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1. СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА VIII РАЗРЕД  

 

 

 

Сврха програма образовања: 

 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, кулурне, 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 су: 

 

- стицање знања о језику, књижевности и медијима релевантним за будуће образовање и професионални развој; 

- оспособљавање ученика да користи стандарни матерњи језик, ефикасно комуницира у усменом и писаном облику у различите сврхе; 

- оспособљавање ученика да комуницирају у усменом и писаном облику на теме из свакодневног живота на страном језику; 

- развијање свести о значају вишејезичности у савременој вишекултурној заједници; 

- разумевање повезаности различитих научних дисциплина; 

- разумевање и сналажење у садашњости и повезаности друштвених појава и процеса у простору и времену (Србија, Европа, свет); 

- прихватање и уважавање другог/друге без обзира на националну, верску, родну и друге разлике; 

- разумевање појава, процеса и односа у природи на основу знања физичких, хемијских и биолошких закона, модела и теорија; 

- правилно формирање математичких појмова и стицање основних математичких знања и вештина; 

- стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 

- овлададавање информационо-комуникационим технологијама; 

- развијање вештина и техника уметничког изражавања; 

-познавање различитих техника, стилова и медија уметничког изражавања; 

- познавање вредности сопственог културног наслеђа и повезаности са другим културама и традицијама; 

-развијање одговорног односа према сопственом здрављу и здрављу других. 

 

 

 

 

 



ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

Редни 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ОСМИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1.  Српски језик 4 136 

2.  Енглески језик 2 68 

3.  Ликовна култура 1 34 

4.  Музичка култура 1 34 

5.  Историја 2 68 

6.  Географија 2 68 

7.  Физика 2 68 

8.  Математика 4 136 

9.  Биологија 2 68 

10.  Хемија 2 68 

11.  Техничко и информатичко образовање 2 68 

12.  Физичко васпитање 2 68 

 УКУПНО: А 26 884 

Редни број Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Верска настава / Грађанско васпитање 1 34 

2. Шпански језик 2 68 

3. Физичко-изабрани спорт 1 34 

 УКУПНО: Б 4 136 

 УКУПНО: А + Б 30 1020 

Редни број В.ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 4 136 

1.  Свакодневини живот у прошлости 1 34 

2.  Цртање сликање и вајање 1 34 

3.  Информатика и рачунарство 1 34 

4.  Домаћинство 1 34 

5.  Матерњи језик са елементима националне културе 2 72 

 УКУПНО: В 1 34 

 УКУПНО: А + Б + В 31 1054 

Редни број Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   



1. Допунска настава 1 34 

2. Додатни рад 1 34 

Редни број Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Час одељенског старешине 1 34 

 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ : 

СРПСКИ  ЈЕЗИК 

 

Циљ и задаци 

Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и 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 основним законитостима 

српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче књижевна дела, 

позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине и савремене уметности. 

Задаци наставе српског језика:  

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

циљеви наставе српског језика буду у пуној мери реализовани; 

- 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 књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим 

ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца); 

- 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 

израза; 

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког); 

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста; 

- развијање потребе за књигом, способности да се ученици њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално коришћење 

библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм); 

- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности; 



- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске 

уметности, као и других уметничких остварења; 

- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 

- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији; 

- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 

- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.); 

- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности; 

- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 

 

Оперативни задаци:  

- даље овладавање знањима из граматике, стилистике, лексикологије, историје књижевног језика, дијалектологије; 

- развијање позитивног односа према дијалектима (свом и другима), као и потребе да се усваја, негује и развија књижевни језик; 

- даље усвајање ортоепске, ортографске, граматичке, лексичке и стилске норме српског језика; 

- развијање критичког односа према језику и садржини текстова из свакодневног живота; развијање осетљивости на манипулацију језиком (нарочито у 

виду бирократског језика и језика реклама); 

- формирање критеријума за самосталан избор, анализу и процену уметничких дела приступачних овом узрасту; 

- систематизација знања о књижевнотеоријским појмовима; 

- овладавање расправом као обликом усменог и писаног изражавања; 

- обнављање и систематизовање знања из свих подручја. 
Редни 
број НАСТАВНА ТЕМА 

Број 
часова 

Број  часова 
обраде 

Број часова 
утврђивања 

Број часова 
систематизације 

I Језик 60 35 19 6 

 Граматика 56 34 17 4 

 Правопис 4 1 2 2 

II Књижевност 43 27 11 5 

 Школска лектира 34 22 7 4 

 Домаћа лектира 9 5 4 1 

III Култура изражавања 33 19 8 6 

 Говорно изражавање 9 4 2 2 

 Писмено изражавање 24 15 6 4 

Укупан 
број 

часова 

 136 81 38 17 

 



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 

68  

6 

- примењује 
претходно стечена 
знања -овлада 
новим граматичким 
и правописним 
законитостима  

-уочава на 
примерима  

-упорећује  

-анализира  

-самостално 
закључује 

- подстицање свесне активности 

и мисаоног осамостаљивања 

ученика; 

- сузбијање мисаоне инерције и 

ученикових имитаторских 

склоности; 

- заснивање тежишта наставе на 

суштинским вредностима, 

односно на битним својствима и 

стилским функцијама језичких 

појава; 

- уважавање ситуационе 

условљености језичких појава; 

- повезивање наставе језика са 

доживљавањем уметничког 

текста; 

- откривање стилске функције, 

односно изражајности језичких 

појава; 

- коришћење уметничких 

доживљаја као подстицаја за 

учење матерњег језика; 

- систематска и осмишљена 

вежбања у говору и писању; 

- што ефикасније превазилажење 

нивоа препознавања језичких 

појава; 

- неговање примењеног знања и 

умења; 

- континуирано повезивање 

знања о језику са непосредном 

говорном праксом; 

- остваривање континуитета у 

систему правописних и стилских 

вежбања; 
 

- даље овладавање 

знањима из граматике, 

стилистике, 

лексикологије, 

историје књижевног 

језика, 

дијалектологије; 

- развијање позитивног 

односа према 

дијалектима (свом и 

другима), као и 

потребе да се усваја, 

негује и развија 

књижевни језик; 

- даље усвајање 

ортоепске, 

ортографске, 

граматичке, лексичке и 

стилске норме српског 

језика; 

- развијање критичког 

односа према језику и 

садржини текстова из 

свакодневног живота; 

развијање осетљивости 

на манипулацију 

језиком (нарочито у 

виду бирократског 

језика и језика 

реклама); 
 

- 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 



КЊИЖЕВНО
СТ 

Школска 
лектира Домаћа 
лектира 

49  

18 

-чита  

-анализира  

-интерпретира  

-уочава и тумачи 
емоције.мотиве и 
песничке слике у 
лирском тексту  

-своја запажања, 
утиске и закључке 
доказује подацима из 
текста и животне 
средине -исказује 
властите судове 
приликом анализе 
дела 

-неговање изражајног читања уз 
стално повећање захтева; 

-обезбеђивање услова за 
изражајно читање и казивање; 

-указивње на начин учења и 
логичког усвајања текста; 

-навикавање на осмишљено и 
интерпретативно учење текста 
напамет; 

-ревносно навикавање ученика 
да своје утиске, ставове и 
судове о књижевном делу 
подробније доказују 
чињеницама из самог текста; 

-оспособљавање ученика за 
самосталан искас, истраживачку 
делатност и заузимање 
критичких ставаоава о 
књижевноуметничкомтексту 

-стимулисање ученичке 
радозналости, свесне 
активности и истраживачке 
делатности; 

-проширивање ученичких 
духовних видика, истраживачке 
и стваралачке способности, 
критичког мишљења и 
уметничког укуса; 

-појачавање и култивисање 
литералног, језичког иживотног 
сензибилитете. 

- формирање 

критеријума за 

самосталан избор, 

анализу и процену 

уметничких дела 

приступачних овом 

узрасту; 

- систематизација 

знања о 

књижевнотеоријски

м појмовима; 
 

- 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 



КУЛТУРА 
ИЗРАЖАВАЊ

А 

Говорно 
изражавање 

Писмено 
изражавање 

10  

2

9 

- препричава са 
истицањем лика у 
тексту  

- описује екстеријер 
и ентеријер -
портретише особе 
из непосредне 
околине на основу 
анализе књижевних 
портрета 

-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. 

- овладавање 

расправом као 

обликом усменог и 

писаног 

изражавања; 

- обнављање и 

систематизовање 

знања из свих 

подручја. 
 

- 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, 



Образовни стандарди за крај обавезног образовања 

Садржај 

програма 
Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

I Вештина 

читања и 

разумевања 

прочитаног 

-разуме текст (ћирилични и латинични) који 

чита наглас и у себи 

-разликује уметнички и неуметнички текст; 

уме да одреди сврху текста: 

експозиција (излагање), дескрипција 

(описивање), нарација (приповедање), 

аргументација, пропаганда *1 

препознаје различите функционалне стилове 

на једноставним примерима 

-разликује основне делове текста и књиге 

(наслов, наднаслов, поднаслов, основни 

текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, 

предговор, поговор); 

 -препознаје цитат; 

-служи се садржајем да би пронашао 

одређени део текста 

проналази и издваја основне информације из 

текста према датим критеријумима 

-рaзликује у тексту битно од небитног, главно 

од споредног 

-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 

чита једноставне нелинеарне елементе текста: 

легенде, табеле, дијаграме и 

графиконе 

 

-чита текст користећи различите стратегије 

читања: „летимично читање“ (ради  брзог 

налажења одређених информација); читање 

„с оловком у руци“ (ради учења, ради 

извршавања различитих задатака, ради 

решавања проблема); читање ради 

уживања* 

-познаје врсте неуметничких текстова 

(излагање, технички опис, техничко 

приповедање, расправа, реклама) 

-препознаје и издваја језичка средства 

карактеристична за различите 

функционалне стилове 

-разликује све делове текста и књиге, 

укључујући индекс, појмовник и 

библиографију и уме њима да се користи 

проналази, издваја и упоређује информације 

из два краћа текста или више њих 

(према датим критеријумима) 

-разликује чињеницу од коментара, 

објективност од пристрасности и 

пропаганде на једноставним примерима 

-препознаје став аутора неуметничког 

текста и разликује га од другачијих ставова 

изнетих у таквом тексту 

-проналази, издваја и 

упоређује информације из 

два дужa текстa сложеније 

структуре или више њих 

(према датим 

критеријумима) 

издваја кључне речи и 

резимира текст 

-издваја из текста аргументе 

у прилог некој тези (ставу) 

или аргументе против ње; 

изводи закључке засноване 

на сложенијем тексту 

-чита и тумачи сложеније 

нелинеарне елементе текста: 

вишеструке легенде,табеле, 

дијаграме и графиконе 



II Писано 

изражавање 

-зна и користи оба писма (ћирилицу и 

латиницу) 

-саставља разумљиву, граматички исправну 

реченицу 

-саставља једноставан експозиторни, 

наративни и дескриптивни текст и уме да 

га организује у смисаоне целине (уводни, 

средишњи и завршни део текста) 

-уме да преприча текст 

свој језик прилагођава медијуму изражавања* 

(говору, односно писању), теми,прилици и 

сл.; 

- препознаје и употребљава одговарајуће 

језичке варијетете 

(формални или неформални) 

-влада основним жанровима писане 

комуникације: саставља писмо; попуњава 

различите обрасце и формуларе с којима се 

сусреће у школи и свакодневном 

животу 

-зна да се служи Правописом (школским 

издањем)* 

-примењује правописну норму (из сваке 

правописне области) у једноставним 

примерима 

-има изграђену језичку толеранцију и 

негативан став према језику дискриминације 

и говору мржње 

-саставља експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст, који је јединствен, 

кохерентан и унутар себе повезан 

-саставља вест, реферат и извештај 

-пише резиме краћег и/или једноставнијег 

текста 

-зна основне особине говорног и писаног 

језика* 

-зна правописну норму и примењује је у 

већини случајева 

-организује текст у логичне и 

правилно распоређене 

пасусе; одређује прикладан 

наслов тексту и поднаслове 

деловима текста 

-саставља аргументативни 

текст 

-пише приказ (књиге, филма, 

позоришне представе и сл.), 

репортажу и расправу 

-пише резиме дужег и/или 

сложенијег текста 

-зна и доследно примењује 

правописну норму 

III 

Граматика, 

лексика, 

народни и 

књижевни 

У подобласти Г РА М АТ И К А 

ученик/ученица: 

-зна особине и врсте гласова; дели реч на 

слогове у једноставнијим примерима; 

-примењује књижевнојезичку норму у вези са 

У подобласти Г РА М АТ И К А 

ученик/ученица: 

-одређује место акцента у речи; зна основна 

правила акценатске норме 

-препознаје гласовне промене 

У подобласти Г РА М АТ И 

К А ученик/ученица: 

-дели реч на слогове у 

сложенијим случајевима 

-познаје гласовне промене 



језик гласовним променама 

-уочава разлику између књижевне и 

некњижевне акцентуације* 

-одређује место реченичног акцента у 

једноставним примерима 

-препознаје врсте речи; зна основне 

граматичке категорије променљивих речи; 

-примењује књижевнојезичку норму у вези с 

облицима речи 

-разликује просте речи од твореница;  

-препознаје корен речи; гради реч према 

задатом значењу на основу постојећих 

творбених модела 

-препознаје синтаксичке јединице (реч, 

синтагму, предикатску реченицу и 

комуникативну реченицу) 

-разликује основне врсте независних 

реченица (обавештајне, упитне, заповедне) 

-одређује реченичне и синтагматске чланове 

у типичним (школским) примерима 

-правилно употребљава падеже у реченици и 

синтагми 

-правилно употребљава глаголске облике 

(осим имперфекта) 

-препознаје бирократски језик као непожељан 

начин изражавања* 

У подобласти Л Е КС И К А 

ученик/ученица: 

-познаје основне лексичке појаве: 

једнозначност и вишезначност речи; основне 

лексичке односе: синонимију, антонимију, 

хомонимију; метафору* као лексички 

механизам 

-познаје врсте речи; препознаје подврсте 

речи; уме да одреди облик променљиве речи 

-познаје основне начине грађења речи 

(извођење, слагање, комбинована творба, 

претварање) 

-препознаје подврсте синтаксичких 

јединица (врсте синтагми, независних и 

зависних предикатских реченица) 

-одређује реченичне и синтагматске чланове 

у сложенијим примерима 

-препознаје главна значења падежа у 

синтагми и реченици 

-препознаје главна значења и функције 

глаголских облика 

У подобласти  Л Е КС И К А 

ученик/ученица: 

-познаје метонимију* као лексички 

механизам 

-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 

-одређује значења непознатих речи и израза 

на основу њиховог састава и/или контекста 

у коме су употребљени (сложенији 

примери) 

 

 

(уме да их препозна, објасни 

и именује) 

-зна и у свом говору 

примењује* акценатску 

норму 

-познаје подврсте речи; 

користи терминологију у 

вези са врстама и подврстама 

речи и њиховим 

граматичким категоријама 

-познаје и именује подврсте 

синтаксичких јединица 

(врсте синтагми, независних 

и зависних предикатских 

реченица) 

-познаје главна значења 

падежа и главна значења 

глаголских облика (уме да их 

објасни и зна терминологију 

у вези с њима) 

У подобласти Л Е КС И К А 

ученик/ученица: 

-уме да одреди значења 

непознатих речи и израза на 

основу њиховог 

састава,контекста у коме су 

употребљени, или на основу 

њиховог порекла 

-зна значења речи и 

фразеологизама у 

научнопопуларним 

текстовима, намењеним 

младима, и правилно их 



-препознаје различита значења вишезначних 

речи које се употребљавају у контексту 

свакодневне комуникације (у кући, школи и 

сл.) 

-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.) 

-одређује значења непознатих речи и израза 

на основу њиховог састава и/или 

контекста у коме су употребљени 

(једноставни случајеви) 

-служи се речницима, приручницима и 

енциклопедијама 

У подобласти НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ 

ЈЕЗИК ученик/ученица: 

-разликује појмове књижевног и народног 

језика; зна основне податке о развоју 

-књижевног језика код Срба (од почетака до 

данас) 

-зна основне податке о пореклу и 

дијалекатској разуђености српског језика 

-зна основне податке о језицима националних 

мањина 

-има позитиван став према дијалектима (свом 

и туђем)* 

-разуме важност књижевног језика за живот 

заједнице и за лични развој 

 

 

употребљава 

IV -повезује наслове прочитаних књижевних -повезује дело из обавезне лектире са -наводи наслов дела, аутора, 



Књижевност дела (предвиђених програмима од V до VIII 

разреда) са именима аутора тих дела 

разликује типове књижевног стваралаштва 

(усмена и ауторска књижевност) 

-разликује основне књижевне родове: лирику, 

епику и драму 

-препознаје врсте стиха (римовани и 

неримовани; осмерац и десетерац) 

-препознаје различите облике казивања у 

књижевноуметничком тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог и монолог 

препознаје постојање стилских фигура у 

књижевноуметничком тексту (епитет, 

поређење, ономатопеја) 

-уочава битне елементе књижевноуметничког 

текста: мотив, тему, фабулу, време и место 

радње, лик... 

-има изграђену потребу за читањем 

књижевноуметничких текстова и поштује 

национално, књижевно и уметничко наслеђе* 

-способан је за естетски доживљај 

уметничких дела 

временом у којем је настало и са временом 

које се узима за оквир приповедања 

-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 

-разликује лирско-епске врсте (баладу, 

поему) 

-разликује књижевнонаучне врсте: 

биографију, аутобиографију, дневник и 

путопис и научно-популарне текстове 

-препознаје и разликује одређене (тражене) 

стилске фигуре у књижевноуме 

тничком тексту (персонификација, 

хипербола, градација, метафора, контраст) 

-одређује мотиве, идеје, композицију, 

форму, карактеристике лика (психолошке, 

социолошке, етичке) и њихову међусобну 

повезаност 

-разликује облике казивања у 

књижевноуметничком тексту: приповедање,  

описивање, монолог/унутрашњи монолог, 

дијалог уочава разлику између 

препричавања и анализе дела 

-уме да води дневник о прочитаним 

књигама 

род и врсту на основу 

одломака, ликова 

карактеристичних тема и 

мотива 

издваја основне одлике 

књижевних родова и врста у 

конкретном тексту 

-разликује аутора дела од 

лирског субјекта и 

приповедача у делу 

-проналази и именује стилске 

фигуре; одређује функцију 

стилских фигура у тексту 

одређује и именује врсту 

стиха и строфе 

-тумачи различите елементе 

књижевноуметничког дела 

позивајући се на само дело 

-изражава свој став о 

конкретном делу и 

аргументовано га образлаже 

-повезује 

књижевноуметничке 

текстове с другим 

текстовима који се обрађују 

у настави 

V Усмено 

изражавање 

-правилно изговара гласове;  

-поштује књижевнојезичку норму у говору; 

- изражајно чита уметнички текст обрађен у 

настави и изражајно казује научен текст; 

-препричава текст без сажимања или са 

сажимaњем;  

-зна да исприча о стварном или 

измишљеном догађају, у првом или трећем 

лицу, поштујући изворну хронологију или 

ретроспективно;  

-уме да учествује у расправи;  

-уме да формулише своје 

мишљење и да га јавно 

искаже;  

-и има изграђену културу 

комуникације (културу 



-уме усмено да обавести некога о нечему и 

опише нешто (да усмено сачини 

експозиторни и дескриптивни текст); 

сопственог изражавања, као 

и слушања и поштовања 

туђег мишљења). 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку 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 и васпитању су: 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.  

У процесу учења кроз наставу страних језика ученик богати себе и 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. Поред 

тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика 

Посебни стандарди 

- Разумевање говора 

Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од 4 до 5 минута; и то на нивоу глобалног разумевања (основно 

обавештење из поруке), на нивоу селективног разумевања (проналажење тражене информације). Разумевање треба да се односи на различите врсте 

усмених порука (монолог, краћи разговор, кратка информација). 

- Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем краће писане и илустроване текстове у вези са познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. 

- Усмено изражавање 

У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик је у стању да искаже једноставну усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора 

или наративног текста, самостално или уз помоћ наставника. 

- Писмено изражавање 

У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик пише поруке и кратке текстове. 

- Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама, садржајима и комуникативним 



функцијама. 

- Знања о језику 

Препознаје основне принципе језика, односно граматичке и социолингвистичке компетенције. 

Р.Б. 
Наставна 

тема 
Обрада Утврђивање 

 

Систематиз. 

 

 

Вежбање Провера Укупно 

I Problems 6 6 0 0 1 13 

II Place and time 
5 4 

2 0 
1 12 

III 
Risks 5 4 

0 0 
0 9 

IV 
Can I ask….? 5 4 

0 1 
1 11 

V Buying and 

selling 
5 4 

2 0 
1 12 

VI Protest 
5 3 

1 1 
1 11 

 

 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 
Садржај програма 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду  

Активности 

наставника у 

образовно 

васпитном раду 

Облици остваривања 

програма 
Циљеви задаци садржаја програма 



 

 

1. 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

- заједничке 

активности и 

интересовања у 

сколи и ван ње  

- куповина 

(обраћање и учтиве 

форме обраћања) 

- Present tenses 

- Future tenses 

- Past simple and past 

continuous 

- used to 

- сложене именице, 

придеви, прилози, 

предлози 

- повезивање 

претходног знања са 

стеченим 

- читање, писање 

- активно 

учествовање у 

разговору 

- активно слушање 

- драматизација 

дијалога 

- поставља и 

одговара на питања  

- даје обавештења 

- усмерава и води 

интеракцијски 

однос 

- мотивише 

ученике да изразе 

своје мишљење 

- ствара пријатну 

атмосферу за рад 

- даје упутства за 

индивидуални, 

групни и рад у пару 

- фронтални 

- индивидуални 

- рад у пару 

- рад у групи 

- разумевање наставниковог говора  

- разумевање дијалога и прича, 

песама и других текстова о темама, 

садржајима и комуникативним 

функцијама предвиђених наставним 

програмом 

- давање основних информација о 

себи, својој породици, свом 

окружењу  

- разумевање и реаговање на 

одговарајући начин на усмене поруке 

у вези са активностима на часу 

- вербално или невербално реаговање 

на упутства и питања у вези са 

конкретном ситуацијом 

2. 12 

 

- слободно време- 

филм, спорт, књиге, 

дружење, изласци 

- Present perfect 

- Present perfect and 

past simple 

-for/ since 

- именице и придеви: 

суфикси 

- читање и писање  

- драматизација 

дијалога 

- изражавање 

допадања и 

недопадања 

- активно слушање 

- писање по диктату  

- граматичка 

вежбања 

- даје примере  

- мотивише 

- поставља питања 

разумевања текста 

са аудио записа 

- даје упутства за 

индивидуални, 

групни и рад у пару 

- фронтални - 

индивидуални  

- рад у пару  

- групни рад 

- препознавање и идентификација 

општег садржаја текста, важне 

информације, суштину поруке 

- давање информација о себи и свом 

окружењу користећи познате језичке 

елементе 

- уочавање сличности и разлике 

између матерњег и страног језика 

који учи 

- писање реченица и краћих текстова 

користећи познате језичке елементе 

- писање кратких састава на познате, 

узрасно адекватне и блиске теме 

- препричавање садржаја краћег 

текста и аудио записа 



 

 

3. 

 

 

 

10 

 

- дневне обавезе 

- здравље  

 

- модални 

глаголи:must/ mustn’t 

, should/ shouldn’t, 

will/ would, may/ 

might, have to 

- релативне клаузуле 

уз who, which, where 

- прилози, предлози, 

везници 

- читање и 

драматизација 

текста 

- усвајање нових 

граматичких 

садржаја 

- тражење и давање 

обавештења  

- активно слушање 

- писање 

- именовање 

активности у вези са 

темом 

- ствара пријатну 

атмосферу за рад 

- презентује 

граматичке 

садржаје 

- поставља питања  

- усмерава 

дискусију 

- мотивише 

ученике да изразе 

мишљење  

- даје упутства за 

рад 

- процењује и прати 

напредак 

- фронтални 

- индивидуални 

- рад у пару  

- групни рад 

- разговор о познатим већ обрађеним 

темама 

- изражавање става у вези са 

наставним садржајем 

- изрицање забране и реаговање на 

забрану 

- учествовање у комуникацији 

поштујући социокултурне норме 

- препознавање и употреба 

граматичких садржаја предвиђених 

наставним програмом 

- изражавање допадања или 

недопадања 

- изражавање слагања или неслагања 

 

 

 

4. 
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знаменитости  

- наручивање хране, 

исхрана 

 

- именице: множина 

- придеви ( 

поређење, 

изражавање 

националне 

припадности) 

- заменице ( 

повратне, присвојне) 

- чланови 

- детерминатори 

 

 

-читање и 

драматизација 

текста  

- писање по диктату 

- активно слушање 

- давање и тражење 

информација о себи 

и другима 

- активно 

учествовање у 

разговору 

- граматичка 

вежбања 

- мотивише 

- ствара пријатну 

атмосферу за рад 

- поставља питања 

- подстиче 

комуникацију 

- прати и коригује 

рад ученика 

- подстиче 

креативност 

- осмишљава 

активности 

- фронтални 

- индивидуални 

- рад у пару 

- групни рад 

- разумевање краћих текстова, који 

садрже велики проценат познатих 

језичких елемената, а чији садржај је 

у складу са искуством и 

интересовањима ученика 

- у неколико реченица изражавање 

мишљења и изражавање ставова 

користећи познате језичке елементе 

- усавршавање технике читања 

- тражење мишљења 

- упознавање са знаменитостима 

земље чији се језик учи 

- остваривање комуникативних 

ситуација молбе, захваљивања, упита, 

прихватања и одбијања предлога 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 
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- животна средина 

- временске прилике 

-препричавање 

исказних реченица и 

питања у 

садашњости  

- прилози  

- предлози 

- бројеви 

- везници 

 

- читање и 

драматизација 

текста 

- писање по диктату 

- активно слушање 

- усвајање нових 

граматичких 

садржаја 

- постављање и 

одговарање на 

питања  

- мотивише 

- поставља питања 

разумевања текста 

са аудио записа 

- презентује нове 

појмове и подстиче 

на правилан 

изговор 

- презентује 

граматичке 

садржаје - 

осмишљава 

активности 

- фронтални 

- индивидуални 

- рад у пару - групни 

рад 

-развијање позитивног односа према 

животној средини 

- препричавање и интерпретирање, у 

неколико реченица, садржај писаних, 

илустрованих и усмених текстова на 

теме предвиђене наставним 

програмом 

- препознавање и употреба 

граматичких садржаја предвиђених 

наставним програмом 

- даље савладавање основних правила 

графије и ортографије 

- Изражавање ставова и мишљења 



6. 10 

 - пријатељи, дом 

 

 

- први кондиционал 

- прилози и 

прилошке одредбе 

 

- читање и 

драматизација 

текста  

- писање  

- активно слушање 

- активно 

учествовање у 

разговору 

- усвајање нових 

граматичких 

садржаја 

- понављање 

- ствара пријатну 

атмосферу за рад 

- усмерава и води 

интеракцијски 

однос 

- прати и коригује 

рад ученика 

- мотивише 

- осмишљава 

активности 

- поставља питања 

разумевања текста 

и аудио записа 

- даје упутства за 

рад 

- фронтални 

- индивидуални 

- рад у пару - групни 

рад 

- писање једноставних порука и 

кратких неформалних писама 

- поштовање основног правила 

смисленог повезивања реченица у 

шире целине 

- размењивање мишљења и ставова 

према стварима, појавама, 

личностима 

- разумевање и адекватно 

интерпретирање садржаја 

илустрованих текстова 

- изражавање мишљења мишљења  

- изражавање слагања/ неслагања 

 

Вредновање: 

Редни 

број 

теме 

Назив теме-

области 

Дивољан 2 Добар 3 Врло добар 4 Одличан 5 

 

1. 

 

Разумевање 

говора 

делимично разуме 

једноставан усмени 

текст  

делимично разуме 

текст 

средње тежине у вези 

са темама 

предвиђеним 

наставним програмом 

делимично разуме 

различите усмене 

текстове на теме 

предвиђене наставним 

програмом 

детаљно разуме 

различите  

усмене текстове на 

теме предвиђене 

наставним програмом 

 

2. 

 

Разумевање 

писаног текста 

глобално разуме  

једноставан писани 

текст у вези са 

свакодневним 

ситуацијама 

селективно разуме 

текст предвиђен 

наставним програмом 

функционално разуме 

писани текст 

предвиђен наставним 

програмом 

детаљно разуме 

различите  

писане текстове 



 

3. 

 

Усмено 

изражавање 

изражава се о себи и 

свом окружењу 

користећи једноставне 

језичке конструкције 

говори о познатим 

темама користећи 

једноставне језичке 

конструкције 

говори о познатим 

темама правилно 

користећи језичке 

конструкције и 

обрађени вокабулар 

изражава 

аргументовано своје  

мишљење и о 

слободним темама 

 

4. 

 

Писмено 

изражавање 

пише кратке поруке и 

писма користећи 

једноставне језичке 

структуре 

пише краће текстове 

користећи познату 

лексику описујући 

догађаје и лично 

искуство 

пише структурисане и  

кохерентне текстове 

користећи познату 

лексику и морго-

синтаксичке структуре 

пише дуже 

структурисане и 

кохерентне текстове 

користећи и ширу 

лексику и морфо-

синтаксичке структуре 

 

5. 

 

Интеракције 

размењује једноставне 

исказе о темама из 

свакодневног живота 

размењује 

информације на теме 

из свакодневног 

живота 

са саговорником 

размењује мишљење и 

ставове на теме 

предвиђене наставним 

програмом 

започиње и води 

разговор на шире теме 

и одржава његов 

континуитет 

 

САДРЖАЈ 

ПРОГРАМА 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО  НАПРЕДНИ НИВО 

PROBLEMS 

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, 

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 

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 



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.1.1.6. Разуме појединачне речи 

и једноставне изразе из текстова 

савремене музике. 

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.1.1.9. Разуме општи смисао и 

најважније информације у 

једноставним врстама текстова 

(кратке приче, извештаји, огласи, 

временске прогнозе и сл.) уз 

одговарајуће илустративне 

елементе. 

ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава 

монолошких излагања и прича о познатим и 

узрасно адекватним темама, уз одговарајућу 

визуелну подршку, паузе и понављања. 

ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне 

информације из подкаста, радио и 

телевизијских емисија о познатим и узрасно 

адекватним темама, уколико се говори 

споро и разговетно. 

ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и 

фреквентне фразе и изразе једноставнијих 

текстова из савремене музике. 

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. 

ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао 

једноставних књижевних текстова 

прилагођених узрасту и интересовањима. 

ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и 

једноставније формулације у текстовима 

савремене музике. 

ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних 

рекламних порука уколико не садрже игру 

и предавања на узрасно адекватне и блиске 

теме, уз одговарајућу визуелну подршку. 

ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и може 

да издвоји главне информације из 

аутентичних подкаста, радио и 

телевизијских емисија о познатим, узрасно 

адекватним темама (нпр. репортажа, 

научно-популарних, документарних, 

играних, анимираних филмова, спотова) 

које слуша/гледа у смисленим целинама. 

ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и већину 

фраза и израза сложенијих разговетних 

текстова савремене музике. 

ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да 

издвоји већину релевантних информација у 

порукама, писмима и мејловима о блиским 

темама. 

ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се односе 

на сналажење на јавним местима (нпр. 

руковање апаратима и уређајима, 

упозорења, безбедносне информације и сл.) 

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.3.1.9. Разуме главне идеје, поруке и 

специфичне информације адаптираних 

верзија белетристике за младе. 

ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог 

текста и садржаја појединачних делова 

открива значења непознатих речи и 



друштвени контакт користећи 

једноставна 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. 

ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на 

питања која се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања, слагања и неслагања 

користећи једноставна језичка 

средства. 

ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и 

извињења.  

ПСТ.1.1.16. Пише једноставне 

речи или неко 

конотативно/скривено/метафорично 

значење. 

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 себе и 

своје непосредно окружење, свакодневне 

активности, искуства из прошлости 

користећи једноставна језичка средства. 

ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2–3 

повезана питања, о познатим темама, у вези 

са личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ 

саговорника и понављање. 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и 

недопадање, слагање и неслагање и 

једноставним језичким средствима даје 

кратко објашњење. 

ПСТ.2.1.17. Размењује основне 

информације о плановима и обавезама. 

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.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи 

или преноси детаљније информације, 

конструкција. 

ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена 

осећања, жеље и расположења. 

ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и већину 

фраза и израза у текстовима из савремене 

музике. 

ПСТ.3.1.13. Разуме смисао једноставних 

рекламних порука. 

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. 

ПСТ.3.1.23. Пише обична и електронска 

писма у којима са пријатељима и 

познаницима договара активности и 



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.1.1.18. 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.1.1.20. 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.1.1.23. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког писаног 

текста на страном језику. 

ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво 

обавештења или податке о себи и другима. 

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 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.2.1.26. На матерњем језику саопштава 

основну тему и најважније информације 

краћег писаног текста. 

ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава 

туристима најједноставније информације 

коју су тражили од трећег лица (назив 

улице, број линије у градском саобраћају, 

цену). 

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 

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 интересовањима. 

ПСТ.3.1.31. На страном језику саопштава 

једноставније информације добијене од 

трећег лица у вези с блиским 



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.  

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. 

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 

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 

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.2.3.5. 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.2.3.8. Представља и укратко описује на 

циљном језику неколико познатих личности 

и појава из циљних култура, као и оне за 

које показује интересовање. 

 

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.3.2.4. 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.3.3.2. Разуме основне сличности и 

разлике између своје и циљних култура у 

области умећа живљења и прихвата 

постојање разлика; примењује неке основне 



показује интересовање. елементе у области умећа живљења (нпр. 

начин обраћања и поздрављања). 

ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне 

облике 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. 

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. 

THE 

FUTURE 

 

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, 

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 

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 



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.1.1.6. Разуме појединачне речи 

и једноставне изразе из текстова 

савремене музике. 

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.1.1.9. Разуме општи смисао и 

најважније информације у 

једноставним врстама текстова 

(кратке приче, извештаји, огласи, 

временске прогнозе и сл.) уз 

одговарајуће илустративне 

елементе. 

ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава 

монолошких излагања и прича о познатим и 

узрасно адекватним темама, уз одговарајућу 

визуелну подршку, паузе и понављања. 

ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне 

информације из подкаста, радио и 

телевизијских емисија о познатим и узрасно 

адекватним темама, уколико се говори 

споро и разговетно. 

ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и 

фреквентне фразе и изразе једноставнијих 

текстова из савремене музике. 

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. 

ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао 

једноставних књижевних текстова 

прилагођених узрасту и интересовањима. 

ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и 

једноставније формулације у текстовима 

савремене музике. 

ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних 

рекламних порука уколико не садрже игру 

и предавања на узрасно адекватне и блиске 

теме, уз одговарајућу визуелну подршку. 

ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и може 

да издвоји главне информације из 

аутентичних подкаста, радио и 

телевизијских емисија о познатим, узрасно 

адекватним темама (нпр. репортажа, 

научно-популарних, документарних, 

играних, анимираних филмова, спотова) 

које слуша/гледа у смисленим целинама. 

ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и већину 

фраза и израза сложенијих разговетних 

текстова савремене музике. 

ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да 

издвоји већину релевантних информација у 

порукама, писмима и мејловима о блиским 

темама. 

ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се односе 

на сналажење на јавним местима (нпр. 

руковање апаратима и уређајима, 

упозорења, безбедносне информације и сл.) 

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.3.1.9. Разуме главне идеје, поруке и 

специфичне информације адаптираних 

верзија белетристике за младе. 

ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог 

текста и садржаја појединачних делова 

открива значења непознатих речи и 



друштвени контакт користећи 

једноставна 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. 

ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на 

питања која се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања, слагања и неслагања 

користећи једноставна језичка 

средства. 

ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и 

извињења.  

ПСТ.1.1.16. Пише једноставне 

речи или неко 

конотативно/скривено/метафорично 

значење. 

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 себе и 

своје непосредно окружење, свакодневне 

активности, искуства из прошлости 

користећи једноставна језичка средства. 

ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2–3 

повезана питања, о познатим темама, у вези 

са личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ 

саговорника и понављање. 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и 

недопадање, слагање и неслагање и 

једноставним језичким средствима даје 

кратко објашњење. 

ПСТ.2.1.17. Размењује основне 

информације о плановима и обавезама. 

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.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи 

или преноси детаљније информације, 

конструкција. 

ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена 

осећања, жеље и расположења. 

ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и већину 

фраза и израза у текстовима из савремене 

музике. 

ПСТ.3.1.13. Разуме смисао једноставних 

рекламних порука. 

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. 

ПСТ.3.1.23. Пише обична и електронска 

писма у којима са пријатељима и 

познаницима договара активности и 



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.1.1.18. 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.1.1.20. 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.1.1.23. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког писаног 

текста на страном језику. 

ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво 

обавештења или податке о себи и другима. 

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 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.2.1.26. На матерњем језику саопштава 

основну тему и најважније информације 

краћег писаног текста. 

ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава 

туристима најједноставније информације 

коју су тражили од трећег лица (назив 

улице, број линије у градском саобраћају, 

цену). 

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 

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 интересовањима. 

ПСТ.3.1.31. На страном језику саопштава 

једноставније информације добијене од 

трећег лица у вези с блиским 



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.  

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. 

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 

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 

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.2.3.5. 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.2.3.8. Представља и укратко описује на 

циљном језику неколико познатих личности 

и појава из циљних култура, као и оне за 

које показује интересовање. 

 

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.3.2.4. 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.3.3.2. Разуме основне сличности и 

разлике између своје и циљних култура у 

области умећа живљења и прихвата 

постојање разлика; примењује неке основне 



показује интересовање. елементе у области умећа живљења (нпр. 

начин обраћања и поздрављања). 

ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне 

облике 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. 

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. 



RISKS 

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.1.1.6. Разуме појединачне речи 

и једноставне изразе из текстова 

савремене музике. 

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, 

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.2.1.4. Разуме основни смисао и главне 

информације из подкаста, радио и 

телевизијских емисија о познатим и узрасно 

адекватним темама, уколико се говори 

споро и разговетно. 

ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и 

фреквентне фразе и изразе једноставнијих 

текстова из савремене музике. 

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, 

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.3.1.4. Разуме основни смисао и може 

да издвоји главне информације из 

аутентичних подкаста, радио и 

телевизијских емисија о познатим, узрасно 

адекватним темама (нпр. репортажа, 

научно-популарних, документарних, 

играних, анимираних филмова, спотова) 

које слуша/гледа у смисленим целинама. 

ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и већину 

фраза и израза сложенијих разговетних 

текстова савремене музике. 

ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да 

издвоји већину релевантних информација у 

порукама, писмима и мејловима о блиским 

темама. 

ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се односе 

на сналажење на јавним местима (нпр. 

руковање апаратима и уређајима, 

упозорења, безбедносне информације и сл.) 

ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и главне 



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.1.1.10. Успоставља и одржава 

друштвени контакт користећи 

једноставна 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 

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.2.1.10. Разуме општи смисао и 

једноставније формулације у текстовима 

савремене музике. 

ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних 

рекламних порука уколико не садрже игру 

речи или неко 

конотативно/скривено/метафорично 

значење. 

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 себе и 

своје непосредно окружење, свакодневне 

активности, искуства из прошлости 

користећи једноставна језичка средства. 

ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2–3 

повезана питања, о познатим темама, у вези 

са личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ 

саговорника и понављање. 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и 

недопадање, слагање и неслагање и 

једноставним језичким средствима даје 

информације различитих врста текстова са 

интернета или других писаних медија који 

су у складу са узрастом и интересовањима 

ученика. 

ПСТ.3.1.9. Разуме главне идеје, поруке и 

специфичне информације адаптираних 

верзија белетристике за младе. 

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.3.1.12. Разуме општи смисао и већину 

фраза и израза у текстовима из савремене 

музике. 

ПСТ.3.1.13. Разуме смисао једноставних 

рекламних порука. 

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. 



питања саговорника. 

ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на 

питања која се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања, слагања и неслагања 

користећи једноставна језичка 

средства. 

ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и 

извињења.  

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.1.1.18. 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.1.1.20. 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, 

кратко објашњење. 

ПСТ.2.1.17. Размењује основне 

информације о плановима и обавезама. 

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.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи 

или преноси детаљније информације, 

обавештења или податке о себи и другима. 

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 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.2.1.26. На матерњем језику саопштава 

основну тему и најважније информације 

краћег писаног текста. 

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. 

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 



јеловника...) 

ПСТ.1.1.22. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког усменог 

исказа на страном језику. 

ПСТ.1.1.23. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког писаног 

текста на страном језику. 

ПСТ.1.2.1. 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.  

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 

ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава 

туристима најједноставније информације 

коју су тражили од трећег лица (назив 

улице, број линије у градском саобраћају, 

цену). 

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 

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.2.3.5. 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 

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. 

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.3.2.4. Користи фреквентне лексичке 



већински. 

ПСТ.1.3.3. Познаје 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. 

користи страни језик. 

ПСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на 

циљном језику неколико познатих личности 

и појава из циљних култура, као и оне за 

које показује интересовање. 

 

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.3.3.2. 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 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. 

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. 



CAN I ASK 

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.1.1.6. Разуме појединачне речи 

и једноставне изразе из текстова 

савремене музике. 

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, 

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.2.1.4. Разуме основни смисао и главне 

информације из подкаста, радио и 

телевизијских емисија о познатим и узрасно 

адекватним темама, уколико се говори 

споро и разговетно. 

ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и 

фреквентне фразе и изразе једноставнијих 

текстова из савремене музике. 

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, 

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.3.1.4. Разуме основни смисао и може 

да издвоји главне информације из 

аутентичних подкаста, радио и 

телевизијских емисија о познатим, узрасно 

адекватним темама (нпр. репортажа, 

научно-популарних, документарних, 

играних, анимираних филмова, спотова) 

које слуша/гледа у смисленим целинама. 

ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и већину 

фраза и израза сложенијих разговетних 

текстова савремене музике. 

ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да 

издвоји већину релевантних информација у 

порукама, писмима и мејловима о блиским 

темама. 

ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се односе 

на сналажење на јавним местима (нпр. 

руковање апаратима и уређајима, 

упозорења, безбедносне информације и сл.) 

ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и главне 



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.1.1.10. Успоставља и одржава 

друштвени контакт користећи 

једноставна 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 

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.2.1.10. Разуме општи смисао и 

једноставније формулације у текстовима 

савремене музике. 

ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних 

рекламних порука уколико не садрже игру 

речи или неко 

конотативно/скривено/метафорично 

значење. 

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 себе и 

своје непосредно окружење, свакодневне 

активности, искуства из прошлости 

користећи једноставна језичка средства. 

ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2–3 

повезана питања, о познатим темама, у вези 

са личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ 

саговорника и понављање. 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и 

недопадање, слагање и неслагање и 

једноставним језичким средствима даје 

информације различитих врста текстова са 

интернета или других писаних медија који 

су у складу са узрастом и интересовањима 

ученика. 

ПСТ.3.1.9. Разуме главне идеје, поруке и 

специфичне информације адаптираних 

верзија белетристике за младе. 

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.3.1.12. Разуме општи смисао и већину 

фраза и израза у текстовима из савремене 

музике. 

ПСТ.3.1.13. Разуме смисао једноставних 

рекламних порука. 

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. 



питања саговорника. 

ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на 

питања која се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања, слагања и неслагања 

користећи једноставна језичка 

средства. 

ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и 

извињења.  

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.1.1.18. 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.1.1.20. 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, 

кратко објашњење. 

ПСТ.2.1.17. Размењује основне 

информације о плановима и обавезама. 

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.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи 

или преноси детаљније информације, 

обавештења или податке о себи и другима. 

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 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.2.1.26. На матерњем језику саопштава 

основну тему и најважније информације 

краћег писаног текста. 

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. 

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 



јеловника...) 

ПСТ.1.1.22. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког усменог 

исказа на страном језику. 

ПСТ.1.1.23. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког писаног 

текста на страном језику. 

ПСТ.1.2.1. 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.  

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 

ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава 

туристима најједноставније информације 

коју су тражили од трећег лица (назив 

улице, број линије у градском саобраћају, 

цену). 

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 

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.2.3.5. 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 

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. 

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.3.2.4. Користи фреквентне лексичке 



већински. 

ПСТ.1.3.3. Познаје 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. 

користи страни језик. 

ПСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на 

циљном језику неколико познатих личности 

и појава из циљних култура, као и оне за 

које показује интересовање. 

 

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.3.3.2. 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 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. 

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. 



BUYING AND 

SELLING 

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.1.1.6. Разуме појединачне речи 

и једноставне изразе из текстова 

савремене музике. 

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, 

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.2.1.4. Разуме основни смисао и главне 

информације из подкаста, радио и 

телевизијских емисија о познатим и узрасно 

адекватним темама, уколико се говори 

споро и разговетно. 

ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и 

фреквентне фразе и изразе једноставнијих 

текстова из савремене музике. 

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, 

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 



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.1.1.10. Успоставља и одржава 

друштвени контакт користећи 

једноставна 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 

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.2.1.10. Разуме општи смисао и 

једноставније формулације у текстовима 

савремене музике. 

ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних 

рекламних порука уколико не садрже игру 

речи или неко 

конотативно/скривено/метафорично 

значење. 

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 себе и 

своје непосредно окружење, свакодневне 

активности, искуства из прошлости 

користећи једноставна језичка средства. 

ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2–3 

повезана питања, о познатим темама, у вези 

са личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ 

саговорника и понављање. 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и 

недопадање, слагање и неслагање и 

једноставним језичким средствима даје 

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 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 



питања саговорника. 

ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на 

питања која се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања, слагања и неслагања 

користећи једноставна језичка 

средства. 

ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и 

извињења.  

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.1.1.18. 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.1.1.20. 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, 

кратко објашњење. 

ПСТ.2.1.17. Размењује основне 

информације о плановима и обавезама. 

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.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи 

или преноси детаљније информације, 

обавештења или податке о себи и другима. 

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 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.2.1.26. На матерњем језику саопштава 

основну тему и најважније информације 

краћег писаног текста. 

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 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. 



јеловника...) 

ПСТ.1.1.22. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког усменог 

исказа на страном језику. 

ПСТ.1.1.23. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког писаног 

текста на страном језику. 

ПСТ.1.2.1. 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.  

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 

ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава 

туристима најједноставније информације 

коју су тражили од трећег лица (назив 

улице, број линије у градском саобраћају, 

цену). 

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 

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.2.3.5. 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 

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 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. 



већински. 

ПСТ.1.3.3. Познаје 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. 

користи страни језик. 

ПСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на 

циљном језику неколико познатих личности 

и појава из циљних култура, као и оне за 

које показује интересовање. 

 

PROTEST 

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.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.2.1.4. Разуме основни смисао и главне 

информације из подкаста, радио и 

телевизијских емисија о познатим и узрасно 

адекватним темама, уколико се говори 

споро и разговетно. 

ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и 

фреквентне фразе и изразе једноставнијих 

текстова из савремене музике. 

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.1.1.6. Разуме појединачне речи 

и једноставне изразе из текстова 

савремене музике. 

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.1.1.9. Разуме општи смисао и 

најважније информације у 

једноставним врстама текстова 

(кратке приче, извештаји, огласи, 

временске прогнозе и сл.) уз 

одговарајуће илустративне 

елементе. 

ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава 

друштвени контакт користећи 

једноставна 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 

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. 

ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао 

једноставних књижевних текстова 

прилагођених узрасту и интересовањима. 

ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и 

једноставније формулације у текстовима 

савремене музике. 

ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних 

рекламних порука уколико не садрже игру 

речи или неко 

конотативно/скривено/метафорично 

значење. 

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 себе и 

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 логички повезаних реченица о 

узрасно релевантним темама (о себи, 

друштвеном и природном окружењу, 



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. 

ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на 

питања која се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања, слагања и неслагања 

користећи једноставна језичка 

средства. 

ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и 

извињења.  

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.1.1.18. Писаним путем 

доставља/тражи основне 

информације о себи/другима. 

ПСТ.1.1.19. Пише кратке и 

једноставне поруке (нпр. СМС, 

своје непосредно окружење, свакодневне 

активности, искуства из прошлости 

користећи једноставна језичка средства. 

ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2–3 

повезана питања, о познатим темама, у вези 

са личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ 

саговорника и понављање. 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и 

недопадање, слагање и неслагање и 

једноставним језичким средствима даје 

кратко објашњење. 

ПСТ.2.1.17. Размењује основне 

информације о плановима и обавезама. 

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.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи 

или преноси детаљније информације, 

обавештења или податке о себи и другима. 

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 структуре и увежбану 

лексику. 

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 неправилности које не угрожавају 



имејл, објаве на друштвеним 

мрежама) у којима се захваљује, 

извињава или нешто честита. 

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.1.1.23. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког писаног 

текста 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 

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.2.1.26. На матерњем језику саопштава 

основну тему и најважније информације 

краћег писаног текста. 

ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава 

туристима најједноставније информације 

коју су тражили од трећег лица (назив 

улице, број линије у градском саобраћају, 

цену). 

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 

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 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. 

 



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. 

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. 

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.2.3.5. 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.2.3.8. Представља и укратко описује на 

циљном језику неколико познатих личности 

и појава из циљних култура, као и оне за 

које показује интересовање. 

 

 

 

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. 

- битно је значење језичке поруке. 

- и даље се очекује да наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на граматичке прецизности ученика. 

- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник. 



- настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема , 

потрагом за информацијама из различитих извора 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. 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће:  

- усвајање језичког садржаја циљаним и осмишљеним учествовањем у друштвеном чину;  

- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности;  

- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја;  

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

- уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних материјала;  

- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан;  

- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад;  

- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                            

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку 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 образовно- васпитног рада у настави ликовне културе састоје се у стварању разноврсних могићности кроз различите садржаје и облике рада и 

развијању ученикових способности за: 

- коришћење свих ликовних елемената, 

- ликовни стваралачки рад, 

- коришћење различитих матаријала и медијума, 

- усвајање естетских критеријума за креативно мишљење, 



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

народа, 

- визуелну перцепцију и аперцепцију, 

- критичко мишљење, 

- оплемењивање животног и радног простора, 

- активно стваралачко деловање у културном и уметничком животу средине, 

- активно естетско унапређење своје околине и очување природе, баштине завичаја и домовине, 

- неговање укупних људских достигнућа, 

- будућа занимања, професионалну оријентацију, 

- еманципацију личности ученика и културу рада. 

 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

Садржај програма Активности ученика Активности наставника Основни облици 

извођења 

програма 

Оперативни 

задаци извођења 

програма 

1. 5 Слободно 

компоновање 

-ученици активно слушају нове 

тематске садржаје      -повезују 

предходно знање и искуства са 

стеченим                              - 

усвајање  изложеног градива као и 

његова практична примена 

- разговори са наставником (питања, 

дијалози, дискусије                                 

– вежбање,                                -

Aперцепција -  опажање и 

представљање ритма линија облика, 

маштовито повезивање случајно 

добијених мрља. 

- самосталан рад са наглашеном 

индивидуалношћу 

- рад у групама са поделом задатака 

- естетска анализа, самовредновање 

и оцењивање од самих ученика 

-посматрање репродукција, и 

упознавање са историјским 

ликовним наслеђем. 

 

 

- објашњавање, дискусија, 

дијалог, демонстрација 

 дајући акцент, на 

слободном компоновању. 

-организација и припрема 

ученика за самосталан и 

истраживачки рад, 

припремање потребног 

материјала и прибора за 

рад. 

                                                           

- организовање 

индивидуалног рада и 

рада у групама 

-пружа подршку у раду, 

прати анализира и 

процењује ученички рад  

- коректуре и естетске 

анализе (заједно са 

ученицима ) 

 

- Индивидуални 

- Фронтални 

- Групни 

- У пару 

 

                       

-Стварање 

разноврсних 

могућности да 

кроз различите 

облике и садржаје 

рада током 

наставе ликовне 

културе сврха, 

циљеви и задаци 

образовања, као и 

циљеви наставе 

предмета  ликовна 

култура, буду у 

пуној мери 

реализовани. 

                       

-Развијање 

способности 

ученика за 

опажање 

квалитета , свих 

ликовних 



елемената. 

2. 7 Визуелна 

метафорика и 

споразумевање 

-ученици активно слушају нове 

тематске садржаје      -повезују 

предходно знање и искуства са 

стеченим                              - 

усвајање  изложеног градива као и 

његова практична примена 

- разговори са наставником (питања, 

дијалози, дискусије                                 

– вежбање,                                -

Aперцепција -  опажање и 

представљање ритма линија облика, 

маштовито повезивање случајно 

добијених мрља. 

- самосталан рад са наглашеном 

индивидуалношћу 

- рад у групама са поделом задатака 

- естетска анализа, самовредновање 

и оцењивање од самих ученика 

-посматрање репродукција, и 

упознавање са историјским 

ликовним наслеђем. 

 

 

 

 

- објашњавање, дискусија, 

дијалог, демонстрација 

 дајући акцент, на 

визуелној метафорици, и 

споразумевању.                    

-организација и припрема 

ученика за самосталан и 

истраживачки рад, 

припремање потребног 

материјала и прибора за 

рад. 

                                                           

- организовање 

индивидуалног рада и 

рада у групама 

-пружа подршку у раду, 

прати анализира и 

процењује ученички рад  

- коректуре и естетске 

анализе (заједно са 

ученицима ) 

 

-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. 

3. 16. Контраст, 

Јединство и 

Доминанта у 

простору 

-ученици активно слушају нове 

тематске садржаје      -повезују 

предходно знање и искуства са 

стеченим                              - 

усвајање  изложеног градива као и 

његова практична примена 

- разговори са наставником (питања, 

дијалози, дискусије                                 

– вежбање,                                -

Aперцепција -  опажање и 

- објашњавање, дискусија, 

дијалог, демонстрација 

 дајући акцент, на 

контрасту, јединству и 

доминанти у простору.       

-организација и припрема 

ученика за самосталан и 

истраживачки рад, 

припремање потребног 

материјала и прибора за 

-Индивидуални 

-Фронтални 

-Групни 

-У пару 

 

- Развијање 

смисла за естетске 

ликовне и 

визуелне 

вредности, које се 

стичу у настави а 

примењују у раду 

и животу 

-Стварање услова 

да се упознавањем 



представљање ритма линија облика, 

маштовито повезивање случајно 

добијених мрља. 

- самосталан рад са наглашеном 

индивидуалношћу 

- рад у групама са поделом задатака 

- естетска анализа, самовредновање 

и оцењивање од самих ученика 

-посматрање репродукција, и 

упознавање са историјским 

ликовним наслеђем. 

 

 

 

 

 

рад. 

                                                           

- организовање 

индивидуалног рада и 

рада у групама 

-пружа подршку у раду, 

прати анализира и 

процењује ученички рад  

- коректуре и естетске 

анализе (заједно са 

ученицима ) 

 

ликовних 

уметности боље 

разумеју природне 

законитости и 

друштвене појаве. 

4. 6. Слободно 

компоновање и 

фантастика 

-ученици активно слушају нове 

тематске садржаје      -повезују 

предходно знање и искуства са 

стеченим                              - 

усвајање  изложеног градива као и 

његова практична примена 

- разговори са наставником (питања, 

дијалози, дискусије                                 

– вежбање,                                -

Aперцепција -  опажање и 

представљање ритма линија облика, 

маштовито повезивање случајно 

добијених мрља. 

- самосталан рад са наглашеном 

индивидуалношћу 

- рад у групама са поделом задатака 

- естетска анализа, самовредновање 

и оцењивање од самих ученика 

-посматрање репродукција, и 

упознавање са историјским 

ликовним наслеђем. 

 

- објашњавање, дискусија, 

дијалог, демонстрација 

 дајући акцент, на 

слободном компоновању, 

и фантастици. 

-организација и припрема 

ученика за самосталан и 

истраживачки рад, 

припремање потребног 

материјала и прибора за 

рад. 

                                                           

- организовање 

индивидуалног рада и 

рада у групама 

-пружа подршку у раду, 

прати анализира и 

процењује ученички рад  

- коректуре и естетске 

анализе (заједно са 

ученицима ) 

 

-Индивидуални 

-Фронтални 

-Групни 

-У пару 

 

-Ученици треба да 

се оспособе да 

опажају и 

представљају 

слободне 

композиције, 

визуелне 

метафорике, 

контраста 

јединства и 

доминанте,у 

простору 

фантастике. 

-Формирају 

навике за виши 

ниво културе рада, 

квалитет 

производа, 

културу живота и 

слободног 

времена. 



 

 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ: 

НАЗИВ 

ТЕМЕ: 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

 

Медији, 

материјали 

и технике 

визуелних 

уметности 

-Разликује и користи ( у свом 

раду) основне медије материјале 

и технике(цртање, сликање, 

вајање) визуелних уметности. 

-Изводи дводимензионалне и 

тродимензионалне радове. 

-Описује свој рад и радове 

других.(нпр.исказује утисак) 

-Познаје и користи у 

свом раду основне 

изражајне могућности 

класичних и 

савремених медија, 

техника  и материјала 

визуелних уметности. 

-Образлаже свој рад и 

радове других (нпр. 

Наводи садржај тему, 

карактеристике 

технике...) 

-Познаје и користи различите 

изражајне могућности класичних 

и савремених медија, техника и 

материјала визуелне уметности. 

-Одабира адекватна средства ( 

медиј, материјал, технику, 

поступак )помоћу којих ће на 

најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју. 

-Познаје и користи различите изражајне 

могућности класичних и савремених 

медија, техника и материјала визуелне 

уметности. 

-Одабира адекватна средства ( медиј, 

материјал, технику, поступак )помоћу 

којих ће на најбољи начин реализовати 

своју (одабрану) идеју. 

Елементи, 

Принципи и 

Садржаји          

( тeме, 

мотиви, 

идеје...) 

-Описује свој рад и радове 

других.(нпр. Исказује утисак) 

 

-Одабира адекватан 

садржај да би 

представио неку идеју 

или концепт. 

-Образлаже свој рад и 

радове других (нпр. 

Наводи садржај, тему, 

карактеристике 

технике...) 

-Одабира адекватна 

средства(медиј, 

материјал,технику, поступак) , 

помоћу којих ће на најбољи начин 

реализовати своју (одабрану) 

идеју. 

-Изводи радове са одређеном 

намером, користећи основне 

визуелне елементе и принципе да 

би постигао одређени ефекат. 

-Користи тачне термине (нпр. 

Текстура, ритам, облик...) из 

визуелних уметности(примерене 

узрасту и садржају) када 

образлаже свој рад и радове 

-Одабира адекватна средства(медиј, 

материјал,технику, поступак) , помоћу 

којих ће на најбољи начин реализовати 

своју (одабрану) идеју. 

-Изводи радове са одређеном намером, 

користећи основне визуелне елементе и 

принципе да би постигао одређени 

ефекат. 

-Користи тачне термине (нпр. Текстура, 

ритам, облик...) из визуелних 

уметности(примерене узрасту и 

садржају) када образлаже свој рад и 

радове других. 

-Уочава међусобну повезаност елемената 

принципа и садржаја на свом раду и на 



других. 

-Уочава међусобну повезаност 

елемената принципа и садржаја на 

свом раду и на радовима других 

радовима других. 

Улога, 

развој и 

различитост 

визуелних 

уметности. 

-Описује разлике које уочава на 

уметничким  радовима из 

различитих земаља, култура и 

периода 

-Зна да наведе различита 

занимања за која су потребна 

знања и вештине стечени 

учењем у визуелним 

уметностима (нпр. Костимограф, 

дизајнер, архитекта...) 

-Познаје места и изворе где 

може да прошири своја знања 

везана за визуелне 

уметности(нпр. Музеј, галерија, 

атеље,уметничка радионица...) 

-Зна неколико примера примене 

визуелних уметности у 

свакодневном животу. 

-Лоцира одабрана 

уметничка дела у 

историјски и 

друштвени контекст. 

 

-Анализира одабрана уметничка 

дела у односу н време настанка и 

према културној припадности 

(описује основне карактеристике, 

намеру уметника...) 

-Oписује потребна знања и 

вештине која су неопходна у 

занимањима везаним за визуелне 

уметности. 

-Користи друга места и изворе 

(нпр. Библиотека, интернет, ...) да 

би проширио своја знања из 

визуелних уметности. 

-Разуме међусобну повезаност и 

утицај уметности и других 

области живота. 

-Анализира одабрана уметничка дела у 

односу н време настанка и према 

културној припадности (описује основне 

карактеристике, намеру уметника...) 

-Oписује потребна знања и вештине која 

су неопходна у занимањима везаним за 

визуелне уметности. 

-Користи друга места и изворе (нпр. 

Библиотека, интернет, ...) да би 

проширио своја знања из визуелних 

уметности. 

-Разуме међусобну повезаност и утицај 

уметности и других области живота. 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ наставе музичке културе  јесте да се осигура да сви ученици стекну основну уметничку као и напредовање ка реализацији одговарајућих 

стандарда образовних постигнућа. 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 са музиком различитих епоха и жанрова, развијају музикалност и креативност, као и да негују смисао за 

заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима. 

 

Задаци наставе музичке културе  су: 

 Стварањеразноврснихмогућностидакрозразличитесадржаје и обликерадатокомнаставемузичкекултуресврха, циљеви и задациобразовања, као и 

циљевинаставемузичкекултуребуду у пунојмериреализовани 

 Стицањезнања о музициразличитихепоха и жанрова 



 Развијањеспособности и извођењамузике (певање/свирање) 

 Развијањенавикеслушањамузике, подстицањедоживљаја и оспособљавањезаразумевањемузике 

 Подстицањекреативности у свиммузичкимактивностима (извођење, слушање, истраживање и стварањемузике) 

 Даљеупознавањеосновамузичкеписмености и изражајнихсредставамузичкеуметности 

 Стварањеодељенскихансамбала 

 

 

 

Редни 
број НАСТАВНА ТЕМА 

Број 
часова 

Број  часова 
обраде 

Број часова 
утврђивања 

Број часова 
систематизације 

I Певањем и свирањем упознајемо 

музику 

13 11 2 0 

II Музичко стилска раздобља 10 8 1 1 

III Музичко сценски жанрови 11 6 3 2 

Укупан 
број 

часова 

 34 25 6 3 

 

  Наставни 

садржаји 

Бр.час

а 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности  наставника у 

образовно-васпитном раду 

Начин и поступак 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

 

 

Певањем и 

свирањем 

упознајемо 

музику 

 

 

 

 

   13 

-пева 

-свира 

-закључује 

-изражава 

-демонстрира 

-објашњава 

-повезује са знањима из 

других предмета 

-мотивише 

-подстиче ученика 

примењивање 

музичке писмености 

при обради нових 

песама 

оспособљавање за  

анализу нотног текста 

-неговање способности 

извођења музике (певање, 

свирање) 

-подстицање креативности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 приликом извођења 

Музичко 

стилска 

раздобља 

10 

-слуша 

-уочава 

-препознаје слушана 

дела 

-разговара 

-поставља питања 

-закључује 

-повезује знање  

 

-подстиче креативно и 

критичко мишљење 

-обезбеђује корелацију са 

другим наставним 

предметима-историја, ликовна 

култура, српски језик 

-преноси информације 

-класификује 

-повезује са знањима из 

других предмета 

-допуњава 

-мотивише 

-утврђује претходна знања 

-дискутује 

-унапред даје усмерене 

задатке 

 

-слушање музике 

-Певање, свирање и 

стицање основа 

музичке писмености 

 

-препозна основне 

елементе музицке 

писмености- описе 

основне карактеристике: 

музичких инструмената, 

историско-стилских 

перода,народног 

стваралаштва 

-развијање способности 

извођења музике 

- развијање навике 

слушања музике, 

подстицање доживљаја и 

оспособљавање за 

разумевање музике 

Музичко 

сценски 

жанрови 

11 

-слуша 

-уочава 

-препознаје слушана 

дела 

-разговара 

-поставља питања 

-закључује 

-повезује знање  

 

-подстиче креативно и 

критичко мишљење 

-демонстрира 

-објашњава 

-повезује са знањима из 

других предмета 

-мотивише 

-подстиче ученика 

 

-слушање музике 

-гледање  видео 

примера 

-развијање музичког укуса 

- развијање навике 

слушања музике, 

-подстицање доживљаја и 

оспособљавање за 

разумевање музике 

- описе основне 

карактеристике:  

музичких жанрова 



 

ИСТОРИЈА 

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 и 

облике рада, уз поштовање Образовних стандарда за крај обавезног образовања. 

 

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да: 

– стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине XIX до краја XX века 

– стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине XIX до краја XX века на српском и југословенском простору 

– стекну основна знања о историји европских и ваневропских држава у периоду од друге половине XIX до краја XX века 

– разумеју најзначајније политичке идеје историјског периода од друге половине XIX до краја XX века 

– стекну основна знања о знаменитим личностима периода од друге половине XIX до краја XX века у општој и националној историји 

– се упознају са културним и научнотехнолошким достигнућима на српском, југословенском, европском и ваневропском простору у периоду од друге 

половине XIX до 

краја XX века 

– разумеју да национална историја представља саставни део опште историје 

– развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости и оспособе се да препознају различита тумачења истих историјских догађаја 

– разумеју узроке и последице најважнијих историјских појава у периоду од друге половине XIX до краја XX века 

– овладају вештином коришћења историјских карата за период од друге половине XIX до краја XX века 

– науче да повезују различите историјске садржаје (личности, догађаје, појаве и процесе) са одговарајућом временском одредницом и историјским 

периодом 



– поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости. 

 

Редни 

број 

теме / 

области 

НАСТАВНА  

ТЕМА/ОБЛАСТ 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРД 

Укупно 

часова 

по теми 

Број часова за 

обраду 

остале 

типове 

часова  

I Свет у другој половини XIX И почетком XX 

Века 

ИС. 1.1.4. ИС.1.1.7. ИС.1.1.8. ИС.1.1.10. ИС. 

1.2.1  

ИС. 1.2.4. ИС.1.2.7. ИС.2.1.1. ИС.2.1.2. ИС.2.1.3. 

ИС. 3.1.1. ИС.3.1.2. ИС.3.2.6. 

6 3 3 

II Србија, Црна Гора и Срби у Хабсбуршком и 

Османском царству од берлинског конгреса до 

Првог светског рата 

ИС. 1.1.7. ИС.1.1.9. ИС.1.2.4. ИС.2.1.1. ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. ИС.2.1.5. ИС.2.2.1. ИС.3.1.1. ИС. 3.1.3. 

ИС.3.1.4. ИС.3.2.6. 

14 8 6 

III Први светски рат и револуција у Русији ИС. 1.1.4.ИС.1.1.8. ИС.1.1.10. ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.7. 

ИС. 2.1.1. ИС.2.1.2. И.3.1.1. ИС.3.1.2. ИС.3.2.6. 

3 2 1 

IV Србија и Црна Гора у Првом Светском рату ИС. 1.1.7. ИС.1.1.9. ИС.1.2.4. ИС.2.1.1. ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.3. ИС.2.1.4. ИС.2.1.5. ИС.2.2.1. ИС.2.2.1. 

ИС. 3.1.1. ИС.3.1.4. ИС.3.1.4. ИС.3.2.6. 

9 5 4 

V Свет између Првог и Другог светског рата ИС. 1.1.4. ИС.1.1.8. ИС.1.1.10. ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.7. 

ИС. 2.1.1. ИС.2.1.2. ИС.3.1.1.ИС.3.1.2. ИС.3.2.6. 

6 4 2 

VI Југословенска Краљевина ИС. 1.1.7. ИС.1.1.9. ИС.1.2.4. ИС.2.1.1. ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.3. ИС.2.1.4. ИС.2.1.5. ИС.2.2.1. ИС.3.1.1. 

ИС. 3.1.3.ИС.3.1.4. ИС.3.2.6. 

6 3 3 

VII  Други светски рат-тотални рат ИС. 1.1.4. ИС.1.1.8. ИС.1.1.10. ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.1. 

ИС. 1.2.7. ИС.2.1.1. ИС.2.1.2. ИС.3.1.1. ИС.3.1.2  

ИС. 3.2.6. 

5 3 2 

VIII Југославија у Другом светском рату ИС. 1.1.7. ИС.1.1.9. ИС.1.2.4. И.2.1.1. ИС.2.1.2.  

ИС. 2.1.3. ИС.2.1.4. ИС.2.1.5. ИС.2.2.1. ИС.3.1.1. 

ИС. 3.1.3. ИС.3.1.4. ИС.3.2.6. 

8 4 4 

IX Свет после Другог светског рата ИС. 1.1.4. ИС.1.1.8. ИС.1.1.10. ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.7. 

ИС. 2.1.1. ИС.2.1.2. ИС.3.1.1. ИС.3.1.2. ИС. 

3.2.6. 

5 3 2 

X Југославија после Другог светског рата ИС. 1.1.7. ИС. 1.1.9. ИС.1.2.4. ИС.2.1.1. ИС.2.1.2 6 3 3 



ИС. 2.1.3. ИС.2.1.4. ИС.2.1.5. ИС.2.2.1. ИС.3.1.1 

ИС. 3.1.3. ИС.3.1.4. ИС.3.2.6. 

 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и 

задаци садржаја 

програма 

Начини остваривања програма 

Свет  у  другој  половини 

19 и почетком 20. века 

Промене у привреди, 

друштву и култури у другој 

половини 19. и почетком 

20 века 

Међународни односи у 

другој половини 19 и 

почетком 2о века.                   

Велике силе и балканске 

земље. 

6 

-слуша 

-посматра 

-прича 

-усваја знања 

 

-мотивише 

-усмерава на 

разумевање света 

у другој 

половини 19. и 

почетком 20. 

века -прати и 

процењује 

напредовање 

-усмерава децу 

на значај 

проучавања света  

у другој 

половини 19. и 

почетком 20. 

века 

- разумевање 

појма света у 

другој половини 

19. и почетком 

20. века 

 

-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 

 

 



Србија, Црна Гора и 

Срби у Хабзбуршком и 

Османском царству од 

Берлинског конгреса до  

првог светског рата. 

-Србија од 1878. до 1903 

године 

-Србија од 1903.  до 

1914.године 

-Црна Гора од 1878. до 

1914.године. 

-Срби у Хабзбуршкој 

монархији. Босна и 

Херцеговина под  

аустроугарском влашћу.           

Срби у Османском 

царству.              Балкански 

ратови. 

15 

-слуша 

-посматра 

-прича 

-усваја знања 

о Србији и 

Црној Гори 

крајем 19. и 

почетком 20. 

века 

-користи 

историјску 

карту 

 

-мотивише 

-усмерава на 

разумевање о 

основним 

одликама о 

Србији и Црној 

Гори у другој 

половини19. и 

почетком 20. 

века 

-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 о 

Србији и Црној 

Гори  у другој 

половини19. и 

почетком 20. 

века 

-оспособљавање 

за коришћење 

историјске карте 

-стицање знања и 

личностима које 

су обележиле 

период од друге 

половине19. до  

почетка 20. века 

 



Савремено доба-први 

светски рат и револуције  

у Русији и Европи. 

Свет у великом рату.   

Човек у рату. -револуције у 

Русији и Европи. 

 

6 

-слуша 

-посматра 

-прича 

-усваја знања 

о савременом 

добу 

-усваја знања 

о догађајима 

и личностима 

које су 

обележиле тај 

период. 

-користи 

историјску 

карту 

 

-мотивише 

-упознаје 

ученике са 

догађајима и 

личностима које 

су обележиле 

савремено доба 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-усмерава и 

оспособљава 

ученике за 

коришћење 

историјске карте 

-стицање знања о 

савременом добу 

-разумевање 

основних 

временских 

одредница 

-оспособљавање 

за коришћење 

историјске карте 

-стицање знања о 

догађајима и 

личностима које 

су обележиле 

савремено доба 

 

-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 

 

 



Србија и Црна Гора у 

првом светском рату.                   

Србија и Црна Гора у 

Великом рату.  Искорак 

ка Југославији.                                            

Свет  између првог и 

другог светског рата.   

Прилике у свету после 

Великог рата.   Економске , 

културне и друствене 

прилике.            Свет 

између демократије и 

тоталитариз-ма.                          

Свет на путу ка новом 

рату. 

5 
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-слуша 

-посматра 

-прича 

-усваја знања 

о свету 

између првог 

и другог 

светског рата 

-усваја знања 

о догађајима 

и личностима 

које су 

обележиле 

међуратни 

период 

-користи 

историјску 

карту 

 

 

-мотивише 

-усмерава на 

стицање знања о 

свету између 

првог и другог 

светског рата 

-упознаје 

ученике са 

догађајима и 

личностима које 

су обележиле 

свет између 

првог и другог 

светског рата 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-усмерава и 

оспособљава 

ученике за 

коришћење 

историјске карте 

-разумевање 

основних одлика 

света између 

првог и другог 

светског рата 

-оспособљавање 

за коришћење 

историјске карте 

 



Југословенска краљевина 

 

-Краљевина Срба, Хрвата 

и Словенаца од 1918. до  
1929.године.        

Југославија од 1929.до 

1941.године.     

Југословенски културни 

простор. 
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-слуша 

-посматра 

-прича 

-усваја знања 

о 

Југословенск

ој краљевини 

-усваја знања 

о догађајима 

и личностима 

које су 

обележиле 

стварање 

Краљевине  

Југославије 

-користи 

историјску 

карту 

 

 

-мотивише 

-усмерава на 

стицање знања о 

стварању 

југословенске 

краљевине 

-упознаје 

ученике са 

догађајима и 

личностима које 

су обележиле 

југословенску 

краљевину 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-усмерава и 

оспособљава 

ученике за 

коришћење 

историјске карте 

-разумевање 

основних одлика 

стварања 

југословенске 

краљевине 

-оспособљавање 

за коришћење 

историјске карте 

и извора 

 

 

 

 

 

-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 

 

 



Други светски рат      

Тотални рат 

 

-Доминација сила осовине 

и преломне године 1939  

1941  1943.          Победа 

антифашистичке 

коалиције.      Последице 

рата.                    -

Југославија у другом 

светском рату      Априлски 

рат и последице пораза.                

Отпор устанак и грађански 

рат.                       

Југословенско ратиште и 

завршна фаза рата1943 – 

1945.                         Биланс 

рата и допринос 

Југославије победи 

антифашистичке 

коалиције. 
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-слуша 

-посматра 

-прича 

-усваја знања 

о другом 

светском рату 

-усваја знања 

о догађајима 

и личностима 

које су 

обележиле 

други светски 

рат 

-користи 

историјску 

карту 

 

 

-мотивише 

-усмерава на 

стицање знања о 

другом светском 

рату 

-упознаје 

ученике са 

догађајима и 

личностима које 

су обележиле 

други светски рат 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-усмерава и 

оспособљава 

ученике за 

коришћење 

историјске карте 

-разумевање 

основних одлика 

о другом 

светском рату 

-оспособљавање 

за коришћење 

историјске карте 

 

 

 



Свет после другог 

светског рата 

 

-Послератни свет и његове 

супротности. 

-Европске интеграције- од 

идеје до реалиѕације. 

 

3 

-слуша 

-посматра 

-прича 

-усваја знања 

о свету после 

другог 

светског рата 

-усваја знања 

о догађајима 

и личностима 

које су 

обележиле 

свет после 

другог 

светског рата 

-користи 

историјску 

карту 

 

 

-мотивише 

-усмерава на 

стицање знања о 

свету после 

другог светског 

рата 

-упознаје 

ученике са 

догађајима и 

личностима које 

су обележиле 

свет после другог 

светског рата 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-усмерава и 

оспособљава 

ученике за 

коришћење 

историјске карте 

-разумевање 

основних одлика 

света после 

другог светског 

рата 

-оспособљавање 

за коришћење 

историјске карте 

 

 

-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 

 

 



Југославија после другог 

светског рата 

 

-Нова власт.         –

Друштвени . економски . 

политички и  културни 

развој-главни процеси и 

проблеми. Друштвена 

криза и пораз Југославије. 

6 

-слуша 

-посматра 

-прича 

-усваја знања 

о Југославији 

после другог 

светског рата 

-усваја знања 

о догађајима 

и личностима 

које су 

обележиле 

Југославију 

после другог 

светског рата 

-користи 

историјску 

карту 

 

 

-мотивише 

-усмерава на 

стицање знања о 

Југославији 

после другог 

светског рата 

-упознаје 

ученике са 

догађајима и 

личностима које 

су обележиле 

Југославију 

после другог 

светског рата 

-прати и 

процењује 

напредовање 

-усмерава и 

оспособљава 

ученике за 

коришћење 

историјске карте 

-разумевање 

основних одлика 

Југославије после 

другог светског 

рата 

-оспособљавање 

за коришћење 

историјске карте 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 



 

Циљ наставе географије је да 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 нивим и непознатим ситуацијама, да израте и образложе своје 

мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да пружи знања и објашњења о 

савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије. 

Задаци: 

- 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. 

- развијање знања, вештина, ставова и вредности који су неопходни за развој хумане, хармоничне и интер-културно усмерене личности способне да се 

сналази у сложеним условима друштва у трансформацији и да допринесе развоју своје заједнице као одговоран грађанин 

 

Редни 

број 
НАСТАВНА ТЕМА 

Укупан број 

часова 

Број часова 

обраде 

Број часова  

утврђивања 

1 Увод  у програмске садржаје 2 - 2 

2 
Геграфски положај, границе и величина 

Србије   
2 1 1 

3 Природне одлике Србије  28 18 10 

4 Становништво и насеља Србије 8 5 3 

5 Привреда Србије  18 12 6 

6 Завичајна географија 4 2 2 

7. Срби ван граница Србије 2 1 1 

8. 
Србија и савремени интеграциони 

процеси 
2 1 1 



9. 
Годишња систематизација наставног 

градива 
2 - 2 

УКУПНО 68 40 28 

 

 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 
Садржај програма 

Активности 

ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

Оперативни задаци 

извођења програма 

1. 2 

Увод  у 

програмске 

садржаје 

-активно слушање 

-закључивање 

-размишљање 

-активно учешће у 

комуникацији 

-подстиче ученике  

на размишљање,  

увиђање, повезивање,  

логичко закључивање 

-фронтални 

-упознавање ученика са 

сврхом, циљевима и 

задацима програмских 

садржаја националне 

географије 

2. 2 

Геграфски 

положај, границе 

и величина Србије   

-активно слушање 

-повезивање претходних 

знања са новим 

-закључивање 

-размишљање 

-активна комуникација 

-користећи се картом, указује на 

географска обележја Србије 

-подстиче ученике на 

размишљање, увиђање, 

повезивање, лог. закључивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-упознавање ученика са 

географским положајем и 

величином Србије, 

-одређивање, повезивање и 

схватање значаја 

географског положаја на 

Балкану, у Европи и свету 

3. 28 
Природне одлике 

Србије  

-активно слушање 

-повезивање претходних 

знања са новим 

-закључивање 

-размишљање 

-активно учешће у 

комуникацији 

-коришћење нових 

извора знања 

-користећи се картом,  

указује на географска  

обележја Србије 

-подстиче ученике  

на размишљање,  

увиђање, повезивање,  

логичко закључивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-упознавање ученика са 

рељефом, климом, 

хидрографијом и 

вегетацијом у нашој земљи 

-упознавање природних 

лепота наше земље 

-развијање способности 

исказивања географских 

знања речима, сликом, 

квантитативно, табеларно, 

графички и шематски 

-повезивање знања из 

географије са знањима из 



сродних наставних 

предмета 

4. 8 
Становништво и 

насеља Србије 

-активно слушање 

-повезивање претходних 

знања са новим 

-закључивање 

-размишљање 

-активна комуникација 

-Презентује нови садржај 

користећи СНС 

-Подстиче ученике на 

размишљање, закључивање 

-Подстиче ученике на 

креативниост и коришћење 

нових извора знања 

-Подстиче ученике на слободно 

изражавање мишљења и 

уважавање разлика међу људима 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-развијање осећања 

социјалне припадности и 

привржености сопственој 

нацији  и култури и активно 

да доприносе очувању и 

неговању националног и 

културног идентитета 

-развијање међусобног 

уважавања, садарње и 

солидарности између 

припадника различитих 

социјалних, етничких и 

културних група 

-упознавање са друштвеним 

одликама наше земље и 

повезивање појава и 

процеса на националном и 

глобалном нивоу 

5. 18 Привреда Србије  

-активно слушање 

-повезивање знања  

-закључивање 

-размишљање 

-активна комуникација 

-Подстиче ученике на 

размишљање, закључивање 

-Подстиче ученике на 

креативниост и коришћење 

нових извора знања 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-упознавање ученика са 

привредним одликама 

наше земље 

-схватање потребе и значаја 

очувања природе и 

природних ресурса 

-упознавање природних 

лепота 

6. 4 
Завичајна 

географија 

-активно слушање 

-повезивање претходних 

знања са новим 

-закључивање 

-размишљање 

-активно учешће у 

комуникацији 

-упућивање ученика у израду 

семинарских радова 

-презензација географских 

одлика локалне средине 

-подстиче ученике на 

креативност и самосталност у 

раду 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-оспособљавање за 

анализу, скицирање, 

сакупљање података 

-развијање способности 

исказивања географског 

знања  речима, сликом, 

табеларно и графички 

-обучавање техникама 

тимског рада и групног 

одлучивања 



-оспособљавање за 

континуирано образовање 

и самообразовање 

7. 2 
Срби ван граница 

Србије 

-активно слушање 

-повезивање знања  

-закључивање 

-размишљање 

-активно учешће у 

комуник. 

-Подстиче ученике на 

креативниост и коришћење 

нових извора знања 

-Подстиче ученике на 

размишљање, закључивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-развијање социјалне 

припадности и 

привржености сопственој 

нацији и култури 

-неговање националног и 

културног идентитета 

8. 2 

Србија и 

савремени 

интеграциони 

процеси 

-активно слушање 

-повезивање претходних 

знања са новим 

-закључивање 

-размишљање 

-активно учешће у 

комуникацији 

-Подстиче ученике на 

креативниост и коришћење 

нових извора знања 

-Подстиче ученике на 

размишљање, закључивање 

-Укативање на место изначај 

наше земље у овој сфери 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-подржавање процеса 

међународне интеграције 

наше земље 

-омогућавање ученицима 

да схвате разгранатост и 

развојност политичке, 

економске,  

културно-просветне и 

научно-технолошке 

сарадње наше земље са 

другим државама и 

организацијама. 

9. 2 

Годишња 

систематизација 

наставног градива 

-оцењују сопствена 

постигнућа и постигнућа 

других, 

-размењују стечена знања 

-подстиче ученике на 

размишљање, закључивање 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-евалуација стеченог знања 

 

Начин остваривања програма (методе и технике) 

 

Програмску структуру чини осам наставних тема,распоређених тако да  свака претходна  представља  основу за разумевање наредне наставен 

теме.Кроз прву наставну тему  потребно је ученике упознати, са сврхом,циљевима и задацима програмских садржаја . 

Наставна тема „Географски положај, граница и величина Републике Србије“обухвата политичко–географске сарджаје. Програмом је предвиђена обрада 

географског положаја, границе и величина. 

Тема “Природне одлике“ односи се на опште облике рељефа, клматске, хидрографске, педолошке биогеографске одлике наше земље. При обради ових 

садржаја посветити пажњу проблемима заштите и унапређења животне средине. 



Видно место у наставном програму има тема “Становништво и насеља“. Кроз ове садржаје ученици се упознају са популационом политиком и значајем 

њених одредби за обнављање становништва. Ученици треба да се упознају са различитим функцијама, типовима и развојем насеља у нашој земљи. 

При орбади теме “Привреда Републике Србије“ тежиште треба ставити на најважније карактеристике развоја, територијални размештај и 

неравномерност у нивоу развијености, а избегавати сувопарно набрајање обиља бројачних података. 

„Завичајна географија“обухвата преглед географских одлика локалне средине-завичаја. Урадити презантацију географских одлика локалне средине. 

„Република Србија у савременим интеграцијским процесима“ ученицима омогућити да схвате актуелне интеграцијске процесе у Европи и свету и 

указати на значај и место наше земље у овој сфери. 

У наставној теми „Срби ван граница“, обухваћени су садржаји који се осносе на суседне државе и њихове основне природне и друштвено-географске 

одлике у којима живи српско становништво. 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

Назив теме Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5) 

Географски 

положај, 

границе и 

величина 

Србије 

-препознаје основне 

одлике географског 

пложаја и границе 

наше земље 

-практично 

коришћење и 

познавање географске 

карте 

-описује географски 

положај наше земље и 

наводи граничне прелазе 

са суседним државама 

-познавање географске 

карте 

-објашњава повољности 

географског положаја наше 

земље 

-познаје географску карту и 

користи статистички материјал 

-приказује понуђене географске 

податке на немој карти 

-указује на положај наше земље у односу на 

друге земље у окружењу 

-користи статистички или други материјал 

који је систематизован у табеле и шеме 

-доноси закључке о просторним и казуалним 

везама географских чињеница: објеката, 

појава, процеса и односа на основу анализе 

географ. карте 

Природне 

одлике Србије 

-препознаје основне 

природне одлике 

наше земље 

-практично користи и 

познаје географску 

карту 

-описује природне 

одлике и наводи њене 

географске регије 

-користи географску 

карту 

-објашњава законитости у 

нашој земљи и уме да издвоји 

географске регије 

-користи статистички материјал 

-приказује понуђене географске 

податке на немој карти 

картографским изражајним 

средствима 

-објашњава географске везе и законитости у 

нашој земљи 

-користи статистички или други материјал 

који је систематизован у табеле, дијаграме и 

шеме 

- доноси закључке о просторним и казуалним 

везама географских чињеница: објеката, 

појава, процеса и односа на основу анализе 

географ.карте 

Становништво 

и нсеља Србије 

-познаје основне 

појмове о 

-уочава просторни 

распоред насеља 

-објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и 

-објашњава утицај природних и друштвених 

фактора на развој и размештај становништва 



становништву 

-користи и познаје 

географску карту 

-разликује и објашњава 

кретање становништва  

(природно, механичко) и 

структуре становништва 

-користи статистички и 

други материјал 

размештај становништва и 

насеља 

-користи статистички материјал 

(шеме, табеле, дијаграме) 

и насеља 

-користи статистички материјал (шеме, 

табеле, дијаграме) 

-повезује знања из географије са знањима из 

сродних наставних предмета 

-користи разне изворе информација и уочава 

њихову важност у географским сазнањима 

Привреда 

Србије 

-дефинише појам 

привреде и 

препознаје привредне 

делатности и гране 

-познаје и користи 

географску карту 

-разликује утицај 

природних и друштвених 

фактора на развој и 

размештај привреде и 

привредних делатности 

-користи статистички 

материјал 

-објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој 

привреде 

-користи статистички материјал 

-приказује понуђене географске 

податке на немој карти 

картографским 

изражајним средствима  

-објашњава утицај природних и друштвених 

фактора на развој и размештај привреде и 

привредних делатности 

-повезује знања из географије са знањима из 

сродних наставних предмета 

-користи разне изворе информација и уочава 

њихову важност у географским сазнањима 

Завичајна 

географија 

-препознаје основне 

одлике локалне 

средине 

-познаје основне 

појмове 

становништва и 

насеља локалне 

средине 

-препознаје основне 

привредне делатности 

и гране у локалној 

средини  

-користи географску 

карту 

-описује природне 

одлике локалне средине 

-разликује и објашњава 

кретање становништва 

локалне средине 

-разликује утицај 

природних и друштвених 

фактора на развој и 

размештај привреде 

локалне средине 

-препознаје и објашњава 

географске чињенице и 

односе који су 

представљени моделом, 

сликом, графиком, 

табелом и шемом 

-објашњава географске везе и 

законитости у локалној средини 

-објашњава утицај природних и 

друптвених фактора на развој 

привреде и привредних 

делатности у локалној средини 

-влада техником тимског рада и 

групног одлучивања 

-оспособљен је да на терену осматра мери, 

анализира, интервјуише, скицира, прикупља 

податке и развија способност исказивања 

географског знања речима, сликом, 

квантитативно, табеларно, графички 

-повезује знања из географије са знањима из 

сродних наставних предмета 

-користи разне изворе информација и уочава 

њихову важност у географским сазнањима 

Срби ван 

граница Србије 

-препознаје основне 

природне и 

-описује природне и 

друштвене одлике 

-повезује знања из географије са 

знањима из сродних наставних 

-доноси закључке о просторним и казуалним 

везама географских чињеница: објеката, 



друштвене одлике 

држава у којим живи 

српско становништво 

-користи географску 

карту 

држава у којима живи 

српско становништво 

-користи статистички 

материјал (дијаграме, 

табеле) 

предмета 

-објашњава територијални 

размештај српског 

становништва у европским и 

ваневропским државама 

појава, процеса и односа на основу анализе 

геогр.  карте 

-схвата везу српског становништва са 

матичном државом 

-користи разне изворе инф. и уочава њихову 

важност у географ. сазнањима 

Срби у 

савременим 

интеграцијским 

процесима 

-препознаје сарадњу 

наше земље са 

другим државама и 

организацијама у 

свету 

-разликује политичку, 

економску,  

културно-просветну и 

научно-технолошку 

сарадњу наше земље са 

другим државама и 

организацијама у свету 

-разуме процесе 

интеграције наше земље 

-објашњава разгранатост и 

развојност сарадње наше земље 

са другим државама и 

организацијама у свету и уме да 

укаже на значај и место наше 

земље у овој сфери 

-користи разне изворе информација и уочава 

њихову важност у географским сазнањима 

-повезује знања из географије са знањима из 

сродних наставних предмета 

-доноси закључке о просторним и казуалним 

везама географских чињеница: објеката, 

појава, процеса и односа на основу анализе 

географске  карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

Наставна тема Обрада Утврђивање Лаб. вежбе Провере Свега 

Осцилаторно и 

таласно кретање 
4 3 1 0 8 

Светлосне појаве 7 5 2 1 15 

Електрично поље 5 4 0 1 10 

Електрична струја 8 6 3 1 18 

Магнетно поље 4 2 0 0 6 

Елементи атомске и 

нуклеарне физике 

5 2 0 1 8 

Физика и савремени 

свет 
2 1 0 

0 
3 



Укупно 33 30 5  68 

 

 

Број 

часов

а 

Садржај 

програма 

Активности  ученика 

образовно-васпитном 

раду 

Активности наставника у 

образовно васпитном 

раду ученика 

Основни облици 

извођења 

програма 

Оперативни задаци извођења програма 

4 

3 

1 

ОСЦИЛАТОР

НО И 

ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

-посматра, 

-уочава, 

-изводи закључке, 

-учествује у 

решавању рачунских 

задатака, 

-изводи огледе,врши 

мерења, 

-закључује, 

-одговара на питања, 

-сарађује са другом 

децом 

-Излаже ново градиво, 

-наводи ученике да 

повезују теорију и праксу 

-Инсистира на 

примерима 

-Поставља задатке  и 

организује демократску 

атмосферу у одељењу 

 

 

 

-Индивидуални 

-Фронтални 

-групни 

-да разуме појам осцилаторног кратања и 

његов значај и примену у свету који нас 

окружује ,почев од свакодневног живота преко 

примене у техници,грађевинарству,саобраћају 

-да усвоји и разуме физичке величине које 

карактеришу осцилаторно кретање 

-да усвоји појмове ,физ. Величине и примену 

таласног кретања(фрекфенција,брзина,таласна 

дужина) 

-да разуме појмове звука,карактеристика звука 

извучне резонанце 

7 

5 

2 

1 

СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 

-посматра 

-уочава 

-изводи оглед 

-закључује 

-врши мерења 

-Демонстрира на 

очигледним наставним 

средствима 

-Врши геометријску 

конструкцију ,и указује 

на значај прецизности 

-Указује на примену 

сочива и огледала у 

оптичким инструментима 

Изводи и демонстрира 

једноставне огледе и 

буди радозналост код 

ученика 

-индивидуални 

-групни 

-фронтални 

-решавање проблема везаних за закон 

одбијања светлости, сферна огледала и 

конструкцију лика 

-посматрање светлосних појава у 

свакодневном животу, 

-тотална рефлексија и њена примена 

-око и корекција вида 

-решавање проблема везаних  за преламање 

светлости, тоталну рефлексију, сочива и 

оптичке инструменте 

-зна особине видљиве светлости и њен значај  

за живи свет 

-осмисли и постави једноставан оглед 



 

5 

4 

0 

1 

ЕЛЕКТРОСТА

ТИКА 

-посматра 

-уочава 

-изводи оглед 

-закључује 

-Излаже историјат атома  

-Упознаје ученике са 

новим физичким 

величинама 

-Указује на примену 

електростатик кроз 

примере 

 -Изводи огледе 

-Поставља питања и 

рачунске задатке. 

 

 

-индивидуални 

-групни 

-фронтални 

-разумевање и уочавање електричног 

узајамног деловања, 

-знање појмова и величина којима се описује 

статичко наелектрисање и да разуме својства 

статичког наелектрисања 

-да уме да се јасно изрази речима, сликом и 

табелом и да се користи језиком математике и 

физике 

-решавање проблема везаних за закон  о 

одржању количине наелектрисања, Џулов 

закон, рад у електричном пољу и напон 

8 

6 

3 

1 

ЕЛЕКТРИЧН

А СТРУЈА 

-посматра 

-уочава 

-изводи оглед 

-закључује 

-врши мерења 

Указује на значај 

електричне струје 

-Упућује ученике на 

коришћење додатних 

извора 

знања(интернет,енцикло

педије…) 

-Наводи ученике да врше 

корелацију са другим 

природним 

наукама.Упућује на 

значај практичне 

примене ел.струје. 

Иницира истраживачки и 

тимски рад код ученика 

-индивидуални 

-групни 

-фронтални 

-амперметар и волтметар у електричном колу 

– коришћење (везивање) 

-решавање проблема везаних за Омов закон, 

рад и снагу електричне струје и Џулов закон 

-коришћење рачунара у обради 

експерименталних резултата мерења на 

примеру Омовог закона  

-Кирхофова правила 

-решавање проблема везаних за Кирхофова 

правила 

4 

2 

МАГНЕТНО 

ПОЉЕ 

-посматра 

-уочава 

-закључује 

Излаже ново градиво 

-Указује на нове физичке 

величине 

-Указује на заслуге 

-индивидуални 

-групни 

-фронтални 

-разумети да се магнетна својства испољавају 

кроз интеракцију магнета и неких других 

објеката посредством магнетног поља (тела од 

гвожђа, проводник са струјом и магнетно 



0 

0 

Николе Тесле на том 

пољу 

-Упућује ученике на 

извођење једноставних 

али очигледних огледа 

-Развија демократску 

атмосферу 

поље Земље) 

5 

2 

0 

1 

ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

-посматра 

-уочава 

-закључује 

Указује на значај ове 

области у медицини и 

инструмената који се 

користе у дијагностици 

-Указује на опасности 

које вребају из језгра 

атома опасне за здравље 

људи 

-Поставља питања и 

задатке. 

 

-индивидуални 

-групни 

-фронтални 

-упознавање основних појмова 

-разумети да су микроскопске појаве 

условљене различитим нивоима структуре на 

микронивоу (атом, јон, молекул) 

-упознати радиоактивност као природну 

појаву 

-користити своју информатичку писменост 

-користити различите изворе информација 

(уџбеник, приручник, популарну научну 

литературу, интернет...) 

-развијање радозналости   

-интеракција радиоактивног зрачења с 

материјом 

2 

1 

0 

0 

ФИЗИКА И 

САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 

-посматра 

-уочава 

-закључује 

Повезује физику са 

другим наукама и указује 

на значај у свакодневном 

животу и на пољу 

технике,медицине…. 

-индивидуални 

-у пару 

-утицај физике на развој других природних 

наука, медицине и технологије 

 

Начин остваривања програма 

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. 

 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

Назив 

теме 

Довољан 2 Добар 3 Врло добар 4 Одличан 5 

Осцилаци

је и 

таласи 

 

 

 

 

 

-познавање физичких величина и 

јединица које описују таласно 

кретање. 

-познавање основних формула и 

дефиниција 

-решавање једноставнијих 

задатака 

 

-познавање физичких величина и 

јединица које описују таласно 

кретање. 

-познавање основних формула и 

дефиниција 

-решавање сложенијих задатака 

 

Решава сложеније примере 

везане за таласно и 

осцилаторно кретање 

-даје објашњење врсте 

таласа 

-математичко клатно 

(слика,извођење формула) 

-познавање звука и ултра 

звука 

Решава сложеније примере везане 

за таласно и осцилаторно кретање 

-даје објашњење врсте таласа 

ипримењује на решавање 

сложенијих проблема 

-математичко клатно 

(слика,извођење формула) 

-познавање звука и ултра звука 

,примењује за решавање сложенијих 

проблема 

-познаје и примењује резонанцу. 



Светлосн

е појаве 

 

 

 

 

 

-познавање појмова о особинама 

светлости и појава које их 

описују 

-познавање сферних и равних 

огледала 

-сабирна и расипна сочива 

-лупа 

-решавање једноставнијих 

задатака 

-познавање појмова о особинама 

светлости и појава које их 

описују 

-познавање сферних и равних 

огледала 

-сабирна и расипна сочива 

-лупа 

-решавање сложенијих задатака 

- 

решавање сложенијих 

задатака 

-конструише ликове код 

сферних,равних 

огледала,као и код 

расипних и сабирних 

сочива. 

-познаје грађу ока и мане 

ока 

-разуме рад оптичких 

инструмената 

Конструкција ликова код 

микроскопа,дурбина,. 

-повезује градиво са другим 

предметима(биологијом,техничким,

математиком) 

-уме да користи основне појмове за 

решавање сложенијих проблема 

-Користи додатну литературу 

,интернет 

-успешно решава проблеме везане 

за оптику 

 

Електрос

татика 

 

 

 

 

-Појаве везане за 

наелектрисавање телаи и 

деловање наел.тела 

-познавање физ.величина и 

јединица везаних за 

електростатику(количина 

наел.,Кулонова сила,рад).кулонов 

закон. 

-Решавање једноставнијих 

задатака 

-Појаве везане за 

наелектрисавање телаи и 

деловање наел.тела 

-познавање физ.величина и 

јединица везаних за 

електростатику(количина 

наел.,Кулонова 

сила,рад).кулонов закон. 

-Решавање сложенијих задатака 

-познавање и објашњавање 

електричних појава у 

атмосфери 

-Решава сложеније примере 

потенцијала електричног 

поља 

-познаје и користи мерне 

инструменте 

-успешно повезује теорију 

са праксом 

 

Користи додатну литературу 

-показује склоност за решавање 

проблема  

-показује интересовање за 

истрживачким радом и  

-поседује способности за тимски 

рад 

-Врши корелацију са осталим 

предметима,и примењујњ их за 

решавање сложених задатака 

Електрич

на струја 

 

 

 

 

 

познавање физичких величина и 

јединица које описују електричну 

струју(јачина 

струје,рад,снага,отпор), 

 -познавање основних формула и 

закона(Омов закон,Џулов закон) 

-решавање једноставнијих 

задатака 

-Познавање носиоца 

наелектрисања у течностима 

,гасовима,чврстим телима 

познавање физичких величина и 

јединица које описују електричну 

струју(јачина 

струје,рад,снага,отпор), 

 -познавање основних формула и 

закона(Омов закон,Џулов закон) 

-решавање једноставнијих 

задатака 

-Познавање носиоца 

наелектрисања у течностима 

,гасовима,чврстим телима 

-повезује елементе кола. 

-уме да донесе релевантан 

закњучак на основу 

резултата мерења. 

-табеларно и графички 

приказује резултате 

мерења. 

-уме да мери јачину струје и напон 

у ел.колу 

-зна да одреди грешку мерења. 

-зна како се везују отпорници и 

инструменти у електричном колу. 



Познавање симбола електричног 

кола 

Познавање симбола електричног 

кола 

 

Магнетне 

појаве 

 

 

 

-познавање физичких величина и 

јединица које описују магнетне 

појаве 

-познавање основних формула и 

дефиниција 

-решавање једноставнијих 

задатака 

-магнетно поље електричне струје 

-магнетна сила и стални магнети 

-наизменична струја и примена 

-трансформатори 

-познавање физичких величина и 

јединица које описују магнетне 

појаве 

-познавање основних формула и 

дефиниција 

-решавање једноставнијих 

задатака 

-магнетно поље електричне 

струје 

-магнетна сила и стални магнети 

-наизменична струја и примена 

-трансформатори 

-уме да донесе релевантан 

закључак на основу 

резултата мерења. 

-табеларно и графички 

приказује резултате мерења 

-зна објашњење машина 

које раде на принципу 

магнетних појава 

-решава сложеније задатке 

-разуме појаву 

електромагнетне индукције 

и примену 

-разуме узрок настанка магнетних 

појава и да их повеже са праксом 

-разуме м.појаве у природи 

Користи додатне изворе знања 

 

Елементи 

атомске и 

нуклеарн

е физике 

 

 

 

 

-познавање структуре 

атома(масении редни број) 

-особине нуклеарних сила 

-радиоактивност(алфа,бета и гама 

зраци) 

-примена нуклеарне физике 

 

-познавање структуре 

атома(масении редни број) 

-особине нуклеарних сила 

-радиоактивност(алфа,бета и 

гама зраци) 

-примена нуклеарне физике 

 

Решава задатке везане за 

нуклеарне реакције 

-разуме закон о одржању 

нуклеона 

-разуме нуклеарну фисију и 

фусију. 

-зна шеме радиоактивног 

распада 

Зна примену нуклеарне 

енергије 

Прати дешавања из света науке 

везаних за ту област 

-користи додатне изворе знања 

-разуме перид полураспада 

-разуме ланчану реакцију 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

 

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, као и да:  

- оспособи ученике да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; 

- оспособи ученике да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима; 

- развије мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје; 

- осигура да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи и друштву; 

- оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе; 

- представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; 

- доприноси 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; 

- нумеричко описмењавање ради успешног бављења било којом професијом и остваривања квалитета живота; 

- 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 људске 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:  

- умеју да решавају линеарне једначине (неједначине) и системе линеарних једначина с једном и две непознате на основу еквивалентних 

трансформација, као и да решења тумаче графички; 

- одговарајуће текстуалне задатке изразе математичким језиком и реше их користећи једначине; 

- уоче функционалне зависности и да их приказују на различите начине, тј. да схвате појам функције и њеног графика; 

- овладају појмом функције упознавањем/усвајањем линеарне функције и њених својстава, тако да могу да цртају и читају разне графике линеарне 

функције; 

- умеју да тумаче податке представљене различитим дијаграмима и табелама; 

- умеју да састављају табеле и цртају одговарајуће графиконе-дијаграме разних стања, појава и процеса; умеју да израчунају медијану и да је користе; 

- схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору; 

- науче најбитније чињенице о пројекцијама на раван; 

- науче елементе и својства геометријских тела (призма, пирамида, ваљак, купа и лопта); умеју да цртају мреже и да израчунавају површину и 

запремину тела; 

- примењују знања о геометријским телима у пракси, повезујући садржаје математике и других области; 

- примењују елементе дедуктивног закључивања. 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

СЛИЧНОСТ ТРОУГЛОВА 

Талесова теорема. Сличност троуглова, примена сличности на правоугли троугао. 

ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН 

Однос тачке и праве, тачке и равни. Елементи који одређују положај праве и равни. Односи правих; мимоилазне праве. Односи праве и равни, нормала 

на раван, растојање тачке од равни. Односи две равни. 

Ортогонална пројекција на раван (тачке, дужи и праве). 

Полиедар. 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ С ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ 

Линеарна једначина. Еквивалентност једначина. 

Решавање линеарних једначина с једном непознатом. 

Линеарна неједначина. Еквивалентност неједначина. Решавање једноставнијих примера линеарних неједначина с једном непознатом. 

Примена. 

ПРИЗМА 

Призма: појам, врсте, елементи. 

Мрежа призме. Површина призме: површина праве четворостране, правилне тростране и правилне шестостране призме. 

Запремина призме. Запремина призме: праве четворостране призме, правилне тростране и правилне шестостране призме; маса тела. 

ПИРАМИДА 

Пирамида; појам, врсте, елементи. 

Мрежа пирамиде. Површина пирамиде; израчунавање површине четворостране, правилне тростране и правилне шестостране пирамиде. 



Запремина пирамиде. Запремина четворостране пирамиде, правилне тростране и правилне шестостране пирамиде. 

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 

Линеарна функција (y = аx + б). График линеарне функције; нула функције. Имплицитни облик задавања линеарне функције. Цртање и читање графика 

линеарних функција. 

ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА 

Представљање зависних величина табеларно и у координатном систему. Графичко представљање статистичких података у облику дијаграма 

(стубичастих, кружних,...). Рачунање средње вредности и медијане. Поређење вредности узорка са средњом вредношћу. 

СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ 

Појам линеарне једначине с две непознате. Појам система од две линеарне једначине с две непознате. Еквивалентност система линеарних једначина. 

Решавање система методом замене и методом супротних коефицијената; графички приказ решавања. Разноврсни примери примене система линеарних 

једначина у решавању проблема из живота, геометрије, физике и др. 

ВАЉАК 

Ваљак и његови елементи. Мрежа ваљка. Површина и запремина правог ваљка. 

КУПА 

Купа и њени елементи. Мрежа купе. Површина и запремина праве купе. 

ЛОПТА 

Појам лопте и сфере. Пресеци лопте (сфере) и равни. Површина и запремина лопте. 

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

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

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

за понављање и увежбавање). 

1) Сличност троуглова (7.5+2) 

2) Тачка, права и раван (13,8+5) 

3) Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом (22.9+13) 

4) Призма (12,4+8) 

5) Пирамида (13,3+10) 

6) Линеарна функција (11.5+6) 

7) Графичко представљање статистичких података (8; 4 + 4) 

8) Системи линеарних једначина с две непознате (18,6+12) 



9) Ваљак (8.3+5) 

10) Купа (9,3+6) 

11) Лопта (5.2+3 ) 

 

Садржаји 

програма 

Број 

часов

а 

Активно

сти 

ученика 

Активности наставника Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Начини остваривања 

програма 

 

Сличност 

троуглова 

Талесова теорема 

7 

-уочава 

-именује 

-

разликује 

-

упоређује 

-

примењуј

е знања 

-демонстрира 

-мотивише 

-прати и процењује напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-упућује на правилно 

формулисање дефиниција и 

теорема 

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

-схватање односа тачке и праве, 

тачке и равни и одређености 

праве и равни однос правих, 

мимоилазне праве, однос праве и 

равни, нормала на раван, 

растојање тачке од равни 

-упознавање односа две равни 

-формирање појма диедра 

-увођење у појам ортогоналне 

пројекције на раван 

-формирање појма рогља, 

полиедра 

Поновити да је сличност 

троуглова уведена преко 

једнакости углова. 

Талесова теорема  се 

изводи без доказа. 

Поређење троуглова по 

сличности ќоефицијент 

сличности. Применити 

сличност на правоугли 

троугао и на тај начин 

извести Питагорину 

теорему. 

Тачка,права и 

раван 

-одрећеност праве 

и равни 

диедар 

ортогонална 

пројекција на 

раван 

рогаљ, полиедар 

13 -уочава 

-именује 

-

разликује 

-

упоређује 

-

примењуј

е знања 

-демонстрира 

-мотивише 

-прати и процењује напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-упућује на правилно 

формулисање дефиниција и 

теорема 

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

-схватање односа тачке и праве, 

тачке и равни и одређености 

праве и равни однос правих, 

мимоилазне праве, однос праве и 

равни, нормала на раван, 

растојање тачке од равни 

-упознавање односа две равни 

-формирање појма диедра 

-увођење у појам ортогоналне 

пројекције на раван 

-формирање појма рогља, 

полиедра 

Ученике упознати са 

међусобним односима  у 

простору коришћењем 

модела и објеката у 

реалном окружењу и на 

сликама којима се 

представљају. Све односе 

представљати сликама и на 

тај начин развијати ту 

врсту просторног 

сагледавања. 

Посебно посветити  



Линеарне 

једначине и 

неједначине 

с’једном 

непознатом 

-основна својства 

једнакости 

решавање 

линеарних 

једначина са једном 

непознатом 

основна својства 

неједнакости 

решавање 

линеарних 

неједначина 

22 -уочава 

-именује 

-

разликује 

-

проверава 

-

примењуј

е знања 

демонстрира 

-мотивише 

-прати и процењује напредовање 

-указује на повезаност са прет-

ходним градивом 

-контролише 

-развија смисао за 

систематичност, и тачност 

-упућује на анализу проблема и 

на критичност добијених 

резултата 

-схватање појма  еквива-

лентности једначине 

-решавање линеарних једначина с 

једном непознатом 

-схватање појма  еквива-

лентности неједначине 

-решавање линеарних 

неједначина с једном непознатом 

-упознавање са примерима и 

примена 

шпажњу односу равни и на 

њој нормалне праве. 

Полиедар као тело 

ограничено коначним 

бројем полигона. 

 

Решавање сложенијих 

примера ослањајући се на 

везе међу операцијама и на 

својства збира и производа 

Посебну пажњу посветити 

еквивалентним изразима 

 

 

 

 

 

 

 

Да би ученици што лакше 

упознали геометријска тела 

, њихове елементе и 

својства и научили да 

израчунавају површине и 

запремине ових тела треба 

користити њихове моделе 

Призма 

-појам и врсте 

мрежа, површина 

и запремина 

призме 

маса тела 

12 -уочава 

-именује 

-

разликује 

-

упоређује 

-повезује 

-

примењуј

е знања 

-демонстрира 

-развија способност уочавања и  

уопштавања 

-мотивише 

-прати и процењује напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-контролише 

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

-упознавање дефиниције и врста 

призме 

-оспособљавање за правилно 

цртање мреже призме 

-упознавање појма површине и 

запремине призме 

-повезивање и примена стечених 

знања у пракси 



Пирамида 

-појам, врсте, 

елементи 

површина и 

запремина 

пирамиде 

13 -уочава 

-именује 

-

разликује 

-

упоређује 

-повезује 

-

примењуј

е знања 

 

-демонстрира 

-развија способност уочавања и  

уопштавања 

-мотивише 

-прати и процењује напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-контролише 

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

-упознавање дефиниције и врста 

пирамиде 

-оспособљавање за правилно 

цртање мреже пирамиде 

-упознавање појма површине и 

запремине пирамиде 

-повезивање и примена стечених 

знања у пракси 

мреже, скице, слике 

Практично примењивати 

ова знања кроз различите 

конкретне примере 

рачунања површина и 

запремина објеката из 

окружења. 

 

Детаљно обрадити 

линеарну функцију и њена 

својства и научити ученике 



Линеарна 

функција 

-график линеарне 

функције 

цртање и читање 

графика 

графичко 

приказивање 

података 

11 -уочава 

-именује 

-

закључује 

-

разликује 

-открива 

релације 

-

проверава 

-

примењуј

е знања 

 

-демонстрира 

-мотивише 

-прати и процењује напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-упућује на уочавање разних 

математичких законитости 

-контролише 

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

 

-усвајање начина задавања 

функција 

-усвајање и овладавање еле-

ментима и својствима функције 

-повезивање градива о линеарној 

функцији са линеарним 

једначинама и неједначинама 

да цртају графике и читају 

њихова својства 

Упознавање дефиниције и 

врста призме 

 

Оспособљавање за 

правилно цртање мреже 

призме 

 

Упознавање појма 

површине и запремине 

Повезивање и примена 

стечених знања у пракси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Графичко 

представљање 

статистичких 

података 

8 

-уочава 

-именује 

-

закључује 

-

разликује 

-открива 

релације 

-

проверава 

-

примењуј

е знања 

 

-демонстрира 

-мотивише 

-прати и процењује напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-упућује на уочавање разних 

математичких законитости 

-контролише 

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

 

-усвајање начина задавања 

функција 

-усвајање и овладавање еле-

ментима и својствима функције 

-повезивање градива о линеарној 

функцији са линеарним 

једначинама и неједначинама 

За примере статистичких 

података наведених у 

садржају програма бирати 

податке које ученици овог 

узраста разумеју и који за 

њих имају релевантно 

значење. Школске оцене и 

просеци, резултати 

медицинских мерења и 

сличне податке из 

свакодневног живота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Треба да упознају 

линеарну једначину са 2 

непознате, график, 

 

Треба решавати 

једноставније облике 

система методама замене и 

супротних коефицијената 

 

Систем линеарних 

једначина 

-линеарна 

једначина са две 

непознате и њена 

решења 

решавање система 

методом: замене, 

супротних 

коефицијената: 

графички приказ 

решења 

примена система у 

решавању 

проблема из 

живота 

18 

-уочава 

-именује 

-

закључује 

-

разликује 

-открива 

релације 

-

проверава 

-

примењуј

е знања 

-демонстрира 

-поткрепљује 

-прати и процењује напредовање 

-указује на повезаност са претхо-

дним градивом 

-контролише 

-упућује на широку примену 

система једначина 

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

-схватање и формирање појма 

једначина са две непознате 

-стално истицање и коришћење 

појма еквивалентности система 

једначина 

-оспособљавање за успешно 

решавање система од две 

линеарне једначине са две 

непознате разним методама 

-схватање широке примене 

система од две линеарне 

једначине са две непознате 



Ваљак 

-елементи и врсте 

површина и 

запремина правог 

ваљка 

8 

-уочава 

-именује 

-

разликује 

-

упоређује 

-повезује 

-

примењуј

е знања 

 

 

-демонстрира 

-развија способност уочавања и  

уопштавања 

-упућује  на коришћење 

аналогије (ваљак-призма) 

-мотивише 

-прати и процењује напредовање 

-указује на повезаност са претхо-

дним градивом 

-контролише 

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

-упознавање дефиниције и врста 

ваљка 

-оспособљавање за правилно 

цртање мреже ваљка 

-упознавање појма површине и 

запремине ваљка 

-повезивање и примена стечених 

знања у пракси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За сва геометријска тела 

начин остваривања је 

написан код теме призма 

Купа 

-настанак и 

елементи 

површина и 

запремина купе 

12 

-уочава 

-именује 

-

разликује 

-

упоређује 

-повезује 

-

примењуј

е знања 

-демонстрира 

-развија способност уочавања и  

уопштавања 

-упућује  на коришћење 

аналогије 

-поткрепљује 

-прати и процењује напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-контролише 

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

-упознавање дефиниције и врста 

купе 

-оспособљавање за правилно 

цртање мреже купе 

-упознавање појма површине и 

запремине купе 

-повезивање и примена стечених 

знања у пракси 



Лопта 

-сфера и 

лопта:пресеци 

лопте 

површина и 

запремина лопте 

5 

-уочава 

-именује 

-

разликује 

-

упоређује 

-повезује 

-

примењуј

е знања 

-демонстрира 

-развија способност уочавања и  

уопштавања 

-указује на способност комбино-

вања просторних облика и 

смисла за естетику 

-мотивише 

-прати и процењује напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-контролише 

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

-формирање појмова сфера и 

лопта и њихово дефинисање 

схватање лопте као ротационог 

тела 

-уочавање пресека равни лопте и 

упознавање делова лопте и сфера 

-усвајање формула за 

израчунавање површине и 

запремине лопте 

-повезивање и примена стечених 

знања у пракси 

Писмени задаци са 

исправкама 
8   

-сагледати како су ученици 

савладали пређено градиво 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 

Циљ и задаци биологије у осмом разреду: 

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 развијају знања, вештине и умења из области екологије и заштите животне средине, уз примену концепта одрживог развоја. 

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 

-упознавање еколошких појмова 

-образовање за животну средину 

-развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити животне средине 

-усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

 

 



 

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

I Увод  2 1 0 1 4 

II 
Екологија и животна 

средина 
11 7 0 1 19 

III 

Угрожавање, заштита и 

унапређивање 

екосистема - животне 

средине 

10 4 4 1 19 

IV 

Глобалне последице 

загађивања животне 

средине 

5 2 1 1 9 

V 
Животна средина и 

одрживи развој 
5 2 4 0 11 

VI 

Животна 

средина,здравље и 

култура живљења 

3 1 1 1 6 

 

 

 

Број 

часова 

Саджај  

програма 

Активности 

ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Облици 

остваривања 

програма 

 

Оперативни задаци извођења програма 



4 Увод 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-развијају 

здравствену и 

еколошку културу 

живљења 

-истражују 

 

- презентују наставни 

садржај 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад 

ученика 

-подстичу свест о значају 

екологије и заштите животне 

средине 

-фронтални,  

-индивидуални,  

-групни 

 

Ученици треба да: 

- упознају појам биолошке разноврсности и њен 

значај за опстанак и еволуцију живота на 

Земљи 

- науче и схвате нивое организације живог 

света у природи 

-упознају предмет истраживања екологије и 

њен значај 

19 
Екологија и 

животна средина 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-истражују 

-упознају 

-усвајају 

 

- презентују наставни 

садржај 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад 

ученика 

-фронтални,  

-индивидуални,  

-групни 

-рад у пару 

-теренски рад 

 

Ученици треба да: 

- упознају компоненте животне средине 

-упознају еколошке факторе и њихов значај за 

живи свет 

-схвате основне односе исхране и повезаност 

живих бићау ланцима исхране 

-схвате узајамне односе живих бића и животне 

средине и динамику односа материје и енергије 

-схвате значај еколошке равнотеже за 

одржавање екосистема 

19 

Угрожавање, 

заштита и 

унапређивање 

екосистема - 

животне средине 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-истражују 

-упознају 

-усвајају 

-посматрају 

 

- презентују наставни 

садржај 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад 

ученика 

-фронтални,  

-индивидуални,  

-групни 

-рад у пару 

-теренски рад 

 

Ученици треба да: 

- Упознају основне типове екосистема и 

животне услове у њима 

- стекну знања у вези са изворима и 

последицама угрожавања животне средине - 

екосистема 

-упознају законом заштићене врсте биљака и 

животиња 

-упознају стање угрожености животне средине 

у непосредном окружењу  и примере 

позитивног и негативног деловања човека 

9 
Глобалне 

последице 

-слушају 

-повезују 

- презентују наставни 

садржај 

-фронтални,  

-индивидуални,  

Ученици треба да: 

-упознају глобалне последице загађивања 



загађивања 

животне средине 

-схватају 

-истражују 

-упознају 

-усвајају 

-посматрају 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад 

ученика 

-групни, 

-рад у пару 

 

животне средине 

-упознају законом заштићене врсте биљака и 

животиња 

 

 

11 

Животна 

средина и 

одрживи развој 

-слушају, схватају 

-повезују 

-истражују 

-упознају 

-усвајају 

-посматрају 

 

- презентују наставни 

садржај 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад 

ученика 

-фронтални,  

-индивидуални,  

-групни, 

-рад у пару 

 

Ученици треба да: 

-упознају појам и концепцију одрживог развоја 

-да упознају појам, значај и ограниченост 

природних ресурса 

- упознају знчај селекције и прераде отпада и 

енергетске ефикасности 

6 

Животна 

средина,здравље 

и култура 

живљења 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-истражују 

-упознају 

-усвајају 

-посматрају 

 

- презентују наставни 

садржај 

-подстичу на размишљање, 

повезивање, закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад 

ученика 

-фронтални,  

-индивидуални,  

-групни, 

-рад у пару 

 

Ученици треба да: 

-разумеју улогу и значај личног ангажовања у 

заштити животне средине 

-изграде ставове, развијају знања и умења 

неопходна за заштиту животне средине и 

допринос одрживом развоју 

-развијају еколошку, здравствену и културу 

живљења  

 

Начин остваривања програма (методе и технике) 

Садржаји прогрма наставе биологије који обухватају екологију и заштиту животне средине логички су распоређени у шест тематских целина: Увод, 

Екологија и животна средина, Угрожавање, заштита и унапређивање екосистема - животне средине, Глобалне последице загађивања животне средине, 

Животна средина и одрживи развој, Животна средина,здравље и култура живљења. 

Наведени садржаји програма, поред основног теоријског приступа, поседују и активан приступ, који је усмерен практичној реализацији заштите 

животне средине са бројним активностима и пројектима у учионици и у непосредном окружењу. Овако конципиран програм даје велику креативну 

слободу наставницима и ученицима да га, сходно условима, могућностима и времену реализују. 

Улога наставника је да уз примену интерактивне наставе развија одговоран однос према животној средини и усмерава интересовања ученика у 

покушају да самостално организују активности и реализују пројекте. 

Нивои постигнућа знања, вештина и умења ученика захтев су дефинисаних образовних стандарда знања за крај обавезног образовања. Професионално 

искуство и адекватно ангажовање наставника у раду са ученицима допринеће остваривању захтева дефинисаних образовним стандардима. 



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 као и употребу информационих технологија. Избор 

наставних метода зависи од циља и задатака наставног часа, психофизичких и менталних способности ученика, расположивих наставних средстава и 

учила као 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.  

 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

Назив теме Довољан 2 Добар 3 Врло добар 4 Одличан 5 

Екологија и 

животна 

средина 

-препознаје основне 

еколошке појмове 

-зна поделу 

еколошких фактора 

-уме да одреди 

чланове ланца 

исхране 

-употребљава основне 

еколошке појмове у 

опису типичних 

ситуација у природи 

-уме да на разноврсним 

примерима одреди 

основне односе исхране и 

најважнија својства 

биоценоза и популација 

-зна да у природи постоји 

кружење појединих 

супстанци 

-препознаје различите 

биоме 

-зна и првилно именује делове 

екосистема, заједница и 

популација и зна да опише везе 

измеу делова 

-уме да на разноврсним 

примерима одреди оснеовме 

материјалне и енергетске токове 

у екосистему 

-зна да објасни процесе 

кружења појединих супстанци у 

природи 

-зна распоред биома на земљи 

-уме да објасни како рзличити делови екосистема 

утичу један на други, као и међусобне односе 

популација у биоценози 

-разуме да се уз материјалне токове увек преноси 

и енергија и обратно и интерпретира однос 

исхране у екосистему 

-разуме значај кружења поједимих супстанци у 

природи 

-разме просторну и временску организацију 

животних заједница и популација 

Угрожавање, 

заштита и 

унапређивање 

екосистема 

животне 

средине 

-препознаје животне 

услове који владају у 

карактеристичним 

екосистенмима 

Србије и најважније 

представнике врста 

који их насељавају 

-препознаје животне 

услове који владају у 

појединим екосистемима 

Европе и света и 

карактеристичне 

представнике врста 

-зна да објасни основне 

прилагођености живих 

организама на живот у 

вазушној, воденој и земљишној 

средини 

 

-предвиђа на основу задатих услова средине тип 

екосистема који у тим условима настаје 

-познаје механизме деловања мера заштите 

животне средине, природие и биодиверзитета 

Глобалне 

последице 

загађивања 

-препознаје основне 

последице развоја 

човечанства на 

-разме последице 

загађења воде, земље и 

вадуха 

-разуме значај очувања 

природних ресурса и уштеде 

енергије 

-познаје механизме којима развој човечанства 

изазива промене у природи (утицај киселих киша, 

озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште и 



животне 

средине 

природу и најважније 

врсте загађивања 

воде, ваздуха и 

земљишта 

 глобалне климатске пронемне) 

Животна 

средина и 

одрживи 

развој 

-разуме утицај човека 

на биолошку 

разноврсност 

-препознаје основне 

процесе важне у 

заштити и очувању 

животне средине 

(рециклажу, компост, 

отпад) 

-разуме значај природних 

добара у заштити 

животне средине 

-разуме појам одрживог развоја 

-разуме зашто се ноограничен развој човечанства 

не може одржати у ограниченим условима целе 

планете 

 

Животна 

средина, 

здравље и 

култура 

живљења 

-зна шта може лично 

предузети у заштити 

свог непосредног 

окружења 

-зна да наведе примере 

утицаја савременог 

начина живота на 

здравље 

-разуме утицај савременог 

начина живота на здравље 

-организује и реализује активности унапређивања 

заштите животне средине и културе живљења 

 

ХЕМИЈА 

Циљеви: 

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

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

- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема 

- 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 орјентацији 

Задаци наставе хемије 

- 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 знање хемије за тумачење појава и промена у реалном окружењу 

- омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских промена и његову практичну примену 

 

Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма 

 Настава хемије остварује се кроз следеће основне облике 

-Излагање садржаја тема  уз одговарајуће демонстрационе огледе 

-Решавање квалитативних и квантитативних задатака 

-Лабораторијске  вежбе 

-Коришћење других начина  рада који доприносе  бољем разумевању садржаја тема  (домаћи задаци, читање популарне литературе, коришћење 

интернета....) 

-Системско праћење рада сваког појединачног ученика 

Врсте активности у образовно- васпитном раду 

- ученици прате ток посматране појаве при извођењу демонстрационог огледа, затим својим речима, на основу сопственог расуђивања, описују појаву 

коју посматрају 

- рад у малим групама при извођењу лабораторијских вежби 

- израда самосталних истраживачких радова ученика 

- приказује графички и табеларно добијене податке 

- израда домаћих задатака 

- израда паноа за учионицу 

 

 

 

 

 



Наставна тема 

 

Укупан број 

часова 

Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђивања 

Број часова 

лабораторијских 

вежби 

Неметали, оксиди неметала и 

киселине 
13 6 5 2 

Метали, оксиди метала и 

хидроксиди 
8 4 3 1 

Соли 5 3 1 1 

Електролитичка дисоцијација 

киселина , база и соли 
3 2 1 0 

Увод у органску хемију 2 1 1 0 

Угљоводоници 12 7 4 1 

Органска једињења са 

кисеоником 
9 5 3 1 

Биолошки важна једињења 12 7 4 1 

Хемија животне средине 4 2 2 0 

 

УКУПНО 
68 37 24 7 

 

 

 

 

 

Наставна тема 

 

Укупан 

број 

часова 

Број 

часова 

обраде 

Број 

часова 

утврђи

вања 

Број часова 

лабораторијск

их вежби 

Образовни стандарди  



Неметали, оксиди неметала 

и киселине 
13 6 5 2 

ХЕ.1.1.2.  ХЕ.1.1.5. ХЕ.1.1.6. ХЕ.1.1.8. ХЕ.1.1.12.  ХЕ.1.2.1. 

ХЕ.1.2.2. ,ХЕ.1.2.4.  

ХЕ.1.2.5.   ХЕ.1.2.6. ХЕ.1.2.7.   ХЕ.1.2.8. ХЕ. 1.2.10. ,ХЕ. 

1.6.1. ХЕ.1.6.2. , ХЕ.2.1.1. ХЕ. 2.2.1.   ХЕ. 2.2.2.   ХЕ. 2.2.3. 

,ХЕ.2.6.3. ХЕ. 3.2.1.ХЕ. 3.2.2 

Метали, оксиди метала и 

хидроксиди 
8 4 3 1 

ХЕ.1.1.2.  ХЕ.1.1.6. ХЕ.1.1.8. ХЕ.1.1.12. ХЕ.1.2.1.ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.3 .ХЕ.1.2.4. ХЕ.1.2.5.  ХЕ.1.2.6. ХЕ. 1.2.10.        ХЕ. 

1.6.1. ХЕ.1.6.2.ХЕ.2.1.7.ХЕ.2.2.1. ХЕ.2.2.2. ХЕ.2.2.4.  

ХЕ.2.6.1. ХЕ.2.6.2. ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.2.1. ХЕ. 3.2.2.  ХЕ.3.6.1. 

ХЕ.3.6.2.  ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4. 

Соли 5 3 1 1 

ХЕ.1.1.5. ХЕ.1.1.8.  ХЕ. 1.2.4. ХЕ. 1.2.5. ХЕ. 1.2.6. ХЕ. 1.2.9. 

ХЕ. 1.2.10 .   ХЕ. 1.6.1. ХЕ.1.6.2.  ХЕ. 2.1.4 . ХЕ.2.2.1. ХЕ. 

3.2.2.ХЕ.3.2.3.  ХЕ. 3.2.4. ХЕ. 3.2.5. ХЕ. 3.2.6. ХЕ.3.6.1. 

ХЕ.3.6.2. ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4. 

Електролитичка 

дисоцијација киселина , 

база и соли 

3 2 1 0 

ХЕ.1.1.4.  ХЕ.1.1.5.  ХЕ.1.1.8.  ХЕ.1.2.8ХЕ. 1.2.10.  ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.2.1. ХЕ.2.6.2. ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.2.5. ХЕ.3.6.1. ХЕ.3.6.2. 

ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4. 

Увод у органску хемију 2 1 1 0 ХЕ.1.1.5. ХЕ.1.3.3. ХЕ.2.1.1. 

Угљоводоници 12 7 4 1 

ХЕ.1.1.5.  ХЕ.1.1.6. ХЕ.1.3.1. ХЕ.1.3.2. ХЕ.1.3.3 . ХЕ.2.1.2. 

ХЕ.2.3.1 . ХЕ.2.6.3. ХЕ.3.3.1.  ХЕ.3.3.2. ХЕ.3.3.3 

 

Органска једињења са 

кисеоником 
9 5 3 1 

ХЕ.1.1.6. ХЕ.1.2.10. ХЕ.1.1.12. ХЕ.1.3.1. ХЕ.1.3.2., ХЕ.1.3.3 

. ХЕ. 1.6.1. ХЕ.1.6.2.ХЕ.2.1.4. ХЕ.2.3.1. ХЕ.2.6.2. ХЕ.2.6.3. 

ХЕ.3.1.6. ХЕ.3.3.1. ХЕ.3.3.2.  ХЕ.3.3.3 

Биолошки важна једињења 12 7 4 1 

ХЕ.1.1.2. ХЕ.1.4.1 .ХЕ.1.4.2 .  ХЕ. 1.6.1. Х Е.1.6.2.  ХЕ.2.1.4. 

ХЕ.2.4.1. ХЕ.3.1.6. ХЕ.3.4.1. ХЕ.3.4.2. ХЕ.3.6.1. ХЕ.3.6.2.  

ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4. 

Хемија животне средине 4 2 2 0 ХЕ.1.5.1. 



 

УКУПНО 
68 37 24 7 

 

 

 

Број 

часо

ва 

Садржај 

програма 

Активности  ученика у 

образовно-васпитном раду 

 

 

 

Активности наставника у образовно-васпитном 

раду 

 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

Оперативни задаци 

извођења програма 
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6+5+

2 

НЕМЕТАЛ

И, 

ОКСИДИ 

НЕМЕТАЛ

А И 

КИСЕЛИН

Е 

 

   

-    Ученик посматра, бележи, 

запажа промене и анализира их. 

-  пише формуле одговарајућих 

оксида и киселина 

функционалне. 

- описује најважније особине 

неметала  

-препознаје специфичности 

одговарајућих неметала 

-самостално закључује - 

Критички размишља и доноси 

закључке 

- Самостално презентује 

припремљене садржаје, 

прикупљене из различитих 

извора 

- Успешно повезује пређашње 

знање из хемије и биологије и 

закључује да без кисеоника нема 

живота нити битних процеса у 

природи 

- Самостално закључује да је азот 

распрострањен у природи, јер је 

нереактиван 

- Закључује да је амонијак важан 

за добијање многих производа 

 

-  Наставник усмерава учениково размишљање, 

наводећи их тако на одговарајуће закључке 

- Демонстрирање одговарајућих огледа, којима се 

омогућава лакше схватање градива од стране ученика и 

којима се подстиче њихово критичко и аналитичко 

мишљење 

- Ствара ситуације у којима ће ушеници примењивати 

и развијати експерименталне вештине 

- Сугерише ученицима да повезују теоријско и 

практично знање и да сами могу показати помоћу 

индикатора кисела својства киселина и базна својства 

амонијака 

- Упућује ученике да повезују знање из биологије кроз 

реакције фотосинтезе и сагоревања 

- Поставља занимљива питања везана за примену 

једињења неметала и вештачких ђубрива и тако држи 

пажњу и заинтересованост ученика 

- Детаљно објашњава писање формула оксида преко 

валенци 

-  Упућује ученике у истраживачки рад и помаже им у 

прављењу презентација 

-  Развија код ученика партнерски однос, кроз групни 

рад и рад у пару, како при извођењу огледа, тако и при 

изради презентација 

-  Координира рад у одељењу при извођењу 

фронтални 

индивидуа

лни 

у пару 

групни 

-знају о заступљености 

неметала у природи у 

елементарном виду и у 

једињењима 

-знају физичка и 

хемијска својства 

важнијих неметала 

-повезују својства 

неметала са њиховим 

положајем у периодном 

систему 

-знају да оксиди 

неметала који реагују 

са водом са њом граде 

киселине 

-знају да се киселине 

могу доказати помоћу 

индикатора 



широке потрошње, пре свега 

азотних ђубрива 

лабораторијских вежби 

-  Указује на велику примену киселина у свакодневном 

животу 

 

 

 

 

8 

 

4+3+

1 

 

 

 

 

 

МЕТАЛИ,  

ОКСИДИ 

МЕТАЛА И 

ХИДРОКС

ИДИ 

(БАЗЕ) 

 

-дискусија о својствима метала 

-планирање огледа 

-бележење резултата 

-решавање рачунских задатака 

-питања 

-самостално писање формула 

базних оксида и база 

-повезује 

-закључује 

 

-Наводи ученике да наброје физичка својства метала и 

да кажу у којим агрегатним стањима се налазе 

-Подстиче ученике да пишу формуле оксида  

метала,хидроксида 

-Разматра заступљеност метала у природи и пореди је 

са заступљеношћу неметала 

-Подстиче ученике да уоче повезаност метала са 

њиховим местом у периодном систему елемената 

-Испитује понашање метала са разблаженом 

сумпорном киселином 

-Показује да брзина корозије зависи од услова 

-Указује да оксиди неких метала граде хидроксиде, а да 

неки не реагују са водом 

-Препоручује и објашњава најефикасније методе 

заштите од корозије 

фронтални 

индивидуа

лни 

групни 

-знају основна физичка 

и хемијска својства 

метала 

-повезују својства 

метала са њиховим 

положајем у периодном 

систему 

-знају која својства 

метала одређују 

њихову примену 

-знају да оксиди 

неметала који реагују 

са водом  граде 

хидроксиде 

-знају да се хидроксиди 

могу доказати помоћу 

индикатора 

5 

3+1+

1 

СОЛИ 

 

-дискутује о својствима соли 

-планира огледе 

-бележи резултате 

-решава 

рачунске задатке 

-поставља питања 

-пише формуле соли 

 

 

-Помаже ученицима да закључе који је основни 

састојак физиолошког раствора – инфузије 

-Подсећа  ученике како се пишу формуле оксида, база 

и киселина. 

-Сугерише ученицима да се формуле соли пишу преко 

валенци 

-Подстиче ученике на логичко размишљање, које ће им 

омогућити да схвате на чему се заснива реакција 

неутрализације 

-Наводи ученике да закључе шта се то налати у пијаћој, 

а не налази у дестилованој води. 

-Ствара наставне ситуације у којима развија креативно 

мишљење ученика и омогућава да ученици повезују 

градиво географије и ситуације из свакодневног 

живота   

фронтални 

индивидуа

лни 

групни 

-разликују својства 

оксида неметала и 

метала и повезују 

киселине и хидроксиде 

са одговарајућим      ?   . 

-разумеју 

електролитичку 

дисоцијацију 

-знају шта су соли и 

шта је неутрализација 

-уочавају везу између 

оксида, киселина и 

хидроксида и соли  и да 

зна пртактичну 

примену основних 

класа неорганских 

једињења 

  -дискусија о својствима раствора   фронтални  



 

 

3 

2+1+

0 

 

 

ЕЛЕКТРО

ЛИТИЧКА 

ДИСОЦИЈ

АЦИЈА 

КИСЕЛИН

А,БАЗА И 

СОЛИ 

.  

 

киселина, хидроксида и соли 

-планира и изводи огледе 

-припрема извештаје о 

резултатима провере особина и 

способности електролита  

-решава 

рачунске задатаке 

-Учествује у дискутовању резултата огледа са 

учеником и помаже ученику да разврста растворе у 

киселе , базне и неутралне 

-Упућује ученика на коришћење интернета и других 

извора информација и развија истраживачки дух код 

ученика 

-Скреће пажњу ученицима на повезаност оксида, база , 

киселина и соли 

-Подстиче ученике да закључе шта је рН скала и 

вредност скрећући им пажњу на рекламе и средства за 

негу и личну хигијену 

-Демонстрира мерење рН фактора  

 

групни 

у пару 

2 

1+1+

0 

УВОД У 

ОРГАНСК

У ХЕМИЈУ 

Прикупља податке 

-претражује интернет и користи 

различите материје 

-дискутује 

-Упућује ученика на коришћење интернета и других 

извора информација и развија истраживачки дух код 

ученика 

 

фронтални 

групни 

у пару 

-знају шта су органска 

једињења и која су 

њихова основна 

својства 

 

 

 

 

 

 

12 

7+4+

1 
 

 

 

УГЉОВОД

ОНИЦИ 

 

  

-прикупља 

податке 

-претражује и користи различите 

материје 

-дискутује 

 

-Анимира ученике да праве разлику у писању алкана, 

алкена и алкина, користећи моделе 

-Упућује ученике да увиде разлику у реактивности 

угљоводоника и схвате да је то последица различите 

структуре 

-Подстиче ученике да повезују знања из других 

предмета са темама у настави хемије 

-Показује да је n-хексан неполарна супстанца која се 

раствара у неполарним растварачима 

-Наглашава велику примену полимера у свакодневном 

животу 

-Скреће пажњу на проблеме загађења животне средине 

пластичним масама 

 

 

 

фронтални 

групни 

у пару 

-разумеју разлику 

између засићених, 

незасићених и 

ароматичних 

угљоводоника 

-разликулу алкане, 

алкене и алкине на 

основу молекулске и 

структурне формуле и 

назива 

-знају основна физичка 

и хемијска својства 

угљоводоника 

-разумеју структуру 

изометрије 

-знају главне природне 

изворе 

угљоводоникових 

једињења идеривате 

нафте 
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5+3+

1 

ОРГАНСК

А 

ЈЕДИЊЕЊ

А СА 

КИСЕОНИ

КОМ  
 

 

 

-дискусија о познатим 

угљоводоницима 

-планирање и извођење огледа 

-бележење резултата 

-уређење радног места 

-претраживање интернета ради 

прикупљања информација 

-Поставља питања која омогућавају ученицима да 

схвате да функционална група условљава физичка и 

хемијска својства органских једињења 

-Упозорава на штетност алкохола по организам 

-Мотивише ученике да праве презентације о 

алкохолизму као великом проблему у савременом 

друштву 

-Подстиче ученике да повезују пређашње знање и 

користе га функционално 

-Упутити ученике у истраживање употребе 

кисеоничних органских једињења у свакодневном 

животу 

фронтални 

индивидуа

лни 

групни 

у пару 

-знају функционалну 

групу алкохола и како 

се именују 

-разумеју како 

хидроксилна група 

одређује физичка и 

хемијска својства 

алкохола 

-знају добијање, 

физичка и хемијска 

својства етанола 

-знају практичну 

примену и штетна 

дејства алкохола 

-знају генетску везу 

измењу алкохола и 

органских киселина 
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7+4+

1 

 

БИОЛОШ

КИ 

ВАЖНА 

ОРГАНСК

А 

ЈЕДИЊЕЊ

А 

 

 

-посматрање својства супстанци 

и промена у огледу 

-анализа резултата огледа 

-прикупљање података 

-извођење закључака 

-решавање  задатака 

 

-Указује на веома важну улогу витамина, масти и уља, 

угњених хидрата у људском организму 

-Повезује масти и уља са естрима и скреће пажњу да су 

масти и уља по хемијском саставу естри 

-Истиче неопходност повезивања градива различитиг 

предмета 

-Упозорава на штетност прекомерног уношења масти и 

уља и угљених хидрата 

-Подсећа ученике на градиво из седмог разреда и 

постављањем питања повезује смеше и шећере 

-Указује на веома битну улогу протеина у важним 

прооцесима у организму 

-Истиче велики значај витамина у исхрани и наводи 

ученике да кажу које су намирнице богате витамином 

це и сл. 

фронтални 

индивидуа

лни 

групни 

-знају шта су масти и 

уља 

-разумеју основна 

хемијска својства масти 

и уља 

-знају улогу масти и 

уља у живим 

системима 

-знају шта су угљени 

хидрати 

-разликују 

моносахарине 

-знају разлику између 

сахарозе и           шећера 

-знају улогу протеина у 

живим бићима  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЕМИЈА 

-претражује и користи различиту 

литературу 

-фирмулише објашњења за 

правилности уочене међу 

прикупљеним подацима 

 

- Упознаје ученике са најчешћим загађивачима ваздуха, 

воде и земљишта 

- упозорава ученике на алармантну ситуацију по 

питању загађења у нашој земљи 

фронтални 

индивидуа

лни 

у пару 

групни 

- знају који је значај 

безбедног поступања са 

супстанцама, начине 

њиховог правилног 

складиштења у циљу 



 

 

 

 

4 

 

 

2+2+

0 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ  
 

 

 

-изводи закључке 

-дискутује 

- Даје идеје  и инструкције за мини пројекат о заштити 

животне средине 

- Организује  акцију шишћења школског дворишта  

заштите животне 

средине 

-Израђују  мини 

пројекте вазане  за 

заштиту животне 

средине 

 

 

 

 

 

Начин остваривања програма (методе и технике) 

 

-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 вестина 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. 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

 

Назив теме – 

области 
Довољан 2 Добар 3 Врло добар 4 Одличан 5 

Неметали,  

оксиди неметала  

и киселине 

Основна физичка у хемијска 

својства неметала  

Практичне примена неметала 

Да препозна најважније 

неметале на основу њихових 

физичких и хемијских својстав 

Да на основу формуле именује 

неорганска једињења оксиде и 

киселине 

Докаже базне особине  

Да на основу назива оксида и  

киселина састави формулу 

ових супстанци 

Пише једначине анализе и 

синтезе бинарних једињења 

Експерименталним путем 

испита растворљивост и 

хемијску реакцију киселих  

оксида са водом 

 

Хемијска својства киселих 

оксида, (реакције са водом,  

хидроксидима) 

Испита најважнија својства 

киселина – реакцију са 

металима и карбонатима 

 

Да општа својства киселина 

зависе од њихове структуре 

(реакције са хидроксидима, 

металима, карбонатима, 

бикарбонатима и базним 

оксидима) 

Да су физичка и хемијска својства 

неметала одређена структуром 

њихових атома или молекула 

 

Метали, оксиди  

метала  

и хидроксисди  

(базе) 

Oсновна физичка у хемијска 

својства метала  

Везу између својстава метала 

и њихове практичне примена 

Да препозна метале (Na, Mg, 

Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au ) на 

основу њихових својстава 

Да на основу формуле именује 

класе неорганских једињења  

Пр. оксида, киселина, база 

Да зна да напише формулу 

оксида, и хидроксидаNa, Ca, 

Да на основу назива оксида и  

хидроксида састави формулу 

ових супстанци 

Пише једначине анализе и 

синтезе бинарних једињења 

Експерименталним путем 

испита растворљивост и 

хемијску реакцију базних  

оксида са водом 

Да су физичка и хемијска 

својства метала одређена 

структуром њихових атома  

Хемијска својства базних 

оксида, (реакције са водом,  

киселинама) 

Да општа својства база зависе 

од њихове структуре (реакције 

са киселинама и киселим 

оксидима оксидима) 

 

Да општа својства база зависе од 

њихове структуре (реакције са 

киселинама и киселим оксидима 

оксидима) 

 



Mg, Al 

Докаже базне особине  

Соли 

Формуле натријум хлорида и 

натријум карбоната 

Да испитају растворљивост 

соли  

Из којих се јона граде соли 

 

Зна шта је неутрализација  

Пише простије реакције за 

добијање соли директном 

синтезом из елемената 

Да физичка и хемијска 

својства соли зависе од 

њихове структуре 

Изведу реакцију 

неутрализације 

 

Зна реакције соли са киселинама 

и базама и реакције метала са 

киселинама у којима настају соли 

и издваја се гас водоник 

Зна генетску везу између 

киселина, база и соли 

Електролитичка 

дисоцијација  

киселина, база  

и соли 

Зна шта је електролитичка 

дисоцијација 

Зна шта су електролити и да 

су јони у ратсвору 

електролита носиоци 

наелектрисања и одговорни за 

проводљивост 

Пише електролитичку 

дисоцијацију база, киселина и 

соли 

Зна да напише електролитичку 

дисоцијацију вишебазних 

киселина по фазама 

Зна који су јаки, а који слаби 

електролити  

Зна да су јаки електролити 

потпуно дисосовани на јоне, а 

слаби нису 

Угљоводоници 

Зна основне особине 

угљоводоника и њихову 

поделу, као и практичну 

примену 

Пише формуле првих десет 

алкана у хомологом низу и зна 

да их именује 

Пише формуле првих пет 

алкена и алкина у хомологом 

низу и зна да их именује 

Зна да представи изомерију 

низа и изомерију положаја 

Пише једначине хемијских 

реакција сагоревања 

угљоводоника  

Зна за примарне, секундарне, 

терцијарне и кватернерне 

угљеникове атоме 

Зна да представи реакцију 

супституције  и адиције 

Зна да представи реакције за 

добијање метана, етена, етина 

 

Разуме и представља реакцију 

полимеризације 

Зна да су реакције појединих 

класа угљоводоника условљене 

везом у молекулу, која је њихова 

функционална група 

Органска 

једињења  

са кисеоником 

Формуле, називе и фун. групе, 

физичка и хемијска својстав 

најважнијих  алкохола, 

алдехида, кетона, карб. 

киселина и естара 

Практичну примену и значај 

поменутих једињења 

Пише једначине хемијских 

реакција сагоревања алкохола 

Зна да предтави изомерију код 

алкохола 

Хемијске реакције алкохола, 

карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и 

естара 

 

 

Видове практичне примене 

алкохола, карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара 

на основу својстава која имају 

Биолошки Физичка својства (агрегатно Најважније улоге масти и уља Основну структуру молекула Да разуме основна хемијска 



важна органска 

једињења 

стање и растворљивост) масти 

и уља, угљених хидрата, 

протеина 

Примере заступњености ових 

једињења у намирницама 

, угљених хидрата и протеина 

у живим организмима 

 

који чине масти и уља, угљене 

хидрате, протеине 

 

својства масти и уља 

(сапонификацију и хидролизу), 

угљених хидрата и протеина 

 

Хемија животне  

средине 

Значај безбедног поступања са 

супстанцама, начине њиховог 

правилног складиштења у 

циљу заштите животне 

средине 

  Израда мини пројеката вазаних за 

заштиту животне средине 

Експеримент 

Да рукују основном опремом 

за експериментални рад и 

супстанцама 

Изведе експеримент према 

датом упутству 

 

Да прикупе податке 

посматрањем и мерењем и да 

при том користи одговарајуће 

инструменте 

Табеларно и графички 

прикаже резултате 

Изводи једноставна 

уопштавања и 

систематизацију резултата 

Препозна питање, проблем 

који се може ексериментално 

истражити 

Постави хипотезе 

Планира и изведе експеримент за 

тестирање хиопотезе 

Донесе релевантан закључак на 

основу резултата добијених у 

експерименту 

 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

 

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 ученици упознају са техничко-технолошки развијеним окружењем, стекну основну техничку и 

информатичку писменост, развију техничко мишљење, техничку културу рада. 

Задаци предмета су стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада наставе техничког и информатичког образовања 

сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе техничког и информатичког образовања буду у пуној мери реализовани, као и да ученици:  

- стекну основно техничко и информатичко образовање и васпитање, 

- стекну основна техничко-технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се за њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу, 

- сазнају основни концепт информационо-комуникационих технологија (ИКТ), 

- сазнају улоге ИКТ у различитим струкама и сферама живота, 



- упознају рад на рачунару, 

- 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 сопственом 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, цртежи), 

- стекну знања за коришћење мерних инструмената, 

- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија, 

- препознају ограниченост природних ресурса, 

- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору, 

- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе), 

- израде или примене једноставнији програм за управљање преко рачунара, 

- упознају економске, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и њихов значај на развој друштва, 

- примењују мере и средства за личну заштиту при раду, 

- знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења, 

- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу своју будућу професију. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да:  

- прошире знања о основним командама оперативног система, 

- прошире знања о коришћењу интернета и електронске поште, 

- прошире знања о коришћењу основних програма за обраду текста, табела и слике, 

- обуче се за припрему презентација, 

- упознају подсистеме електроенергетског система, 

- стекну појам о дистрибуцији електричне енергије, 

- упознају електроинсталациони материјал и елементе према стандардима наведених електроматеријала, 

- упознају основне електротехничке симболе, 

- науче да читају електротехничке шеме, а једноставније да користе у практичном раду, 

- стекну основна практична знања и умења у састављању електричних струјних кола, 

- упознају основне делове електротермичких и електродинамичких апарата и уређаја у домаћинству, 

- науче да правилно користе електричне уређаје и апарате, 

- упознају основне електронске елементе, 

- науче симболе и шеме у електроници, 

- схвате принципе рада телекомуникационих и аудиовизуелних уређаја у домаћинству, 



- развијају конструкторске способности израдом и склапањем модела електротехничких и електронских уређаја и апарата према одговарајућим 

шемама. 

 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

(2 ЧАСА СЕДМИЧНО, 68 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ) 

VIII разред 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА БРОЈ ЧАСОВА ОБРАДА ВЕЖБА УТВРЂИВАЊЕ 

1. ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 16 7 9 0 

2. 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ 

ИИНСТАЛАЦИЈЕ 
10 5 4 1 

3. ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ 14 7 6 1 

4. ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА 12 6 5 1 

5. ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ - МОДУЛИ 16 1 14 1 

 У К У П Н О  68 26 38 4 

 

 

 

 

 

 

 



Редни 

број 

теме 

Број 

часова 
Садржај програма 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

Оперативни задаци 

извођења програма 

1. 16 
ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

-Овладавају практичном 

применом рачунара у решавању 

различитих задатака: обрадом 

текста, података, табела, графике. 

-Уче о модемској вези, интернету 

и приступу светској рачунарској 

мрежи (www), коришћење 

интернета, електронска пошта 

- Упознају и цртају симболе који 

се користе при изради цртежа и 

електричних шема, као 

најосновније цртеже и шеме 

електричних струјних кола 

-Употребљавају прибора, упознају 

се са могућностима употребе 

једноставнијих софтвера за израду 

техничких цртежа и шема 

-Учиихда овладају практичном 

применом рачунара у решавању 

различитих задатака: обрадом 

текста, података, табела, 

графике. 

-прича и практично показује о 

модемској вези, интернету и 

приступу светској рачунарској 

мрежи (www), коришћење 

интернета, електронска пошта 

- Упознаје ученике са 

симболима који се користе при 

изради цртежа и електричних 

шема, као најосновније цртеже и 

шеме електричних струјних 

кола 

-Упознаје ученике са 

могућностима употребе 

једноставнијих софтвера за 

израду техничких цртежа и 

шема 

-Фронтални. 

-

Индивидуални, 

-Групни 

-Да ученици овладају 

практичном применом 

рачунара у решавању 

различитих задатака: 

обрадом текста, података, 

табела, графике. 

- Посебна пажња у овом 

разреду је посвећена 

модемској вези, интернету и 

приступу светској 

рачунарској мрежи (www), 

коришћење интернета, 

електронска пошта 

- Упознати симболе који се 

користе при изради цртежа и 

електричних шема, као 

најосновније цртеже и шеме 

електричних струјних кола 

- Поред употребе прибора, 

ученике упознати са 

могућностима употребе 

једноставнијих софтвера за 

израду техничких цртежа и 

шема 

2. 10 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 

МАТЕРИЈАЛИ И 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

- Упознају се са 

електроинсталационим 

материјалима и прибором  

-Конструјишу струјна кола 

-Уочавају разлике између 

електроинсталаци 

они материјали и прибор - 

својства и примена (проводници, 

суперпроводници, изолатори, 

прекидачи, утикачи, сијалична 

- Упознаје  ученике са 

електроинсталационим 

материјалом и прибором 

-Показује електроинсталаци 

они материјали и прибор 

(проводници, суперпроводници, 

изолатори, прекидачи, утикачи, 

сијалична грла, осигурачи, 

електрично бројило, уклопни 

сат). 

-Фронтални. 

-

Индивидуални, 

 

- Упознавање 

електроинсталационог 

материјала и прибора 

најефикасније се може 

остварити применом у 

различитим конструкцијама 

струјних кола 

- Електроинсталаци 

они материјали и прибор - 

својства и примена 



грла, осигурачи, електрично 

бројило, уклопни сат). 

- Упознају се са могућим 

нежељеним последицама дејства 

струје, начином заштите од 

струјног удара и пружање прве 

помоћи. 

- Упознаје ученике са могућим 

нежељеним последицама дејства 

струје, начином заштите од 

струјног удара и пружање прве 

помоћи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(проводници, 

суперпроводници, 

изолатори, прекидачи, 

утикачи, сијалична грла, 

осигурачи, електрично 

бројило, уклопни сат). 

- Упознати ученике са 

могућим нежељеним 

последицама дејства струје, 

начином заштите од струјног 

удара и пружање прве 

помоћи. 

3. 14 
ЕЛЕКТРИЧНЕ 

МАШИНЕ И 

УРЕЂАЈИ 

-  Упознају електротермичке 

апарате и уређаје у домаћинству 

решо, пегла, грејалице, а затим 

упознати и сложеније као што су 

штедњак, пећ, бојлер. 

- Упознају конструкције релеа 

упознати примену електромагнета 

и у другим уређајима који раде на 

сличном принципу као што је 

електрично звонце, дизалица 

- Упознају се са електричним 

машинама (генератор, 

електромотор) и њихове примене 

код аутомобила и апарата за 

домаћинство захтева одговарајуће 

техничке услове за реализацију 

- Упознају основне делове и 

принципе рада 

електромеханичких (вентилатор, 

бушилица ..), електротермичко-

механичких уређаја у 

домаћинству (фен за косу, 

калорифер, клима уређај...) 

- Уче ученике о 

електротермичким апаратима и 

уређајима у домаћинству почев 

од једноставнијих као што су 

решо, пегла, грејалице, а затим 

упознати и сложеније као што 

су штедњак, пећ, бојлер. 

-Упознају ученике са 

конструкцијом релеа, применом 

електромагнета и у другим 

уређајима који раде на сличном 

принципу као што је електрично 

звонце, дизалица 

- Упознавање ученика са 

електричних м машинама 

(генератор, електромотор) и 

њихове примене код аутомобила 

и апарата за домаћинство 

захтева одговарајуће техничке 

услове за реализацију 

- Упознавање са основним 

деловима и принципима рада 

електромеханичких (вентилатор, 

-Фронтални. 

-

Индивидуални, 

 

-  Упознавање 

електротермичких апарата и 

уређаја у домаћинству 

почети од једноставнијих као 

што су решо, пегла, 

грејалице, а затим упознати и 

сложеније као што су 

штедњак, пећ, бојлер. 

- Упознавањем конструкције 

релеа упознати примену 

електромагнета и у другим 

уређајима који раде на 

сличном принципу као што 

је електрично звонце, 

дизалица 

- Упознавање електричних 

машина (генератор, 

електромотор) и њихове 

примене код аутомобила и 

апарата за домаћинство 

захтева одговарајуће 

техничке услове за 

реализацију 



бушилица ..), електротермичко-

механичких уређаја у 

домаћинству (фен за косу, 

калорифер, клима уређај...) 

- Електротехнички апарати и 

уређаји у домаћинству. 

Упознати основне делове и 

принципе рада 

електромеханичких 

(вентилатор, бушилица ..), 

електротермичко-

механичких уређаја у 

домаћинству (фен за косу, 

калорифер, клима уређај...) 

 

4. 12 
ДИГИТАЛНА 

ЕЛЕКТРОНИКА 

-Уче о основама на којима је 

заснована аналогна технологија 

која је на заласку примене и 

основе дигиталне технологије која 

је у све већој примени 

-Сазнају предности дигиталне 

технологије над аналогном 

-Сазнају нешто ново о  основним 

деловима рачунара: матична 

плоча, процесор, меморија, 

интерфејс, модем. 

- Сазнају зашто је урађен прелазак 

аналогне на дигиталну технику, 

телекомуникације и 

аудиовизуелна средства (радио и 

ТВ), мобилна телефонија, ГПС 

системи, интернет и кабловска 

телевизија 

-Упознаје ученике са основама 

на којима је заснована аналогна 

технологија која је на заласку 

примене и основе дигиталне 

технологије која је у све већој 

примени 

- Објашњава предности 

дигиталне технологије над 

аналогном 

-Представља основне делове 

рачунара: матична плоча, 

процесор, меморија, интерфејс, 

модем. 

- Објашљава разлоге за прелазак 

аналогне на дигиталну технику, 

телекомуникације и 

аудиовизуелна средства (радио 

и ТВ), мобилна телефонија, ГПС 

системи, интернет и кабловска 

телевизија 

-Фронтални, 

-

Индивидуални, 

-Рад у пару. 

 

- упознати ученике са 

основама на којима је 

заснована аналогна 

технологија која је на 

заласку примене и основе 

дигиталне технологије која је 

у све већој примени 

- Објаснити предности 

дигиталне технологије над 

аналогном 

- У том светлу представити 

основне делове рачунара: 

матична плоча, процесор, 

меморија, интерфејс, модем. 

- прелазак аналогне на 

дигиталну технику, 

телекомуникације и 

аудиовизуелна средства 

(радио и ТВ), мобилна 

телефонија, ГПС системи, 

интернет и кабловска 

телевизија 



 

 

 

 

 

 

 

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА 

Информатичке технологије - наставни садржаји се реализују у континуитету са претходним годинама. С обзиром да су основне школе са веома 

неуједначеним нивоом опреме како хардвером тако и софтвером, ову наставну тему треба прилагодити датим условима. Треба настојати да ученици 

овладају практичном применом рачунара у решавању различитих задатака: обрадом текста, података, табела, графике. У индивидуалном прилазу 

омогућити нивелацију општеобразовних информатичких знања и компетенција. Посебна пажња у овом разреду је посвећена модемској вези, интернету 

и приступу светској рачунарској мрежи (www), коришћење интернета, електронска пошта. За реализацију садржаја везаних за управљање помоћу 

персоналних рачунара (серијски и паралелни улаз, излаз, комуникација персоналних рачунара са окружењем), неопходно је обезбедити одговарајуће 

моделе.Упознати симболе који се користе при изради цртежа и електричних шема, као најосновније цртеже и шеме електричних струјних кола. Поред 

употребе прибора, ученике упознати са могућностима употребе једноставнијих софтвера за израду техничких цртежа и шема. 

Електротехнички материјали и инсталације представљају практичну примену претходних садржаја о материјалима и графичким комуникацијама. 

Упознавање електроинсталационог материјала и прибора најефикасније се може остварити применом у различитим конструкцијама струјних кола. 

Електроинсталациони материјали и прибор - својства и примена (проводници, суперпроводници, изолатори, прекидачи, утикачи, сијалична грла, 

осигурачи, електрично бројило, уклопни сат). Ову област реализовати тако да се оствари логична и функционална целина са садржајима који су 

изучавани претходних година. Водити рачуна да се ради само са напонима до 24 в. Посебне могућности пружају адекватни софтвери који омогућавају 

конструкцију различитих струјних кола у виртуелном облику. Опасности и заштита од струјног удара. Упознати ученике са могућим нежељеним 

последицама дејства струје, начином заштите од струјног удара и пружање прве помоћ 

Електричне машине и уређаји - као област реализује се у тесној корелацији са наставним садржајима физике, посебно са аспекта закона 

електротехнике на којима су засновани разни уређаји на електротермичком или електромагнетном дејству електричне струје. Тежиште је на 

производњи, трансформацији и преносу електричне енергије. Део садржаја посветити алтернативним изворима електричне енергије. Упознавање 

електротермичких апарата и уређаја у домаћинству почети од једноставнијих као што су решо, пегла, грејалице, а затим упознати и сложеније као што 

су штедњак, пећ, бојлер. Упознавањем конструкције релеа упознати примену електромагнета и у другим уређајима који раде на сличном принципу као 

5. 16 
ОД ИДЕЈЕ ДО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ - 

МОДУЛИ 

-Уче да изврше практичну израду 

електричних кола - експеримент - 

истраживање, од конструкторског 

материјала и симулација 

коришћењем рачунарског 

софтвера 

-Показују иводе час практичне 

израде електричних кола - 

експеримент - истраживање, од 

конструкторског материјала и 

симулација коришћењем 

рачунарског софтвера 

-Фронтални, 

-

Индивидуални, 

-Рад у пару, 

-Групни. 

- Практична израда 

електричних кола - 

експеримент - истраживање, 

од конструкторског 

материјала и симулација 

коришћењем рачунарског 

софтвера 



што је електрично звонце, дизалица и др. Упознавање електричних машина (генератор, електромотор) и њихове примене код аутомобила и апарата за 

домаћинство захтева одговарајуће техничке услове за реализацију. Ту се пре свега мисли на разне цртеже, шеме, моделе, узорке, пресеке као и на 

мултимедијалне презентације.Електротехнички апарати и уређаји у домаћинству. Упознати основне делове и принципе рада електромеханичких 

(вентилатор, бушилица ..), електротермичко-механичких уређаја у домаћинству (фен за косу, калорифер, клима уређај...) 

Дигитална електроника - упознати ученике са основама на којима је заснована аналогна технологија која је на заласку примене и основе дигиталне 

технологије која је у све већој примени. Објаснити предности дигиталне технологије над аналогном. Упознати основне електронске елементе, логичка 

кола, интегрисана електронска кола. У том светлу представити основне делове рачунара: матична плоча, процесор, меморија, интерфејс, модем. 

Електронски уређаји у домаћинству - прелазак аналогне на дигиталну технику, телекомуникације и аудиовизуелна средства (радио и ТВ), мобилна 

телефонија, ГПС системи, интернет и кабловска телевизија. 

Од идеје до реализације - модули. У складу са интенцијама документа "Европске димензије у образовању" у којој се наводи "Циљ основне школе је да 

обезбеди ученицима основу за наредне нивое образовања, да оспособи ученике да користе и усмеравају своје искуство из света око себе како би и даље 

развијали своје психомоторне вештине.." као и ... "развијање и коришћење облика рада који омогућава индивидуални прилаз настави и учења и, 

истовремено стварање услова за заједничко учење; унапређење учења путем открића; подршка пројектном раду уз учењу који се заснива на 

инердисциплинарним глобалним темама" настава техничког образовања организује се кроз модуле могућност индивидуализације и диференцијације 

наставе. У реализацији ове теме оставља се могућност да ученици изразе своје личне афинитете, способности, интересовања па и пол како би се 

определили за неку од понуђених области: Практична израда електричних кола - експеримент - истраживање, од конструкторског материјала и 

симулација коришћењем рачунарског софтвера; Практични примери управљања помоћу рачунара; Моделовање електричних машина и уређаја, 

аутоматских система и робота. Исто тако могуће је изабрати интензивнији рад за обраду текста, података, табела, графика и анимације, припрема 

презентација. За сваку активност за коју се ученици определе раде по алгоритму од идеје до реализације. 

У осмом разреду ученик треба да:  

- самостално користи готове програме у решавању једноставних проблема помоћу рачунара; 

- уме да се укључи у рачунарску мрежу; 

- уме да читају једноставније шеме код којих су примењени основни електротехнички и електронски симболи; 

- зна намену техничко-технолошке документације у електротехници и електроници; 

- зна састав електричне кућне инсталације и све значајне елементе у њој, кварове који се могу догодити; 

- правилно користи електричне и електронске уређаје у домаћинству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

 

Циљ физичког васпитања – изабраног спорта остварује се путем следећих организационих облика рада: 

 Часови физичког васпитања ; 

 Обавезне спортске активности ученика; 

 Специјално физичко вежбање; 

 Летовање, зимовање, излети; 

 Пешачење, оријентација, игре у природи; 

 Школска спортска такмичења 

 

 

 

Наставни  садражај Број  часова Број  часова обраде 
Број  часова 

увежбавања 

Број  часова 

провере 

Атлетика 18 1 8 9 

Гимнастика 18  11 7 

Спортска игра 26  23 3 

Народни плес 4 1 2 1 

Тестирање 2   2 

                                        Укупно 68 2 44 22 

 



Број 

часова 

Садржај 

програма 

Активности ученика у  

образовно-васпитном 

раду 

Активности наставника у  

образовно-васпитном 

раду 

Основни облици 

извођења 

 програма 

Опоративни задаци извођења 

програма 

18 Атлетика 

-дискусија 

-ходање 

-трчање 

-вежбање 

-такмичење 

-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 

 

18 

 

Гимнастика 

-вежбање 

-дискусија 

-ходање 

-трчање 

-упоређивање 

 

-демонстрација вежби  

-асистенција при 

извођењу вежбе 

-дискусија 

-корекција вежби 

 

-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 

 

 

13 

 

 

Одбојка 

-вежбање 

-дискусија 

-такмичење 

-сарадња са осталим 

ученицима у 

демонстрацији игре 

-суђење 

-дискусија 

 

-индивидуални 

-фронтални 

-рад у групи 

- формирање морално-вољних 

квалитета личности 

- развој и усавршавање моторичких 

способности 

13 Кошарка 

-вежбање 

-дискусија 

-такмичење 

-сарадња са осталим 

ученицима у 

демонстрацији игре 

-суђење 

-дискусија 

 

индивидуални 

-фронтални 

-рад у групи 

- формирање морално-вољних 

квалитета личности 

- развој и усавршавање моторичких 

способности 

4 
 

Народне игре 

-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 

 

2 

 

 

Тестирања 

-вежбање 

-дискусија 

-упоређивање 

-мерење 

-анализирање 

-упоређивање 

-индивидуални - подстицање раста, развоја 

- развој и усавршавање моторичких 

способности  



 

 

 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ и задаци: 

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

ангажован живот у демократском друштву. 

Задаци су: 

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

као и циљеви наставе грађанског васпитања буду у пуној мери реализовани; 

-разумевање концепта универзалности права детета; 

-стицање знања о узроцима различитог степена остварености права детета у савременом свету; 

-подстицање развоја критичког односа према појавама злоупотребе права детета; 

-упознавање са неопходним условима за остваривање најбољег интереса детета; 

-упознавање са местом, улогом и значајем међународних организација које се у свом раду баве унапређивањем положаја деце; 

-упознавање са местом, улогом и значајем институција и организација које се у свом раду баве унапређивањем положаја деце у Србији; 

- упознавање са националним законодавним оквиром чији је циљ заштита интереса деце; 

-разумевање места, улоге и одговорности државе, друштва, породице и детета у унапређивању положаја деце у једном друштву; 

-индетификовање особина, знања и вештина код деце које су значајне за њихову активну улогу у унапређивању положаја деце у друштву; 

-разумевање улоге и значаја медија у савременом друштву; 

-унапређивање вештина критичког разматрања информација добијених преко различитих медија; 

-упознавање са уулогом медија у креирању слике детета у друштву. 

 

 

 



Садржаји програма Број часова Активности 

ученика 

Активности наставника Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Увод 2 

 

 

-самостално 

закључује 

-разговара 

-изражава 

мишљење 

-критички 

анализира 

 

- организује групни облик 

рада 

-упућује на сарадњу 

-усмерава 

-подстиче креативност 

-дели одговорност 

-процењује залагање 

ученика 

 

 

 

 

-групни 

-рад у пару 

-фронтални 

- упознавање ученика са 

планом и програмом 

- упознавање ученика са 

нормама и критеријумима 

за оцењивање 

Деца у савременом 

свету 
18 

 

 

-самостално 

закључује 

-разговара 

-изражава 

мишљење 

-критички 

анализира 

дискутује 

организује групни облик 

рада 

-упућује на сарадњу 

-усмерава 

-подстиче креативност 

-дели одговорност 

-процењује залагање 

ученика 

 

 

-групни 

-рад у пару 

-фронтални 

-анализа положаја деце у  

Србији 

-схватање значаја 

националних и локалних 

организација 

-развијање способности 

критичког просуђивања  



Медији у 

савременом свету 
11 

-дискутују 

учествују у 

радионици 

 

-самостално 

закључује 

-разговара 

-изражава 

мишљење 

-критички 

анализира 

дискутује 

упућује на сарадњу 

-усмерава 

-подстиче креативност 

-дели одговорност 

-процењује залагање 

 

 

-групни 

-рад у пару 

-фронтални 

-разумевање и тумачење 

медијс изражавање 

мишљења 

-оспособљавање за групни 

облик рада 

-обучавање техникама 

групног облика рада 

-развијање способности 

критичког просуђивања ких 

порука 

Завршни део 3 

разговара 

-изражава 

мишљење 

-критички 

анализира 

дискутује 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

води групну дискусију 

 

 

 

-групни 

-рад у пару 

-фронтални 

- ученичко процењивање 

знања и вештина које су 

стекли 

 

Начин остваривања програма: 

Програм осмог разреда наставља развојни правац предмета Грађанско васпитање у другом циклусу основне школе са фокусом на положај детета у 

савременом друштву.  

Начини и методе реализације програма су исти они који су већ коришћени у оквиру овог предмета. И даље се негује и развија процес сазнавања кроз 

активно учење, односно кроз пуну партиципацију ученика, учење од других и заједно са другима, као и учење за живот уз коришћење искустава 

ученика. У складу са развојним карактеристикама ученика осмог разреда све чешће се могу користити сложенији начини рада као што су дискусија, 

аргументовање, дебата, анализа случаја и поређење. Неки од садржаја посебно су погодни  за рад у малим групама или паровима. 

 

 

 

 

 

 



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 остварењу 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 бр. 

час 

Aктивности у образовном васпитном 

раду 

Oсновни облици 

извођења 

програма 

Cиљеви и задaци садржаја 

програма 

Учење о личности на основу 

православне триадологије 

4  Излагање учења православних отаца у 

контексту триадологије. Василије Велики, 

григорије Богослов 

Фронтални 

групни 

индивидуални 

деловито знање да је метафизичко 

начело постојања Бог, односно да 

истинско биће теба тражити у Богу 

који је Света Тројица 

Разлика имеђу природе и 

личности у Богу 

2 Излагање учења православних отаца у 

контексту триадологије. Василије Велики, 

григорије Богослов .  

Указивање на својства Божанске природе и 

сјојства створене природе 

Фронтални 

групни 

индивидуални 

Да се створи свет да постоје 

разлике измећу природе и личности 

Онтнолошке последице 

православне традиологије по 

човека и створен свет 

8личност као носилац 

постојања природе) 

4 Искуство љубави према једној личности и 

искуство губитка те личности 

Пример како мајка гледа на губитак свог 

детета, а како гледају други 

Фронтални 

групни 

индивидуални 

Целовито знање да је онтолошко 

начело на основу православног 

учења о Богу као Св. Тројицу, а не 

природа 

- запажање да је личност носилац 

постојања природе 

Човек као личност (личност 

као заједница) 

3 Објашњење да је човек створен као икона 

Божија и да треба да превазиђе смрт 

Фронтални 

групни 

индивидуални 

Уоче да у хришћанској онтологији 

нема сукоба и искључивости 

између једног и многих 

Сједињење трварне и 

нетварне природе у једној 

личности Христовој 

(халкидонски Четврти 

Васељенски сабор и његове 

одлуке) 

3 Објашњење преко дефиниције са IV  

Васељенског сабора да личност може бити 

носилац постојања више природе 

фронтални  

групни 

индивидуални 

Целовито знање да је личност 

заједница слободе са другом 

личношћу 

Обожење створене природе у 

Христовој личности (личност 

као носилац постојања 

природе може имати више 

природа у себи) 

6 Објашњење преко дефиниције са IV  

Васељенског сабора да личност може бити 

носилац постојања више природе 

фронтални  

групни 

индивидуални 

Целовито знање о човеку као 

личности и његовом позиву да 

постоји на начин на који постоји 

Св. Тројица, ако жели да превазиђе 

ограничења своје природе, што се 

отварује у Христу, односно у 

Литургији 

Црква као тело христово 

8литургијска појава Цркве) 

6 Објашњење апостола Павла у 1. Кор.12 (О 

духовници даровима и јединству тела 

Христовог – Цркве) 

фронтални  

групни 

индивидуални 

Целовито знање о Цркви као 

заједници љубави где смо 

окупљени око Христа 



 

 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

 

Разумевање говора 

На крају осмог разреда, ученик треба да: 

-разуме наставников говор и његова упутства, 

-разуме краће усмене текстове(до 15 реченица и не дуже од 3 минута)које исказују говорници различитих стандардних варијета, на веч одређене и 

новоуведене теме у вези са свакодневним животом, ближим и даљим учениковим  окружењем и узрасно специфичним интресовањима, 

-разуме садржај текстова савремених музичких композиција исказаних једноставним језичким средствима, 

-у зависности од комуникативног циља ученик у тексту препознаје: 

а)његов општи садржај, 

б)важне информације (спецификоване и/или налогом захтеване) 

ц)суштину поруке и говорникову намеру, као и емоционални контекс. 

 

- уочавање да се јединство света и 

човека остварује у Христу на 

Литургији  

Будуће Царство Божије као 

узрок Цркве (последњи 

догађај Царства Божијег даје 

истинитост историјским 

догађајима) 

3 Објашњење на основу учења Св. Максима 

Исповедника 

- Узрок постојања света је у будућности 

фронтални  

групни 

индивидуални 

- Целовито знање да Бог поштује 

човекову слободу и да није одустао 

од првобитног циља због кога је 

створио свет – да се свет сједини с 

њим посретсвом човека и да тако 

живи вечно 

Светост и Царство Божије у 

православној иконографији 

3 - Примери непостојање сенки на иконама 

- Присуство апостола Павла при силаску 

Св. духа на апостоле и други 

фронтални  

групни 

индивидуални 

да уоче да православна 

иконографија приказује човека и 

природу онако како ће они 

изгледати у будћем Царству 

Божиојем 



Разумевање писаног текста 

Ученик треба да: 

-разуме општи смисао аутентичних и адаптираних текстова дужине до 150 речи(огласи, краћи извештаји и вести, брочуре,проспекти,сервисне 

информације,краће репортаже,интервјуи,стрипови) из домена већ обрађених и новоуведених тема у складу са узрастом и интересовањима(из домена 

свакодневног живота,ближег и даљег учениковог окружења,друштвених појава значајних за младе). 

-у зависности од комуникативног циља ученик у тексту препознаје и идентификује: 

а) његов општи садржај, 

б)важне информације(спецификоване и/или налогом захтеване), 

ц)суштину поруке и говорникову намеру, као и емоционални контекс. 

 

Усмено изражавање 

Ученик треба да: 

-једноставним језичким средствима(усвојеним речима,изразима,реченицама)да основне информације о себи, својој породици, свом окружењу, школи и 

друговима и осталим узрасно адекватним темама, као и да код саговорника распита о сличним информацијама. 

-уз наставникову помоћ и уз употребу усвојених језичких средстава води кратак разговор о познатим, већ обрађиваним темама. 

 

Писмено изражавање 

Ученик треба да: 

-записује кратке белешке на основу наставниковог излагања. 

-користи кратке контактне форме: разгледнице, електронска писма, кратка писма са садржајем личне природе. 

-користи кратке писане форме да оствари комуникативну ситуацију молбе, захваљивања, упита, прихватања и одбијања предлога(употребљавајући 

једноставна и усвојена језичка средства)- 

- самостално пише кратке саставе на познате, узрасно адекватне и блиске теме, дужине и до 70 речи. 

 

Медијација 

У  ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслин) који не могу да се споразумевају, ученик треба да: 

-усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и обрнуто 

- 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. 

 

 

 

Интеракција 

Ученик треба да: 

-реагује вербално или невербално на упутства и поставњена питања  у вези са конкретном ситуацијом; 

- поставља питања и одговара на њих; 

- изражава допадање или недопадање;нуди и прихвата понуду, позив или извињење; 



- учествује у комуникацији на часу и ван њега(у пару, у групи, итд); 

- тражи разјашњења када нешто не разуме; 

- остварује једноставну интеракцију уз поновно формулисање исказа и врши корекције. 

 

Знања о језику 

Ученик треба да: 

-препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом; 

- поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине; 

- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем страног језика; 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације(нпр. Фпрме учтивости=; 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима; 

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

- разуме значај употребе интернационализама; 

- примењује компезационе стратегије. 

 

Садржаји програма 

(теме) 

Број 

часова 

(трајање) 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Основни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

1.Школа 

-заједничке активности и 

интересовања у школи и 

ван ње 

 

1. ПРОЩАЙТЕ 

КАНИКУЛЫ! 

ЗДРАВСТВУЙ ШКОЛА! 

 

2.НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ  

ЛЕНИТЬСЯ 

8+7 -аудирање и разумевање 

кратких текстова и 

дијалога, као и 

рецептивно усвајање 

лексике. 

-читање 

-постављање питања и 

давање одговора 

-препричавање 

-певање 

-учествовање у 

лингвистичким и 

дактичким играма 

-писање и преписивање 

-активно учествовање у 

дијалозима на задату 

тему 

-слушање текстова с 

-прилагођавање говора 

наставника знањима 

ученика 

-постављање питања и 

корекција одговора 

-записивање кратких 

бележака на основу 

обрађеног текса 

-упућивање на писање 

кратких састава о школи, 

слободном времену и 

анализа тих текстова 

-вежбање правилног 

изговора и исправљање 

грешака у писању 

реченица у складу са 

граматичким нормама 

 

-монолог, 

-дијалог, 

-групни рад 

-рад у паровима 

 

-аудирање и разумевање 

кратких текстова и 

дијалога, као и рецептивно 

усвајање -схваћање значења 

поруке укључујући њене 

култоролошке и васпитне 

елементе који воде што 

боњој социјализацији 

ученика,-увођење новог 

лексичког материјала , 

–усвајање и коришћење 

познатих граматичких 

структура и обрнуто,  

-корелација са другим 

наставним предметима 

-оспособљавање за 

постављање питања на 

основу обрађеног текста 



диска 

 

 

2.Породица и блиско 

окружење 

-ужа и шира породица, 

обавезе у кући 

 

3.РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ-

НАЧАЛО НАЧАЛ 

13 -аудирање и разумевање 

кратких текстова и 

дијалога, као и 

рецептивно усвајање 

лексике. 

-читање 

-постављање питања и 

давање одговора 

-препричавање 

-певање 

-учествовање у 

лингвистичким и 

дактичким играма 

-писање и преписивање 

-активно учествовање у 

дијалозима на задату 

тему 

-слушање текстова с 

диска 

 

-прилагођавање говора 

наставника знањима 

ученика 

-постављање питања и 

корекција одговора 

-записивање кратких 

бележака на основу 

обрађеног текса 

-упућивање на писање 

кратких састава о 

породици и анализа тих 

текстова 

-вежбање правилног 

изговора и исправљање 

грешака у писању 

реченица у складу са 

граматичким нормама 

 

 

 

-монолог, 

-дијалог, 

-групни рад 

-рад у паровима 

 

 

 

-схваћање значења поруке 

-увођење новог лексичког 

материјала 

- усвајање и коришћење 

познатих граматичких 

структура 

-оспособљавање за 

постављање питања на 

основу обрађеног текста 

Празници 

-Божић,Нова година и дуги 

важни празници 

 

4.ЗИМУШКА-ЗИМА 

10 -аудирање и разумевање 

кратких текстова и 

дијалога, као и 

рецептивно усвајање 

лексике. 

-читање 

-постављање питања и 

давање одговора 

-препричавање 

-певање 

-учествовање у 

лингвистичким и 

дактичким играма 

-писање и преписивање 

-активно учествовање у 

дијалозима на задату 

-прилагођавање говора 

наставника знањима 

ученика 

-постављање питања и 

корекција одговора 

-записивање кратких 

бележака на основу 

обрађеног текса 

-упућивање на писање 

кратких састава о 

празницима и анализа 

тих текстова 

-разговор о традицији 

земље чији језик 

изучавају 

-вежбање правилног 

-монолог, 

-дијалог, 

-групни рад 

-рад у паровима 

 

-оспособљавање за писање 

честитки 

-вежбање комуникације, 

богаћење речника кроз 

увођење нових речи и 

израза 

-проширивање знања о 

граматичким структурама 

-оспособљавање за писање 

краћих састава 

-оспособљавање за 

постављање питања на 

основу обрађеног текста 



тему 

-слушање текстова с 

диска 

-писање честитки 

-конверзација 

изговора и исправљање 

грешака у писању 

реченица у складу са 

граматичким нормама 

 

 

 

Остало 

-Знаменитости земље чији 

се језик учи 

 

5.КТО В МОСКВЕ НЕ 

БЫВАЛ,  

КРАСОТЫ НЕ ВИДАЛ 

12 -читање 

-постављање питања и 

давање одговора 

-препричавање 

-певање 

-учествовање у 

лингвистичким и 

дактичким играма 

-писање и преписивање 

-активно учествовање у 

дијалозима на задату 

тему 

-слушање текстова с 

дискова 

-конверзација 

 

-упознавање са 

знаменитостима земље 

чији језик уче 

-прилагођавање говора 

наставника знањима 

ученика 

-постављање питања и 

корекција одговора 

-записивање кратких 

бележака на основу 

обрађеног текса 

-разговор о 

знаменитостима земље 

чији језик изучавају 

-вежбање правилног 

изговора и исправљање 

грешака у писању 

реченица у складу са 

граматичким нормама 

 

 

-монолог, 

-дијалог, 

-групни рад 

-рад у паровима 

 

 

-вежбање комуникације, 

богаћење речника кроз 

увођење нових речи и 

израза 

-проширивање знања о 

граматичким структурама 

-оспособљавање за писање 

краћих састава 

-проширивање знањ3а о 

професионалној 

орјентацији 

-оспособљавање за 

постављање питања на 

основу обрађеног текста 

Професионална 

орјентација 

 

6.ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ ДА 

ПРОФЕССИЯ ПО ПЛЕЧУ 

10 -читање 

-постављање питања и 

давање одговора 

-препричавање 

-писање и преписивање 

-активно учествовање у 

дијалозима на задату 

тему 

-слушање текстова с 

дискова 

-прилагођавање говора 

наставника знањима 

ученика 

-постављање питања и 

корекција одговора 

-записивање кратких 

бележака на основу 

обрађеног текса 

-разговор о 

професионалној 

-монолог, 

-дијалог, 

-групни рад 

-рад у паровима 

 

 

-вежбање комуникације, 

богаћење речника кроз 

увођење нових речи и 

израза 

-проширивање знања о 

граматичким структурама 

-оспособљавање за писање 

краћих састава 

-проширивање знањ3а о 

знаменитостима земље чији 



-конверзација орјентацији ученикачији 

језик изучавају 

-вежбање правилног 

изговора и исправљање 

грешака у писању 

реченица у складу са 

граматичким нормама 

 

 

 

 

језик изучавају 

-оспособљавање за 

постављање питања на 

основу обрађеног текста 

Живот младих у школи и 

ван ње 

-колективна 

путовања(екскурзије) 

 

7.ЕДЕМ НА 

ЭКСКУРСИЮ! УРА! 

8 читање 

-постављање питања и 

давање одговора 

-препричавање 

-писање и преписивање 

-активно учествовање у 

дијалозима на задату 

тему 

-слушање текстова с 

дискова 

-конверзација 

-прилагођавање говора 

наставника знањима 

ученика 

-постављање питања и 

корекција одговора 

-записивање кратких 

бележака на основу 

обрађеног текса 

-разговор о животу и 

интересовањима младих 

-вежбање правилног 

изговора и исправљање 

грешака у писању 

реченица у складу са 

граматичким нормама 

 

-монолог, 

-дијалог, 

-групни рад 

-рад у паровима 

 

 

-вежбање комуникације, 

богаћење речника кроз 

увођење нових речи и 

израза 

-проширивање знања о 

граматичким структурама 

-оспособљавање за писање 

краћих састава 

-проширивање знањ3а о 

знаменитостима земље чији 

језик изучавају 

-оспособљавање за 

постављање питања на 

основу обрађеног текста 

 

 

 

 

 

 



ИЗАБРАНИ СПОРТ: СТОНИ ТЕНИС 

Циљ и задаци  

Циљ наставе изборног предмета физичко васпитање - изабрани спорт јесте да ученици задовоље своја интересовања и потребе за стицањем знања, 

способности за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике 

за бављење спортом и учешћем на такмичењима).  

Општи оперативни задаци:  
Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатка физичког васпитања:  

- развој и одржавање моторичких способности ученика;  

- учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта;  

- стицање теоријских знања у изабраном спорту;  

- познавање правила такмичења у изабраном спорту;  

- формирање навика за бављење изабраним спортом;  

- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у такмичења;  

- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се баве спортом.  

Посебни оперативни задаци:  

- развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за успешно бављење изабраним спортом);  

- учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта;  

- пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања, стицање основних и продубљених тактичких знања, 

правила такмичења у спорту итд.) и њихова примена у пракси;  

- учење и усавршавање основне тактике изабраног спрта и њена примене у пракси;  

- обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу;  

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др.; 

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у изабраном спорту;  

- подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења). 

 

 

  

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 

 

УКУПНА БРОЈ 

ЧАСОВА 

БРОЈ ЧАСОВА 

ОБРАДА 

БРОЈ ЧАСОВА 

УВЕЖБАВАЊЕ 
БРОЈ ЧАСОВА ПРОВЕРА 

СТОНИ ТЕНИС 34 6 23 5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број 

часова 

Садржај 

програма 

Активности  ученика у  

образовно-васпитном 

раду 

Активности  наставника у  

образовно-васпитном раду 

Основни облици 

извођења 

 програма 

Опоративни задаци 

извођења програма 

28 
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 

1 Правила 

-дискусија 

-увежбавање 

-дискусија 

-суђење 

-индивидуални 

-фронтални 

 

-развој моторичких 

способности и примена 

моторичких умења, 

навика у свакодневним и 

специфичним условима 

живота 

- развој и усавршавање 

моторичких способности 

5 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 



ИЗАБРАНИ СПОРТ:  

ФУДБАЛ 

 

Циљ и задаци  

Циљ наставе изборног предмета физичко васпитање - изабрани спорт јесте да ученици задовоље своја интересовања и потребе за стицањем знања, 

способности за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике 

за бављење спортом и учешћем на такмичењима).  

Општи оперативни задаци:  
Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатка физичког васпитања:  

- развој и одржавање моторичких способности ученика;  

- учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта;  

- стицање теоријских знања у изабраном спорту;  

- познавање правила такмичења у изабраном спорту;  

- формирање навика за бављење изабраним спортом;  

- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у такмичења;  

- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се баве спортом.  

Посебни оперативни задаци:  

- развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за успешно бављење изабраним спортом);  

- учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта;  

- пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања, стицање основних и продубљених тактичких знања, 

правила такмичења у спорту итд.) и њихова примена у пракси;  

- учење и усавршавање основне тактике изабраног спрта и њена примене у пракси;  

- обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу;  

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др.; 

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у изабраном спорту;  

- подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).  

 

НАСТАВНА ТЕМА 

 

УКУПНА БРОЈ 

ЧАСОВА 

БРОЈ ЧАСОВА 

ОБРАДА 

БРОЈ ЧАСОВА 

УВЕЖБАВАЊЕ 
БРОЈ ЧАСОВА ПРОВЕРА 

ФУДБАЛ 

 
34 5 24 5 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број 

часова 

Садржај 

програма 

Активности  ученика у  

образовно-васпитном 

раду 

Активности  наставника у  

образовно-васпитном раду 

Основни облици 

извођења 

 програма 

Опоративни задаци 

извођења програма 

28 
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 

1 Правила 

-дискусија 

-увежбавање 

-дискусија 

-суђење 

-индивидуални 

-фронтални 

 

-развој моторичких 

способности и примена 

моторичких умења, 

навика у свакодневним и 

специфичним условима 

живота 

- развој и усавршавање 

моторичких способности 

5 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 



ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Општи циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у 

свакодневном животу.  

Остали циљеви и задаци наставе информатике и рачунарства су:  

- упознавање основних појмова из информатике и рачунарства;  

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

- оспособљавање за рад на рачунару;  

- подстицање креативног рада на рачунару.  

Оперативни задаци  

- упознавање ученика са применом рачунара у области табеларних прорачуна и изради графикона;  

- упознавање ученика са фазама израде проблемских задатака на рачунару;  

- упознавање ученика са основама језика за израду једноставних презентација на мрежи;  

- упознавање ученика са могућностима специјализованих програма за израду презентација на мрежи;  

- оспособљавање ученика за самосталну израду пројекта применом рачунарских технологија.  

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
БРОЈ 

ЧАСОВА 
ОБРАДА ВЕЖБА УТВРЂИВАЊЕ 

1. ТАБЕЛАРНИ ПРОРАЧУНИ 12 4 8 0 

2. ИЗБОРНИ МОДУЛИ 10 2 8 0 

3. ИЗРАДА САМОСТАЛНОГ ПРОЈЕКТА 12 0 11 1 

 У К У П Н О  34 6 27 1 

 

 



Редн

и 

број 

теме 

Број 

часов

а 

Садржај 

програма 

Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

Оперативни задаци извођења програма 

1. 10 

ТАБЕЛАРН

И 

ПРОРАЧУ

НИ 

-Уче који се типови података 

могу уносити у 

ћелију.Вежбају унос 

текстуалних, бројчаних и 

датумских података, њихово 

брисање, измену, копирање и 

премештање.  

-Уче како се форматом ћелије 

одређују начини приказа 

података у облику текста, 

броја, датума и 

времена.Вежбау форматирање 

података (врста, величина, 

стил и боја слова). Уче како се 

могу бојити позадина и 

оквири ћелије.  

Уче о појму формуле, начину 

њеног уноса, концепту 

повезивања ћелија унутар 

формула преко адреса ћелија. 

Уче о појму функције и 

начину њеног уноса. Упознају 

се са могућностима рада са 

готовим графичким објектима, 

њихово уметање на радни 

лист и форматирање (слике, 

дијаграми, готови облици, 

оквири за текст, украсна 

слова, симболи и други 

објекти).  

Усвајају начин израде 

графикона на основу унетих 

података. Вежбају израду 

графикона, измену података и 

-Објашњавају начин 

уноса података у 

ћелију.–Показују како 

се врши форматирање 

ћелија.  

-Показују како се ради 

са формулама.  

-Уче ученике како се 

користе  уграђене 

функције. 

-Показују начин рада са 

графичким објектима. 

-Показују израду 

графикона. 

-Практично показују 

како се врши 

штампање. 

 

-Фронтални. 

-

Индивидуал

ни, 

-Групни 

Унос података у ћелију. Објаснити који се 

типови података могу уносити у ћелију. 

Вежбати унос текстуалних, бројчаних и 

датумских података, њихово брисање, 

измену, копирање и премештање.  

Форматирање ћелија. Објаснити како се 

форматом ћелије одређују начини приказа 

података у облику текста, броја, датума и 

времена. Вежбати форматирање података 

(врста, величина, стил и боја слова). 

Показати како се могу бојити позадина и 

оквири ћелије.  

Рад са формулама. Објаснити појам 

формуле, начин њеног уноса, концепт 

повезивања ћелија унутар формула преко 

адреса ћелија. Вежбати на једноставним 

примерима.  

Коришћење уграђених функција. Објаснити 

појам функције и начин њеног уноса. 

Обавезно обрадити основне функције за 

сабирање, просек, минимум и максимум. 

Показати могућност "паметног" копирања 

формула. Вежбати на једноставним 

примерима. Показати да једна формула може 

да се састоји од више уграђених операција.  

Рад са графичким објектима. Показати 

могућности рада са готовим графичким 

објектима, њихово уметање на радни лист и 

форматирање (слике, дијаграми, готови 

облици, оквири за текст, украсна слова, 

симболи и други објекти). Повезати са 

стеченим знањима.  

Израда графикона. Објаснити начин израде 

графикона на основу унетих података. 



форматирања на израђеном 

графикону као и уметање 

графикона на исти и на 

посебан радни лист.  

Упознају се са  поступком 

прегледања радног листа пре 

штампе и поступак 

штампања,могућности 

форматирања страница за 

штампу, тј. одређивања 

величине и оријентације 

папира, као и подешавање 

маргина.  

 

Показати и препоручити одређене типове 

графикона. Вежбати израду графикона, 

измену података и форматирања на 

израђеном графикону као и уметање 

графикона на исти и на посебан радни лист.  

Штампање. Објаснити поступак 

прегледања радног листа пре штампе и 

поступак штампања. Такође, објаснити 

могућности форматирања страница за 

штампу, тј. одређивања величине и 

оријентације папира, као и подешавање 

маргина. Скренути пажњу на могућности 

одабира штампача, штампања одређене 

странице и одређеног броја копија, као и на 

могућност штампања целе радне свеске.  

 

2. 10 
ИЗБОРНИ 

МОДУЛИ 

-Уче основе језика.  

-Праве једоставну 

презентацију на мрежи.  

-Упознају се са  могућностима 

специјализованих програма за 

израду презентација на мрежи 

(МС Публисхер, МС Фронт 

Паге, Дреамwеавер, Јоомла 

итд).  

–Упознају се са 

критеријумима за вредновање 

веб страница.  

 

-Презентују ученицима 

основе језика.  

-Помажу у прављењу 

једоставне презентације 

на мрежи.  

-Упознају ученике са  

могућностима 

специјализованих 

програма за израду 

презентација на мрежи 

(МС Публисхер, МС 

Фронт Паге, 

Дреамwеавер, Јоомла 

итд).  

–Причају о 

критеријумима за 

вредновање веб 

страница.  

 

-Фронтални. 

-

Индивидуал

ни, 

-Групни 

Израду презентација на мрежи започети 

радом са језиком. Објаснити основе језика. У 

оквиру наставних јединица које следе 

направити једоставну презентацију на 

мрежи.  

Обраду језика и израду једноставне 

презентације на мрежи поделити на следеће 

целине:  

- Основни елементи језика (појам тагова са 

примерима основног костура програма, 

концепт креирања стране, поглед из веб 

читача).  

- Боја и слика за позадину.  

- Рад на тексту (унос текста, измена, 

брисање, прелазак у нови ред, размак између 

речи, специјални знаци, центрирање, фонт, 

величина, боја, стил).  

- Рад на слици (уметање слике на страну, 

промена димензије слике, позиционирање на 

екрану, постављање и позивање извора 

слика).  

- Хиперлинк (текст, слика, Е-маил).  



- Креирање табела (дефинисање табела, 

редова и колона, спајање редова, спајање 

колона, оквири за табелу, рад са текстом и 

сликама).  

На крају демонстрирати могућности 

специјализованих програма за израду 

презентација на мрежи (МС Публисхер, МС 

Фронт Паге, Дреамwеавер, Јоомла итд). 

Причати са ученицима о критеријумима за 

вредновање веб страница.  

 

3. 14 

ИЗРАДА 

САМОСТА

ЛНОГ 

ПРОЈЕКТА 

-Бирају тему 

-Уче фазе рада пројекта 

-Бирају потребне програме и 

алате за израду пројекта 

-Самосталано раде пројекат 

-Приказују израђени пројекат 

-Заједно са сваким 

учеником појединачно, 

одабрати тему за рад 

-Објаснити ученицима 

све фазе израде 

пројекта појединачно 

-У односу на одабрану 

тему разговарати са 

ученицима и сачинити 

избор потребних 

програма и алата за 

израду пројекта 

-Пратити ученике у 

раду и подстицати их 

на самосталан рад. 

-Приказати и 

презентовати урађене 

пројекте одељењу или 

широј заједници 

-Фронтални. 

-

Индивидуал

ни, 

-Групни 

Избор теме. Заједно са сваким учеником 

појединачно, одабрати тему за рад. 

Препоручити теме из школског програма 

или слободне теме, као што су: Наша школа, 

Одељењски ЦД, Стари и ретки занати итд. 

Дискутовати и анализирати одабрану тему и 

упутити ученике на потребну литературу. 

Обновити појам ауторских права и скренути 

пажњу на начине дељења дигиталних 

материјала, односно начине преузимања 

туђих материјала и постављање својих на 

интернет.  

Израда плана рада на пројекту. Објаснити 

ученицима све фазе израде пројекта 

појединачно: одређивање задатка пројекта и 

циљне групе којој је пројекат намењен, 

истраживање на задату тему, прикупљање 

података, сортирање и избор 

најквалитетнијих материјала, обрада 

материјала на рачунару, одабир форме за 

приказ пројекта, рад на пројекту, тестирање 

функционалности пројекта, представљање 

пројекта циљној групи, евалуација пројекта.  

Избор средстава за реализацију пројекта. 
У односу на одабрану тему разговарати са 

ученицима и сачинити избор потребних 

програма и алата за израду пројекта, као што 



су: дигитални фотоапарат, камера, скенер и 

други. Избор програма извршити од 

обрађених у оквиру предмета Информатика 

и рачунарство. 

Израда пројекта. Број часова који је на 

располагању распоредити тако да се највише 

часова посвети изради пројекта. Препоручује 

се од шест до осам часова. Пратити ученике 

у раду и подстицати их на самосталан рад.  

Вредновање пројекта. Приказати и 

презентовати урађене пројекте одељењу или 

широј заједници. Коментарисати и 

анализирати представљене пројекте заједно 

са ученицима. Разговарати о тешкоћама на 

које су ученици наилазили током 

реализације пројекта и на које начине су их 

превазишли.  

Број часова који је предвиђен за сваку 

наставну област је оријентациони. 

Наставнику се оставља слобода да га 

коригује у извесној мери (2 до 3 часа по 

теми) уколико му је то потребно ради 

квалитетнијег савладавања програмских 

садржаја.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

 

Предмет има статус изборног. Анкетирање ученика врши се на почетку сваке школске године. Ако се ученици определе за овај предмет, похађају га до 

краја текуће школске године. Анкетирање ученика за следећу школску годину може се извршити и на крају текуће школске године.  

Од пријављених ученика на нивоу разреда, потребно је формирати групе од 15 до 20 ученика.  

Препоручује се да по једном рачунару буде највише два ученика.  

Потребно је да ученички рачунари имају звучнике или слушалице са микрофоном (због обраде мултимедијалних садржаја) а пожељна је и камера.  

У учионици је неопходно да се налази и један рачунар за наставника, успостављена веза са интернетом, скенер, штампач и звучници. Препоручује се да 

сви рачунари у учионици буду повезани у мрежу и да учионица има рачунарски пројектор.  

Програмске садржаје треба остваривати првенствено кроз вежбе и практичан рад на рачунару. У циљу што бољег усвајања знања, препорука је да 

ученици имају по један час вежби сваке недеље или да се реализује двочас сваке друге недеље.  

С обзиром на то да ученици не морају похађати предмет у сва четири разреда, неки садржаји се морају тематски понављати и провлачити кроз више 

разреда, како би се предвиђене теме што боље савладале. Ту се, пре свега, мисли на теме које се тичу интернета, а затим на прављење и обраду 

мултимедијалних садржаја, као и на њихово уклапање у функционалну целину кроз пројектне задатке.  

У тематској целини ТАБЕЛАРНИ ПРОРАЧУНИ обрадити теме на следећи начин:  

Радна свеска и радни лист. Објаснити радно окружење и основне елементе прозора. Објаснити појмове: радна свеска, радни лист, ћелија, редови, 

колоне, адреса ћелије. Обрадити кроз вежбу рад у радној свесци (чување, брисање, премештање и копирање, отварање нове и постојеће радне свеске), 

кретање кроз радни лист (помоћу миша и тастатуре), убацивање новог радног листа, брисање радног листа, промену имена, копирање и померање 

радних листова. Показати селекцију ћелије, реда, колоне и целог радног листа. Вежбати селекцију суседних и несуседних ћелија, редова и колона. 

Вежбати промену ширине редова и колона.  

Унос података у ћелију. Објаснити који се типови података могу уносити у ћелију. Вежбати унос текстуалних, бројчаних и датумских података, 

њихово брисање, измену, копирање и премештање.  

Форматирање ћелија. Објаснити како се форматом ћелије одређују начини приказа података у облику текста, броја, датума и времена. Вежбати 

форматирање података (врста, величина, стил и боја слова). Показати како се могу бојити позадина и оквири ћелије.  

Рад са формулама. Објаснити појам формуле, начин њеног уноса, концепт повезивања ћелија унутар формула преко адреса ћелија. Вежбати на 

једноставним примерима.  

Коришћење уграђених функција. Објаснити појам функције и начин њеног уноса. Обавезно обрадити основне функције за сабирање, просек, 

минимум и максимум. Показати могућност "паметног" копирања формула. Вежбати на једноставним примерима. Показати да једна формула може да се 

састоји од више уграђених операција.  

Рад са графичким објектима. Показати могућности рада са готовим графичким објектима, њихово уметање на радни лист и форматирање (слике, 

дијаграми, готови облици, оквири за текст, украсна слова, симболи и други објекти). Повезати са стеченим знањима.  

Израда графикона. Објаснити начин израде графикона на основу унетих података. Показати и препоручити одређене типове графикона. Вежбати 

израду графикона, измену података и форматирања на израђеном графикону као и уметање графикона на исти и на посебан радни лист.  



Штампање. Објаснити поступак прегледања радног листа пре штампе и поступак штампања. Такође, објаснити могућности форматирања страница за 

штампу, тј. одређивања величине и оријентације папира, као и подешавање маргина. Скренути пажњу на могућности одабира штампача, штампања 

одређене странице и одређеног броја копија, као и на могућност штампања целе радне свеске.  

У тематској целини ИЗБОРНИ МОДУЛ наставити обраду задатака из програмирања или представити ученицима начин израде презентација на мрежи. 

Теме реализовати на следећи начин:  

Програмирање  

Препоручује се наставнику да осам часова посвети изради задатака у програмском језику који је изучаван у ВИ и ВИИ разреду. Задаци за вежбу могу 

бити неке од следећих тема: сортирање, евиденција присуства, просечна оцена, фискални рачун итд. Препоручује се наставницима да са ученицима 

ураде неки од следећих примера:  

1. Слогови (или класе, зависно од програмског језика) - Груписање сродних података у један тип података. Пример: дефинисати тип слога (класу) који 

представља ученика и садржи име, презиме, датум рођења, адресу, разред и одељење.  

2. Потпрограми - Направити потпрограм (процедуру или метод, зависно од програмског језика) који са тастатуре учитава податке у слог ученика и 

други потпрограм који исписује податке о ученику на екрану.  

3. Низови - Помоћу решења претходних задатака сачинити програм који учитава податке о свим ученицима у одељењу, а затим исписује податке само 

ученике који су рођени одређеног дана или само за ученике из одређеног места или одељења.  

4. Напредне операције са низовима - Сортирати унети низ ученика по презимену или по датуму рођења.  

5. Уколико је могуће, обрадити неки од претходних примера у графичком окружењу, тј. развити програм који за унос и приказ података користи 

прозоре, тастатуру и миша.  

Преостала два часа посветити теоријској обради фаза израде проблемских задатака на рачунару. Ова целина ће код ученика заокружити сва знања 

стечена из програмирања кроз понављање и разјашњавање низа корака који се предузимају приликом решавања проблемских задатака на рачунару. 

Тиме се код ученика развија способност да сагледају цео процес израде програма, а да појам програмирања не повезују само са једном његовом фазом 

(најчешће се појам програмирања повезује са фазом писања програмског кода). Дакле, ученицима објаснити да се процес програмирања или 

пројектовања софтвера састоји из неколико фаза и сваку од њих растумачити: пројектовање захтева, анализа захтева, прављење модела система 

(помоћу алгоритма или на неки други начин), дефинисање захтева и њихово записивање, избор софтвера и алата за рад, израда програма (писање 

програмског кода), дизајн, тестирање решења, анализа грешака, дорада, завршна фаза писања документације у виду техничког упутства. Нагласити да 

се у реалном времену неке од наведених фаза преплићу и понављају а да је за израду озбиљног софтвера потребно имати читав тим у коме су улоге 

учесника тачно подељене.  

Презентације на мрежи  

Обновити са ученицима појмове као што су сервиси интернета, презентације на интернету, мапа и структура презентација на мрежи, појам сајта, 

преузимање материјала са других презентација, ауторска права на интернету и друго. Израду презентација на мрежи започети радом са језиком ХТМЛ. 

Објаснити основе језика ХТМЛ. У оквиру наставних јединица које следе направити једоставну презентацију на мрежи.  

Обраду језика ХТМЛ и израду једноставне презентације на мрежи поделити на следеће целине:  

- Основни елементи језика ХТМЛ (појам тагова са примерима основног костура програма, концепт креирања стране, поглед из веб читача).  

- Боја и слика за позадину.  

- Рад на тексту (унос текста, измена, брисање, прелазак у нови ред, размак између речи, специјални знаци, центрирање, фонт, величина, боја, стил).  

- Рад на слици (уметање слике на страну, промена димензије слике, позиционирање на екрану, постављање и позивање извора слика).  

- Хиперлинк (текст, слика, Е-маил).  

- Креирање табела (дефинисање табела, редова и колона, спајање редова, спајање колона, оквири за табелу, рад са текстом и сликама).  



На крају демонстрирати могућности специјализованих програма за израду презентација на мрежи (МС Публисхер, МС Фронт Паге, Дреамwеавер, 

Јоомла итд). Причати са ученицима о критеријумима за вредновање веб страница.  

Подстицати ученике на критичко вредновање информација доступних на мрежним презентацијама. Причати са ученицима о утврђивању вредности 

презентације постављањем следећих питања: Да ли је садржај коректан и актуелан? Да ли је садржај презентације у складу са узрастом ученика? Да ли 

су квалитетни текстуални, графички и мултимедијални елементи (ако постоје)? Да ли постоји препорука неке релевантне установе за коришћење 

презентације? Да ли је лако кретање (навигација) кроз презентацију? Да ли сви линкови у презентацији функционишу? Да ли презентација садржи 

биографију аутора и његову електронску адресу? Да ли је аутор веб презентације познато име у својој области? Да ли постоји линк до посматране 

презентације са неке презентације у коју већ имамо поверења? Да ли се наводе потпуни библиографски подаци у цитатима, како би се могли пронаћи 

оригинални извори? Да ли посматрана презентација има обележен датум постављања и датум последњег ажурирања? Да ли је то битна карактеристика 

квалитетне презентације?  

Теме за ИЗРАДУ САМОСТАЛНОГ ПРОЈЕКТА су део садржаја неког предмета који се изучава током школовања или су слободне. Као циљ треба 

поставити израду пројектног задатка. За реализацију пројектног задатка ученици користе знања стечена у оквиру предмета Информатика и 

рачунарство. Пројекат може бити реализован индивидуално или у групи до 3 ученика. Уколико се ради у групи, за сваког ученика јасно дефинисати 

задатке и целине које треба самостално да уради.  

Избор теме. Заједно са сваким учеником појединачно, одабрати тему за рад. Препоручити теме из школског програма или слободне теме, као што су: 

Наша школа, Одељењски ЦД, Стари и ретки занати итд. Дискутовати и анализирати одабрану тему и упутити ученике на потребну литературу. 

Обновити појам ауторских права и скренути пажњу на начине дељења дигиталних материјала, односно начине преузимања туђих материјала и 

постављање својих на интернет.  

Израда плана рада на пројекту. Објаснити ученицима све фазе израде пројекта појединачно: одређивање задатка пројекта и циљне групе којој је 

пројекат намењен, истраживање на задату тему, прикупљање података, сортирање и избор најквалитетнијих материјала, обрада материјала на рачунару, 

одабир форме за приказ пројекта, рад на пројекту, тестирање функционалности пројекта, представљање пројекта циљној групи, евалуација пројекта.  

Избор средстава за реализацију пројекта. У односу на одабрану тему разговарати са ученицима и сачинити избор потребних програма и алата за 

израду пројекта, као што су: дигитални фотоапарат, камера, скенер и други. Избор програма извршити од обрађених у оквиру предмета Информатика 

и рачунарство. 

Израда пројекта. Број часова који је на располагању распоредити тако да се највише часова посвети изради пројекта. Препоручује се од шест до осам 

часова. Пратити ученике у раду и подстицати их на самосталан рад.  

Вредновање пројекта. Приказати и презентовати урађене пројекте одељењу или широј заједници. Коментарисати и анализирати представљене 

пројекте заједно са ученицима. Разговарати о тешкоћама на које су ученици наилазили током реализације пројекта и на које начине су их превазишли.  

Број часова који је предвиђен за сваку наставну област је оријентациони. Наставнику се оставља слобода да га коригује у извесној мери (2 до 3 часа по 

теми) уколико му је то потребно ради квалитетнијег савладавања програмских садржаја.  

 

 

 

 

 

 

 

 



СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 

 

 

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. 10 

Увод у 

прошлост 

Појам 

прошлости 

Време 

Хронологија 

Односи у 

породици, 

лечење, 

исхрана, 

школовање 

Разумеју свет и време у 

коме живе 

Истражују 

Повезују 

Схватају 

Истражују 

Сарађују са другим 

секцијама у школи 

Проширују знања из 

области опште културе 

Презентује наставни 

садржај 

Подстиче на 

размишљање 

Организује сарадњу са 

другим школама 

Организује радионице 

и практичан рад 

ученика 

 

Фронтални 

Индивидуални 

Групни 

Рад у пару 

Теренски рад 

Разумевање појма свакодневног живота 

Разумевање појма прошлости 

Разумевање значаја проучавања 

свакодневног живота у прошлости 

Идентификовање актуелних дечјих 

игара, врсте и њихове функције 

Упознавање са свакодневним животом 

Старог истока, старих Грка, старих 

Римљана- 

2. 10 

Уочавање 

разлике 

између 

политичке 

историје и 

свакодневног 

живота 

Појам 

свакодневног 

живота 

Истражују 

Повезују 

Схватају 

Учествују у радионицама 

 

Презентује наставни 

садржај 

Подстиче на 

размишљање 

Организује радионице 

и практичан рад 

ученика 

Прати и усмерава рад 

ученика 

Фронтални 

Индивидуални 

Групни 

Рад у пару 

Теренски рад 

Разумевање појма свакодневног живота 

Усвајање и продубљивање знања о 

разликама између свакодневног живота 

данас и у прошлости 

Подстицање ученика на самосталан 

истраживачки рад 

Упознавање свакодневног живота у 

средњем веку 

Развијање способности повезивања 

знања из различитих области 



3. 16 

Свакодневни 

живот у 

новом веку 

Значај 

проучавања 

свакодневног 

живота у 

прошлости 

Новац 

Појмови 

нумизматике 

Разумеју свет и време у 

коме живе 

Сарађују са другим 

секцијама у школи 

Представљају резултате 

и продукте свог рада на 

сајту школе и у 

школском часопису 

Проширују знања из 

области опште културе 

 

Презентује наставни 

садржај 

Подстиче на 

размишљање 

Организује радионице 

и практичан рад 

ученика 

Организује сарадњу са 

другим школама 

 

Фронтални 

Индивидуални 

Групни 

Рад у пару 

Теренски рад 

Разумевање појма свакодневног живота 

Усвајање и проширивање знања о улози 

новца и банака у свакодневном животу 

људи некад и сад 

Употпуњавање знања о историји 

српског новца  

Развијање истраживачке радозналости 

Развијање способности повезивања 

знања из различитих области 

 

 

 

ДОМАЋИНСТВО 

 

 

Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знањаинтегришу, функционализујуи унапреде претходна знања и вештине, 

усвоје вредности и формирају навике у вези са важним активностима у свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и употребе 

различитих материјала.  

Задаци наставе домаћинства јесу:  
- 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, исхране, културе становања и одевања;  

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

- развијање еколошке свести и спремности да се сопственим деовањем доприноси очувању здраве околине, стандарда и квалитета живљења;  

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

- развијање сарадничких односа са околином, неговање способности слушања и уважавања мишљења других, подстицање способности толеранције, 

изношења става и формулисања аргумената за изнети став;  

- развијање свести о сопственим знањима и способностима.  

 

Р. 

БР

. 

      

 

 

Наставна тема 

 

 

обрада 

 

понављање 

 

вежбе  
 

 

провера 

 

укупно  
 

1. Средства за одржавање личне 

хигијене и хигијене стана  

8 3 5 1 17 



 

2. Исхрана човека  

 

7 2 7 1 17 

 

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. 

 
17 

Средства за 

одржавање личне 

хигијене и 

хигијене стана 

слушају, причају, 

уочавају, 

разумеју, 

посматрају, 
демонстрирају, 
закључују, 
примењују 
имају развијену 
еколошку свест, 
формирају 
пракрична 
знања и 
вештине 

прича, подстиче, 

објашњава, 

демонстрира, 

наводи примере из 

свакодневног 

живота, указује на 

могуће закључке, 

указује на практичу 

примену знања, 

развија и подстиче 

позитивне и 

конструктивне 

ставове 

 

фронтални, 

групни, 
индивидуални 

Стицање знања о 

коришћењу воде у 

домаћинству, о 

хемијској и микро 

биолошкој исправности 

воде, разликама између 

техничке и пијаће воде, 

као и тврде и меке. 

Познавање опасности 

загађења животне 

средине и предлаже како 

да се спрече штетне 

последице загађења. 

Развијање еколошке 

свести, као и свести о 

сопственим знањима и 

умењима 

 

2. 17 
Исхрана човека 

 

слушају, причају, 

уочавају, 

разумеју, 

посматрају, 
демонстрирају, 
закључују, 
примењују 
имају развијену 
еколошку свест, 
формирају 
пракрична 
знања и вештине 

прича, подстиче, 

објашњава, 

демонстрира, 

наводи примере из 

свакодневног 

живота, указује на 

могуће закључке, 

указује на практичу 

примену знања, 

развија и подстиче 

позитивне и 

фронтални, 

групни, 
индивидуални 

Стицање знања о значају 

правилне исхране и да 

се исхраном уноси шест 

главних врста супстанци 

битних за 

функционисање људског 

организма, као и њихову 

заступљеност. 

Препознавање еколошку 

и генетски 

модификовану храну. 



конструктивне 

ставове 

 

Стиче знања о припреми 

и чувању намирница ( 

конзервисању), 

планирању дневних 

оброка и састављању 

јеловника. Формирање 

практичних знања и 

вештина за 

послуживање хране, 

културних навика 

приликом узимања 

хране, као и неговање 

културе исране и живота 

уопште 

 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 
Садржаји 

програма 

Бр. 

час. 

Активности 

ученика 
Активности наставника 

Начин остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 



С
Р

П
С

К
И

 Ј
Е

З
И

К
 -морфологија  

-синтакса 

-гласовне промене 

-стилистика 

-лексика 

-тумачење 

књижевног текста 

9 

 

-слуша 

-чита 

-пише 

-разговара 

-мотивише се  

-труди се да 

прихвати 

понуђено 

градиво 

-саопштава 

-говори 

-чита 

-пише 

-мотивише 

-проверава 

-исправља 

-објашњавање правила 

-рад на једноставним 

примерима и 

реченицама 

-коришћење 

очигледности и 

поступности 

-прилагођа-вање 

садржаја психофизич-

ким способностима 

ученика 

-систематско праћење 

рада сваког ученика 

-оспособљава  ученике за у свајање 

основних знања из историје, 

- стицање  радних навика логичког 

мишљења         -оспособљавање 

ученика за  једноставнију 

комуникацију 

 

Садржаји 

програма 

Бр. 

час. 

Активности 

ученика 
Активности наставника 

Начин остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 



Е
Н

Г
Л

Е
С

К
И

 Ј
Р

З
И

К
 

-Поређење 

придева и прилога 

-Чланови; 

присвојне 

заменице 

-Пасив  

(садашње и 

прошло време) 

-Просто прошло и 

трајно прошло 

време 

-Односне 

реченице 

-Условне 

реченице 

-Индиректни 

говор 

-Wh- питања са 

предлогом на 
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-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 

-усмерава на коришћење 

усвојених структура 

-ствара пријатну атмосферу за 

рад у којој ученици могу  

лакше да остваре комуникаци-

ју 

-прати и процењује напредак 

 

-објашњавање правила  

-рад на једноставним 

примерима и 

реченицама 

-коришћење 

очигледности и 

поступности 

-прилагођа-вање 

садржаја психофизич-

ким способностима 

ученика 

-систематско праћење 

рада сваког ученика 

Стицање што квалитетнијег знања 

 

Садржаји 

програма 

Бр. 

час. 

Активности 

ученика 
Активности наставника 

Начин остваривања 

програма Стицање што квалитетнијег знања 



И
С

Т
О

Р
И

Ј
А

 
Обреновићи 

  

Карађорђевићи 

 

Први светски рат 

 

Фашизам и 

нацизам 

 

Други светски рат 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

2 

-слуша  

-чита  

-пише -

разговара -

мотивише се  -

труди се да 

прихвати  

понуђено 

градиво 

-исправља   

-провера  

-мотивише  

-коришћење 

очигледности  и 

поступности -

прилагођавање 

садржаја  

психофизичким 

способностима  

-систематско працење 

рада сваког ученика 

Стицање што квалитетнијег знања 

 

Садржаји 

програма 

Бр. 

час. 

Активности 

ученика 
Активности наставника 

Начин остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

Ј
А

 

Природно-

географске 

одлике 

Републике 

Србије 

5 

Примена 

најлакшег учења 

Примена 

уџбеника 

Рад на карти 

Учвршћију већ 

стечена знања 

-упућује на ефикасне методе 

учења 

-поставља једностваније 

задатке 

-индивидуални,  

-групни, 

-фронтални 

Стицање што квалитетнијег знања 

Становништво и 

насељa 
1 

Примена 

најлакшег учења 

Примена 

уџбеника 

Рад на карти 

Учвршћију већ 

стечена знања 

-упућује на ефикасне методе 

учења 

-поставља једностваније 

задатке 

-индивидуални,  

-групни, 

-фронтални 

Стицање што квалитетнијег знања 



Привреда 3 

Примена 

најлакшег учења 

Примена 

уџбеника 

Рад на карти 

Учвршћију већ 

стечена знања 

-упућује на ефикасне методе 

учења 

-поставља једностваније 

задатке 

-индивидуални,  

-групни, 

-фронтални 

Стицање што квалитетнијег знања 

 

Садржаји 

програма 

Бр. 

час. 

Активности 

ученика 
Активности наставника 

Начин остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Ф
И

З
И

К
А

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Електростатика 1 Ученици: 

посматрају, 

питају, уз помоћ 

наставника 

записују, изводе 

огледе и 

закључке 

Упознавање ученика са 

појмовима 

наелектрисања,кулоно 

Вог закона,ел 

поља,рада,кол.наел. и  

јединицама 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

Ученик треба да: упозна појаве 

наелектрисања тела и њихово 

узајамно деловање; зна да постоје 

две врсте наелектрисања; да се 

упозна са појмом електричног 

поља и рада у пољу; да упозна 

количину наелектрисања и напон и 

њихове мерне јединице 

Електрична струја 3 Ученици: 

посматрају, 

питају, уз помоћ 

наставника 

записују, наводе 

примере, врше 

анализе 

демонстрациони

х огледа и 

решавају 

једноставне 

задатке 

Навођење ученика да разуме 

појаву ,ел.струје,ел 

отпор,објашњавање рада,снаге 

ел.струје и њихове мерне 

јединице,појашњавање Омовог 

закона,Џуловог закона 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

Ученик треба да: објасни појаву 

електричне струје; уме да повеже 

све потребне елементе у струјно 

коло; користи следеће физичке 

величине:јачину струје, 

електрични отпор; схвати рад и 

снагу електричне струје и њихове 

мерне јединице; зна како гласи 

Омов закон,закон електричног 

отпора и Џулов закон 



Магнетно поље 1 Ученици: 

посматрају, 

питају, уз помоћ 

наставника 

наводе примере, 

уочавају, 

записују 

Презензује садржај 

маг.поља,објашњава деловање 

м.поља на проводник са 

струјом,објасни повезаност 

м.поља сталног магнета и 

м.поље соленоида 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

Ученик треба да: стекне појам о 

магнетном пољу и о деловању 

магнетног поња на проводник са 

струјом; уочи еквивалентност 

магнетног поља електричне струје 

и сталног магнета 

 

Електромагнетна 

индукција 

 

2 

Ученици: 

посматрају, уз 

помоћ 

наставника 

дискутују, 

уочавају, 

закључују, 

записују и 

цртају 

Објашњава појаву ел.магнетне 

индукције,упознаје ученике 

сапојмовима наизменичне 

струје,презентује садржај 

Фарадејевог закона 

ел.магнетне индукције 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

Ученик треба да: упозна појаву 

електромагнетне индукције и 

наизменичну струју; на нивоу 

разумевања усвоји Фарадејев закон 

електромагнетне индукције 

 

 

Светлосне појаве 

 

 

3 

Ученици: уз 

помоћ 

наставника 

наводе примере, 

дискутују, 

посматрају 

огледе, записују, 

изводе закључке 

и цртају 

Упознаје ученике са основним 

елементима оптике ,сферних 

огледала,сабирних ирасипних 

сочива 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

Ученик треба да: зна законе 

праволинијског кретања; одбијање 

и преламање светлости као и 

једноставне геометријске 

конструкције ликова код сферних 

огледала и сочива; зна да је брзина 

светлости у вакуму највећа позната 

брзина у природи; и да се упозна 

са оптичким инструментима (лупа 

и микроскоп)  

Елементи атомске 

и нуклеарне 

физике 

1 Ученици: 

посматрају, 

питају, уз помоћ 

наставника 

наводе примере, 

закључују, 

записују 

показује,наводи,упућује  

Објашњава 

нејасноће,поставља питања 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

Ученик треба да: упозна 

једноставан модел структуре атома 

(електрони, протони, неутрони); 

стекне појам о нуклеарним силама, 

радиоакривности... 



 
Садржаји 

програма 

Бр. 

час. 

Активности 

ученика 
Активности наставника 

Начин остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 
М

А
Т

Е
М

А
Т

И
К

А
 

Решавање 

линеарних 

једначина са 

једном 

непознатом 

1 

-уочава 

-разликује 

-упоређује 

-примењује 

знања 

-демонстрира 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

-оспособљавање 

ученика за решавање 

линеарних једначина са 

једном променљивом 

ортогоналне пројекције 

на раван 

-формирање појма 

рогља, полиедра 

Једноставнији примери једначина 

 

Индивидуални рад са ученицима 

Призма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-повезује 

-примењује 

знања 

 

 

 

 

 

 

-демонстрира 

-развија способност уочавања 

и  уопштавања 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-контролише 

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

-оспособљавање за 

правилно цртање мреже 

призме 

-увежбаност у 

израчунавање повр-

шине и запремине 

призме 

-повезивање и примена 

стечених знања у 

пракси 

 

 

 

 

 

Практични примери из живота  

У вези површине и запремине 

призме  и пирамиде 

Индивидуалан рад са ученицима 

при савладавању образаца  

 

 



     

М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К
А

 

    
Пирамида 1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-повезује 

-примењује знања  

 

-демонстрира 

-развија способност уочавања 

и  уопштавања 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-контролише 

 

-усвајање дефиниције и 

врста пирамиде 

-оспособљавање за 

правилно цртање мреже 

пирамиде 

-упознавање појма 

површине и запремине 

пирамиде 

-повезивање и примена 

стечених знања у 

пракси 

Индивидуалан рад са ученицима 

при савладавању образаца  

 

Линеарна 

функција 
2 

-уочава  

-именује  

-закључује 

-разликује 

-открива релације 

-проверава 

-примењује знања 

 

-демонстрира 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-контролише 

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

 

-усвајање начина 

задавања функција 

-усвајање и овладавање 

елементима и 

својствима функције 

-повезивање градива о 

линеарној функцији са 

линеарним једначинама 

и неједначинама 

Дијаграми-читање и прављење 

једноставнијих примера 

Коефицијенат и закон линеарне 

функције 

 

Систем 

линеарних 

једначина 

1 

-уочава 

-именује 

-закључује 

-разликује 

-открива релације 

-проверава 

-примењује знања 

-демонстрира 

-поткрепљује 

-прати и процењује 

напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-контролише 

-упућује на широку примену 

система једначина 

 

-схватање и формирање 

појма једначина са две 

непознате 

-стално истицање и ко-

ришћење појма еквива-

лентности система 

једначина 

-оспособљавање за 

успешно решавање 

система од две 

линеарне једначине са 

две непознате разним 

методама 

 

Основне методе решавања система 

-метод супротних коефицијената 

-метод замене 



М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К
А

 

Ваљак 1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-повезује 

-примењује знања 

 

 

-демонстрира 

-развија способност уочавања 

и  уопштавања 

-упућује  на коришћење 

аналогије (ваљак-призма) 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-контролише 

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

 

-усвајање дефиниције и 

врста ваљка 

-оспособљавање за 

правилно цртање мреже 

ваљка 

-усвајање појма повр-

шине и запремине 

ваљка 

-повезивање и примена 

стечених знања у 

пракси 

 

 

 

 

 

 

Примена ваљка у практичним 

примерима 

 

 

 

 

Једноставнији задаци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купа 1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-повезује 

-примењује знања 

-демонстрира 

-развија способност уочавања 

и  уопштавања 

-упућује  на коришћење 

аналогије 

-поткрепљује 

-прати и процењује 

напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-контролише 

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

-усвајање дефиниције и 

врста купе 

-оспособљавање за 

правилно цртање мреже 

купе 

-усвајање појма повр-

шине и запремине купе 

-повезивање и примена 

стечених знања у 

пракси 

 

 

Једноставнији примери из 

површине и запремине 



Лопта 1 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-повезује 

-примењује знања 

-демонстрира 

-развија способност уочавања 

и  уопштавања 

-указује на способност 

комбиновања просторних 

облика и смисла за естетику 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-контролише 

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

 

 

-формирање појмова 

сфера и лопта и њихово 

дефинисање 

схватање лопте као 

ротационог тела 

-уочавање пресека 

равни лопте и 

упознавање делова 

лопте и сфера 

-усвајање формула за 

израчунавање 

површине и запремине 

лопте 

-повезивање и примена 

стечених знања у 

пракси 

Једноставнији примери из 

површине и запремине 
 

Садржаји 

програма 

Бр. 

час. 

Активности 

ученика 
Активности наставника 

Начин остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Б
И

О
Л

О
Г

И
Ј
А

 

Екологија и 

животна средина 
1 

Слушају, питају, 

упоређују 
саставља наставне листиће 

објашњава 

групни 

индивидуални 
Боље разумевање и уочавање 

Угрожавање, 

заштита и 

унапређивање 

екосистема - 

животне средине 

1 

Слушају,питају, 

упоређују 
саставља наставне листиће 

објашњава 

групни 

индивидуални 
Боље разумевање и уочавање 

Глобалне 

последице 

загађивања 

животне средине 

1 

Слушају, питају, 

упоређују саставља наставне листиће 

објашњава 

групни 

индивидуални 
Боље разумевање и уочавање 

Животна средина 

и одрживи развој 
1 

Слушају,питају, 

упоређују 
саставља наставне листиће 

објашњава 

групни 

индивидуални 
Боље разумевање и уочавање 

 

Садржаји 

програма 

Бр. 

час. 

Активности 

ученика 
Активности наставника 

Начин остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 



Х
Е

М
И

Ј
А

 Неметали, оксиди 

неметала , 

киселине 

 

3 

-Препознаје 

Основна физичка и 

хемијска својства 

неметала 

(агрегатно стање, 

боју, реакцију са 

кисеоником) 

-Уочава везу 

између својстава 

неметала и њихове 

практичне примена 

-Препознаје 

најважније 

неметале (O, N, H, 

P, S,C ) на основу 

њихових физичких 

и хемијских 

својстава 

-На основу 

формуле именује 

неорганска 

једињења оксиде и 

киселине 

-Доказује  киселе  

особине раствора 

помоћу индикатора 

 

Подстиче , упућује, 

објашњава, наводи примере, 

помаже у писању формула 

оксида и киселина 

- индивидуални рад 

- групни рад 

- зна разлику метала и неметала 

- зна примену неких елемената и 

  њихових једињења 

- зна својства неких наметала 

-пише формуле 

 



Х
Е

М
И

Ј
А

 

Метали, оксиди 

метала, 

хидроксиди (базе) 

 

3 

- повезује појмове 

- пише 

једноставније 

једначине 

- доказује базе 

индикаторима 

- ради 

једноставније 

огледе 

- Препознаје 

најважније метале 

на основу њихових 

физичких и 

хемијских 

својстава 

- На основу 

формуле именује 

неорганска 

једињења оксиде и 

базе 

Подстиче , упућује, 

објашњава, наводи примере, 

помаже у писању формула 

оксида и база 

- индивидуални рад 

- групни рад 

- зна преко формуле да одреди класу 

једињења 

- разликује својства базних оксида  и 

база 

- ради једноставније задатке 

-зна разлику хемијских метала и 

  техничких метала 

-пише формуле 

Соли  

 
3 

-пише формуле 

соли  

- зна шта је 

електролитичка 

дисоцијација 

 

Демонстрира, подстиче, 

објашњава 

- индивидуални рад 

- групни рад 

-- зна преко формуле да одреди 

класу једињења 

- разликује својства соли 

- ради једноставније задатке 

 



Електролитичка 

дисоцијација 

киселина, база и 

соли 

1 

- зна шта су 

електролити и да 

су јони у ратсвору 

електролита 

носиоци 

наелектрисања и 

одговорни за 

проводљивост 

Демонстрира, подстиче, 

објашњава 

- индивидуални рад 

- групни рад 

-зна да електролитичкој 

дисоцијацији подлежу киселине, 

базе и соли 

 

Угљоводоници  4 

-помоћу модела 

склапа формуле 

-зна хомологи низ 

првих десет алкана, 

алкена, алкина 

-пише формуле 

угљоводоника 

Подстиче , упућује, 

објашњава, наводи примере, 

помаже у писању формула  индивидуални рад 

- групни рад 

зна поделу угљоводоника 

- преко везе разликује засићене и  

  незасићене угљоводонике 

- помоћу опште формуле пише  

  формуле угљоводоника 

- зна нека својства и примену 

Х
Е

М
И

Ј
А

 

Органска 

једињења са 

кисеоником 

2 

- помоћу модела 

склапа формуле 

- поставља питања, 

повезује и  

  закључује 

- пише формуле и 

једноставније 

једначине 

- ради 

једноставније 

огледе 

Подстиче , упућује, 

објашњава, наводи примере, 

помаже у писању формула  

- индивидуални рад 

- групни рад 

- према функционалној групи 

разликује класе једињења 

- зна примену и својства етанола 

- зна примену и својствасирћетне 

  киселине 

- зна шта су естри и како настају 



Биолошки важна 

органска 

једињења 

2 

- разуме  формуле 

биолошки важних 

молекула 

- поставља питања, 

повезује и  

  закључује 

- пише формуле и 

једноставније 

једначине 

- ради 

једноставније 

огледе 

Подстиче , упућује, 

објашњава, наводи примере, 

помаже у писању формула  

- индивидуални рад 

- групни рад 

- према функционалној групи 

разликује класе једињења 

- зна примену и својства масти 

- зна примену и својства угљених 

хидрата 

- зна шта су протеини и њихову 

улогу 

-зна о подели и значају витамина 

 

Садржаји 

програма 

(теме) 

Бро

ј 

час. 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Р
У

С
К

И
 Ј

Е
З

И
К

 

-граматика 

-глаголи 

(садашње,прошло, 

будуће време) 

-падежи 

-

придеви(компарат

ив, суперлатив) 

-неодређене 

заменице 

6 

-постављање 

питања и давање 

одговора 

-препричавање 

-певање 

-читање 

-вежбање изговора 

-састављање 

кратких састава 

-састављање 

родослова 

 

 

 

 

 

-прилагођавање говора 

наставника знањима ученика 

-постављање питања и 

корекција одговора 

-писање 

-слушање 

-корекција 

-конверзација 

 

-монолог 

-дијалог 

-сарадња 

-мотивација 

 

-богаћење речника 

-усвајање нових речи и израза и 

коришћење у комуникацији 

-оспособљавање за  писање 

кратких састава 

 

 



ДОДАТНИ РАД 

 
Садржаји 

програма 

Бр. 

час. 

Активности 

ученика 
Активности наставника 

Начин остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
Е

З
И

К
 

језик и култура 

-врсте стилова 

-развој српског 

књижевног језика 

-самостални 

радови ученика 

књижевност 

-карактеристике 

савременог 

књижевног дела 

-драмска дела 

-савремени 

омладински 

књижевни и други 

листови  

-сарадња са 

издавачким, 

новинарским 

кућама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

-слуша 

-чита 

-самостално говори  

делова текста 

-вежба 

-развија радне 

навике 

-дијалошко 

усмеравање 

 

 

-мотивише ученике  

-указује на изузетке од 

граматичких правила 

-указује на врсте стилова 

-примена стилова у 

књижевности 

-указивање на правилан 

изговор речи 

-оспособљавање за самосталан 

рад 

 

-рад на изузецима и 

компликова-нијим 

примерима 

-коришћење 

индуктивних и 

дедуктивних приступа 

-систематско праћење 

напредовања ученика 

 

-обогаћивање говорне културе 

-развијање способности ученика 

за самосталан рад 

-развијање патритских осећања 

 



 
Садржаји 

програма 

Бр. 

час. 

Активности 

ученика 
Активности наставника 

Начин остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 
Е

Н
Г

Л
Е

С
К

И
 Ј

Р
З

И
К

 

 

- множина 

именица 

- поређење 

придева и прилога 

- упитне фразе 

-садашњи 

перфекат / просто 

прошло време 

- модални глагол 

ТРЕБА 

- глаголска 

именица и 

инфинитив 

- саксонски и 

нормански 

генитив 

- индиректан 

говор 

- пасив 

- тестови са  

такмичења (5) 

- разговори о  

општим темама 

 

 

15 

-слушање 

-читање 

-писмена вежбања 

-размишљање и 

разговор о општим 

темама 

-мотивише ученике 

-указује на изузетке од 

граматичких правила 

-припрема задатке за вежбање 

-подстиче на прширивање 

вокабулара 

-подстиче на правилно и течно 

изражавање 

-рад на изузецима и 

компликова-нијим 

примерима 

-коришћење 

индуктивних и 

дедуктивних приступа 

-систематско праћење 

напредовања ученика 

 

-стицање ширих знања из познатих 

граматичких области 

-примена нових знања у усменој и 

писаној форми 

-оспособљавање ученика за 

учествовање на такмичењу 

 

 

Садржаји 

програма 

Бр. 

час. 

Активности 

ученика 
Активности наставника 

Начин остваривања 

програма 
Циљеви и задаци садржаја 

програма 



И
С

Т
О

Р
И

Ј
А

 
-Односи између 

Србије и Аустро- 

Угарске 

-Српска голгота 

-Намесништво у 

Краљевини 

Југославији 

-Идеологија  

југословенства 

покрети отпора 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

слуша чита 

самостално излаже 

вежба развија 

радне навике 

дијалошко 

усмеравање 

 

Оспособљава ученике за 

самосталан рад 

 

коришћење 

очигледности  и 

поступности 

прилагођавање 

садржаја  

психофизичким 

способностима 

систематско працење 

рада сваког ученика 

развијање способности ученика  за 

самосталан рад  развијање 

патриотских осећања 

оспособљавање ученика за 

учествовање на такмичењу. 

 

 

Садржаји 

програма 

Бр. 

час. 

Активности 

ученика 
Активности наставника 

Начин остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

Ј
А

 

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 проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег нивоа 

тежине 

-упућује на нове изворе знања 

-индивидуални 

-фронтални  

-групни  

Осамостаљивање у раду, 

самостално истраживање, 

самостално и правилно 

коришћерње стручне 

литературе,штампе 



Припрема за 

такмичење 
9 

Проширују знања 

петог, шестог, 

седмог и осмог 

разреда, 

самостално 

користи стручну 

литературу, 

Интернет, штампу, 

учествују на свим 

организованим 

такмичењима 

-подстиче на проширивање 

стечених знања 

-даје задатке већег нивоа 

тежине 

-упућује на нове изворе знања 

-индивидуални  

-фронтални  

-групни  

Развијање свестраније, 

целокупније личности са ширим 

размишљањима о збивањима, 

истраживачком раду и нових 

сазнања о свету 

 

Садржаји 

програма 

Бр. 

час. 

Активности 

ученика 
Активности наставника 

Начин остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Ф
И

З
И

К
А

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Електрично поље  2 Ученик самостално 

и спонтано 

посматра различите 

облике 

електричних појава 

у животу, поставља 

питања, изводи 

закључке, 

претражује и 

користи литературу 

и интернет, решава 

сложене рачунске 

задатке везане за 

закон одржања 

количине 

наелектрисања, 

Кулонов закон, рад 

у пољу и напон 

Наставник наводи на примере 

ел појава у свакодневном 

животу,наводи на коришћење 

додатних извора 

знања,упућује на коришћење 

интернета .Објашњава 

Кулонов закон и рад у ел.пољу 

Идивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује 

стечена знања о електричним 

појавама, Кулоновом закону, раду 

у пољу и напону да би извео 

закључке и дошао до решења 

сложених задатака (графичких и 

рачунских) 



Електрична струја 6 Ученик самостално 

и спонтано изводи 

огледе, поставља 

питања, изводи 

закључке, 

претражује и 

користи литературу 

и интернет, решава 

сложене рачунске 

задатке везане за 

област електричне 

струје 

Наставник наводи на примере 

ел појава у свакодневном 

животу,наводи на коришћење 

додатних извора 

знања,упућује на коришћење 

интернета .Објашњава  и 

наводи на коришћење 

стечених знања у даљем 

образовању . 

-индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару 
Ученик повезује и примењује 

стечена знања о Омовом закону, 

раду и снази електричне струје, 

Џуловом закону и Кирхофовим 

правилима да би извео закључке и 

дошао до решења сложених 

задатака (графичких и рачунских) 

и проблема везаних за горе 

наведено 

Магнетно поље 1 Ученик самостално 

и спонтано 

посматра различите 

облике магнетних 

појава, поставља 

питања, изводи 

закључке, 

претражује и 

користи литературу 

и интернет, решава 

сложене рачунске 

задатке 

Учи их да примењују стечена 

знања приликом решања 

сложенијих проблема.Учи их 

да примењују знање у 

свакодневном животу.Наводи 

на коришћење 

интернета.Корелација са 

другим предметима 

-индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује 

стечена знања о магнетним 

појавама, да би извео закључке и 

дошао до решења сложених 

задатака 

Електромагнетна 

индукција 

3 Ученик самостално 

и спонтано 

посматра различите 

огледе, поставља 

питања, изводи 

закључке, 

претражује и 

користи литературу 

и интернет, решава 

сложене рачунске 

задатке 

Учи их да примењују стечена 

знања приликом решања 

сложенијих проблема.Учи их 

да примењују знање у 

свакодневном животу.Наводи 

на коришћење 

интернета.Корелација са 

другим предметима.Наводи 

примену трансформатора. 

-индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује 

стечена знања о електромагнетној 

индукцији и Теслином 

трансформатору, да би извео 

закључке и решио проблеме везане 

за електромагнетну индукцију и 

утврдио примену Теслиног 

трансформатора 



Светлосне појаве 6 Ученик самостално 

и спонтано 

посматра различите 

светлосне појаве, 

мале објекте 

помоћу 

микроскопа, 

поставља питања, 

изводи закључке, 

претражује и 

користи литературу 

и интернет, решава 

проблеме везане за 

закон одбијања и 

преламања 

светлости 

 

Наводи их на решавање 

сложенијих проблема везаних 

за светлосне појаве,Учи их да 

самостално решавају проблеме 

,и буди њихову креативност,и 

самосталнос.Мотивише их за 

стваралачки и истраживачки 

рад. 

-индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује 

стечена знања о светлосним 

појавама, закону одбијања и 

преламања светлости, да би извео 

закључке и решио проблеме везане 

за закон одбијања светлости, 

сферна огледала, закон преламања 

светлости, тоталну рефлексију, 

сочива и оптичке инструменте и 

утврдио примену истих 

Атомска и 

нуклеарна физика  

4 Ученик самостално 

и спонтано 

посматра различите 

моделе атома, 

језгра, нуклеарних 

реакција и слично, 

поставља питања, 

изводи закључке, 

претражује и 

користи литературу 

и интернет, решава 

проблеме везане за 

радиоактивно 

зрачење 

Наводи их на решавање 

сложенијих проблема везаних 

за светлосне појаве,Учи их да 

самостално решавају проблеме 

,и буди њихову креативност,и 

самосталнос.Мотивише их за 

стваралачки и истраживачки 

рад.Наводи приману у 

медицини и науци ,за војне 

сврхе. 

-индивидуални рад 

-групни рад  

-рад у пару 

Ученик повезује и примењује 

стечена знања о структури атома и 

нуклеарним реакцијама, да би 

извео закључке и решио проблеме 

везане за радиоактивност 

 

Садржаји 

програма 

Бр. 

час. 

Активности 

ученика 
Активности наставника 

Начин остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 



М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К
А

 

Финкције и 

читање графика 

Номограми и 

скале 

2 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-примењује знања 

-демонстрира 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-упућује на правилно 

формулисање дефиниција  

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

 

Сложенији примери из 

функција 

 

Очитавање графика и 

начини приказивања 

сложених процеса 

-даље продубљивање појма 

функције  

-оспособљавање за читање графика 

функције 

-примена графика у решавању 

практичних задатака 

-усвајање појмова:номограм и 

скала 

-оспособљавање за примену 

усвојених појмова при решавању 

различитих задатака 

Једначине са 

модулима 

Диофантове 

једначине 

3 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-проверава 

-примењује знања 

-демонстрира 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-указује на повезаност са прет-

ходним градивом 

-контролише 

-развија смисао за 

систематичност, и тачност 

-упућује на анализу проблема 

и на критичност добијених 

резултата 

Линеарне једначине –

једна једначина са две 

непознате  и методе 

решавања 

 

-метод производа 

 

-метод количника 

 

-даље продубљивање појма 

апсолутне вредност(модул) 

-оспособљавање за одређивање 

знака задане фунције у облику 

производа фактора 

-оспособљавање запримену 

једначина са модулима 

-упознати ученике са доприносом 

аритметици познатог грчког 

математичара Диофанта 

-оспособљавање за примену 

теорема Диофантових једначина 

 



М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К
А

 

Хомотетија 3 

-уочава 

-проналази 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-повезује 

-примењује знања 

-демонстрира 

-развија способност уочавања , 

повезивања и уопштавања 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-контролише 

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

 

 

 

 

 

 

 

Цртање хомотетичних 

фигура 

 

Особине хомотетије 

 

 

Коефицијент 

 

Припрема ученика за 

такмичење 

 

 

-проширивање појма 

пресликављња  

-усвајање појма неизометријског 

пресликавцања (хомотетија)-

усвајање теореме о 

пропорционалним одсечцима 

-усвајање дефиниције хомотетије 

-усвајање својстава хомотетије 

-оспособљавање за конструкцију 

хомотетичних фигура и применеу 

хомотетије на решавање 

конструктивних задатака 

 

 

 

 

Решавање 

система 

линеарних 

једначина 

помоћу 

детерминанти 

2 

-уочава 

-проналази 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

-повезује 

-примењује знања  

 

-демонстрира 

-развија способност уочавања 

и  уопштавања 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-контролише 

 

 

 

 

 

 

 

 

-проширивање знања о начинима 

решавања система линеарних 

једначина 

-усвајање појма детерминанте 

-оспособљавање за решавање 

сложенијих задатака 



Неки 

елементарни 

проблеми 

екстремних 

вредности 

2 

-уочава   

-проналази 

-именује  

-закључује 

-разликује 

-открива релације 

-проверава 

-примењује знања 

 

-демонстрира 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-указује на повезаност са 

претходним градивом 

-упућује на уочавање разних 

математичких законитости 

-контролише 

-развија смисао за тачност, 

прецизност и уредност 

 

Једноставнији примери  

из екстремних 

вредности функција 

-усвајање појма екстремна 

вредност(максимум минимум) 

-оспособљавање за превођење 

тзв.екстремних проблама на 

"математички језик" 

-усвајање неких елементарних 

метода решавања екстремних 

проблема(постоје и неелементарне 

методе) 

 

 

 

 

 

Садржаји 

програма 

Бр. 

час. 

Активности 

ученика 
Активности наставника 

Начин остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Б
И

О
Л

О
Г

И
Ј
А

 

Екологија и 

животна средина 
1 

- разговарају, 

- описују, 

-уочавају 

-посматрају 

-мере 

-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 раста и 

развоја биљака у зависности од 

еколошких фактора 

Угрожавање, 

заштита и 

унапређивање 

екосистема - 

животне средине 

1 

- гледају филм 

- разговарају, 

- 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 

-фронтални 

-индивидуални 

 

- Упознавање одликама биома 

изван нашег поднебља 



Глобалне 

последице 

загађивања 

животне средине 

1 

-уочавају 

-разговарају 

-израђују паное 

-истражују 

-креирају драмску 

радионицу 

-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 

последицама загађења ваздуха 

Животна средина 

и одрживи развој 
1 

- гледају филм 

- разговарају, 

- 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 

 

 

 

 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-рад у групи 

- Проширивање знања о проблему 

чврстог отпада и значају 

рециклаже 

 

Садржаји 

програма 

Бр. 

час. 

Активности 

ученика 
Активности наставника 

Начин остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Х
Е

М
И

Ј
А

 

Неметали, 

оксиди неметала 

и киселине 

 

4 

- планира оглед, 

бележи резултате 

- решава рачунске 

задатке 

- поставља питања 

- изводи закључке 

на основу огледа 

Подстиче, упуђује у 

истраживачки рад, одговара на 

питања, помаже у 

закључивању и сугерише при 

решавању задатака  

- индивидуални рад 

- фронтални рад 

- рад у паровима 

- повезује својства неметала и 

метала са положајем у ПСЕ 

- применом стечених знања 

самостално изводи огледе 

- самостално решава 

стехиометријске  задатке 



Метали, оксиди 

метала, 

хидроксиди 

(базе) 

 

4 

- дискутује о 

својствима 

киселина, база и 

соли 

- планира и изводи 

огледе 

- припрема 

извештаје о 

експеримен талном 

раду 

- решава рачунске 

задатке 

 

Подстиче, упуђује у 

истраживачки рад, одговара на 

питања, помаже у 

закључивању и сугерише при 

решавању задатака 

- индивидуални рад 

- фронтални рад 

- рад у паровима 

- разликује својства класа и 

једињења применом индикатора 

- схвата генетску повезаност класа 

једињења 

- самостално решава 

експерименталне и рачунске 

задатке 

Соли  2 

- претражује и 

користи литературу 

- планира и изводи 

оглед 

Подстиче, упуђује у 

истраживачки рад, помаже и 

сугерише при извођењу огледа - индивидуални рад 

- зна шта су органска једињења и 

 значај угљеника за органску хемију 

- самостално изводиексперименте 

за потврду састава органских 

једињења 

Електролитичка 

дисоцијација 

киселина, база и 

соли 

 

2 

Препознаје  јаке и 

слабе електролите 

Зна да су јаки 

електролити 

потпуно 

дисосовани на јоне, 

а слаби нису  

Успешно 

представља 

електролитичку 

дисоцијацију по 

фазама 

Демонстрира 

способност 

електролита да 

проводе 

електричну 

енергију 

 

Демонстрира упућује у 

самосталан рад, подстиче на 

стваралачко и критичко 

мишљење 

- индивидуални рад 

- разуме начин на који раствори 

електролита проводе електричну 

енергију 

- зна основна својства електролита 



Х
Е

М
И

Ј
А

 

Угљоводоници 2 

- планира и изводи 

оглед, бележи 

резултате 

- претражује 

интернет за 

прикупља ње 

информација 

 - упућује на коришћење 

интернета, извођење огледа и 

истиче битност истинитости 

резултата - индивидуални рад 

- рад у паровима 

- разуме разлику између засићених и 

незасићених 

угљоводоника 

- зна основна физилка и хемијска 

својства угљоводоника 

- самостално изводиексперименте, 

претражује интернет и прикупља 

информације 

Органска 

једињења са 

кисеоником 

3 

- посматра својства 

супстанци и 

промене током 

огледа 

- анализира 

резултате огледа и 

изводи закључке 

- решава задатке 

 

- указује на значај посматрања 

промена током огледа 

- помаже у анализи резултата 

и при решавању задатака 
- индивидуални рад 

- фронтални рад 

- разликује класе једињења на 

основу функционалних група 

- зна везу функционалне групе и 

својства једињења 

 - примењује знања у 

експерименталном раду 

- врши потребна израчунавања 

Биолошки важна 

једињења 
2 

- претражује и 

користи различиту 

литературу 

- изводи 

експерименте и 

закључке 

из експеримента 

 

-упућује на различиту 

литературу 

-упућује на експерименте и 

помаже при доношењу 

закључака  

- фронтални рад 

- рад у паровима 

- разуме својства и улогу масти и 

уља 

- зна разлику између моносахарида и 

осталих угљених хидрата 

- експериментално проверава 

теоријска знања 

 - зна улогу протеина у живим 

бићима 



Хемија животне 

средине  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

-претражује и 

користи различиту 

литературу 

-предлаже решења 

проблема заштите 

животне средине и 

прави мини 

пројекте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-даје савете за израду мини 

пројеката 

-указује на значај заштите 

животне средине 

индивидуални рад 

- фронтални рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знају који је значај безбедног 

поступања са супстанцама, начине 

њиховог правилног складиштења  

-Израђују  мини пројекте вазане  за 

заштиту животне средине 

 

Садржаји 

програма 

Бр. 

час. 

Активности 

ученика 
Активности наставника 

Начин остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 



Р
У

С
К

И
 Ј

Е
З

И
К

 
-текстови 

-песме 

-пословице 

-загонетке 

-шале 

-граматика 

 

 

 

 

 

6 

-постављање 

питања и давање 

одговора 

-препричавање 

-певање 

-учествовање у 

играма: загонетке, 

пословице 

-активно 

учествовање у 

дијалозима на 

задату тему 

-састављање 

родослова 

-писање дневника о 

активностима 

-читање 

-слушање 

-певање 

-писање 

-конверзација 

 

-прилагођавање говора 

наставника знањима ученика 

-постављање питања и 

корекција одговора 

 

 

-монолог 

-дијалог 

-сарадња 

-мотивација 

-интеракција 

-проширивање знања 

-богаћење речника 

-усвајање нових речи и израза и 

коришћење у комуникацији 

-увођење новог лексичког 

материјала , 

-оспособљавање за постављање 

питања на основу обрађеног текста 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ОСМОГ РАЗРЕДА  

 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације 

СЕПТЕМБАР 

1. Школски календар и распоред часова, избор руководства 

одељењске заједнице 

радионица, 

разговор 

2. Усклађивање својих и туђих потреба, избор ученика за ђачки 

парламент 

3. Радне навике, радна дисциплина 

4. 
 

Успостављање, неговање и развијање ненасилне комуникације 

 

ОКТОБАР 

5. Oбeлежавање светске недеље дивљих животиња  и Дана 

пешачења 

радионица, 

разговор 

6. Лична хигијена, правилна исхрана 

7. Однос међу генерацијама 

8. Радионица 1: Упознајем себе 

НОВЕМБАР 

9. Посета Градској галерији радионица, 

разговор 

10. Радионица 2: У свету интересовања 

11. Анализа успеха и владања на крају првог класификационог 

периода 

12. Радионица 3: Графикон интересовања 

ДЕЦЕМБАР 

13. Радионица 10: Слика савременог света и кључне компетенције 

за занимања 

радионица, 

разговор 

14. 10.12. Дан људских права 

15. Радионица 11: Образовни профили у средњим школама; 

Радионица 12: Мрежа средњих школа 

16. Радионица 13: Захтеви занимања- одговарајуће способности и 

контраиндикације 



ЈАНУАР 

17. Радионица 14: Сазнајем са интернета куда после ОШ радионица, 

разговор 

18. Радионица 15: Путеви образовања и каријере 

19. Припреме за учешће у прослави Дана школе 

20. Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта 

ФЕБРУАР 

21. Радионица 17: Опис занимања помоћу мапе ума радионица, 

разговор 

22. Радионица 18: Критеријум за избор школе 

МАРТ 

23. Адекватно коришћење слободног времена радионица, 

разговор 

24. Радионица 19: Испитивање ставова 

25. Радионица 21: Оријентација ствара јасну слику 

26. Радионица 24: Остварујемо учење путем реалних сусрета 

АПРИЛ 

27. Наркоманија радионица, 

разговор 

28. Радионица 20: Експерти у нашој школи 

29. Анализа успеха и владања на крају трећег класификационог 

периода 

30. Радионица 27.  Радионица 28. 

МАЈ 

31. Разговор о предстојећој екскурзији разговор 

32. Уређивање дворишта и обележавање интернационалног дана 

климе и међународног  дана птица 

33. Посета Народном музеју 

34. Завршни испит. Сређивање педагошке документације 

 


