нешто; 

- спонтано честита , поред рођендана, Нове године и Божића, и одређени успех; 

- интерпретира тематски прилагођене песме или рецитације. 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да: 

- даље савлада технике читања у себи и гласног читања на претходно усмено усвојеној језичкој грађи, уз обрађања пажње 

на тип текста и на графичке елементе текста од значаја за његово разумевање; 



- даље савладава основна правила графије и ортографије уз уочавање правилности и неправилности; 

- разуме обавештења и упозорења на јавним местима; 

- разуме, глобално и селективно, разноврсне садржаје неформалног писма; 

- разуме, глобално и селективно, садржај непознатог текста који се састоји искључиво од познате језичке грађе; 

- разуме глобално садржај непознатог текстакоји садржи понеку непознату реч, под условом да нису у питању кључне 

речи. 

Писмено изражавање 

Ученик треба да: 

-даље упознаје основна правила и карактеристичне изузетке када је реч о графији и ортографији у оквиру усмено стечених 

језичких знањаи, при том, уочава правилности  и неправилности; 

-пише кратке текстове на основу датог модела, у складу са наставним програмом; 

-одговори на питања( ко, шта, где, како, зашто) која се тичу обрађене теме, ситуације у разреду или њега лично; 

-пише краће целине на основу датих елемената, визуелног или звучног подстицаја; 

-пише кратка, неформална писма разноврсног садржаја. 

 

Теме и ситуације 

Живот младих у школи и ван ње: 

- слободне активности у школи( секције, приредбе, квизови); 

- промене у изгледу и понашању тинејџера(одлазак на изложбу, концерт и слично, мода, куповина одеће); 

- колективна путовања(екскурзија, зимовање, летовање, кампови...). 

Породица и свакодневно окружење 

- породичне навике и односи међу генерацијама; 

- сналажење у месту где ученик живи (саобраћај, аутобуска, железничка станица, аеродром); 

- однос према окружењу(очување чисте воде, ваздуха и биљних и животињских врста). 

Медији и култура: 

- музика, ТВ емисије за младе, часописи 

Остало: 

-знаменитости земаља чији се језик учи; 

-бројеви до 2 000; 

-  исказивање хронолошког следа. 

 

Садржај 

програма 

Број  

часов

а 

Активности ученика  Активности 

наставника 

Циљеви и задаци 

програма 

Начин остваривања 

програма 

Школа (живот 

младих у школи  и 

8 -аудирање и разумевање 

кратких текстова и дијалога, као 

-прати и коригује рад  

-ствара позитивну 

-тражење и давање 

информација 

-аудирање и разумевање 

кратких текстова и 



ван ње) 

-слободне 

активности у 

школи 

-путовања 

-летњи распуст 

 

 

1.РОССИЙСКИ

Е ПРОСТОРЫ 

и рецептивно усвајање лексике. 

-читање 

-постављање питања и давање 

одговора 

-препричавање 

-певање 

-учествовање у 

лингдјдидактичким играма 

-писање и преписивање 

-активно учествовање у 

дијалопима на задату тему 

-слушање текстова с диска 

психолошку климу 

-бира и организује 

активности 

-описивање ситуација  

-усвајањње новог 

вокабулара  

дијалога, као и рецептивно 

усвајање лексике. 

-читање 

-постављање питања и 

давање одговора 

-препричавање 

-певање 

-учествовање у 

лингдјдидактичким играма 

-писање и преписивање 

-активно учествовање у 

дијалопима на задату тему 

-слушање текстова с диска 

Ја и моји другови 

-спорт 

-рекреативне и 

спортске 

активности 

-дружење 

 

2.В ЗДОРОВОМ 

ТЕЛЕ-

ЗДОРОВЫЙ 

ДУХ 

6 -аудирање и разумевање 

кратких текстова и дијалога, 

-читање;изражајно читање 

-постављање питања, 

одговарање на питања, 

-препричавање 

-конверзација 

-писање 

-слушање текстова 

 

-мотивише  

-објашњава значење 

и изговор речи 

-усмерава 

коришћење 

усвојених структура 

-препознавање 

појмова 

-постављање питања 

-давање исказа 

-писање краћих 

састава 

-аудирање и разумевање 

кратких текстова и 

дијалога, 

-читање;изражајно читање 

-постављање питања, 

одговарање на питања, 

-препричавање 

-конверзација 

-писање 

-слушање текстова 

Одећа(Мода) 

-одевни предмети 

-прикладно 

одевање 

-промене у 

изгледу и 

понашању 

тинејџера 

 

3.АХ, ЭТО 

МОДА! 

8 -читање, 

-постављање питања и давање 

одговора, 

-препричавање 

-певање 

-писање и преписивање 

-аудирање и разумевање 

текстова и дијалога 

-слушање текстова 

-коришћење ЦД-а  

-визуелног 

материјала 

(слика,креације 

ученика) 

-објашњавање 

непознатих појмова – 

-препознавање 

појмова 

-описивање гардеробе 

-„одевање“ дечака са 

слике 

-читање, 

-постављање питања и 

давање одговора, 

-препричавање 

-певање 

-писање и преписивање 

-аудирање и разумевање 

текстова и дијалога 

-слушање текстова 

Породица и 12 -читање -усмерава -разумевање порука -читање 



свакодневно 

окружење 

-породичне 

навике и односи 

међу генерацијама 

-сналажење у 

месту где ученик 

живи(саобраћај,ау

тобуска,железнич

ка 

станица,аеродром

) 

 

4.МЛАДОСТЬ 

ВСЕГДА В 

ПУТИ 

-аудирање и разумевање 

текстова и дијалога 

-постављање питања и давање 

одговора 

-конверзација 

-препричавање 

-слушање текстова 

-учење песама 

-мотивише 

-даје упутства 

-исправља гршке 

-постављање питања 

-давање одговора 

-форме учтивости у 

опхођењу  

-аудирање и разумевање 

текстова и дијалога 

-постављање питања и 

давање одговора 

-конверзација 

-препричавање 

-слушање текстова 

-учење песама 

Слободно 

време(изласци) 

-слободне 

активности 

 

5.ДЕЛУ ВРЕМЯ-

ПОТЕХЕ ЧАС 

7 -читање 

-аудирање и разумевање 

текстова и дијалога 

-постављање питања и давање 

одговора 

-конверзација 

-слушање текстова,-писање 

-усмерава на 

правилан изговор 

-објашњава значење 

речи  

-подстиче рад  

-прати напредовање 

-препознавање 

појмова 

-разумевање 

наставникових 

инструкција 

-описивање 

активности 

-читање 

-аудирање и разумевање 

текстова и дијалога 

-постављање питања и 

давање одговора 

-конверзација 

-слушање текстова,-писање 

Мој дом и 

исхрана 

-обавезе у кући, 

уређење простора 

у којем 

живи(куповина 

чивотних 

намерница, 

подела посла...) 

-оброци 

 

6.СЕМЬЯ –

ВСЕМУ 

9 -читање 

-постављање питања и давање 

одговора 

-конверзација 

-препричавање 

-слушање текстова 

-писање 

-аудирање и разумевање 

текстова и дијалога 

 

 

 

 

-усмерава на 

правилан изговор 

-објашњава значење 

речи  

-подстиче рад  

-прати напредовање 

-усвајање новог 

вокабулара  

-правилно коришћење 

граматичких целина  

-уочавање значаја 

породице као 

институције 

-читање 

-постављање питања и 

давање одговора 

-конверзација 

-препричавање 

-слушање текстова 

-писање 

-аудирање и разумевање 

текстова и дијалога 



НАЧАЛО 

Медији и култура 

-позориште, 

биоскоп, филм 

 

7.ЭКРАН И 

СЦЕНА-ОКНО 

В МИР 

 

13 -читање 

-постављање питања и давање 

одговора 

-писање 

-слушање текстова с диска 

-извођење вежби 

-аудирање и разумевање 

текстова и дијалога, као и 

рецепзтивно усвајање лексике 

 

-усмерава 

-мотивише 

-исправља грешке 

-подстиче на 

правилан изговор 

-саопштавање дијалога 

или наративног текста 

уз постављање питања 

-читање 

-постављање питања и 

давање одговора 

-писање 

-слушање текстова с диска 

-извођење вежби 

-аудирање и разумевање 

текстова и дијалога, као и 

рецепзтивно усвајање 

лексике 

 

Животна средина 

-развијање 

позитивног 

односа према 

животној средини 

и другим живим 

бићима(кућни 

љубимци, 

незбринуте 

животиње) 

-однос према 

окружењу(очувањ

е чисте 

воде,ваздуха и 

биљних и 

животиљских 

врста) 

 

8.ЗЕМЛЯ ЖДЁТ 

ТВОЕЙ 

ПОМОЩИ 

 

9 -читање 

-постављање питања и давање 

одговора 

-писање 

-слушање текстова с диска 

-извођење вежби 

-аудирање и разумевање 

текстова и дијалога, као и 

рецептивно усвајање лексике 

-усмерава 

-мотивише 

-исправља грешке 

-подстиче на 

правилан изговор 

-саопштавање дијалога 

или наративног текста 

уз постављање питања 

-читање 

-постављање питања и 

давање одговора 

-писање 

-слушање текстова с диска 

-извођење вежби 

-аудирање и разумевање 

текстова и дијалога, као и 

рецептивно усвајање 

лексике 

 

 



ИЗАБРАНИ СПОРТ:  

СТОНИ ТЕНИС 

Циљ и задаци 

Циљ физичког васпитања - изабрани спорт је да се разноврсним и систематским спортским обучавањем и вежбањем допринесе 

остваривању циља физичког васпитања као интегралног дела васпитно-образовног система у целини, а да се, при том, 

задовоље индивидуалне потребе ученика, његова радозналост и жеља за достигнућима у изабраном спорту. 

 

 

Општи оперативни задаци: 

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

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

личности;  

развијање потребе за стваралаштвом у смеру спортско-техничких и тактичких достигнућа и доживљавању личног учинка у 

изабраној спортској грани;  

примена стеченог знања у систему школских спортских такмичења;  

развој и усавршавање моторичких способности;  

формирање морално-вољних квалитета личности.  

Посебни оперативни задаци: 

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

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

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

такмичење);  

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

 

 

 ОБРАДА УВЕЖБАВАЊЕ ПРОВЕРА УКУПНО 

СТОНИ ТЕНИС 6 22 8 36 

 

 

 

 



 

Тема Број 

часова 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Стони 

тенис 

    36 Форхенд и бекенд техник 

без ротације  

Основни став у игри 

Разноврсни сервис 

Зна када је поен 

Промена сервиса 

Трајање сета 

Пимпл игра обема странама 

Активна игра 

Форхенд и бекенд  ударац са ротацијом по 

дијагонали 

Примена сложених техника са обе стране рекета 

Испуњава тактичке задатке у зависности од 

противника 

Користи више врста квалитетног ротираног 

сервиса са увежбаним тактичко – техничким 

Број 

часова 

Садржај 

програма 

Активности  ученика у  

образовно-васпитном 

раду 

Активности  наставника у  

образовно-васпитном раду 

Основни облици 

извођења 

 програма 

Опоративни задаци 

извођења програма 

32 
Техника и 

тактика 

-дискусија 

-увежбавање 

-самопроцењивање 

-демонстрација вежби  

-асистенција при извођењу 

вежбе 

-дискусија 

-индивидуални 

-фронтални 

 

-развој моторичких 

способности и примена 

моторичких умења, 

навика у свакодневним и 

специфичним условима 

живота 

- стицање и развијање 

свести о потрби здравља и 

очувања здравља и 

природе 

4 Такмичења 

-сарадња са осталим 

ученицима у 

демонстрацији игре 

-дискусија 

-увежбавање 

-упоређивање умења и 

вештина 

-суђење 

-дискусија 

 

-индивидуални 

-фронтални 

-рад у групи 

- формирање морално-

вољних квалитета 

личности 

- задовољавање 

социјалних потреба за 

потврђивањем и  групним 

поистовећивањем 
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наставком у игри 

Такмичи се 

Суди на мечевима 

 

ИЗАБРАНИ СПОРТ:  

ФУДБАЛ 

Циљ и задаци 

Циљ физичког васпитања - изабрани спорт је да се разноврсним и систематским спортским обучавањем и вежбањем допринесе 

остваривању циља физичког васпитања као интегралног дела васпитно-образовног система у целини, а да се, при том, 

задовоље индивидуалне потребе ученика, његова радозналост и жеља за достигнућима у изабраном спорту. 

 

Општи оперативни задаци: 

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

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

личности;  

развијање потребе за стваралаштвом у смеру спортско-техничких и тактичких достигнућа и доживљавању личног учинка у 

изабраној спортској грани;  

примена стеченог знања у систему школских спортских такмичења;  

развој и усавршавање моторичких способности;  

формирање морално-вољних квалитета личности.  

Посебни оперативни задаци: 

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

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

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

такмичење);  

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

 

 

 ОБРАДА УВЕЖБАВАЊЕ ПРОВЕРА УКУПНО 

ФУДБАЛ 5 26 5 36 

Наставна 

тема 

Број 

часова 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 



Фудбал 36 Праволинијско вођење 

лопте произвољним делом 

стопала  

Недозвољени контакт са 

лоптом 

Убацивање лопте у игру 

пре почетка утакмице, 

након прекида и када 

напусти терен 

Измена играча 

Извођење слободних и 

казнених удараца 

Временске казне и 

искључења до краја 

утакмице 

Примање лопте, разним деловима тела у 

месту и кретању  

Одузимање лопте, избијањем, 

уклизавањем, гурањем раменом 

Зазстављање лопте која се креће у 

ваздуху произвољним делом стопала или 

било којим делом тела 

Вођење лопте произвољним делом 

стопала и шутирањ на гол произвољним 

делом стопала 

Одбијање лопте главом 

Техника голмана 

Примање лопте, разним деловима тела у 

месту и кретању 

Тактика одбране – индивидуална и 

колективна; постављање код извођења 

аута 

Вођење лопте променом 

правца кретања разним 

деловима стопала уз присуство 

играча који омета 

Ученик/ученица се такмичи 

Ученик/ученица зна да суди 

Ученик/ученица учествује у 

организацији утакмице или 

турнира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Број 

часова 

Садржај 

програма 

Активности  ученика у  

образовно-васпитном 

раду 

Активности  наставника у  

образовно-васпитном раду 

Основни облици 

извођења 

 програма 

Опоративни задаци 

извођења програма 

32 
Техника и 

тактика 

-дискусија 

-увежбавање 

-самопроцењивање 

-демонстрација вежби  

-асистенција при извођењу 

вежбе 

-дискусија 

-индивидуални 

-фронтални 

 

-развој моторичких 

способности и примена 

моторичких умења, 

навика у свакодневним и 

специфичним условима 

живота 

- стицање и развијање 

свести о потрби здравља и 

очувања здравља и 

природе 

4 Такмичења 

-сарадња са осталим 

ученицима у 

демонстрацији игре 

-дискусија 

-увежбавање 

-упоређивање умења и 

вештина 

-суђење 

-дискусија 

 

-индивидуални 

-фронтални 

-рад у групи 

- формирање морално-

вољних квалитета 

личности 

- задовољавање 

социјалних потреба за 

потврђивањем и  групним 

поистовећивањем 
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В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ и задаци 

Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и информатичку 

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 се ученици оспособе за коришћење рачунара и 

стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу. 

Задаци наставе информатике и рачунарства су: 

стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе информатике и рачунарства сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе информатике и рачунарства буду у пуној мери реализовани 

- упознавање основних појмова из информатике и рачунарства; 

- развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; 

-   подстицање креативног рада са рачунаром; 

- оспособљавање за рад на рачунару. 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
БРОЈ 

ЧАСОВА 
ОБРАДА ВЕЖБА 

1. ИНТЕРНЕТ 6 1 5 

2. ОБРАДА ЗВУКА 4 1 3 

3. ОБРАДА ВИДЕО ЗАПИСА 6 0 6 

4. ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 10 1 9 



5. ИЗБОРНИ МОДУЛ 10 1 9 

 
У К У П Н О  36 4 32 

 
 

Редни број теме 
Број 

часова 
Садржај програма 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном 

раду 

Активности 

наставника 

у образовно-

васпитном 

раду 

Облици 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја 

програма 

1. 

 

6 ИНТЕРНЕТ 

-Ученици 
користе 
програм MS 
Outlook 
Express за 
креирање e-
mail-а, радно 
окружење 
Internet 
Explorer-а 

-Прктично 

демонстрира 

ачин рада у  

програму MS 

Outlook 

Express за 

креирање e-

mail-а, и 

показује 

радно 

окружење 

Internet 

Explorer-а 

-фронтални  

-индивидуални  

-групни  

-рад у пару 

-Упознавање са 

Интернетом као 

глобалном 

рачунарском 

мрежом и начином 

функционисања 

-Тражење података 

на Интернету 

-Коришћење 

претражиача: 

Google,Yahoo 

-Заштита на 

Интернету 

-креирање и 

пријем 



електронске поште 

2. 4 ОБРАДА ЗВУКА 

-Ученици 
користе неке 
доступне 
програме 
Audacity, 
Windows 
Media 
Encoder, 
Adobe 
Audition, 
Sound 
Forge... 

-Прктично 

демонстрира 

ачин рада у  

Audacity, 

Windows 

Media 

Encoder, 

Adobe 

Audition, 

Sound Forge... 

-фронтални  

-индивидуални  

-групни  

-рад у пару 

- Израда и обрада 

звука  

-Промена формата 

звука 

 

3. 

 

6 
ОБРАДА ВИДЕО 

ЗАПИСА 

-Ученици 
користе 
Windows Movie 
Maker за 
израду видео 
записа. 

-Прктично 

демонстрира 

ачин рада у  

Windows 

Movie Maker-

у за израду 

видео записа. 

 -фронтални  

-индивидуални  

-групни  

-рад у пару 

-Израда видео 

записа 

-Промена формата, 

резолуције, и 

димензије вдео 

записа 

-Обрада видео 

записа 

4. 
10 

ИЗРАДА 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

-Ученици 
користе 
програм за 
прављење 
презентација – 
Power Point 

-Прктично 

демонстрира 

ачин рада у  

програму за 

прављење 

презентација – 

Power Point 

-фронтални  

-индивидуални  

-групни  

-рад у пару 

-Израда 

једноставнијих 

презентација на 

задату тему уз 

употребу 

одговарајућих 

програма за 



презентацију 

 

5. 

 

10 ИЗБОРНИ МОДУЛ 

-Ученици 
користе 
програме које 
сами одаберу 
у зависности 
од области 
које одаберу 
и то 
програмирање 
или графике 

-Прктично 

демонстрира 

ачин рада у  

програмима 

које ученици 

сами одаберу 

у зависности 

од области 

које одаберу 

и то 

програмирање 

или графике 

-фронтални  

-индивидуални 

-групни  

-рад у пару 

-Коришћење 

програма из 

области 

презентација и 

мултимедија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Тежиште рада, код прве наставне теме Интернет, треба да буде на разним врстама електронске комуникације као и правилима 
безбедног понашања у оквирутакве комуникације. Објаснити појам електронске комуникације и навести примере комуникације између 
људи преко рачунара, мобилне телефоније и других електронских уређаја и опреме. Дискутовати са ученицима о томе колико су 
овакви облици комуникације заступљени у њиховом свакодневном животу и колико утичу на њих. Тражити од ученика да 
размишљају о добрим и лошим странама тих утицаја. Извући заједничке закључке о томе колико нам је важан и користан 
Интернет и којих се правила понашања треба придржавати да би смо заштитили приватност, личне податке као и рачунар и осталу 
техничку опрему. Највећи деочасова, од предвиђених, посветити практичном раду са електронском поштом. Детаљно 
образложити структуру електронске поруке, начине креирања, чувања, брисања, читања и одговарања на примљену електронску 
пошту, са нагласком на наредбе Attach, Reply, Forward. Обрадити теме као што су: коришћење готових програма за рад са 
електронском поштом, коришћење веб поште, прављење и коришћење адресара. Уколико постоје техничке могућности у школи, 
пружити прилику свим ученицима да уз помоћ наставника, креирају своју, бесплатну е-mail адресу и размене писане поруке. У оквиру 
практичних вежби укључити захтеве да се уз писану поруку пошаљу и додатна документа као што су слике, текстуална или звучна 
документа. Вежбати начине одговарања на већ добијену електронску поруку, начине прослеђивања непромењене поруке даље, рад са 
адресаром и листом контаката. Уколико школа нема конекцију на Интернет, у offline режиму показати све могуће детаље око рада са 
електронском поштом. Поред рада са електронском поштом, посебну пажњу посветити разјашњавању појмова као што су 
дискусије и коментари на Интернету, појму блога и форума и начинима рада са њима, појму видео-конференције, електронског учења 
и учења на даљину, појму инстант порука и ћаскања на Интернету. Уколико постоји могућност, демонстрирати поступак рада са 
телекомуникационом опремом за успостављање видео-конференције. Скренути пажњу ученицима на велику ризницу знања на 
Интернету и како да препознају тачне и поуздане изворе информација. Разјаснити појам ауторских права и скренути пажњу на 
начинедељења дигиталних материјала, односно начине преузимања туђих материјала и постављање својих на Интернет.У оквиру 
сваког појма који се обрађује, инсистирати на писаним и неписаним правилима понашања у току наведених начина комуникације. 
Упутити ученике да питају родитеље и наставнике за савет у случају да нису сами у стању да одлуче да ли је нека активност на 
Интернету безбедна или не. 

Код теме Обрада звука ученицима представити формате звучних записа, издвојити оне који се најчешће користе и истаћи њихове 
предности и недостатке у поређењу са другима. Демонстрирати рад на обради звука у неком од доступних програма (нпр. Audacity, 
Windows Media Encoder, Adobe Audition, Sound Forge, Nuendo...). Посебну пажњу посветити целинама као што су: конверзија између 
различитих формата, снимање и обрада гласа (и других звукова) и монтажа аудио записа (од већ постојећих музичких нумера). 
Оставити времена да се учениципрактично упознају са алатима за рад и испробају сегменте рада у програму: конверзија, снимање, 
монтажа и обрада звука. 

Тему Обрада видео записа започети снимањем видео записа. За снимањевидео секвенци користити дигиталне фотоапарате и мобилне 
телефоне. Уколикошкола поседује неку врсту камере, омогућити ученицима да практично раде са њом. Снимљене материјале увозити у   
програм   за   обраду   видео   секвенци   (на   пример   Windows   Movie   Maker   и   други).   Показати   основне   алате   за 



одсецање,брисање,позиционирање, копирање, премештање, постављање на временску линију видео секвенци ради финалне монтаже. На 
видео секвенце применити визуелне ефекте, додати звук и текст. Задатак за вежбу може бити самостална израда малог филма на тему 
по избору. Објаснити начин чувања и запамћивања пројектног фајла, као и начин самосталнe израде филма. Истаћи формате видео 
записа које програм нуди. Дискутовати са ученицима о квалитету видео записа у односу на формат видео записа. Обавезно показати 
начине конверзије између различитих видео формата (на пр. Windows Movie Maker, Windows Media Encoder, Super Encoder и други). 

Израда презентација је тема која се наслања на претходно обрађене садржаје у оквиру петог, шестог и седмог разреда, као што су: 
увод у мултимедију у петом разреду, рад са текстом у петом и шестом разреду, графика и анимација у шестом разреду и обрада звука и 
видео записа у седмом разреду. Да би се ученици обучили да израђују квалитетне мултимедијалне презентације, неопходно је обучити их 
да прво умеју да припреме материјале за рад. С обзиром да је предмет__изборни и бира се сваке године изнова, неопходно је прво 
направити преглед колико садржаја су ученици имали прилике да усвоје. Уколико неки ученици нису похађали предмет у свим 
ранијим разредима, препоручује се да се неки неопходни делови у везиса обрадом текста, графике и анимације укратко понове. Следећа 
етапа у обради ове теме би требало да буде дефинисање појма презентације и упознавање са њеном типичном структуром кроз 
приказивање добро урађених примера. Ученике упознати са карактеристикама успешне презентације и критеријумима за њено 
оцењивање. Такође, ученицима скренути пажњу на поштовање препорука приликом самосталне израде презентације. Препоруке 
обухватају: однос боја на слајдовима, количине текста, слика, анимација, графикона и других видео садражаја, као и уклопљеност 
звукова у целину. Посебну пажњу скренути на начин повезивања слајдова унутар презентације. Анализирати са ученицима 
показане примере са освртом на позитивне карактеристике и евентуалне негативне карактеристике презентација. Посебан акценат 
треба ставити на врсте презентација и разјаснити да се презентације могу правити као подршка предавачу или као програмирани 
материјал који се даје ученицима за самостално учење. Конкретан рад на изради самосталне презентације са ученицима започети 
одабиром тема које ће бити обрађиване и презентоване у току преосталих часова. Након тога представити радно окружење програма и 
кренути на рад са слајдовима (уметање новог, брисање, промена распореда, копирање, премештање, прегледање). После креирања 
основне структуре презентације показати могућности програма за визуелно обликовање појединачних слајдова и примену готових, 
дизајнираних шаблона. Кроз рад са текстом поновити најважније законитости обраде текста. У раду са сликама поновити укратко 
све о типовима записа дигиталних слика и конверзији између формата. Показати како се слике умећу на слајд или у позадину и како се 
могу обрађивати. Наставити са уметањем других графичких објеката као што су дијаграми, табеле, готови облици, анимације и други 
графички елементи (clip art, word art...). По један час посветити раду са звуком и раду са видео записима. Објаснити појам објекта у 
презентацији и обрадити постављање ефеката на објекте као и на саме слајдове. Након тога показати начине помоћу којих се могу 
повезати слајдови унутар презентације као и начине повезивања слајдова са спољним садржајима и веб страницама. Завршити израду 
самосталне презентације преко демонстрације могућности програма да се презентација сачува у другом формату. Након тога дати 
препоруке за успешну презентацију. Скренути пажњу на подешавање времена излагања, начин излагања као и на техничке 
предуслове које треба испунити да би презентација била оцењена као успешна. 

У оквиру последње тематске целине пружа се могућност наставницима и ученицима који су заинтересовани за наставу Програмирања 
да наставе са изучавањем неког од актуелних програмских језика са којим су се сусрели у VI разреду (C#, Java или Visual Basic). При 
реализацији ове тематске целине ученике треба упознати са следећим концептима: 



1. Низови 
2. Разне врсте петљи, попут For и While. Наредбе за контролу петљи, Break и Continue. Обрадити пример учитавања низа оцена, све док се не учита број мањи од 
један или већи од пет. 
3. Наредбе за контролу тока, попут Switch, која омогућава вишеструки услов. 
4. Потпрограми, реализовани као процедуре, функције или методи, у зависности од одабраног програмског језика. Обрадити примере потпрограма за сортирање 
низа бројева, проналажење највећег и најмањег елемента у низу и за рачунање просечне оцене на основу унетог низа оцена. 
5. Уколико је то могуће, обрадити неки од претходних примера у графичком окружењу, тј. развити програм који за унос и испис података користи 
екранске форме (прозоре), тастатуру и миш. 
Ученицима који су тек у седмом разреду изабрали информатику и рачунарство као изборни предмет, тематску област Програмирање реализовати по наставном 
плану и програму за VI разред, а теме предвиђене за VII разред урадити у обиму колико је то могуће. За ученике који не желе да се баве програмирањем, понуђене 
су занимљиве наставне теме из области Цртање и графички дизајн. Ова тема је посвећена изради дводимензионалних графичких решења за различите потребе као 
што су часописи, рекламни панои, постери, позивнице, визит карте и друго. Подсетити ученике на разлику између векторске и битмапиране графике. Детаљно 
објаснити рад са алатима за цртање (цртање, брисање, уметање текста и графичких елемената, промена димензија и положаја на позадини, копирање, 
премештање, промена редоследа). У оквиру рада са бојама и текстурама показати како се може утицати на обликовање нацртаних елемената. У складу са 
могућностима програма показати алате за примену специјалних ефеката на деловима цртежа. Скренути пажњу ученицима на обавезно прегледање материјала пре 
штампања. Прилагођавању цртежа за екрански приказ, штампу и објављивање на Интернету треба посветити довољно времена да ученици разумеју како се 
може утицати на квалитет израђеног материјала према потреби. Кроз практичан рад применити научено и израдити конкретне материјале. За обраду ове 
наставне теме препоручују се програми као што су Corel Draw, Adobe Illustrator, Ink Scape, и други. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОМАЋИНСТВО 

ДОМАЋИНСТВО –СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања о улози породице у формирању културе понашања, становања, 

исхране, одевања и рада, као и да интегришу и унапреде претходно стечена знања и вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези с важним 

активностима у свакодневном животу.  

Задаци наставе домаћинства јесу:  
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе домаћинства сврха, циљеви и задаци образовања, као и 

циљеви наставе домаћинства буду у пуној мери реализовани  

- развијање свести о томе да култура становања, одевања, исхране и понашања која се стиче у породици доживотно утиче на културне потребе, навике и 

понашања ученика  

- стицање знања и вештина у вези с важним активностима у свакодневном животу и развијање способности примене стечених знања и умења у 

областима организације и функционисања савремене породице и домаћинства, културе становања, одевања и исхране  

- развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, домаћинства и околине  

- развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих средстава, оруђа и материјала у домаћинству  

- развијање знања о компонентама правилне исхране  

- развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у домаћинству, нових информационих и комуникационих технологија  

- развијање еколошке свести о значају селективног прикупљања отпада у домаћинству и спремности да се сопственим активностима доприноси 

очувању здраве околине и стандарда квалитета живљења  

- развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних сазнања за унапређивањe квалитета живота  

- развијање сарадничких способности, способности слушања и уважавања мишљења других, способности изношења става и формулисања аргумената 

за изнети став  

- развијање свести о сопственим знањима и спсобностима 

 

Р.

Б. 

      

 

Наставна тема обрада понављање вежбе  
 

провера укупно  
 

1. Породица и домаћинство  

 

2 1 1 1 5 

2. Становање  

 

5 1 5 1 12 

3. Одевање  

 

5 1 7 1 14 

4. Култура понашања  

 

2 1 1 1 5 

 

 



 

Редни 

број теме 

Број 

часова 

Садржај 

програма 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Облици 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

1. 

 
5 

Савремено 

домаћинство  

и породица  

слушају, причају,  

уочавају, 

посматрају,  
демонстрирају, 
закључују  

прича, подстиче, 

објашњава, 

демонстрира, наводи 

примере из 

свакодневног 

живота, указује на 

могуће закључке  

 

фронтални, 

групни, 
индивидуални 

Стицање знања о 

домаћинству,породици,  

односу породице и 

друштва, и  

о потребама савремене 

породице  

2. 12 

Култура 

становања  

 

слушају, причају,  

уочавају, 

посматрају,  
демонстрирају, 
закључују  

прича, подстиче, 

објашњава, 

демонстрира, наводи 

примере из 

свакодневног 

живота, указује на 

могуће закључке  

 

фронтални,  

групни,  
индивидуални  

Стицање знања о 

уређењу стамбеног 

простора, хигијенско 

одржавање стана, 

примена трхничких 

уређаја у стану,  

заштита животне 

околине.  

Оспособљавање 

ученика за културно 

становање  

 

3. 

 

14 
Култура одевања  

 

слушају, причају,  

уочавају, 

посматрају,  
демонстрирају, 
закључују  

прича, подстиче, 

објашњава, 

демонстрира, наводи 

примере из 

свакодневног 

живота, указује на 

могуће закључке  

 

фронтални,  

групни,  
индивидуални  

Стицање знања о 

култури савременог 

одевања одеће, обуће, 

својства материјала. 

Оспособљавање 

ученика за савремено и 

културно одевање и 

одржавање обуће и 

одеће и њихово 

правилно коришћење  

 



4. 5 

Култура 

понашања 

(куповина,  

путовање,  

комуникација)  

 

слушају, причају,  

уочавају, 

посматрају,  
демонстрирају, 
закључују  

прича, подстиче, 

објашњава, 

демонстрира, наводи 

примере из 

свакодневног 

живота, указује на 

могуће закључке  

 

фронтални,  

групни,  
индивидуални  

Оспособљавање 

ученика за изражавање 

информисање и 

коришћење савремених  

средстава за 

комуникацију, 

куповину, путовање.  

 

 

 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

Циљ и задаци  

Циљ образовно-васпитног рада у настави ликовне културе је да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

Задаци васпитно-образовног рада у настави ликовне културе састоји се у развијању ученикове способности за: 

- коришћење свих ликовних елемената 

- ликовни стваралачки рад 

- коришћење различитих материјала и медијума 

- усвајање естетских критеријума и за креативно мишљење 

- доживљавање ликовних уметничких дела у оквиру културне баштине за препознавање савремених кретања у уметности свог и другог народа 

- визуелну перцепцију и аперцепцију 

- критичко мишљење 

- оплемењивање животног радног простора  

- активно стваралачко деловање у културним и уметничком животу средине 

- активно естетско унапређивање своје околине и очување природе и баштине завичаја и домовине 

- неговање укупних људских достигнућа 

- будућа занимања, професионалну оријентацијиу 

- еманципацију личности ученика 

- културу рада.  

Оперативни задаци 

Ученици треба да:  

- проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-естетски сензибилитет за: арабеску, пропорције, композицију и простор, обједињавање 

покрета игре и звука, фотографију и перформанс 

- упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и колективно преобликовање одређеног простора 

- се оспособе да повезују ликовни рад с литерарним сценским изразом, звуком и покретом 

- упознају вредности споменика културе и своју културну баштину.  



 

  

САДРЖАЈ НАСТАВНОГ 

ПРОГРАМА 

 

 

 

ОБРАДА 

 

 

 

 

ВЕЖБАЊЕ 

 

ЕСТЕТСКА 

АНАЛИЗА 

 

 

УКУПНО 

 

1. 

  

 

 ЦРТАЊЕ 

 

8 

 

3 1 12 

 

2. 

 

 СЛИКАЊЕ 

 

 

8 

 

3 1 12 

 

3. 

 

 ВАЈАЊЕ 

 

 

10 

 

2 
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Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

Садржај програма Активности ученика Активности 

наставника 

Основни облици 

извођења 

програма 

Оперативни задаци 

извођења програма 



1. 12. Цртање и естетска анализа. 

-Компоновање величина у 

простору. 

-Перцепција. 

-Цртање                    
-природни угљени штапићи,                                                             

Пропорције. 

Перцепција. 

Цртање                      
 -природни угљени штапићи, 

оловке с меким графитним 

улошком, папири... 

-Пропорциј- вежбање оловке с 

меким графитним улошком, 

папири... 

-Компоновање и степеновање 

облика у простору. 

Перцепција                
 - аперцепција. 

Цртање; одговарајућа средства и 

материјали.  

Арабеска. 

Перцепција                
- аперцепција. 

Цртање, сликање, одговарајућа 

средства и материјали. 

Арабеска                         

 - вежбање. 

Eстетска анализа.  

- усвајање и 

систематизација 

изложеног градива као 

и његова практична 

примена 

- разговори са 

наставником (питања, 

дијалози, дискусије                  

Цртање- самосталан 

рад са наглашеном 

индивидуалношћу 

- рад у групама са 

поделом задатака 

- естетска анализа, 

самовредновање и 

оцењивање од самих 

ученика 

 

- објашњавање, 

дискусија, дијалог, 

демонстрација 

- показивање 

основних цртачких 

техника 

- објашњавање и 

упознавање са 

основним ликовним 

елементима 

- индивидуални рад 

и рад у групама 

- коректуре и 

естетске анализе 

(заједно са 

ученицима ) 

- рад по природи 

(моделу ) 

- посете културним 

институцијама 

(музеји, галерије 

-

Индивидуални 

-Фронтални 

-Групни 

-У пару 

 

 Ученици треба да проширују 

искуства у ликовном 

изражавању и развију ликовно-

естетски сензибилитет за: 

арабеску, пропорције, 

композицију и простор, 

обједињавање покрета игре и 

звука, фотографију и 

перформанс 

 

 

2. 12. Сликање 
Равнотежа облика и боје у 

простору 

Перцепција           - аперцепција 

Цртање,         сликање - 

одговарајућа средства и 

материјали 

Контраст, светлина, површина и 

облика у одрећеном простору 

- вежбање основних 

сликарских техника 

- сакупљање 

репродукција, 

формирање збирки 

- ест. анализа и 

самовредновање 

- припрема 

сценографије за 

- објашњавање, 

разговор 

- демонстрирање 

осн.сликарских 

техника 

- показивање 

репродукција 

познатих сликара 

(чисте и замућене 

-

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 



Перцепција - аперцепција 

Цртање, сликање; одговарајућа 

средства и материјали. 

Сродност ликовних вредности у 

одређеном простору. 

Перцепција - аперцепција. 

Цртање, сликање - одговарајућа 

средства и материјали. 

 

            

школске манифестације 

- израда паноа, плаката 

 

 

 

 

боје ) 

- креирање вежби и 

њихова примена 

- коректуре и ест. 

анализе 

- рад по природи и 

рад из маште 

- посета позоришту 

 

 

 

подручја и тако развијају 

интересовање за оплемењивање 

и заштиту природе и смисао за 

унапређивање културе 

живљења 

Ученици треба да 

упознају основне елементе 

ликовне организације и 

припреме се за самостално и 

колективно преобликовање 

одређеног простора 

 

3. 12.  Вајање 

Обликовање маса и волумена 

додавањем и одузимањем. 

Перцепција - аперцепција. 

Вајање; одговарајућа средства и 

материјали. 

Орнаменти (трдимензионални) 

Перцепција- аперцепција. 

Вајање - одговарајућа средства 

и материјали. 

Вајарски материјали 

,одливање(негатив, позитив) 

Перцепција - аперцепција. 

Вајање - гипс и одговарајућа 

средства и материјали.  

Перформанс. 

Перцепција - аперцепција. 

Одговарајућа средства и 

материјали. 

Естетска анализа. 

 

 

- практична примена 

усвојеног градива кроз 

израду мале пластике и 

слободне скулптуре, 

као и теракоте. 

- самосталан рад са 

наглашеном 

индивидуалношћу у 

моделовању, рад у 

групи, рад у пару 

- примена конвексних и 

конкавних форми 

- дијалози, дискусије, 

естетска анализа и 

самовредновање 

- кроз разговор и 

објашњавање 

упознавање ученика 

са 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 

 

-

Индивидуални 

-Фронтални 

-Групни 

-У пару 

 

Развијање способности за 

уочавање и 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. 

                      Ученици треба да 

се оспособе да повезују 

ликовни рад с литерарним 

сценским изразом, звуком и 

покретом 

- упознају вредности споменика 

културе и своју културну 

баштину.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  ДОПУНСКА НАСТАВА  
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 
Начин остваривања програма 

-морфологија  

-синтагма 

-реченице 

зависне и 

независне 

-стилске фигуре 

и правопис 

9 

 

-слуша 

-чита 

-пише 

-разговара 

-вежба 

-самостално 

решава 

постављене 

задатке 

 

-саопштава 

-говори 

-пише 

-мотивише 

-проверава 

-указује на      

грешке и 

исправља 

         

-оспособљава ученике 

за усвајање основних 

знања из граматике, 

књижевности 

-развијање логичког 

мишљења и стицање 

разних навика 

 

-објашњавање правила  

-рад на једноставним примерима и реченицама 

-коришћење очигледности и поступности 

-прилагођа-вање садржаја психофизич-ким 

способностима ученика 

-систематско праћење рада сваког ученика 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

Садржаји програма Број часова Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Начин остваривања 

програма 



 

 

-просто садашње  

време и трајни презент 

-просто прошло време 

-модални глаголи моћи  / 

могао сам / морати / не 

морати 

-садашњи перфекат  

-поређење придева 

-трајно прошло време 

 

-будуће време 

-односне заменице; 

глаголске именице 

-императивне изричне 

реченице 

 

 

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 значај 

граматичке 

прецизности 

исказа 

-упућује на 

правилан изговор 

и писање речи 

-ствара пријатну 

атмосферу за рад у 

којој ученици 

могу  лакше да 

остваре 

комуникацију 

-прати и 

процењује 

напредак 

 

 

 

 

 

 

 

-правилно читање и 

изговарање речи 

-оспособљавање ученика да 

научене језичке структуре 

употреби у комуникацији. 

-правилна примена 

граматичких правила у 

усменом  и писменом 

изражавању 

 

 

објашњавање правила  

-рад на једноставним 

примерима и 

реченицама 

-коришћење 

очигледности и 

поступности 

-прилагођа-вање 

садржаја психофизич-

ким способностима 

ученика 

-систематско праћење 

рада сваког ученика 



 

ИСТОРИЈА 

Историја 7. разред   допунска настава 9 часова 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци 

садржаја 

програма 

Начини остваривања програма 

Европа у 15. веку 1 
слуша   чита   

пита шта му 

није јасно  труди 

се да прихвати 

понуђено 

градиво  

мотивише се 

 проверава 

мотивише 

исправља 

оспособљавање 

ученика за 

усвајање основних 

садржаја из 

историје стицање 

радних навика  

прилагођавање  садржаја  

психофизичким способностима 

систематско праћење рада сваког 

ученика 

Османско царство од 16—18 века 1 

Пећка патријаршија 1 

Срби у Хасбуршкој монархији 2 

Српска револуција 4 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

Циљеви и задаци: 

- стицање знања, утврђивање стечених знања и умења о ваневропским континентима и њиховим регионалним одликама, 

- стицање бољег успеха из предмета 

 

Садржаји образовно 

васпитног програма 

Број 

часова 

Активности ученика у  

образовно-васпитном раду 

Активности наставника 

образовно- васпитном 

раду 

Облици остваривања 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја 

програма 



Географска обележја 

Азије 
3 

Упознавање основних појмова, 

Употреба карте, 

Учвршћивање знања 

-подстиче на усвајање 

знања 

-мотивише за рад 

Индивидуални 

Тимски 

Групни 

Осамостаљивање у учењу 

Утврђивање знања 

Коришћење карте 

Географска обележја 

Африке 
2 

Упознавање основних појмова, 

Употреба карте, 

Учвршћивање знања 

-подстиче на усвајање 

знања 

-мотивише за рад 

Индивидуални 

Тимски 

Групни 

Осамостаљивање у учењу 

Утврђивање знања 

Коришћење карте 

Северне и Јужне 

Америке 
2 

Упознавање основних појмова, 

Употреба карте, 

Учвршћивање знања 

-подстиче на усвајање 

знања 

-мотивише за рад 

Индивидуални 

Тимски 

Групни 

Осамостаљивање у 

учењу 

Утврђивање знања 

Коришћење карте 

Аустралија и Океанија 2 

Упознавање основних појмова, 

Употреба карте, 

Учвршћивање знања 

-подстиче на усвајање 

знања 

-мотивише за рад 

Индивидуални 

Тимски 

Групни 

Осамостаљивање у 

учењу 

Утврђивање знања 

Коришћење карте 

 

ФИЗИКА 

Садржај 

програма 

Број 

часова 

Активности у васпитно-

образовном раду 

Активности наставника у 

васпитно образовном раду 

Основни облици 

извођења програма 

 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Сила и 

кретање 

 

 

5 

 

 

 

Ученици: посматрају  уз 

помоћ наставника наводе 

примере, закључују, 

учествују у анализи и 

решавању једноставних 

задатака 

Наставник позазује ,наводи 

примере,даје додатна 

објашњења,показује 

решавање једноставнијих 

задатака 

 

 

-индивидуални рад  

-фронтални рад 

 

Ученик треба да:разликује врсте кретања; мери 

и рачуна брзину и убрзање и  да зна њихове 

мерне јединице: научи други и трећи Њутнов 

закон механике и да изврши динамичко мерење 

силе 



 

 

МАТЕМАТИКА 

 

ДОПУНСКАНАСТАВА 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Начини остваривања 

програма 

Основна својства 

операција са 

природним бројевима 

2 

-препознаје 

-уочава 

-закључује 

-истиче развојни пут 

појма броја од 

природног до 

-формирање појмова 

квадратног корена и 

аритметичког квадратног 

Радити са групом или 

индивидуално  да се савладају 

основне рачунске операције у 

 

Кретање тела 

под дејством 

силе теже 

 

 

2 

Ученици: треба да прате, 

уз помоћ наставника 

расуђују, уочавају 

разлике и решавају 

једноставне проблеме 

Наставник показује ,наводи 

примере,даје додатна 

објашњења,показује 

решавање једноставнијих 

задатака 

 

 

-индивидуални рад  

-фронтални рад 

 

Ученик треба да: упозна слободан пад; хитац 

навише; хитац наниже; силу трења; силу 

отпора средине и разуме безтежинско стање 

тела 

 

 

Равнотежа 

 

 

2 

Ученици: треба да 

посматрају, питају, уз 

помоћ наставника 

уочавају, наводе примере, 

решавају једноставне 

задатке 

Наставник показује ,наводи 

примере,даје додатна 

објашњења,показује 

решавање једноставнијих 

задатака 

 

 

-индивидуални рад  

-фронтални рад 

 

Ученик треба да: научи да сложи и разложи 

векторске величине; да зна када је тело у 

равнотежи; да објасни силу потиска и 

Архимедов закон 

 

Механички 

рад, снага и 

енергија 

 

 

3 

Ученици: посматрају, уз 

помоћ наставника 

уочавају, наводе примере 

и закључују и решавају 

једноставне задатке 

Објашњава кинетичку 

енергију,наводи на 

закључке,упућује на 

коришћење књиге и 

литературе 

 

 

-индивидуални рад  

-фронтални рад 

Ученик треба да: зна када се врши механички 

рад и да је једнак промени енергије; зна како се 

рачуна снага; ко има кинетичку, а ко 

потенциалну енергију; и да зна мерне јединице 

рада, снаге и енергије 

 

Топлотне 

појаве 

 

 

2 

Ученици: посматрају, 

питају, уз помоћ 

наставника уочавају, 

повезују, записују и 

закључују 

Наставник показује ,наводи 

примере,даје додатна 

објашњења,показује 

решавање једноставнијих 

задатака 

 

-индивидуални рад  

-фронтални рад 

Ученик треба да: знају да се укупна енергија 

тела састоји од кинетичке и потенцијалне 

енергије молекула унутар тела; да зна како се 

одређује количина топлоте и која је њена мерна 

јединица 



-проверава 

-примењује знања 

реалног 

-прати и процењује 

напредовање 

-поткрепљује 

-указује на 

повезаност са 

претходним 

градивом 

-контролише 

корена 

- поимање ирационалног броја 

-увежбаност у извођењу 

рачунских операција са 

реалним бројевима 

-правилно приказивање 

реалних бројева на 

бројевној правој 

скупу природних бројева 

Питагорина теорема 1 

-препознаје 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-открива релације 

-изражава их 

-примењује знања 

-демонстрира 

-мотивише 

-усмерава на 

дедуктивно 

закључивање 

-прати и процењује 

напредовање 

-указује на 

повезаност са 

претходним 

градивом 

-контролише 

-усвајање правилне 

формулације Питагорине 

теореме 

-увежбаност у израчунавању 

страница правоуглог троугла 

-оспособљавање за 

конструктивно одређивање 

тачака бројевне праве које 

одговарају бројевима √2; √3; 

√5 

Да се посвети индивидуална 

пажња сваком ученику  у 

основној примени теореме 

 

Практичан рад 

Индивидуално са сваким 

учеником 

Рационални 

алгебарски изрази 
2 

-уочава 

-препознаје 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-открива релације 

-изражава их 

-примењује знања 

 

-упућује на појам 

променљиве и 

константе 

-негује навику за 

систематичност и 

прецизност у раду 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-поткрепљује 

-указује на 

повезаност са 

-стварање навике да успешно 

врше идентичне 

трансформације са полинома  

-увежбаност у извођењу 

операција са степенима чији је 

изложилац природан број са 

примерима у физици 

-овладавање рачунским 

операцијама са мономима и 

полиномима  

-растављање полинома на 

чиниоце и примена у 

Само основне рачунске 

операције 

Сабирање, одузимање, множење 

Полиноми 

Рад у паровима '—једноставнији 

примери 

 

 

 

 

 

 

 

 



претходним 

градивом 

-контролише 

решавању једначина  

 

 

 

Многоугао 1 

-препознаје 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-примењује знања 

-демонстрира 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-указује на 

повезаност са 

претходним 

градивом 

-контролише 

-развија смисао за 

тачност, прецизност 

и уредност 

-даље продубљивање појмова: 

линија, област и скуп тачака 

-формирање појма многоугла и 

врста многоуглова 

-разумевање формула за 

одређивање броја дијагонала , 

збира углова конвексног 

многоугла 

за израчунавање обима и 

површине многоугла 

 

Практичан рад на полигонима 

 

Примена  и употреба 

многоуглова  у свакодневном 

животу 

Неке основне 

функције 
1 

-препознаје 

-уочава 

-закључује  

-разликује 

-открива релацијe 

-примењује знања 

-демонстрира 

-прати и процењује 

напредовање 

-указује на 

повезаност са 

претходним 

градивом 

-контролише 

-негује техничку 

културу 

-поткрепљује 

 

-упознавање појмова и 

термина који су везани за 

правоугли координатни систем 

-повезивање уређених парова 

реалних бројева и тачака 

координатне равни 

-увежбаност у цртању графика 

функције 

-повезивање садржаја алгебре 

и геометрије 

Директно и 

обрнуто'пропорционалне 

величине 

Примена вредности у 

практичним примерима 

 

 

 

Круг 1 

-препознаје 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-примењује знања 

-демонстрира 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-поткрепљује 

-указује на повеза-

-препознавање нових 

геометријских појмова 

(централни, периферијски 

угао, кружни исечак) 

-одређивање обима  и 

површине круга  

Основно о кругу 

Индивидуалан рад само о 

површини и обиму круга 



ност са претходним 

градивом 

-контролише 

-подстиче 

геометријску машту 

и интуицију 

лука 

-упознавање са појмом  броја  

π 

Сличност 1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-примењује знања 

 

-демонстрира 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-контролише 

-негује навику за 

прецизност и систе-

матичност у раду 

-схватање Талесове теореме и 

увежбаност у њеној примени 

-формирање појма сличности 

троуглова, коришћење 

упознатих  

трансформација и даље 

продубљивање појма 

сличности 

 

 

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 у образовно-

васпитном раду 

Основни облици  

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Порекло и развој 

људске врсте 1 
Слушају, питају, упоређују групни 

индивидуални 

Боље разумевање и уочавање  

Грађа човечијег 

тела 
4 

Слушају,питају, упоређују групни Боље разумевање и уочавање 



 индивидуални 

Напомена: Часови допунске наставе се могу по потреби кориговати 

 

ХЕМИЈА 

Циљеви допунске наставе су: 

Допунска настава из хемије се организује за ученике који спорије усвајају знања, ученике који нису били присутни на неким часовима, ученике који 

желе да утврде знање или уклоне евентуалне нејасноће, што доприноси бољем усвајању знања и вештина везаних за наставно градиво.   

Редни  

број 

теме 

    Број 

часова Садржај        

програма 

 

Активности ученика у 

образовно 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно 

васпитном раду 

Основни облици 

извођења      

програма 

 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

2. 

 

    4 

Основни 

хемијски 

појмови 

- посматра супстанце 

- изводи закључке 

- ради огледе: прави смеше, 

раздваја смеше 

- испитује физичке и хемијске 

промене 

-показује супстанце 

-наводи на 

закључке 

-показује како се 

испитују основне 

физичке особине 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

- разликује физилка и хемијска свој 

ства супстанце и физичке и 

хемијскепромене супстанце 

- разликује појмове: елеменат, 

једињење, смеша 

  3.      6 
Структура 

супстанце 

- црта модел атома 

- користи таблицу ПСЕ 

- саставља формуле помоћу 

валенце 

- препознаје по формули тип 

хемијске везе 

 

-Упућује на 

правилно 

коришћење 

таблице ПСЕ 

-указује како се из 

формуле може 

сазнати тип везе 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

- зна које честице улазе у састав атома 

- зна основне податке о елементу из 

ПСЕ 

- зна разлику јонске и ковалентне везе 

- примењује валенцу за писање  

  формула 



4.     4 
Хомогене смеше  

-раствори 

- прави растворе 

- врши једноставнија 

израчунавања 

 

-Показује како се 

праве раствори 

-објашњава 

једноставнија 

израчунавања 

--подстиче ученике 

да повезују знања 

 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

- зна шта је раствор, а шта растварач 

- ради једноставне задатке 

- уме да направи раствор допуном 

до100г, ако је дата количина 

растворљиве супстанце 

5.     4 

Хемијске 

реакције и        

израчунавања 

- повезује знања 

- пише једноставније једначине 

хемијских 

  реакција 

- врши једноставнија 

ирачунавања 

 

-подстиче ученике 

да повезују знања 

-објашњава писање 

једноставнијих 

једначина 

хемијских реакција 

-показује како се 

врше једноставнија 

израчунавања 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

- зна да представи једноставније 

  процесе једначинама 

- разликује појмове: мол, моларна 

  маса и количина супстанце 

- зна да докаже закон одржања масе 

  преко хемијске једначине 

Напомена: Часови допунске наставе се могу по потреби кориговати. 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

 

    

Број 

часова 

Садржај        

програма 

 

Активности ученика у 

образовно 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно 

васпитном раду 

Основни облици 

извођења      

програма 

 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 
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-читање 

-писање 

-бројеви 

-именице 

-

глаголи(заповедни 

начин) 

-придеви 

-заменице 

-исказивање места 

и правца, начина, 

негирања, 

својства, времена 

-глаголи кретања 

-читање 

-слушање 

-писање 

-извођење вежби 

-понављање и уочавање правила 

исправљајући сопствене грешке 

 

 

-усмерава 

-исправља  

-мотивише 

 

 

-монолог 

-дијалог 

-сарадња 

-упорност 

-доследност 

-интеракција 

-мотивација 

 

-разумевање граматичких целина 

-повезивање и коришћење у 

свакодневној комуникацији 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  ДОДАТНИ РАД 



СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 
Начин остваривања програма 

граматика 

-говорење пред  

аудиторијумом 

-међусобни односи 

реченица 

-пручавање 

локалног говора 

-састављање 

реченица 

 

књижевност 

-анализа лирских и 

епских 

песама(емотивност, 

мисаоност, 

стилска средства) 

-анализа драмског 

књижевног текста 

-анализа 

савременог 

књижевног дела 

 

9 

 

-слуша 

-чита 

-самостално 

казивање делова 

текста 

-правилно 

рецитовање 

-оспособљава- 

ње ученика за 

самосталан рад 

 

 

-слушање  

-читање 

-саопштавање 

-разговор 

-мотивисање 

-оспособља- 

вање ученика за 

самосталан рад 

-оспособља- 

вање ученика за 

разумевање 

текста 

 

-развијање љубави 

према језику 

-описивање и 

оспособљавање за 

правилно говорништво 

-развијање патриотских 

осећања 

-развијање љубави за 

самостални стваралачки 

рад 

 

 

-рад на изузецима и компликова-нијим примерима 

-коришћење индуктивних и дедуктивних приступа 

-систематско праћење напредовања ученика 

 



ДОДАТНИ РАД 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Начин 

остваривања 

програма 

 

- модални глаголи 

(ТРЕБА) 

- садашњи перфекат / 

просто прошло време 

- релативне реченице 

- глагилске именице и 

инфинитив 

- индиректне наредбе 

- поређење придева и 

прилога 

- упитне фразе 

- разговор о познатим 

темама 

 

8 

-писмена и 

усмена 

примена 

усвојених 

граматичких 

целина 

-дијалог 

-преводи 

 

-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 

дијалошко 

изражавање 

 

 

-рад на 

изузецима и 

компликова-

нијим 

примерима 

-коришћење 

индуктивних и 

дедуктивних 

приступа 

-систематско 

праћење 

напредовања 

ученика 

 

 

 

 

 



 

 

ИСТОРИЈА 

Историја – додатни рад 7. разред - 9 часова  

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и 

задаци садржаја 

програма 

Начини 

остваривања 

програма 



-Успон Европе  

(морепловци, 

проналазачи, 

уметници, 

владари...) 

-Реформација и 

контрареформа

ција 

-Српске 

привилегије у 

Хабсбуршкој  

монархији 

-Српска 

револуција у 

народној 

поезији 

Милош 

Обреновић---

Карађорђе 

Петровић 

Јелена, 

Љубица, 

Јулија (жене 

наших  владара) 

-Берлински 

конгрес (некад 

и сад) 

-Наполеон 

Бонапарта 

     1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

     1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

слуша                   

чита                            

самостално 

казивање 

текста 

оспособљава-

ње ученика за 

самосталан рад 

самостално 

закључује            

примењује 

стечена знања 

слушање 

читање 

саопштавање и 

разговор 

мотивисање  

оспособљавањ

е ученика за 

самосталан рад 

повезује са 

знањима  из 

других 

предмета 

демонстрира 

развијање 

љубави према  

свом и удругим 

народима    

развијање 

патриотских 

осећања 

развијање 

љубави за 

самостални 

стваралачки рад  

стицање ширих 

знања из  

пређених 

области 

излагање 

садржаја              

прилагођавање 

садржаја   

психофизичким 

способностима 

ученика 

 

 

 



ГЕОГРАФИЈА 

Циљеви и задаци: 

- исказивање заинтересованости за шира знања из предмета, 

- истрживачки рад, 

- самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

- проширивање стечених знања и њихова примена, 

- примена савремених технологија – Интернет, 

- стицање и развијање знања и разумевања, умења и ставова према светским и националним вредностима и достигнућима. 

Додатна настава из Географије се организује за ученике седмог разреда и остварује се кроз следеће активности: 

- избор ученика, који су се определили анкетом, 

- анализа, израда  и усвајање годишњег програма, 

- уређење кабинета,                                                                                                                                                                                                                  

 - израда тематских карата, зидних новина, паноа, 

- реферати-писање, анализа, 

- литература и штампа – читање и анализа, 

- примена рачунара и Интернета, 

- географске занимљивости – асоцијације, занимљива географија, 

- учешће у квизовима и организовање истих, 

- припрема и учешће на такмичењима, 

- анализа остварених резултата.  

Све теме су везане, испреплетане и тако ће бити и оствариване кроз више часова.  

 

Садржаји образовно 

васпитног програма 

Број 

часова 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Облици остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Истраживачки радови 9 

Користе стручну литертуру, 

самостално истражују, пишу 

реферате, осмишљавају 

асооцијације, организују 

квизове, активно учествују у 

планирању и организовању 

екскурзија, дајући предлоге 

-подстиче на 

усвајање знања 

-мотивише за рад 

и коришћење 

нових извора знања 

Самосталан рад, 

истраживачки рад, 

тимски рад,  

рад у мањим групама 

Осамостаљивање у раду, 

самостално истраживање, 

самостално и правилно 

коришћерње стручне литературе, 

штампе 



Припрема за 

такмичење 
9 

Проширују знања петог, 

шестог и седмог разреда, 

самостално користи стручну 

литературу, Интернет, 

штампу, учествују на свим 

организованим такмичењима 

-подстиче на 

усвајање знања 

-мотивише за рад 

и коришћење 

нових извора знања 

Индивидуални рад, 

тимски рад, 

истраживачки рад 

Развијање свестраније, 

целокупније личности са ширим 

размишљањима о збивањима, 

истраживачком раду и нових 

сазнања о свету 

 

 

ФИЗИКА 

Садржај 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика у  васпитно-

образовном раду 

Активности 

наставникау васпитно-

обратовном раду 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Равнотежа тела 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Ученик самостално и спонтано 

посматра  различите облике слагања 

и разлагања сила и полугу, 

поставља питања, изводи закључке, 

претражује и користи литературу и 

интернет о примени полуге и 

мерењу масе тела вагом, решава 

сложене рачунске задатке везане за 

равнотежу тела, полугу и стрму 

раван 

Наставник учи ,ученике да 

бповезују и примењују 

стечена знања о слагању и 

разлагању силе,примени 

полуге.Форсира решавање 

сложенијих примера 

-индивидуални 

рад  

-групни рад  

-рад у пару 

Ученик повезује и 

примењује стечена знања о 

слагању и разлагању сила, 

равнотежи тела и примени 

полуге да би извео закључке 

и дошао до решења 

сложених задатака 

(графичких и рачунских) 

 

Кретање и сила 

 

 

 

 

 

3 

Ученик самостално и спонтано 

решава проблеме кретања, открива 

примену Њутнових закона 

динамике, поставља питања, изводи 

закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава 

сложене рачунске задатке из 

Наводи ученике на 

решавање сложенијих 

проблема.Вежба са њима 

такмичарске задатке и 

развија у њима 

изтрживачки дух, 

-индивидуални 

рад  

-групни рад  

-рад у пару 

Ученик повезује и 

примењује стечена знања о 

равномерно променљивом 

кретању и Њутновим 

законима да би извео 

закључке и дошао до 

решења сложених задатака 



равномерно-променљивог кретања 

(рач. и граф.) 

(графичких и рачунских) и 

објаснио неке појаве у 

природи 

Кретање тела под 

дејством силе 

теже и сила трења 

 

 

 

 

4 

Ученик самостално и спонтано 

посматра различите облике кретања 

под дејством силе теже и силе 

трења, поставља питања, изводи 

закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава 

сложене рачунске задатке и изводи 

огледе 

Учи их да примењују 

стечена знања о кретању 

тела .Објашњава рачунске 

задатке,објашњава појаве 

у природи .Повезује 

теорију са праксом 

 

 

 

 

-индивидуални 

рад  

-групни рад  

-рад у пару 

Ученик повезује и 

примењује стечена знања о 

кретању тела под дејством 

силе теже и силе трења да би 

извео закључке и дошао до 

решења сложених задатака 

(графичких и рачунских) и 

објаснио неке појаве у 

природи 

Рад, снага и 

енергија 

 

 

 

 

4 

Ученик самостално и спонтано 

посматра различите облике 

механичког рада, претварање једног 

облика енергије у други, поставља 

питања, изводи закључке, 

претражује и користи литературу и 

интернет, решава сложене рачунске 

задатке, изводи огледе и утврђује 

законитости 

 

Учи их да примењују 

стечена знања о  енергији 

тела .Објашњава рачунске 

задатке,објашњава појаве 

у природи .Повезује 

теорију са 

праксом.Упућује на 

коришћење алтернативних 

извора енергије 

-индивидуални 

рад  

-групни рад  

-рад у пару 

Ученик повезује и 

примењује стечена знања о 

раду, снази и енергији да би 

извео закључке и дошао до 

решења сложених задатака 

(графичких и рачунских) и 

објаснио неке појаве у 

природи 

Топлотне појаве 

 

 

 

 

5 

Ученик самостално и спонтано 

посматра топлотне појаве, поставља 

питања, изводи закључке, 

претражује и користи литературу и 

интернет, решава проблеме везане 

за топлотне појаве и Архимедов 

закон, изводи огледе и утврђује 

законитости 

Учи их да примењују 

стечена знања о 

топлотним појавама 

.Објашњава рачунске 

задатке,објашњава појаве 

у природи .Повезује 

теорију са 

праксом.Објашњава 

појаву преношења топлоте 

са једног тела на друго. 

-индивидуални 

рад  

-групни рад  

-рад у пару 

Ученик повезује и 

примењује стечена знања о 

преношењу топлоте с једног 

тела на друго, термичком 

ширењу тела, потиску и 

Архимедовом закону да би 

извео закључке и дошао до 

решења сложених задатака 

(графичких и рачунских) и 

објаснио неке појаве у 

природи 



 

МАТЕМАТИКА 

Садржаји 

програма 

 Активности 

ученика 

Активности наставника Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Начини остваривања 

програма 

Ирационални 

бројеви 

 

 

2 

-уочава 

-закључује 

-проверава 

-примењује 

знања 

-истиче развојни пут појма 

ирационалног броја  

-прати и процењује 

напредовање 

-поткрепљује 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-контролише 

-упознавање и поимање 

ирационалног броја 

-извођење рачунских операција са 

реалним бројевима 

-разни задаци везани за доказивање 

Кроз   разна тестирања 

 

Решавање задатака са свих 

врста такмичења 

 

 

Неуобичајени задаци 

сложеног типа 

Елементи 

комбинаторике 

 

 

2 

- уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-открива 

релације 

-изражава их 

-примењује 

знања 

-демонстрира 

-мотивише 

-развија навику повезивања 

теорије и праксе 

-усмерава на индуктивно и 

дедуктивно закључивање 

-прати и процењује 

напредовање 

-контролише 

-усвајање појма пермутације 

-усвајање појма комбинације 

-оспособљаѕање за решавање 

задатака типа одређивања свих 

могућих начина распореда неких 

предмета,броја свих могућих 

начина да се остваре неке радње и 

сл. 

 

Само пермутације и 

комбинације 

 

 

Практична примена 

Сложена тела 

 

 

2 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-открива рела-

ције 

- изражава их 

-примењује 

знања 

 

 -даље продубљивање појма 

површи,површине и запремине 

-упознавање са разним сложеним 

телима(зграде,превозна 

саобраћајнасредства,посуђе....) 

-уочавање разних комбинација 

упознатих геометријских тела или 

њихових делова 

-израчунавање површине и 

запремине сложених тела 

Правилни полиедри 

Проблем 2 -упућује на -демонстрира -усвајање појма мозаик(паркет) Рад на терену. 



"паркетирања" 

правилним 

полигонима 

 

 

 

појам 

сложених тела 

-развија 

функционално 

мишљење 

-негује навику 

за 

систематичност 

и прецизност у 

раду 

-мотивише 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-поткрепљује 

-указује на 

повезаност са 

претходним 

градивом 

-контролише 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-контролише 

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

-усвајање дефиниције паркета 

-усвајање дефиниције звезде темене 

-усвајање теореме о парности броја 

страница мозаика 

-мозаици којимају три,четири и 

више полигона у једном темену 

Проблем паркетирања 

Састављање мозаика 

Примена 

Питагорине 

теореме у 

конструктивним 

задацима 

 

 

2 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-открива 

релације 

-изражава их 

-примењује 

знања 

 -докази Питагорине теореме 

-увежбаност у примени Питагорине 

теореме при решавању задатака и у 

вези са другим равним фигурама 

-оспособљавање за конструктивно 

одређивање тачака бројевне праве 

које одговарају бројевима √2; √3; √5  

-оспособљавање за решавање 

сложенијих конструктивних 

задатака 

Конструктивни задаци у 

вези са Питагорином 

теоремом 



Низови бројева 

 

 

2 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-примењује 

знања 

-демонстрира 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-поткрепљује 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-контролише 

-подстиче машту и 

интуицију 

-усвајање појма низа 

-усвајање појма и дефиниције 

различитих врста низова 

(аритметички,геометријски,хармони

јски) 

-коначни и бесконачни низови 

-примена низова за одређивање 

површине круга 

 

Низови бројева 

 Геометријска и хармонијска 

средина 

 

 

БИОЛОГИЈА 

Циљеви додатног рада: Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе оквире 

предвиђене планом и програмом, са циљем повезивања и примене научеог у свакодневном животу. 

 

 

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 

Порекло и развој људске 

врсте 
1 

- разговарају, 

- описују, 

упоређују 

морфолошке 

карактеристике 

различитих типова 

људи у односу на 

животни простор 

-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 

- Уочавање зависности 

морфолошких 

карактеристика различитих 

типова људи од климатских 

услова 

Грађа човечијег тела 3 
- посматрају, 

- разговарају, 

 
-фронтални - Упознавање са грађом и 



- описују, 

- упоређују  

- уочавају  

 

 

-упућује 

-подстиче на размишљање, логичко 

закључивање и упоређивање 

-подстиче на радозналост и самостални 

рад 

-одговара на питања 

-усмерава и прати активности ученика 

 

-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 

улогом ДНК 

-Проширивање знања о 

штетном деловању буке на 

човека 

- Проширивање знања о 

имунитету 

Репродуктивно здравље 1 

-уочавају 

-разговарају 

-анкетирају 

-израђују паное 

-истражују 

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 

-Проширивање знања о 

болестима зависности кроз 

истраживачки рад ученика 

 

 

 

ХЕМИЈА 

Циљеви додатног рада су: 

Додатни рад се организује за напредније ученике који желе да прошире своја знања из хемије. Циљ додатног рада јесте проширивање и продубљивање 

знања ученика који се у већој мери интересују за хемију и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање 

способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

Редни 

број 

теме  

Број       

часова 

Садржај 

програма 

Активности ученика у 

образовно 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно 

васпитном раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја                

програма 



 

2. 

 

 

 

4 

   

 

 

Основни 

хемијски        

појмови 

- разликује примере физичких и 

хемијских промена у окружењу 

- радознало поставља питања 

- разликује појмове: елеменат, 

  једињење и смеша у окружењу 

- раздваја смеше одговарајућим  

  поступком  

-одговара на 

питања 

- наводи на 

размишљање 

- буди радозналост 

-упућује у 

самосталан рад 

- фронтални 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

-рад у пару 

- разуме разлику између физичких и 

хемијских промена, продубљујући 

тако своја знања 

-самостално изводи огледе 

- зна разлику између чистих 

супстанци и смеша 

- умеју да примене одговарајући 

поступак за раздвајање састојака 

смеша знајући својства супстанци  

3. 6 

Структура 

супстанце 

- разликује елементе по 

структури њиховог атомског 

омотача 

-разуме закон периодичности 

- радознало поставља питања 

- разликује појмове: релативне 

атомске и молекулске масе 

- раликује и шематски 

представља образовање 

хемијских веза 

-саставља сложеније хемијске 

формуле 

-одговара на 

питања 

- наводи на 

размишљање 

- буди радозналост 

-упућује у 

самосталан рад 

-подстиче на 

размишљање, 

огичко 

закључивање и 

упоређивање 

-усмерава и прати 

активности ученика 

 

- фронтални 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

-рад у пару  

- разуме разлику у електронској 

конфигурацији елемената 

-зна и схвата закон периодичности 

- зна разлику између релативне 

атомске и молекулске масе и 

успешно их израчунава  

-зна разлику у начину образовања 

хемијских веза 



4. 4 
Хомогене смеше  

-раствори 

- самостално израчунава 

концентрације и масе 

компонената раствора и прави 

растворе 

- критички мисли и користи и 

повезује знања 

-зна да израчуна концентрацију и 

растворљивост у тежим задацима 

-разуме како да напише формулу 

на основу процентног састава 

једињења 

 

-упућује и 

стимулише ученике 

да раде и питају 

-будирадозналост и 

стваралачки дух 

-подстиче 

такмичарски дух 

код ученика 

-упућује у 

самосталан рад 

 

- фронтални 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

-рад у пару 

- зна шта је раствор, а шта поларни и 

неполарни растварач 

- ради сложене задаткеке 

- уме да направи раствор самостално 

и да израчуна масу растварача и 

растворене супстанце самостално 

-проширује знања повезујући 

растворљивост са процентним 

саставом 

- успешно долази до емпиријске 

формуле једињења преко прорачуна 



5. 4 

Хемијске 

реакције и        

израчунавања 

- повезује знања 

- зна стехиометријска 

израчунавања 

- самостално ради теже задатке и 

сарађује са друговима 

-радознало поставља питања и 

тражи релевантне изворе сазнања 

- изводи  закњучке уз примену 

знања, логичког и стваралачког 

мишљења 

-одговара на 

питања 

- наводи на 

размишљање 

- буди радозналост 

-упућује у 

самосталан рад 

-подстиче на 

размишљање, 

огичко 

закључивање и 

упоређивање 

-усмерава и прати 

активности ученика 

-подстиче ученике 

да повезују знања 

-објашњава писање 

компликованијих  

хемијских реакција 

-показује како се 

врше сложена 

израчунавања 

- фронтални 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

-рад у пару 

- зна да представи сложеније  

  процесе једначинама 

- разуме појмове: мол, моларна 

  маса и количина супстанце и 

успешно решава задатке са 

моловома и моларном масом 

- зна и разуме хемијске законе 

- успешно решава теже 

стехиометријске задатке са грамима, 

моловома, бројем молекула и 

запремином и проширује знања о 

примени хемијских закона 

 

 

 

 

 

 

 



РУСКИ ЈЕЗИК 

Руски језик - додатна настава,VII разред 

Садржај програма Број  

часова 

Активности ученика  Активности 

наставника 

Циљеви и задаци 

програма 

Начин остваривања програма 

Младост и путовања: 

-сусрети 

-дочек гостију 
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-слушање  материјала са 

ЦД-а 

-читање 

-конверзација 

-усмерава 

-мотивише 

-даје упутства 

-исправља гршке 

-разумевање порука 

-постављање питања 

-давање одговора 

-форме учтивости у 

опхођењу  

-употреба језичких структура 

кроз теме везане за 

путовања,сусрете 

-упознавање традиције, 

Занимљивости двеју земаља 

-језик гестова у разним 

ситуацијама 

Позориште: 

-филм 

-сцене 
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-разумевање  

-драматизација 

-самостално 

репродуковање усвојеног 

градива 

-усмерава 

-мотивише 

-исправља грешке 

-подстиче на правилан 

изговор 

-саопштавање дијалога 

или наративног текста 

уз постављање питања 

-уочавање везе између 

позоришта,живота,школе,љубави 

и лично учешће у процесу 

повезивања и разумевања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА  

 
време Активности / теме начин 

реализације 

носиоци 

реализације 

се
п

те
м

б
ар

 

1. Школски календар и распоред часова, избор руководства 

одељенске заједнице 

2. Усклађивање својих и туђих потреба, избор ученика за 

ученички парламент 

3. Радне навике, радна дисциплина 

4. Подстицање радног самопоуздања, упознавање и прихватање 

сопствених вредности 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

о
к
то

б
ар

 

5. Успостављање, неговање и развијање ненасилне 

комуникације 

6. Лична хигијена 

7. Правилна исхрана 

8. Однос међу генерацијама 

9. Радионица 7: Самоспознаја - аутопортрет 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

н
о

в
ем

б
ар

 

10. Радионица 1: Упознајем себе 

11. Анализа успеха и владања на крају првог класификационог 

периода 

12. Радионица 2:Професионална оријентација и договарање о 

начину рада 

13. Радионица 3: У свету интересовања 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

д
ец

ем
б

а

р
 

14. Радионица 4: У свету вештина и способности 

15. Радионица 6: У свету вредности 

16. Радионица 10: Мој тип учења 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

ја
н

у
ар

 

17. Радионица 13: Слика савременог света рада 

18. Припреме за прославу Савиндана 

19. Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта 

20. Дан државности (15. фебруар) 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

ф
еб

р
у

а

р
 

21. Односи ученика у одељењу 

22. Рад на педагошкој документацији 
радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

м
ар

т 

 

23. Радионица 15: Повезивање области рада са занимањима 

24. Дан сећања на прогон на Косову (17. март 2014.) 

25. Дан сећања на страдале у нато бомбардовању (24. март 1999.) 

26. Индивидуални разговори са ученицима 

 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 



ап
р

и
л

 
27. Радионица 17: Припреме за интервју 

28. Радионица: „Невербална комуникација“ – педагог 

29. Анализа додатног рада, допунске наставе и резултата 

такмичења 

30. Обележавање Дана планете Земље – 22. април 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

м
ај

 

31. Разговор о екскурзији 

32. Радионица 16: Путеви образовања и каријере 

33. Болести зависности 

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

ју
н

 

34. Анализа успеха ученика на крају године 

35. Сређивање педагошке документације 

36. Адекватно коришћење слободног времена  

радионица, 

разговор 

одељењски 

старешина, 

ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


