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1. ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ: 

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;  

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције 

према насиљу;  

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких 

способности;  

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;  

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;  

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења; 8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и 

физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање међупредметних компетенција за потребе савремене науке и технологије;  

10) развој свести о себи, развој стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;  

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

12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;  

13) развијање позитивних људских вредности;  

14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном 

и праведном друштву;  

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

различитости;  

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и 

матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске 

културне баштине;  

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним 

продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;  

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 
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2. ПРОГРАМИ ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС УЧЕЊА 

 

Структура програма свих наставних предмета је конципирана на исти начин. На почетку се налази циљ наставе и учења предмета за други циклус 

образовања и васпитања. У табели која следи, у првој колони, дефинисани су предметни исходи за крај шестог разреда, у другој колони дате су области 

и/или теме, а у трећој се налазе предметни садржаји. Иза табеле налазе се кључни појмови садржаја програма и препоруке за остваривања наставе и учења 

конкретног предмета под насловом Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма. Програми наставе и учења засновани су на општим циљевима 

и исходима образовања и васпитања и потребама и могућностима ученика шестог разреда. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје 

који сада имају другачију функцију и значај. Садржаји више нису циљ сами по себи, већ су у функцији остваривања исхода који су дефинисани као 

функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама 

које је градио и развијао током једне године учења конкретног наставног предмета. Овако конципирани програми подразумевају да оствареност исхода води 

ка развијању компетенција, и то како општих и специфичних предметних, тако и кључних, као и међупредметних. Прегледом исхода који су дати у оквиру 

појединих програма наставе и учења може се видети како се постављају темељи развоја кључних и општих међупредметних компетенција које желимо да 

наши ученици имају на крају основног образовања. На путу остваривања циља и исхода кључна је улога наставника који добија значајан простор за слободу 

избора и повезивање садржаја; метода, поступака и техника наставе и учења и активности ученика. Оријентација на процес учења и исходе стара се не 

само о резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се гради и повезује знање у смислене целине, како се развија мрежа појмова и повезује знање 

са практичном применом. Програми наставе и учења намењени су, пре свега, наставницима који непосредно раде са ученицима, али и онима који на 

посредан начин узимају учешће у образовању и васпитању. Зато треба имати у виду да терминологија, која је коришћена у програмима наставе и учења, 

није намењена ученицима и треба је приликом дефинисања конкретних наставних јединица, било за непосредан рад са ученицима, било за потребе 

уџбеничких и дидактичких материјала, прилагодити узрасту ученика. Програми наставе и учења су наставницима полазна основа и педагошко полазиште 

за развијање образовно-васпитне праксе: за планирање годишњих и оперативних планова, непосредну припрему за рад као и оквир за преиспитивање 

праксе развијања планова, остваривања и праћења и вредновања наставе и учења кроз сопствена промишљања, разговор са колегама итд. Образовно-

васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и детаљно унапред предвидети. Она се одвија кроз динамичну спрегу међусобних односа и 

различитих активности у социјалном и физичком окружењу, у јединственом контексту конкретног одељења, конкретне школе и конкретне локалне заједнице. 

Зато, уместо израза реализовати програм, боље је рећи да се на основу датих програма планира и остварује настава и учење које одговара конкретним 

потребама одељења. 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 
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Редни 

Број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1.  Српски језик и књижевност                                         4 144 

2.  Енглески језик 2 72 

3.  Историја 2 72 

4.  Географија 2 72 

5.  Биологија 2 72 

6.  Математика 4 144 

7.  Информатика и рачунарство 1 36 

8.  Техника и технологија 2 72 

9.  Ликовна култура 1 36 

10.  Музичка култура 1 36 

11.  Физичко и здравствено васпитање  2 72+54 

12.  Физика 2 72 

УКУПНО: А 25 954 

Редни 

Број 
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ нед. год. 

1.  Верска настава / Грађанско васпитање 1 36 

2.  Шпански језик 2 72 

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

УКУПНО: Б 3 108 

УКУПНО: А + Б 28 1062 

Редни  

Број ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА нед. год. 

1.  Редовна настава 28 1062 

2.  Слободне наставне активности 1 36 

3.  Допунска настава 1 36 

4.  Додатни рад 1 36 

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

1.  Час одељењског старешине 1 36 

2.  Ваннаставне активности 1 36 

3.  Екскурзија до 2 дана годишње 
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А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Разред шести 

 

Циљ наставе и учења предмета:   

Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у 

говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и 

фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање; подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко 

мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом 

тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у култури, као и о медијској 

писмености; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 

Годишњи фонд часова:  144 часа 

 

ИСХОДИ 
 

 ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршетку разреда ученик 
ће бити у стању да: 
 
- повезује граматичке појмове 

обрађене у претходним 
разредима са новим 
наставним садржајима; 

- препозна делове речи у вези 
са њиховим грађењем; 

- разликује гласове српског 
језика по звучности и месту 
изговора; 

- разликује врсте гласовних 
прмена у једноставним 
примерима и примењује 
књижевнојезичку норму; 

  
ЈЕЗИК 
 
 
 
 
 
Граматика 

Подела речи по постанку:просте речи и творенице,породица речи,уочавање 
корена речи.Саставни делови твореница(творбене основе,суфикси и 
префикси).Граматичка основа и граматички наставци у поређењу са творбеном 
основом и суфиксима. 
Настанак гласова и говорни органи,подела гласова,самогласници и 
сугласници(прави сугласници и сонанти).Подела сугласника по месту изговора 
и звучности. 
Подела речи на слогове, слоготворно р.Гласовне промене-уочавање у грађењу 
и промени речи:непостојано а, једначење сугласника по звучности и месту 
изговора, промена л у о, палатализација, сибиларизација, јотовање, губљење 
сугласника. 
Заменице:неличне именичке(односно-
упитне,неодређене,опште,одричне),придевске заменице-присвојне(с 
нагласком на употребу заменице свој,показне,односно-
упитне,неодређене,опште,одричне). Граматичке категорије 
заменица:род,бројпадеж и лице. 
Грађење и основна значења глаголских времена:аорист, имперфекат(само на 
нивоу препознавања;имперфекат глагола бити), плусквамперфекат. 
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- одреди врсте и подврсте 
заменица, као и њихов облик; 

- препознаје глаголска 
времена и употребљава их у 
складу са нормом; 

- разликује реченице по 
функцији  

- доследно примењује 
правописну норму; 

- користиправопис (школско 
издање); 

- правилно изговара речи 
водећи рачуна о дужини; 

Независне предикатске реченице-појам комуникативне функције, подела на 
обавештајне, упитне, заповедне, жељне и узвичне реченице. 

    Правопис 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ортоепија 

Писање имена васионских тела. 
Растављање речи на крају реда(основна правила). 
Правописна решења у вези са глаголским променама. 
Писање именичких придевских одричних заменица са предлозима. 
Писање заменице Ваш великим почетним словом. 
Правописна решења у вези са писањм обрађених глаголских облика 
Правилан изговор гласова ч,ћ,џ,ђ,р. 
Дуги и кратки акценти.. 
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- разликује дуги и кратки 
акценат у изговореној речи. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 
 

− препознаје и повезује 
књижевне термине и појмове 
обрађиване у претходним 
разредима са новим делима 
која чита; 

− чита са разумевањем; 
парафразира прочитано и 
описује свој доживљај 
различитих врста књижевних 
дела и научно-популарних 
текстова; 

− одреди род књижевног дела и 
књижевну врсту; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Књижевност 
 
 
 

 
ЛИРИКА 
9. Обредне лирске народне песме (избор) 
10. Ђура Јакшић: Вече 
11. Јован Дучић: Село 
12. Мирослав Антић: Плава звезда 
13. Вељко Петровић: Ратар / Алекса Шантић: О, класје моје 
14. Десанка Максимовић: Грачаница/ Војислав Илић: Свети Сава 
15. Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави 
16. Милован Данојлић: Овај дечак зове се Пепо Крста 
17. Сергеј Јесењин: Песма о керуши 
 
Књижевни термини и појмови 
 
Врста строфе према броју стихова у лирској песми: дистих; терцет; врста стиха 
по броју слогова (лирски и епски десетерац). 
Одлике лирске поезије: нагласак речи и ритам; рима – парна, укрштена, 
обгрљена; улога риме у обликовању стиха. 
Стилске фигуре: контраст, хипербола. 
Врсте ауторске и народне лирске песме: социјалне песме, дитирамб, елегија; 
обредне песме (коледарске, краљичке, додолске, божићне). 
ЕПИКА 
Лектира 
12. Народна песма: Смрт Мајке Југовића 
13. Народна песма: Марко Краљевић укида свадбарину 
14. Петар Кочић: Јаблан 
15. Исидора Секулић: Буре (одломак)/Бранко Ћопић: Чудесна справа 
16. Иво Андрић: Аска и вук 
17. Антон Павлович Чехов: Вањка/Итало Калвино: Шума на ауто-путу (из 
збирке прича Марковалдо или годишња доба у граду) 
18. Светлана Велмар Јанковић: Сирото ждребе (из Књиге за Марка) 
 
Књижевни термини и појмови 
Основна тема и кључни мотиви. 
Облици казивања: нарација (хронолошко приповедање), описивање, дијалог, 
монолог. 
Фабула/радња, редослед догађаја. 
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− прави разлику између дела 
лирског, епског и драмског 
карактера; 

− разликује ауторску 
приповетку од романа; 

− анализира структуру лирске  
песме (строфа, стих, рима); 

− уочава основне елементе 
структуре 
књижевноуметничког дела: 
тема, мотив; радња, време и 
место радње 

- препознаје етапе драмске 
радње(заплет и расплет) 
 
− разликује појам песника и 

појам лирског субјекта; појам 
приповедача у односу на 
писца;-разликује облике 
казивања; 

−  одреди стилске фигуре и 
разуме њихову улогу у 
књижевноуметничком тексту; 

− анализира узрочно-
последичне односе у тексту и 
вреднујеистакнутеидејекојете
кст нуди 

− анализира поступке ликова у 
књижевноуметничком делу, 
служећи се аргументима из 
текста; 

− препозна хумор у књижевном 
делу; 

− разликује хумористички и 
дитирамбски тон од 
елегичног тона; 

Врсте епских дела: приповетка, роман. 
Културно-историјско предање (нпр. Смрт Марка Краљевића) 
ДРАМА 
Лектира 
6. Коста Трифковић: Избирачица (одломак) 
7. Миодраг Станисављевић: И ми трку за коња имамо(одломак) 
8. Бранислав Нушић: Аналфабета (одломак) 
Књижевни термини и појмови 
Драмске врсте: комедија – основне одлике. Монолог и дијалог у драми. 
Дидаскалије, реплика. Етапе драмске радње (заплет и расплет). 
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 
(бирати 2 дела) 
1. Вук Караџић: Живот и обичаји народа 
српскога: Божић(одломак); Ђурђевдан(одломак); Додоле, прпоруше и 
чароице(одломци) 
2. Владимир Хулпах: Легенде о европским градовима (избор) 
3. Никола Тесла: Моји изуми (поглавље по избору) 
4. Жан-Бернар Пиј, Серж Блок, Ан Бланшар: Енциклопедија лоших ђака, 
бунтовника и осталих генијалаца(избор) 
5. Гроздана Олујић: Били су деца као и ти(избор) 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
1. Епске народне песме о Косовском боју (избор) 
2. Епске народне песме о Марку Краљевићу (избор) 
3. Бранислав Нушић: Аутобиографија 
4.Анђела Нанети: Мој дека је био трешња 
5. Весна Алексић: Каљави коњ (Прича о богињи Лади – Звездана вода; Прича 
о богу Сварогу – Небески ковач и Прича о богу Стрибору – Сеченско светло) 
6. Бранко Ћопић: Орлови рано лете 
7. Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице 
 
Допунски избор лектире 
(бирати 3 дела) 
1. Добрица Ерић: Месечеви миљеници(песме о свицима)(избор) 
2. Бранислав Петровић: избор из антологија песама за децу (Морава, Влашићи, 
Дунав, Говор дрвећа, Грађење куће, Па шта, па шта и друге) 
3. Владимир Стојиљковић: Писмописац (Писмо Бранку Ћопићу) 
4. Владимир Андрић: Пустолов 
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− илуструје веровања, обичаје, 
начин живота и догађаје у 
прошлости описане у 
књижевним делима 

− уважава националне 
вредности; негује 
културноисторијску баштину; 

− препоручи књижевно дело уз 
кратко образложење; 

− упореди књижевно и филмско 
дело, позоришну представу и 
драмски текст; 

− користи електронски додатак 
уз уџбеник; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Тиодор Росић: Приче старог чаробњака(једна причa по избору) 
6. Борислав Пекић: Сентиментална повест Британског царства(„Велика 
повеља слободе у земљи без устава” – одломци) 
7. Вилијем Саројан: Зовем се Арам 
8. Хенрик Сјенкијевич: Кроз пустињу и прашуму 
9. Џејмс Крис: Тим Талир или Продати смех 
10. Џек Лондон: Зов дивљине/Бели очњак 
11. Реј Бредбери: Маслачково вино(избор) 
12. Ивана Брлић Мажуранић: Приче из давнина (избор) 
13. Владислава Војновић: Приче из главе (прича Позориште ‒ одломци) 
14. Јасминка Петровић: Ово је најстрашнији дан у мом животу 
15. Александар Поповић: Снежана и седам патуљака,драмска бајка 
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По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 
- употребљава различите 
облике усменог и писменог  
изражавања:препричавање 
различитих типова текстова, 
без  
сажимања и са сажимањем, 
причање (о догађајима и  
доживљајима) и описивање; 
- разликује и гради 
аугментативе и деминутиве; 
саставља обавештење, вест и 
кратак извештај 
- разуме основна значења 
књижевног и 
неуметничкогтекста; 
 - проналази, повезује и тумачи 
експлицитно и имлицитно 
садржане информације у 
краћем, једноставнијем 
књижевном и  
неуметничком тексту; 
 - драматизује одломак 
одабраног 
књижевноуметничког текста 
- говори јасно, поштујући 
стандарднојезичку норму; 
- изражајно чита обрађене 
књижевне текстове. 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Текстови у функцији унапређивања језичке културе. 
Анализирање снимљених казивања и читања (звучна читанка). 
Говорне вежбе на унапред одређену тему. 
Учтиве форме обраћања. 
Лексикологија: аугментативи (са пејоративима), деминутиви (са 
хипокористицима). 
Правописне вежбе: диктат; допуњавање текста; уочавање и објашњавање 
научених правописних правила у тексту. 
Богаћење речника: лексичко-семантичке вежбе (нпр. избегавање сувишних 
речи и туђица; фигуративна значења речи; проналажење изостављених 
реченичних делова); стилске вежбе: (нпр. текст као подстицај за сликовито 
казивање; ситуациони предложак за тражење погодног израза). 
Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова анализа на часу. 
Четири школска писмена задатка – по два у сваком полугодишту (један час за 
израду задатка и два за анализу и писање унапређене верзије састава). 
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Кључни појмови садржаја: књижевност, језик, језичка култура. 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм наставе и учења Српског језика и књижевности чине три предметне области: Књижевност, Језик и Језичка култура. Препоручена дистрибуција 

часова по предметним областима је следећа: Књижевност – 54 часа, Језик – 52 часа и Језичка култура – 38 часова. Укупан фонд часова, на годишњем 

нивоу, износи 144 часа. Све три области програма наставе и учења се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим 

областима. 

Програм наставе и учења Српског језика и књижевности заснован је на исходима, односно на процесу учења и ученичким постигнућима. Исходи 

представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности које ученик гради, проширује и продубљује кроз све три предметне области овог 

предмета.  

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

Књижевност 

 

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

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

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

При обради текста примењиваће се јединство аналитичких и синтетичких поступака и гледишта са 

циљем да се ученици оспособе за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких 

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

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

да искажу свој доживљај уметничког дела. 

Граматика 

 

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

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

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

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

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

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

правилно комуницирање савременим српским језиком. 

Правопис 

 

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

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

СМС комуникацији, као и у различитим типовима комуникације путем интернета. На овим часовима ће 
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се користити штампано издање Правописа, а ученици ће се упућивати на служење и електронским 

издањем. 

Језичка култура 

 

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

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

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

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

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

 

Специфичне предметне компетенције  
 Језик:  

- препозна делове речи у вези са њиховим грађењем;разликује гласове српског језика по звучности и месту изговора; 

- разликује врсте гласовних прмена у једноставним примерима и примењује књижевнојезичку норму; 

- одреди врсте и подврсте заменица, као и њихов облик; 

- препознаје глаголска времена и употребљава их у складу са нормом; 

-разликује дуги и кратки акценат у изговореној речи 

 

− Књижевност 

− чита са разумевањем; парафразира прочитано и описује свој доживљај различитих врста књижевних дела и научно-популарних текстова; 

− одреди род књижевног дела и књижевну врсту; 

− -прави разлику између дела лирског, епског и драмског карактераанализира структуру лирске  песме (строфа, стих, рима); 

уочава основне елементе структуре књижевноуметничког дела: тема, мотив;место, време  
 
Језичка култура- 
- употребљава различите облике усменог и писменог изражавања 
- говори јасно, поштујући стандарднојезичку норму; 
- изражајно чита обрађене књижевне текстоверазликује и гради аугментативе,деминутиве  
- саставља обавештење, вест и кратак извештај 
 
Кључни појмови : Реченице, гласови,гласовне промене, (не)променљиве врсте речи, глаголски облици,писање заменица,велико слово писмене вежбе и 

домаћи задаци, провере знања, говорне вежбе, изражајно казивање стихова, јачање вербалног самопоуздања, лирика, епика,драма. 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма: 

Граматика: 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрација, табела, паноа,  
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Увођење ученика у главне појмове граматике, српског језика прво теоријски, а потом и практично, применом на примерима 
Самоевалуација и евалуација 
Правопис:  

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: текстова, табела 
Самоевалуација и евалуација 
Кроз практичне примере ученици показују могућност да самостално користе правописне знаке 
-Дата правописна правила ученици примењују у говорној култури 
Корелација: страни језици, информатика 
Писмено изражавање:  
Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: Ученици развијају своју писменост 

-Ученици подстичу своју стваралачку моћ и развијају кретивност 
-Одговарањем на различите теме ученици негују врлине и позитивне вредносне системе 
-Многобројним примерима ученици евалуирају своје знање 
-Ученици практично примењују усвојена теоријска знања о речима, реченици и падежима 
-Самостално примењују правописна правила 
Самоевалуација и евалуација 
Корелација: веронаука, народна традиција, историја, музичко 
Усмено изражавање:  
Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: Јавним излагањем ученици развијају реторичке способности 
-Изражајним казивањем стихова потврђују лепоту народног стваралаштва 
-Самосталним изражавањем ученици богате речник и побољшавају свакодневну комуникацију 
Самоевалуација и евалуација 
Корелација: реторика, историја, 
Књижевност:  
Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: Изражајним читањем ученици утичу на говорну културу 
-Читањем самостално доносе закључке о стваралаштву појединих писаца 
-Уочавањем стилских средстава ученици вреднују литерарни поступак 
-На примеру песме стичу и примењују знања о строфи, стиху и рими. 
-Читањем различитих приповедних врста ученици развијају позитиван став о прозном стваралаштву 
-Познавањем стваралачког опуса неког писца ученици самостално закључују о вредностима тих дела 
-Читајући уче да препознају оно што ће их лично највише заинтересовати и подстаћи да се тиме додатно баве 
-На основу анализе дела стичу знања о приповедним поступцима, перспективи приповедача 
-Упоређују народно и уметничко прозно стваралаштво и уочавају сличности и разлике 
-Самоевалуација и евалуација 
-Повезивање са савременошћу 
-Корелација су другим предметима: српски, ликовна култура, верска настава, географија. 
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 
Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика: 
Граматика:  
Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 
Домаћи задатак 
Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 
Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 
Рад на тексту-групни рад  
Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 
Домаћи задатак 
Писана провера-вежба  
Правопис: 
Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 
Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 
Домаћи задатак-Радна свеска  
Писана провера-вежба 
Усмено изражавање: 
Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 
Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 
Презентације ученика, панои 
Домаћи задатак  
Писана провера-вежба дебата 
Књижевност: 
Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 
Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 
Домаћи задатак 
Провера 
 

Допунска настава из српског језика и књижевности (18 часова) 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

 
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  
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- препозна делове речи у вези са њиховим 

грађењем; 

- разликује гласове српског језика по звучности и 

месту изговора; именује врсте независних 

реченица према комуникативној функцији    

Саставља разумљиву, граматички исправну 

реченицу; примењује правописну норму  у 

једноставним примерима 

- именује глаголске облике 

-познаје књижевна дела из обавезног школског 
програма: наводи аутора и назив његовог дела; 
уме да преприча основну садржину дела, да 
наведе основну тему и главни мотив дела ида 
именује његове главне ликове. 

Језик 

граматика 

Подела речи по постанку: просте речи и творенице, 
породица речи, уочавање корена речи. 
Подела гласова. 
Реченица и њени делови. 
Глаголски облици. 

Језичка култура 

Коришћење оба писма. 

Правопис-писање заменица,великог слова 

Писање глаголских облика. 

Говорне и писане вежбе. 

 

 

 

Књижевност 

 
Књижевна дела и писци-препознавање 
 
 

 
 
 
 
 
Додатна настава из српског језика и књижевности (18 часова) 
 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

 
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

 

Разликује дуге и краткеслогове у вишесложнимречима; разликује врсте 

гласовних алтернација у једноставним примерима у вези са 

књижевнојезичком нормом 

Језик граматика 

Акценат 
Гласови и гласовне промене 
Глаголски облици-употреба 
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Богаћење речника: синоними и антоними; некњижевне речи и туђице - 

њихова замена језичким стандардом; уочавање и отклањање 

безначајних појединости и сувишних речи у тексту и говору. 

Критички чита књижевна дела средње сложености из обавезног и 

изборног школског програма ипореди књижевна делана основу 

жанра/врсте, теме, мотива, језичко-стилских обележја.Познаје 

књижевна дела из обавезног школског програмаграма ипореди 

књижевна делана основу жанра/врсте, теме, мотива, језичко-стилских 

обележја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК   EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Разред Шести 

 

Циљ наставе и учења предмета:   

Циљ учења Страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика 

оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу. 

 

Годишњи фонд часова: 72 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТИ/ТЕМЕ ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 

– разуме једноставније текстове који се 

односе на поздрављање, представљање и 

тражење/давање информација личне 

природе; 

– поздрави и отпоздрави, представи себе 

и другог користећи једноставнија језичка 

средства; 

– размени једноставније информације 

личне природе; 

– у неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима; 

– разуме једноставније текстове који се 

односе на опис особа, биљака, 

животиња, предмета, места, појaва, 

радњи, стања и збивања; 

– опише и упореди жива бића, предмете, 

места, појаве, радње, стања и 

збивања користећи једноставнија језичка 

средства; 

– разуме једноставније предлоге, савете и 

позиве на заједничке активности и 

одговори на њих уз одговарајуће 

образложење; 

– упути предлоге, савете и позиве на 

заједничке активности користећи 

ситуационо прикладне комуникационе 

моделе; 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 

И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ 

И ДРУГИМА 

 

What’s your first/last name/surname? 

Jack, this is Andrew. He’s the new boy in our class. Hi 

Andrew. Nice to meet you. I’m glad to meet you too. 

What’s your nickname? It’s Andy. Where do you live? I 

live in Sunny Street. How do you go to school? I walk 

there/take the bus… 

What does your father do? He’s a science teacher. Have 

you got/Do you have any brothers or sisters? No, I’m an 

only child, but my mum’s got two sisters, Sophia and Lily. 

Aunt Lily is the eldest. She says I am her favourite 

nephew. 

This is my cousin, Bob. Where does he come from? He 

lives in Brisbane now, but he was born in London. Where 

were you born? When did you move there? We moved 

there when I was four. 

Where were you living when you started school? 

Who do you usually go out with? How long have you 

known Susan? For one year. Since last year. 

The Present Simple Tense за изражавање сталних и 

уобичајених радњи. 

The Past Simple Tense глагола to be и осталих 

глагола (правилних и неправилних). 

The Past Continuous Tense. 

The Present Perfect Tense учесталијих глагола 

(правилних и неправилних). 

Питања са Who/What/Where/When/Why… 

Питања са препозиционим глаголима. 
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– затражи и пружи додатне информације у 

вези са предлозима, саветима и позивима 

на заједничке активности; 

– разуме уобичајене молбе и захтеве и 

реагује на њих; 

– упути уобичајене молбе и захтеве; 

– честита, захвали се и извини се 

користећи једноставнија језичка 

средства; 

– разуме и следи једноставнија упутства у 

вези с уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота; 

– пружи једноставнија упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота; 

– разуме једноставније текстове у којима 

се описују радње и ситуације 

у садашњости; 

– разуме једноставније текстове у којима 

се описују способности иумећа; 

– размени појединачне информације и/или 

неколико информација унизу које се 

односе на радње у садашњости; 

– опише радње, способности и умећа 

користећи неколико везаних 

исказа; 

– разуме једноставније текстове у којима 

се описују искуства, догађаји 

и способности у прошлости; 

– размени појединачне информације и/или 

неколико информација у 

Употреба и изостављање чланова при ближем 

одређивању лица, у фиксним изразима (go to 

school/by car/on foot...), са основним географским 

појмовима (називима улица, градова, држава...) 

(Интер)културни садржаји: устаљена 

правилаучтивe комуникације; имена и надимци; 

родбина, породични односи и родбинскевезе; већи 

градови у земљама циљне културе. 
 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 

ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА 

И ЗБИВАЊА 

 
What does Emma look like? She looks gorgeous. She’s 

the prettiest girl in our class. 

What’s he like? He’s smart and hard-working. 

Noah doesn’t care about anyone. He is selfish. My friend 

is sporty and good-looking, but he is very shy. 

Her clothes are cool! 

Samuel is as tall as his brother/not as(so) tall as his 

father. 

This laptop is less expensive than that one. It’s the least 

expensive laptop in the shop. 

Jacob’s room is usually tidy, but Michael’s is often 

untidy/messy. You can find his clothes everywhere. 

Why is he exhausted? Because the trip was exhausting. 

The party was really exciting. Everybody was excited. 

She looks really unhappy. 

How does he swim? He swims well. 

We worked hard. He was running fast. 

It is raining heavily. 

Are they listening carefully? 

Ten minutes from here is the biggest wheel of its kind in 

the world – the London Eye. 

The buildings are amazing /fantastic. 
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низу о искуствима, догађајима и 

способностима у прошлости; 

– опише у неколико краћих, везаних исказа 

искуства, догађај из прошлости; 

– опише неки историјски догађај, 

историјску личност и сл. 

– разуме једноставније исказе који се 

односе на одлуке, обећања,планове, 

намере и предвиђања и реагује на њих; 

– размени једноставније исказе у вези са 

обећањима, одлукама, плановима, 

намерама и предвиђањима; 

– саопшти шта он/она или неко други 

планира, намерава, предвиђа; 

– разуме уобичајене изразе у вези са 

жељама, интересовањима, потребама, 

осетима и осећањима и реагује на њих; 

– изрази жеље, интересовања, потребе, 

осете и осећања једноставнијим језичким 

средствима; 

– разуме једноставнија питања која се 

односе на оријентацију/положај 

предмета и бића у простору и правац 

кретања и одговори на њих; 

– затражи и разуме обавештења о 

оријентацији/положају предмета и 

бића у простору и правцу кретања; 

– опише правац кретања и просторне 

односе једноставним, везаним 

исказима; 

That’s the cafe where my sister works. 

Is that the message which/that Tom sent? 

There’s somebody/nobody/no one in the street. 

There was nothing strange in his voice. Everything was 

OK. 

This chair’s uncomfortable. That’s impossible! 

The Present Simple Tense и The Present Continuous 

Tense за изражавање појава, радњи, стања и 

збивања у садашњости, The PastSimple Тense и The 

Past Continuous Tense за изражавање појава, радњи, 

стања и збивања у прошлости. 

Поређење придева по једнакости as…as, not 

so/as…as. 

Поређење придева са less и the least. 

Придеви са наставцима –ed и –ing. 

Творба и употреба прилога за начин (beautifully, 

quickly, happily, well, bаdly, fast, hard...) 

Употреба одређеног члана уз суперлатив придева. 

Употреба/изостављање одређеног члана уз називе 

места. (споменици, музеји, улице, паркови…). 

Релативне заменице who, which, that, whose, where... 

Неодређене заменице (somebody, something, 

anybody, anything, nobody, no one, nothing, 

everything…). 

Питања са What…like, How, Why… 

Негативни префикси un-, im-... 

(Интер)културни садржаји:особености наше 
земље и земаља говорног подручја циљног језика 
(знаменитости, географске карактеристике и сл.) 
 

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА 

И САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ 
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– разуме једноставније забране, правила 

понашања, своје и туђе обавезе и реагује 

на њих; 

– размени једноставније информације које 

се односе на забране иправила понашања 

у школи и на јавном месту, као и на своје и 

туђеобавезе; 

– саопшти правила понашања, забране и 

листу својих и туђих обавезакористећи 

одговарајућа језичка средства; 

– разуме једноставније изразе који се 

односе на поседовање и припадност; 

– формулише једноставније исказе који се 

односе на поседовање иприпадност; 

– пита и каже шта неко има/нема и чије је 

нешто; 

– разуме једноставније исказе који се 

односе на изражавање допадања 

и недопадања и реагује на њих; 

– изрази допадање и недопадање уз 

једноставно образложење; 

– разуме једноставније исказе којима се 

тражи мишљење и реагује нањих; 

– изражава мишљење, 

слагање/неслагање и даје кратко 

образложење; 

– разуме једноставније изразе који се 

односе на количину и цену; 

– пита и саопшти колико нечега има/нема, 

користећи једноставнија 

језичка средства; 

ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ И 

РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 

I’m going to the swimming pool. Would you like to come? 

Yes, please. I like swimming. 

Would you like a cup of tea? No, thank you/thanks. 

What are you doing next weekend? Do you want to come 

to my party? Yes, I’d love to. When is it? At 7.30 on 

Saturday. 

Do you fancy/How about a game of tennis this 

afternoon? Sorry. I can’t. I’ve got a dance class. 

Shall we go to the sports centre today? Good idea. See 

you there at 6.00 pm. That’s no good for me. What about 

5.30? Yes, sure. Howabout trying my new computer 

game this morning? I’m afraid I can’t. I’m looking after 

my little sister. 

Why don’t we go to the park? 

Let’s get out of here. That sounds good. The music is too 

loud. 

We could/ may/might stay here and watch DVDs. That’s 

boring. 

If it is cold, put on your jacket. If you hurry, you won’t 

miss the bus. 

If you don’t feel well, you should see a doctor. 

I’ve got the flu. You must stay in bed and drink lots of hot 

drinks. 

If you don’t stay up late, you won’t feеl tired. 

You shouldn’t eat too much chocolate. 

Don’t give your real name on the Internet. 

The Present Continuous Tense за унапред договорене 

радње. 

Заповедни начин. 

Изрази: How about…? What about…? Why don’t we…? 

Would you like…? Do you want…? Shall we…? Let’s... 
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– пита/каже/израчуна колико нешто кошта. Модални глаголи за изражавање предлога – 

can/could/may/might. 

Модални глаголи should за давање савета. 

Први кондиционал. 

(Интер)културни садржаји: прикладно упућивање 
предлога, савета и позива и реаговање на предлоге, 
савете и позиве. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МОЛБИ, ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА, 

ЧЕСТИТАЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 

 
Can/Could you help me with these bags, please? 

They’re too heavy. 

Could I have a glass of water, please? 

Could I see your exercise book, please? Yes, just a 

minute. Oh, no. I can’t find it. 

May I see your tickets, please? Here you are, sir. Thank 

you. 

Will you open the door for me? Sure. 

I’m so sorry for… It’s all my fault. Sorry, it was an 

accident. I didn’t mean to (break your skateboard). 

That’s all right/OK. Never mind. Itdoesn’t matter. 

Thank you for (your help). Thank you from the bottom of 

my heart. That’s very kind of you. 

That means a lot to me. Don’t mention it. It’s nothing. 

You’re welcome. 

Well done. Congratulations! Happy (festival). 

When does the train for Glasgow leave? It leaves at 

7.38. School starts at 8.45. 

Which book do you want? The red one. Can I try on 

those trousers, please? Which ones? The blue ones. 

Модални глаголи за изражавање молбе и захтева – 

can/could/may. 

Would you like…? 

Will за изражавање молби. 
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The Present Simple Tense за изражавање утврђених 

програма, реда вожње, распореда и сл. 

Заменице one, ones. 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве 
комуникације, значајни празници и догађаји, 
честитања. 

РАЗУМЕВАЊЕ И 

ДАВАЊЕ УПУТСТАВА 

 
Read the explanation and circle the correct words. 

State your problem and describe how you feel about it. 

Use the expressions below. 

Make a project about an important city in your town. 

Make a map and label the important places. 

To end the call, tap the „end call” button (typically a red 

button on the left side of your cell phone) or close your 

phone. 

Do not touch the adapter with wet hands. 

Заповедни начин. 

(Интер)културни садржаји: правила учтивости у 
складу са степеном формалности и ситуацијом. 
 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 

 

She rarely takes the bus to school. 

They usually play games in their free time. 

Does James play any musical instruments? Yes, he 

does. No, he doesn’t. 

How many languages do you speak? What time do you 

usually wake up on school days? 

My sister doesn’t eat fish. 

Water freezes at zero degrees Celsius. If /When you 

heat ice, it melts. What are you looking for? I am looking 

for my glasses. I can’t findthem. 

Shhh! I am trying to concentrate. What are you thinking 

about? Who are you talking to? 
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Sorry, she can’t come to the phone right now. She’s 

having a shower. She is studying French in Paris. 

We are very busy these days. We are decorating the 

school hall. Look! It’s raining. It doesn’t usually rain here 

in summer. Does it rain a lot 

in your hometown? 

We normally grow vegetables, but this year we aren’t 

growing any. 

I can’t see anybody/anyone. 

How long has he played the guitar? For five years./Since 

last summer. 

The Present Simple Tense за изражавање сталних и 

уобичајених радњи. 

The Present Continuous Tense за изражавање 

тренутних и привремених радњи. 

Разлике у употреби глаголских облика The Present 

Simple Tense и The Present Continuous Tense. 

The Present Perfect Simple Tense за изражавање 

радњи које су почеле у прошлости и још увек трају. 

Нулти кондиционал. 

Питања са препозиционим глаголима. 

Модални глагол can за изражавање способности. 

(Интер)културни садржаји: породични живот; живот 

у школи – наставне и ваннаставне активности; 

распусти и путовања. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 

 

When did Columbus discover America? Who invented 

the telephone? People lived in caves a long time ago. 

We saw a good film last week. 

She used to wear glasses. 



24 
 

Did he use to drink tea every morning? No, he didn’t. 

What did you do when you heard the noise? First, I 

called the police. 

What were you doing when you heard the noise? I was 

watching TV. 

At ten o’clock yesterday morning, I was cycling to school. 

I fell off my bike and hurt my knee. I couldn’t stand up. 

Was there anyone to help? No, there wasn’t. 

I was walking down the lane when I saw a beautiful lady. 

She was wearing a red dress and a big red hat. 

While I was sleeping, my brother was helping our father 

in the garden. 

She was sleeping when we came in. 

As soon as I saw them, I started to run. 

They have finished their project. They finished it 

yesterday. 

Who did you get the letter from? 

Have you ever been to London? Yes, I have. I was there 

last year./ No, I haven’t. I have never been to London. 

He has just arrived. 

I’ve already learnt to use that program. 

Have they arrived yet? 

They haven’t finished their dinner yet. 

The Past Simple Tense правилних и неправилних 

глагола, све употребе. 

The Past Continuous Tense, све употребе 

Used to. 

Контрастирање употребе и значења глаголских 

облика The Past Simple Tense и The Past Continuous 

Tense. 
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The Present Perfect Simple Tense за изражавање 

искустава и радњи у неодређеној прошлости и са 

ever, never, just, аlready, yet… 

Контрастирање употребе и значења глаголских 

облика The Past Simple Tense и The Present Perfect 

Simple Tense. 

Модални глагол could за изражавање способности у 

прошлости 

Linking words and phrases (first, then, next, as soon as, 

after that, finally...). 

Питања са Who/What/Where/When/Why… 

Питања са препозиционим глаголима. 

(Интер)културни садржаји: историсјки догађаји, 

епохална открића; важније личности из прошлости 

 

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 

РАДЊИ (ПЛАНОВА, 

НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА) 

 

When I grow up, I would like/I’m going to be a web 

designer. What about you? I really want to be a 

programmer. 

I can’t find my keys anywhere. I’ll/I will help you look for 

them. I’ll take it, please. I’ll leave it, thanks. 

I promise I won’t be late. 

I believe he will be a great pianist. I don’t think he will 

make it. 

It will be rainy tomorrow. 

Why are you putting on your coat? I’m going to take my 

dog for a walk. 

It’s my birthday next Saturday. I’m going to have a big 

party. 

Look at those cars! They’re going to crash! 

What are you doing tonight? We’re playing football with 

friends. 
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Would like + именица/инфинитив глагола. 

Stative verbs (want, promise, believe, think...) 

The Future Simple Tense за изражавање одлука 

донетих у тренутку говора, обећања и предвиђања 

на основу знања, искуства иверовања. 

Going to за изражавање планова, намера и 

предвиђања на основу чулних опажања. 

The Present Continuous Tense за изражавање 

унапред договорених/испланираних радњи. 

(Интер)културни садржаји: правила учтивости у 

складу са степеном формалности и ситуацијом. 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ПОТРЕБА, ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

 

I’d like to try bungee jumping. I’m interested in 

swimming. What sports are you interested in? 

My hobby is collecting badges. What’s your hobby? 

I’m starving. Shall I make a sandwich for you? Yes, 

please. I’m thirsty. Would you like some lemonade? 

What’s wrong/the matter? I’m tired of/sick of/fed up 

with/bored with playing this game. 

Are you tired? I’m exhausted. 

I’m cold/hot. I don’t feel well. I feel sick. Why don’t you 

go to bed? I’m nervous / frightened /upset /scared… 

Don’t worry. Everything will 

be all right/just fine. It’s going to be all right. 

Are you happy with your new friends? Oh, yes. I am so 

glad/happy to hear that. 

I’ve got/ I have a terrible headache. Take a painkiller. 

My ear hurts. I’m sorry to hear that. 

Oh dear! My finger is bleeding. Why don’t you put a 

plaster on it? I’ve sprained my ankle. Put some ice on it. 

I’m in trouble. I don’t know what to do. 

Stative verbs (be, want, hurt, have, feel, know…) 
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Заповедни начин. 

Why don’t we/you + инфинитивна основа глагола. 

Would like + именица/инфинитив глагола. 

Употреба придевско-предлошких израза tireд of / sick 

of / fed up with / bored with. 

The Present Perfect Simple Tense 

(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација; 

интересовања, хоби, забава, разонода, спорт и 

рекреација. 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПРОСТОРНИХ ОДНОСА 

И УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 

ПРОСТОРУ 

 

Excuse me. How do I get to…? What’s the best way 

to…? Could you tell me the way to…? Go straight on 

until you get tо (a bridge). Cross(the bridge). Turn back. 

Go back. Turn left/right into… Take the first/second 

turning on the right/left. Go along… It’s on the left/right. 

It’s 

opposite/behind/between/in front of/near/next to/at the 

corner/just around the corner… 

Заповедни начин. 

Предлози за изражавање положаја и просторних 

односа – in front of, behind, between, opposite... 

(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан 

изглед места. 

ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 

ЗАБРАНА, ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА И 

ОБАВЕЗА 

 

Don’t throw litter around. Save energy. Turn off lights 

when not in use. 

You can/can’t sit here. The seat is/isn’t free. 

Can I use your mobile phone? Sure. 

You mustn’t use calculators during the exam. 

Students must turn off their phones in the classroom. 

Do you have to wear a uniform at your school? 

John can’t come because he has to work. 
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I must get up early tomorrow morning. 

I don’t have to take my dog for a walk every 

day/tomorrow. 

My parents let me go out at weekends. 

They won’t let us feed the animals. 

Our head teacher made us clean our classroom last 

Friday. 

John couldn’t come because he had to work. 

He didn’t have to come early yesterday. 

You should slow down, you shouldn’t run down the 

corridor. 

Заповедни начин. 

Модални глаголи за изражавање дозволе, забране, 

правила понашања и присуство/одсуство обавезе – 

can/can’t, must/mustn’t, haveto/don’t/doesn’t have to, 

had to/didn’t have to, shoud/shouldn’t. 

Let/Make + инфинитивна основа глагола. 

(Интер)културни садржаји: понашање на јавним 

местима; значење знакова и симбола. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

 

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

this? It’s Jane and Sally’s house. 

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

children’s toys. That’s my parents’ car. 

This is my blanket. This blanket is mine. 

This isn’t your card. It’s hers. 

I’ve got/I have a ruler. Have you got/Do you have a pen? 

Sally hasn’t got /doesn’t have an umbrella. 

Саксонски генитив са именицом у једнини и множини 

(правилна и неправилна множина) – my friend’s/ 

friends’/ children’s books. 

Присвојне заменице mine, yours… 
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Питања са Whose. 

(Интер)културни садржаји: породица и пријатељи; 

однос према својој и туђој имовини. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

 

I love working with people. I don’t like skiing. I’m bad at 

it. What do/don’t you like doing? 

Peter hates watching horror films. He enjoys playing 

video games. I can’t/couldn’t stand the heat. 

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

What are your hobbies and interests? 

Fifteen out of thirty people like tennis – eight boys and 

seven girls. 

Придевско-предлошке фразе – interested in, 

good/bad at, crazy about… 

Глаголи like/love/hate/enjoy/can’t stand + глаголска 

именица 

Питања са What, Who, Why … 

(Интер)културни садржаји: уметност, књижевност 

за младе, стрип, музика, филм. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА 

 

Tea is better than coffee. Of course. That’s true. You are 

right. 

The food was great! I disagree/don’t agree with you. It 

was awful. 

I think we should help him. Yes, I agree with you. He 

always helps his friends. 

I enjoy skiing. Me too. 

I don’t think he will win the race. Well, I do. No chance! I 

don’t believe it! That’s right! That’s wrong! 

Stative verbs (think, like, agree, believe…) 

Питања са What, Why, How … 
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(Интер)културни садржаји: поштовање основних 

норми учтивости у комуникацији са вршњацима и 

одраслима. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНЕ, БРОЈЕВА И 

ЦЕНА 

 

How many people are there (in the park)? There are two 

men/women and three children (in the park). 

How much fruit do we have? There isn’t much fruit in the 

bowl. There aren’t many books on the shelves. 

A lot of/Lots of people went to the match. 

A lot of/Lots of snow falls in winter. 

There were loads of apples on the table. 

There is a little lemonade in the bottle. There are a few 

apples. How much is this? It’s € 2,365 (two thousand, 

three hundred and sixty-five 

euros). That’s £ 245 (two hundred and forty-five 

pounds)/ $300 (three hundred dollars). 

In my school, 60% of children eat junk food. 

Основни бројеви преко 1000. 

Правилна множина именица. 

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

strawberries, shelves, knives... 

Множина именица које се завршавају на –o: kilos, 

potatoes… 

Синкретизам једнине и множине: sheep, fish... 

Најчешћи облици неправилне множине (men, 

women, children, people, feet, teeth, mice....). 

Бројиве и небројиве именице – pounds, money... 

Квантификатори – much, many, a lot of, lots of, loads 

of, a few, a little. 

Питања са How much/many. 

(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; 

валутe циљних култура. 
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Кључни појмови садржаја: комуникативни приступ, функционална употреба језика, интеркултуралност. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА И ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

(у комуникативним функцијама) 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 

И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ 

И ДРУГИМА 

Слушање и читање једноставнијих текстова који се односе напоздрављање и 

представљање (дијалози, наративни текстови, формулари и сл.); реаговање на усмени 

или писани импулс саговорника(наставника, вршњака и сл.) и иницирање комуникације; 

усмено иписaно давање информација о себи и тражење и давање информацијао 

другима. 

 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 

ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА 

И ЗБИВАЊА 

Слушање и читање једноставнијих текстова који се односе на описбића, предмета, 

места, појава, радњи, стања и збивања; усмено иписано описивање/поређење бића, 

предмета, појава и места. 

 

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА 

И САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ 

ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ И 

РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 

Слушање и читање једноставниjих текстова који садрже предлоге;усмено и писано 

преговарање и договарање око предлога и учешћау заједничкој активности; писање 

позивнице за прославу/журку илиимејла/СМС-а којим се уговара заједничка активност; 

прихватање/одбијање предлога, усмено или писано, уз поштовање основних 

нормиучтивости и давање одговарајућег оправдања/ одговора. 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МОЛБИ, ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА, 

ЧЕСТИТАЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 

Слушање и читање једноставнијих исказа којима се нешто честита,тражи/нуди помоћ, 

услуга, обавештње или се изражава извињење,захвалност; усмено и писано честитање, 

тражење и давање обавештења, упућивање молбе за помоћ/услугу и реаговање на њу, 

изражавањеизвињења и захвалности. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ И 

ДАВАЊЕ УПУТСТАВА 

Слушање и читање текстова који садрже једноставнија упутства (нпр.за израду задатака, 

пројеката и сл.) с визуелном подршком и без ње;усмено и писано давање упутстава. 
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ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 

Слушање и читање описа и размењивање исказа у вези са сталним,уобичајеним и 

тренутним догађајима/активностима и способностима; усмено и писано описивање 

сталних, уобичајених и тренутнихдогађаја/активности и способности 

 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 

Слушање и читање описа и усмено и писано размењивање иказа у вези са искуствима, 

догађајима/активностима и способностима у прошлости; усмено и писано описивање 

искустава, догађаја/активности и способности у прошлости; израда и презентација 

пројеката о историјским догађајима, личностима и сл 

 

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 

РАДЊИ (ПЛАНОВА, 

НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА) 

Слушање и читање краћих текстова у вези са одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима; усмено и писано договарање/извештавање о одлукама, плановима, 

намерама и предвиђањима 

 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ПОТРЕБА, ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

Слушање и читање исказа у вези са жељама, интересовањима, потребама, осетима и 

осећањима; усмено и писано договарање у вези са задовољавањем жеља и потреба; 

предлагање решења у вези са осетима и потребама; усмено и писано исказивање својих 

осећања и реаговање на туђа. 

 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПРОСТОРНИХ ОДНОСА 

И УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 

ПРОСТОРУ 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са смером кретања и специфичнијим 

просторним односима; усмено и писано размењивање информација у вези са смером 

кретања и просторним односима; усмено и писано описивање смера кретања и 

просторних односа. 

 

ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 

ЗАБРАНА, ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА И 

ОБАВЕЗА 

Слушање и читање једноставнијих исказа у вези са забранама, правилима понашања и 

обавезама; постављање питања у вези са забранама, правилима понашања и 

обавезама и одговарање на њих; усмено иписано саопштавање забрана, правила 

понашања и обавеза. 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

Слушање и читање једноставнијих текстова с исказима у којима се говори шта неко 

има/нема или чије је нешто; постављање питања у вези са припадањем и одговарање 

на њих. 
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ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

Слушање и читање једноставнијих текстова који се односе на изражавање 

допадања/неподања; усмено и писано изражавање допадања/ недопадања. 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са тражењем мишљења и 

изражавањем слагања/неслагања; усмено и писано тражење 

мишљења и изражавање слагања и неслагања. 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНЕ, БРОЈЕВА И 

ЦЕНА 

Слушање и читање једноставнијих текстова који говоре о количини и цени; постављање 

питања у вези с количином и ценом и одговарање на њих, усмено и писано; слушање и 

читање текстова на теме поруџбине у ресторану, куповине, играње улога (у ресторану, у 

продавници, у кухињи …); записивање и рачунање цена. 

 

 

 

Р. БР. 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

са ЈЕЗИЧКИМ АКТИВНОСТИМА 

(у комуникативним функцијама) 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

са КОМУНИКАТИВНИМ 

ФУНКЦИЈАМА 

 

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

 

ИСХОДИ 

По завршеној теми/области ученик је у стању да у 

усменој и писменој комуникацији: 

 

1. 

 

STARTER UNIT  

Слушање и читање  једноставнијих 

текстова који се односе на поздрављање 

и представљање; реаговање на усмени 

или писани импулс саговорника 

(наставника, вршњака и сл.) и 

иницирање комуникације; усмено и 

писано давање информација о себи и 

тражење и давање информација о 

другима. 

– КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ; 

– ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ; 

– РАД СА ПОДАЦИМА И 

ИНФОРМАЦИЈАМА. 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.8.  

1.1.10.  1.1.11.  1.1.12.  1.1.13.  1.1.14.  

1.1.15.  1.1.17.  1.1.18. 1.1.20.  1.1.21.  

1.1.22.  1.1.23.  1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  

1.2.4. 1.3.1.   2.1.1.   2.1.2.  2.1.3. 

2.1.12.  2.1.13.  2.1.15. 2.1.16.  2.1.19.  

2.1.20.  2.1.24.  2.1.25.  2.1.26.  2.2.1.  

2.2.2.  2.2.3.  2.2.4.  2.3.1.  2.3.2. 

– разуме једноставније текстове који се односе на 
поздрављање, представљање и тражење/давање 
информација личне природе; 
– поздрави и отпоздрави, представи себе и другог 
користећи једноставнија језичка средства; 
– размени једноставније информације личне 
природе;  
– у неколико везаних исказа саопшти информације о 
себи и другима. 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И  

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ  

И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ  

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ И 

ДРУГИМА, 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА,  

ПРЕДМЕТА, МЕСТА,  

ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА И 

ЗБИВАЊА, ИЗРАЖАВАЊЕ  

ПРИПАДАЊА И  

ПОСЕДОВАЊА 
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2. 

 

MONEY MATTERS 

Слушање и читање описа и 

размењивање исказа у вези са сталним, 

уобичајеним и тренутним догађајима/ 

активностима и способностима; усмено и 

писано описивање сталних, уобичајених 

и тренутних догађаја/активности и 

способности. 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова који се односе на изражавање 

допадања/недопадања; усмено и писано 

изражавање допадања/недопадања. 

– КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ;   

– ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ ;  

– РАД СА ПОДАЦИМА И 

ИНФОРМАЦИЈАМА;  

– ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА;   

– ВЕШТИНА САРАДЊЕ;   

– ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У 

ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ; 

– ЕКОЛОШКА КОМПЕТЕНЦИЈА.  

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.7.  

1.1.8.  1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12.  

1.1.13. 1.1.14.  1.1.15.  1.1.16.  1.1.17. 

1.1.18.  1.1.19. 1.1.20.  1.1.21.  1.1.22.  

1.1.23.  1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.  1.2.4.  1.3.1.  

1.3.2.  1.3.5. 2.1.1.  2.1.2.  2.1.3.  2.1.4.  

2.1.6.  2.1.7. 2.1.8.  2.1.12.  2.1.13. 

2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18.  2.1.19.  

2.1.20. 2.1.21. 2.1.22.  2.1.24.  2.1.25.  

2.1.26.  2.2.1.  2.2.2.  2.2.3.  2.2.4. 

2.3.1.  2.3.2. 2.3.6. 

– разуме једноставније текстове у којима се описују 
радње и ситуације у садашњости; 
– разуме једноставније текстове у којима се описују 
способности и умећа; 
– размени појединачне информације и/или неколико 
информација у низу које се односе на радње у 
садашњости; 
– опише радње, способности и умећа користећи 
неколико везаних исказа; 
– разуме једноставније исказе који се односе на 
изражавање допадања и недопадања и реагује на 
њих; 
– изрази допадање и недопадање уз једноставно 
образложење. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ, ИЗРАЖАВАЊЕ  

ДОПАДАЊА И  

НЕДОПАДАЊА, ИЗРАЖАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА 

 

3. 

 

OUR HEROES 

 Слушање и читање описа и усмено и 

писано размењивање исказа у вези са 

доживљајима, догађајима/активностима 

и способностима у прошлости; усмено и 

писано описивање доживљаја, 

догађаја/активности и способности у 

прошлости; израда и презентација  

пројеката о историјским догађајима, 

личностима и сл. 

– КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ;  

– ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ;  

– РАД СА ПОДАЦИМА И 

ИНФОРМАЦИЈАМА; 

– ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА;  

– ВЕШТИНА САРАДЊЕ;  

– ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У 

ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ;  

– ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА. 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.7.  

1.1.8. 1.1.9.  1.1.10.  1.1.11.  1.1.12.  

1.1.13.  1.1.14.  1.1.15.  1.1.16.  1.1.17.  

1.1.18.  1.1.20.  1.1.21.  1.1.22.  1.1.23.  

1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 

1.3.4.  1.3.5.    2.1.1.  2.1.2.  2.1.3. 2.1.6.  

2.1.8.  2.1.11.  2.1.12.   2.1.13.   2.1.14.  

2.1.15.  2.1.16.  2.1.19.  2.1.20.  2.1.22.   

2.1.23.  2.1.24.  2.1.25.  2.1.26.  2.2.1.  

2.2.2.  2.2.3.  2.2.4.  2.3.1   2.3.6  2.3.8. 

– разуме једноставније текстове у којима се описују 
доживљаји, догађаји и способности у прошлости; 
– размени појединачне информације и/или неколико 
информација у низу о доживљајима, догађајима и 
способностима у прошлости; 
– опише у неколико краћих, везаних исказа доживљај, 
догађај из прошлости; 
– опише неки историјски догађај, историјску личност 
и сл. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ, ИЗРАЖАВАЊЕ  

КОЛИЧИНЕ, БРОЈЕВА И ЦЕНА 

 

4. 

 

CUMULATIVE REVIEW 1 – ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ.  1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.7.  

1.1.8.  1.1.9.  1.1.10.  1.1.11.  1.1.12.  

1.1.13.  1.1.14.  1.1.15.  1.1.20.  1.2.1.  

1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 1.3.3.  

2.1.1.  2.1.2.  2.1.3.  2.1.6. 2.1.7.  2.1.8.  

Ученици могу да: 
– процене постигнућа везана за теме 1 и 2; 
– примењују стечена знања и вештине кроз проверу 
лексике и језичких структура које се односе на теме и 
наведене комуникативне функције, а које су се 
радиле у темама 1 и 2, вештине слушања, говора, 
читања и писања, као и знања о језику; 
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2.1.20. 2.1.21.  2.1.22.  2.1.23.   2.2.1.  

2.2.2.  2.2.3.  2.2.4.  2.3.1.  2.3.2.   

– систематизују и класификују градиво. 

 

5. 

 

 STRANGE STORIES 

Слушање и читање описа и усмено и 

писано размењивање исказа у вези са 

доживљајима, догађајима/активностима 

и способностима у прошлости; усмено и 

писано описивање доживљаја, 

догађаја/активности и способности у 

прошлости. 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова који се односе на опис бића, 

предмета, места, појава, радњи, стања и 

збивања; усмено и писано 

описивање/поређење бића, предмета, 

појава и места. 

– КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ; 

– ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ;  

– РАД СА ПОДАЦИМА И 

ИНФОРМАЦИЈАМА;  

– ВЕШТИНА САРАДЊЕ;  

– ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У 

ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ;  

– ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА. 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.7.  

1.1.8.  1.1.9. 1.1.10.  1.1.11.  1.1.12.  

1.1.13.  1.1.14.   1.1.16. 1.1.17.  1.1.18.  

1.1.20.  1.1.21.  1.1.22.  1.1.23.  1.2.1.  

1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  1.3.1.  1.3.2.  2.1.1.  

2.1.2.  2.1.3. 2.1.4.  2.1.6.  2.1.7.  2.1.8.  

2.1.12.  2.1.13.  2.1.14.  2.1.15.  2.1.19.  

2.1.20.  2.1.22.  2.1.23.  2.1.24.  2.1.25.  

2.1.26.  2.2.1.  2.2.2.  2.2.3.  2.2.4.  

2.3.1.  2.3.2.  2.3.6. 

– разуме једноставније текстове у којима се описују 

доживљаји, догађаји и способности у прошлости; 

– размени појединачне информације и/или неколико 

информација у низу о доживљајима, догађајима и 

способностима у прошлости; 

– опише у неколико краћих, везаних исказа доживљај, 

догађај из прошлости; 

– разуме једноставније текстове који се односе на 

опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 

појава, радњи, стања и збивања; 

– опише и упореди жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства. 
ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 

 

6. 

 

AT HOME 

Слушање и читање једноставнијих 

исказа у вези са забранама, правилима 

понашања и обавезама; постављање 

питања у вези са забранама, правилима 

понашања и обавезама и одговарање на 

њих; усмено и писано саопштавање 

забрана, правила понашања и обавеза. 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова који се односе на опис бића, 

предмета, места, појава, радњи, стања и 

збивања; усмено и писано 

описивање/поређење бића, предмета, 

појава и места. 

– КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ;  

– ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ;  

– РАД СА ПОДАЦИМА И 

ИНФОРМАЦИЈАМА;  

– ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА;  

– ВЕШТИНА САРАДЊЕ;  

– ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У 

ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ;  

– ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА. 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.7.  

1.1.8.  1.1.9. 1.1.10.  1.1.11.  1.1.12.  

1.1.13.  1.1.14.  1.1.15. 1.1.16.  1.1.17.  

1.1.18.  1.1.20. 1.1.21.  1.1.22.  1.1.23.  

1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  1.3.1. 1.3.2.  

2.1.1. 2.1.2.  2.1.3. 2.1.4.  2.1.6.  2.1.8.  

2.1.12.  2.1.13. 2.1.14.  2.1.15. 2.1.16.  

2.1.18.  2.1.19.  2.1.20.  2.1.22.  2.1.24.  

2.1.25.  2.1.26. 2.2.1.  2.2.2.  2.2.3.  

2.2.4.  2.3.1.  2.3.2. 2.3.6. 

– разуме једноставније забране, правила понашања, 
своје и туђе обавезе и реагује на њих; 
– размени једноставније информације које се односе 
на забране и правила понашања у школи и на јавном 
месту, као и на своје и туђе обавезе; 
– саопшти правила понашања, забране и листу својих 
и туђих обавеза користећи одговарајућа језичка 
средства. 
– разуме једноставније текстове који се односе на 
опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 
појава, радњи, стања и збивања; 
– опише и упореди жива бића, предмете, места, 
појаве, радње, стања и збивања користећи 
једноставнија језичка средства. 

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА  

И САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ  

ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ  

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ  

АКТИВНОСТИ И  

РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ,  

7. THE FIRST WRITTEN TEST – ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ. 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.7.  

1.1.8.  1.1.9.  1.1.10.  1.1.11.  1.1.12.  

1.1.13.  1.1.14.  1.1.15.  1.1.20.  1.2.1.  

1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 1.3.3.  

2.1.1.  2.1.2.  2.1.3.  2.1.6. 2.1.7.  2.1.8.  

Ученици могу да: 
– процене постигнућа везана за теме 1–4; 
– примењују стечена знања и вештине кроз проверу 
лексике и језичких структура које се односе на теме и 
наведене комуникативне функције, а које су се 
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2.1.20. 2.1.21.  2.1.22.  2.1.23.   2.2.1.  

2.2.2.  2.2.3.  2.2.4.  2.3.1.  2.3.2.   

радиле у темама 1–4, вештине слушања, говора, 
читања и писања, као и знања о језику; 
– систематизују и класификују градиво. 

 

8. 

 

VISIONS OF THE FUTURE 

Слушање и читање краћих текстова у 

вези са одлукама, плановима, намерама 

и предвиђањима; усмено и писано 

договарање/ извештавање о одлукама, 

плановима, намерама и предвиђањима. 

Слушање и читање једноставнијих 

исказа којима се нешто честита, 

тражи/нуди помоћ, услуга, обавештeње 

или се изражава извињење, захвалност; 

усмено и писано честитање, тражење и 

давање обавештења, упућивање молбе 

за помоћ/услугу и реаговање на њу, 

изражавање извињења и захвалности. 

Слушање и читање текстова који садрже 

једноставнија упутства (нпр. за израду 

задатака, пројеката и сл.) с визуелном 

подршком и без ње; усмено и писано 

давање упутстава. 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.7.  

1.1.8.  1.1.9. 1.1.10.  1.1.11.  1.1.12.  

1.1.13.  1.1.14.  1.1.15.  1.1.17. 1.1.18.  

1.1.20.  1.1.22.  1.1.23.  1.2.1.  1.2.2.  

1.2.3.  1.2.4.  1.3.1.  1.3.2.  2.1.1.  2.1.2.  

2.1.3.  2.1.4.  2.1.6.  2.1.7. 2.1.8. 2.1.11.   

2.1.12.  2.1.13.  2.1.15.  2.1.18.  2.1.19.  

2.1.20. 2.1.22.  2.1.24.  2.1.25.  2.1.26.  

2.2.1.  2.2.2.  2.2.3.  2.2.4. 2.3.1.  2.3.2.   

– разуме једноставније исказе који се односе на 
одлуке, обећања, планове, намере и предвиђања и 
реагује на њих; 
– размени једноставније исказе у вези са обећањима, 
одлукама, плановима, намерама и предвиђањима; 
– саопшти шта он/она или неко други планира, 
намерава, предвиђа; 
– разуме уобичајене молбе и захтеве и реагује на 
њих; 
– упути уобичајене молбе и захтеве; 
– честита, захвали и извини се користећи 
једноставнија језичка средства;– разуме и следи 
једноставнија упутства у вези с уобичајеним 
ситуацијама из свакодневног живота;  
– пружи једноставнија упутства у вези с уобичајеним 
ситуацијама из свакодневног живота. 
 
 
 

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ РАДЊИ 

(ПЛАНОВА,  

НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА), 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА,  

ИНТЕРЕСОВАЊА,  

ПОТРЕБА, ОСЕТА И  

ОСЕЋАЊА, ИЗРАЖАВАЊЕ  

МОЛБИ, ЗАХТЕВА,  

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВИЊЕЊА,  

ЧЕСТИТАЊА И  

ЗАХВАЛНОСТИ, РАЗУМЕВАЊЕ 

И ДАВАЊЕ УПУТСТАВА 

 

9. 

LIFE CHOICES 

Слушање и читање краћих текстова у 

вези са одлукама, плановима, намерама 

и предвиђањима; усмено и писано 

договарање/ извештавање о одлукама, 

плановима, намерама и предвиђањима. 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова у вези са тражењем мишљења 

и изражавањем слагања/неслагања; 

усмено и писано тражење мишљења и 

изражавање слагања и неслагања. 

– КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ;  

– ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ;  

– РАД СА ПОДАЦИМА И 

ИНФОРМАЦИЈАМА;  

– ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА;  

– ВЕШТИНА САРАДЊЕ;  

– ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У 

ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ;  

– ЕКОЛОШКА КОМПЕТЕНЦИЈА; 

– ПРЕДУЗЕТНИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА. 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.6.  

1.1.7.  1.1.8.  1.1.9. 1.1.10.  1.1.11.  

1.1.12.  1.1.13.  1.1.14. 1.1.16. 1.1.17.  

1.1.18.  1.1.19. 1.1.20.  1.1.21. 1.1.22.  

1.1.23.  1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  1.2.4. 

1.3.1.  1.3.5.   2.1.1.  2.1.2.  2.1.3.  2.1.6.  

2.1.8.  2.1.12.  2.1.13.  2.1.14. 2.1.15.  

2.1.16.  2.1.17.  2.1.19.  2.1.20.  2.1.22.   

2.1.24. 2.1.25.  2.1.26.  2.2.1.  2.2.2.  

2.2.3. 2.3.1.  2.3.2.   2.3.6. 

– разуме једноставније исказе који се односе на 
одлуке, обећања, планове, намере и предвиђања и 
реагује на њих; 
– размени једноставније исказе у вези са обећањима, 
одлукама, плановима, намерама и предвиђањима; 
– саопшти шта он/она или неко други планира, 
намерава, предвиђа; 
– разуме једноставније исказе који се односе на 
изражавање допадања и недопадања и реагује на 
њих; 
– изрази допадање и недопадање уз једноставно 
образложење; 
– разуме једноставније исказе којима се тражи 
мишљење и реагује на њих; 
– изражава мишљење, слагање/неслагање и даје 
кратко образложење. 
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10. 

CUMULATIVE REVIEW 2 

 

 

 

– КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ; 

– ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ.  

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.7.  

1.1.8.  1.1.9.  1.1.10.  1.1.11.  1.1.12.  

1.1.13.  1.1.14.  1.1.15.  1.1.20.  1.2.1.  

1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 1.3.3.  

2.1.1.  2.1.2.  2.1.3.  2.1.6. 2.1.7.  2.1.8.  

2.1.20. 2.1.21.  2.1.22.  2.1.23.   2.2.1.  

2.2.2.  2.2.3.  2.2.4.  2.3.1.  2.3.2.   

Ученици могу да: 
– процене постигнућа везана за теме 5 и 6; 
– примењују стечена знања и вештине кроз проверу 
лексике и језичких структура које се односе на теме и 
наведене комуникативне функције, а које су се 
радиле у темама 5 и 6, вештине слушања, говора, 
читања и писања, као и знања о језику; 
– систематизују и класификују градиво. 

 

11. 

LOOK OUT! 

Слушање и читање исказа у вези са 

жељама, интересовањима, потребама, 

осетима и осећањима; усмено и писано 

договарање у вези са задовољавањем 

жеља и потреба; предлагање решења у 

вези са осетима и потребама; усмено и 

писано исказивање својих осећања и 

реаговање на туђа. 

Писање позивнице за прославу/журку 

или имејла/СМС-а којим се уговара 

заједничка активност; прихватање/ 

одбијање предлога, усмено или писано, 

уз поштовање основних норми учтивости 

и давање одговарајућег оправдања/ 

изговора. 

– КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ;  

– ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ;  

– РАД СА ПОДАЦИМА И 

ИНФОРМАЦИЈАМА;  

– ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА;  

– ВЕШТИНА САРАДЊЕ;  

– ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У 

ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ;  

– БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ;  

– ЕКОЛОШКА КОМПЕТЕНЦИЈА. 

 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.7.  

1.1.8.  1.1.9. 1.1.10.  1.1.11.  1.1.12.  

1.1.13.  1.1.14.  1.1.15.  1.1.17. 1.1.18.  

1.1.19.  1.1.20. 1.1.21.  1.1.22.  1.1.23.  

1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  1.3.1.  1.3.2.  

2.1.1.  2.1.2.  2.1.3.  2.1.4.  2.1.6.  2.1.7. 

2.1.8.  2.1.12.  2.1.13. 2.1.14.  2.1.15.  

2.1.16.  2.1.18.  2.1.19. 2.1.20. 2.1.21.  

2.1.22.  2.1.23. 2.1.24.  2.1.25.  2.1.26.  

2.2.1.  2.2.2.  2.2.3. 2.2.4.  2.3.1.  2.3.2.  

2.3.5.  2.3.6. 

 

– разуме уобичајене изразе у вези са жељама, 
интересовањима, потребама, осетима и осећањима 
и реагује на њих; 
– изрази жеље, интересовања, потребе, осете и 
осећања једноставнијим језичким средствима; 
– разуме једноставније предлоге, савете и позиве на 
заједничке активности и одговори на њих уз 
одговарајуће образложење;  
– упути предлоге, савете и позиве на заједничке 
активности користећи ситуационо прикладне 
комуникационе моделе; 
– затражи и пружи додатне информације у вези са 
предлозима, саветима и позивима на заједничке 
активности. ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА,  

ЗАБРАНА, ПРАВИЛА  

ПОНАШАЊА И  

ОБАВЕЗА 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

THE SECOND WRITTEN TEST – ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ.  1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.7.  

1.1.8.  1.1.9.  1.1.10.  1.1.11.  1.1.12.  

1.1.13.  1.1.14.  1.1.15.  1.1.20.  1.2.1.  

1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 1.3.3.  

2.1.1.  2.1.2.  2.1.3.  2.1.6. 2.1.7.  2.1.8.  

2.1.20. 2.1.21.  2.1.22.  2.1.23.   2.2.1.  

2.2.2.  2.2.3.  2.2.4.  2.3.1.  2.3.2.   

Ученици могу да: 
– процене постигнућа везана за теме 5–7; 
– примењују стечена знања и вештине кроз проверу 
лексике и језичких структура које се односе на теме и 
наведене комуникативне функције, а које су се 
радиле у темама 5–7, вештине слушања, говора, 
читања и писања, као и знања о језику 
– систематизују и класификују градиво. 
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13. 

HAVING FUN! 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова који се односе на опис бића, 

предмета, места, појава, радњи, стања и 

збивања; усмено и писано описивање/ 

поређење бића, предмета, појава и 

места. 

Слушање и читање краћих текстова у 

вези са одлукама, плановима, намерама 

и предвиђањима; усмено и писано 

договарање/ извештавање о одлукама, 

плановима, намерама и предвиђањима. 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова који садрже предлоге; усмено и 

писано преговарање и договарање око 

предлога и учешћа у заједничкој 

активности; писање позивнице за 

прославу/журку или имејла/СМС-а којим 

се уговара заједничка активност; 

прихватање/одбијање предлога, усмено 

или писано, уз поштовање основних 

норми учтивости и давање одговарајућег 

оправдања/ изговора. 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова у вези са смером кретања и 

специфичнијим просторним односима; 

усмено и писано размењивање 

информација у вези са смером кретања 

и просторним односима; усмено и писано 

описивање смера кретања и просторних 

односа. 

– КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ ;  

– ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ;  

– ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА;  

– ВЕШТИНА САРАДЊЕ;  

– ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У 

ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ;  

– ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА. 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4.  1.1.5.  1.1.7.  

1.1.8.  1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12.  

1.1.13.  1.1.14.  1.1.15. 1.1.16.  1.1.17. 

1.1.18.  1.1.19.  1.1.20.  1.1.21.  1.1.22.  

1.1.23.  1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  

1.3.1.  1.3.2.  1.3.3.  2.1.1.  2.1.2.  2.1.3.  

2.1.4.  2.1.6.  2.1.7. 2.1.8.  2.1.12.  

2.1.13. 2.1.14. 2.1.15.  2.1.16.  2.1.17.  

2.1.18.  2.1.19. 2.1.20.  2.1.21.  2.1.22.  

2.1.23.  2.1.24.  2.1.25.  2.1.26.  2.2.1.  

2.2.2.  2.2.3. 2.2.4.  2.3.1.  2.3.2.  2.3.5.  

2.3.7. 

– разуме једноставније текстове који се односе на 
опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 
појава, радњи, стања и збивања; 
– опише и упореди жива бића, предмете, места, 
појаве, радње, стања и збивања користећи 
једноставнија језичка средства; 
– разуме једноставније предлоге, савете и позиве на 
заједничке активности и одговори на њих уз 
одговарајуће образложење;  
– упути предлоге, савете и позиве на заједничке 
активности користећи ситуационо прикладне 
комуникационе моделе; 
– затражи и пружи додатне информације у вези са 
предлозима, саветима и позивима на заједничке 
активности; 
– разуме једноставнија питања која се односе на 
оријентацију/положај предмета и бића у простору и 
правац кретања и одговори на њих; 
– затражи и разуме обавештења о 
оријентацији/положају предмета и бића у простору и 
правцу кретања;  
– опише правац кретања и просторне односе 
једноставним, везаним исказима. 

ИСКАЗИВАЊЕ  

ПРОСТОРНИХ ОДНОСА  

И УПУТСТАВА ЗА  

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У  

ПРОСТОРУ 

 

14. 

CUMULATIVE REVIEW 3 

 

 

– ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ.  1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5.  1.1.7.  

1.1.8.  1.1.9.  1.1.10.  1.1.11.  1.1.12.  

1.1.13.  1.1.14.  1.1.15.  1.1.20.  1.2.1.  

1.2.2.  1.2.3.  1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 1.3.3.  

2.1.1.  2.1.2.  2.1.3.  2.1.6. 2.1.7.  2.1.8.  

2.1.20. 2.1.21.  2.1.22.  2.1.23.   2.2.1.  

2.2.2.  2.2.3.  2.2.4.  2.3.1.  2.3.2.   

Ученици могу да: 
– процене постигнућа везана за теме 7 и 8; 
– примењују стечена знања и вештине кроз проверу 
лексике и језичких структура које се односе на теме и 
наведене комуникативне функције, а које су се 
радиле у темама 7 и 8, вештине слушања, говора, 
читања и писања, као и знања о језику; 
– систематизују и класификују градиво. 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Програм наставе и учења оријентисан на исходе, наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује 

програм према потребама конкретног одељења, имајући у виду састав одељења и карактеристике ученика, техничке услове, наставна средства и медије којима школа 

располаже, уџбенике и друге наставне материјале, као и ресурсе и могућности локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода, комуникативних 

функција и препоручених језичких активности, наставник креира свој годишњи (глобални) план рада на основу кога ће касније развити оперативне планове. Исходи су 

дефинисани за крај разреда и усмеравају наставника да их операционализује на нивоу једне или више наставних јединица имајући у виду ниво постигнућа ученика. Исходи 

се разликују, тако да се неки могу лакше и брже остварити, док је за већину исхода потребно више времена, различитих активности и начина рада. У фази планирања 

наставе и учења веома је важно имати у виду да је уџбеник наставно средство које не одређује садржаје предмета и зато се садржајима у уџбенику приступа селективно 

и у складу са предвиђеним исходима. С обзиром на то да уџбеник није једини извор знања, наставник треба да упути ученике на друге изворе информисања и стицања 

знања и вештина.  

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Програм усмерен ка исходима указује на то шта је ученик у процесу комуникације у стању да разуме и продукује. Структуриран је тако да наставника постепено води од 

исхода, преко комуникативне функције као области, до препоручених језичких активности и садржаја у комуникативним функцијама. Применом оваквог приступа у настави 

страних језика, ученик се оспособљава да комуницира и користи језик у свакодневном животу, у приватном, јавном или образовном домену. Овај приступ подразумева 

уважавање следећих ставова: 

- 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 треба да буде сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе; 

- битно је значење језичке поруке; 

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

- настава се заснива и на социјалној интеракцији с циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала; рад у учионици и ван ње спроводи се 

путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора (интернет, дечији часописи, проспекти и 

аудио материјал) као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, поступком 

и циљем; 

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

- сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без детаљних 

граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и оцењује на основу употребе у 

одговарајућем комуникативном контексту. 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 
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- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

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

- наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

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

- уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала; 

- учионица је 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. 

Технике/активности 

- Током часа се препоручује динамично смењивање техника/ активности које не би требало да трају дуже од 15 минута. 

- Слушање и реаговање на команде наставника на страном језику или са аудио записа (слушај, пиши, повежи, одреди али и активности у вези са 

радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/ затвори свеску, итд.). 

- Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.). 

- Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.). 

- Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове слике, допунити информације, селектовати 

тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.). 

- Игре примерене узрасту. 

- Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...). 

- Решавање „проблем-ситуација” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

- „Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

- Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом или, пак, именовање наслова. 

- Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (планирање различитих активности, извештај/дневник са путовања, рекламни плакат, 

програм приредбе или неке друге манифестације).  

Разумевање писаног језика: 

- уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, глаголско време, лице...); 

- препознавање везе између група слова и гласова; 

- одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор; 

- извршавање прочитаних упутстава и наредби. 

Писмено изражавање: 

- повезивање гласова и групе слова; 

- замењивање речи цртежом или сликом; 

- проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење „уљеза”, осмосмерке, укрштене речи, и слично); 
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- повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама; 

- попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за пртљаг); 

- писање честитки и разгледница;– писање краћих текстова. 

Увођење дечје књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз. 

Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године. 

 

СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА 

 

С обзиром на то да се исходи остварују преко језичких вештина, важно је да се оне у настави страних језика перманентно и истовремено увежбавају. Само тако ученици 

могу да стекну језичке компетенције које су у складу са задатим циљем. Стога је важно развијати стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина. 

Слушање 

Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног значења усменог текста; поред способности да разазнаје фонолошке и лексичке јединице 

и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање ученик треба да поседује и следеће компетенције: 

- дискурзивну (о врстама и карактеристикама текстова и канала преношења порука),  

- референцијалну (о темама о којима је реч) и  

- социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима формулисања одређених говорних функција и др.).  

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца:  

- од личних особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет когнитивне обраде,  

- од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст,  

- од особина онога ко говори,  

- од намера с којима говори,  

- од контекста и околности – повољних и неповољних – у којима се слушање и разумевање остварују,  

- од карактеристика и врсте текста који се слуша, итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку активност у оквиру програма предвиђена је, стога, на више равни. Посебно су релевантне 

следеће:  

- присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање сматрају се они усмени текстови који су праћени визуелним 

елементима због обиља контекстуалних информација које се аутоматски уписују у дуготрајну меморију, остављајући могућност да се пажња 

усредсреди на друге појединости);  

- дужина усменог текста;  

- брзина говора;  

- јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора;  

- познавање теме;  

- могућност/немогућност поновног слушања и друго. 
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Читање 

Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке вештине. Том приликом читалац прима и обрађује тј. декодира писани текст једног или 

више аутора и проналази његово значење. Током читања, неопходно је узети у обзир одређене факторе који утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, 

њихови интереси и мотивација као и намере, карактеристике текста који се чита, стратегије које читаоци користе, као и захтеви ситуације у којој се чита. 

На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте читања: 

- читање ради усмеравања; 

- читање ради информисаности; 

- читање ради праћења упутстава;– читање ради задовољства. 

Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо разумели:  

- глобалну информацију; 

- посебну информацију, 

- потпуну информацију; 

- скривено значење одређене поруке. 

Писање 

Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише догађаје, осећања и реакције, пренесе поруке и изрази ставове, као и да резимира садржај 

различитих порука (из медија, књижевних и уметничких текстова, итд.), води белешке, сачини презентације и слично. 

Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: познавања лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета когнитивне обраде, 

мотивације, способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине текста. 

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких структура од лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички ниво 

подразумева циклично понављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која садржи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне способности. За ову 

језичку активност у оквиру програма предвиђена је прогресија на више равни. Посебно су релевантне следеће: 

- теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни догађаји и разни аспекти из друштвено-културног контекста, као и теме 

у вези са различитим наставним предметима); 

- текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, личне белешке); 

- лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите функционалне аспекте као што су описивање људи и догађаја у 

различитим временским контекстима, да изрази претпоставке, сумњу, захвалност и слично у приватном, јавном и образовном домену); 

- степен самосталности ученика (од вођеног/усмераваног писања, у коме се ученицима олакшава писање давањем конкретних задатака и упутстава, 

до самосталног писања). 

Говор 

Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога да ли је у функцији монолошког излагања, при чему говорник саопштава, обавештава, 

презентује или држи предавање једној или више особа, или је у функцији интеракције, када се размењују информације између два или више саговорника са одређеним 

циљем, поштујући принцип сарадње током дијалога. 

Активности монолошке говорне продукције су: 
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- јавно обраћање (саопштења, давање упутстава и информација); 

- излагање пред публиком (предавања, презентације, репортаже, извештавање и коментари о неким догађајима и сл.) 

Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

- читањем писаног текста пред публиком; 

- спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, дијаграма, цртежа и др.;  

- реализацијом увежбане улоге или певањем.  

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних стратегија, као и когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и давање речи, 

договарање, усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што 

успешнијег остваривања интеракције. Интеракција се може реализовати кроз низ активности, на пример:  

- размену информација,  

- спонтану конверзацију,  

- неформалну или формалну дискусију, дебату,  

- интервју или преговарање, заједничко планирање и сарадњу. 

Социокултурна компетенција и медијација 

Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања (компетенција) која се примењују у низу језичких активности у два основна језичка медијума 

(писаном и усменом) и уз примену свих других језичких активности (разумевање говора, говор и интеракција, писање и разумевање писаног текста). Дакле, представљају 

веома сложене категорије које су присутне у свим аспектима наставног процеса и процеса учења.  

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о сличностима и разликама између културних и комуникативних модела сопствене говорне 

заједнице и заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, у зависности од нивоа општих језичких компетенција, крећу од познавања основних комуникативних принципа 

у свакодневној комуникацији (основни функционални стилови и регистри), до познавања карактеристика различитих домена језичке употребе (приватни, јавни и образовни), 

паралингвистичких елемената, и елемената културе/култура заједница чији језик учи. Наведена знања потребна су за компетентну, успешну комуникацију у конкретним 

комуникативним активностима на циљном језику.  

Посебан аспект социокултурне компетенције представља интеркултурна компетенција, која подразумева развој свести о другом и другачијем, познавање и разумевање 

сличности и разлика између светова, односно говорних заједница, у којима се ученик креће. Интеркултурна компетенција такође подразумева и развијање толеранције и 

позитивног става према индивидуалним и колективним карактеристикама говорника других језика, припадника других култура које се у мањој или већој мери разликују од 

његове сопствене, то јест, развој интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и развијање способности за интегрисање интеркултурних 

искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 

Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено мишљење, већ функционише као посредник између особа које нису у стању да се директно 

споразумевају. Медијација може бити усмена и писана, и укључује сажимање и резимирање текста и превођење. Превођење се у овом програму третира као посебна 

језичка активност која никако не треба да се користи као техника за усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном наставом. Превођење 

подразумева развој знања и вештина коришћења помоћних средстава (речника, приручника, информационих технологија, итд.) и способност изналажења структуралних 

и језичких еквивалената између језика са кога се преводи и језика на који се преводи.  

 

УПУТСТВО ЗА ТУМАЧЕЊЕ ГРАМАТИЧКИХ САДРЖАЈА 
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Настава граматике, напоредо с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, представља један од предуслова овладавања страним језиком. Усвајање 

граматике подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код ученика, изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у области 

граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог изграђивању и унапређивању културе говора.  

Улога граматике у процесу овладавања језиком је пре свега практична и састоји се у постављању основе за развијање комуникативне компетенције. Граматичке појаве 

треба посматрати са функционалног аспекта (функционални приступ). У процесу наставе страног језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које 

су типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, применом основних правила и њиховим комбиновањем. Треба тежити томе 

да се граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности (слушање, читање, говор и писање, као и превођење), на свим нивоима учења 

страног језика, према јасно утврђеним циљевима, стандардима и исходима наставе страних језика. 

Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за живе језике за сваки језички ниво који подразумева прогресију језичких структура 

према комуникативним циљевима: од простијег ка сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева граматичке садржаје претходних 

језичких нивоа. Цикличним понављањем претходно усвојених елемената надограђују се сложеније граматичке структуре. Наставник има слободу да издвоји граматичке 

структуре које ће циклично понављати у складу са постигнућима ученика, као и потребама наставног контекста. Главни циљ наставе страног језика јесте развијање 

комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језика и годином учења. С тим у вези, уз одређене граматичке категорије стоји напомена 

да се усвајају рецептивно, док се друге усвајају продуктивно. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник континуирано прати и вреднује не само постигнућа ученика, 

процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би перманентно унапређивао наставни процес.  

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би наставници могли да планирају наставни процес и процес 

праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним вредновањем. Док се код формативног оцењивања 

током године прате постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови, самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним 

оцењивањем (писмени задаци, завршни тестови, тестови језичког нивоа) прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на крају одређеног временског 

периода (крај полугодишта, године, циклуса образовања). Формативно вредновање није само праћење ученичких постигнућа, већ и праћење начина рада и средство које 

омогућава наставнику да у току наставног процеса мења и унапређује процес рада. Током оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се 

начини на које се оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу јер се и оцењивање и вредновање сматрају саставним делом процеса наставе и учења, а 

не изолованим активностима које стварају стрес код ученика и не дају праву слику њихових постигнућа. Оцењивањем и вредновањем треба да се обезбеди напредовање 

ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност наставе. Сврха оцењивања треба да буде и јачање мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање 

њихових грешака. Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој слици о напредовању ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, 

развоју вештина и способности неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, 

говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега, примена социолингвистичких 

норми. Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати ученицима односно усаглашени са техникама, типологијом вежби 

и врстама активности које су примењиване на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа. Таква правила и организација процеса вредновања и 
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оцењивања омогућавају позитивну и здраву атмосферу у наставном процесу, као и квалитетне међусобне односе и комуникацију на релацији ученик – наставник, као и 

ученик – ученик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                         ИСТОРИЈА 

Циљ Циљ учења Историје је да ученик изучавајући историјске догађаје,појаве,процесе и личности,стекне знања и компетенције неопходне за 
разумевање савременог света,развија вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи,сопственом и националном 
идентитету,културно историјском наслеђу,друштву и држави у којој живи. 
 

Разред Шести 
Годишњи фонд 
часова 

 
72 часа 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-образложи узроке и последице историјских 

догађаја на конкретним примерима 

-пореди историјске појаве 

 

  

   

    ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

              ПРОШЛОСТИ 

Основне одлике периода средњег и новог 

века(појмови:средњи век,нови век,прединдустријско 

доба;хронолшки и просторни оквири) 

 

Историјски извори за историју средњег и раног новог века и 

њихова сазнајна вредност(писани и 

материјални) 

-наведе најзначајније последице 

 настанка и развоја држава у Европи 

и Средоземљу у раном средњем веку 

-на основу датих примера изводи  

закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и вропском 

(на плану политике,економских 

прилика,друштвених и културних 

појава.) 

-сагледа значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском 

контексту 

-приказује на историјској карти 

динамику различитих историјских 

појава и промена 

-на историјској карти лоцира правце 

миграција и простор насељен Србима 

и њиховим суседима у раном средњем  

веку 

-идентификује разлике између типова 

државног уређења у периоду раног 

средњег века 

  

 

 

 

 

 

  ЕВРОПА,СРЕДОЗЕМЉЕ 

     И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

 РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

 

Велика сеоба народа и стварање нових држава у 

Европи(германска,словенска племена,Бугари,Мађари и 

Викинзи) 

Најзначајније државе раног средњег века(Франачка 

Држава,Византијско царство,Арабљани) 

Религија у раном средњем веку(христијанизација и 

хришћанска црква,Велики раскол,ислам) 

Феудално друштво (структура,друштвене 

категоријр,вазални односи) 

Српске земље и Балканско полуострво (досељавање 

Срба и Хрвата,односи са староседеоцима и суседима, 

Формирање српских земаља,христијанизација, 

ширење писмености) 

Истакнуте личности:Јустинијан,КарлоВелики,кнез 

Властимир,цар Симеон,Јован Владимир,Василије II, 

Краљ Михаило,Ћирило и Методије 
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-изводи закључак о значају српске 

средњовековне државности и издваја 

најистакнутије владарске породице 

-пореди положај припадника постоје-ћих 

друштвених слојева у раном 

средњем веку 

-разликује основна обележја и иденти- 

фикује најзначјније последице наста- 

нка и ширења различитих верских  

ућења у раном средњем веку 

-идентификује основне одлике и про- 

мене у начину производње у раном 

средњем веку 

-илуструје примерима важност про- 

жимања цивилизација 

-илуструје примерима важност утицаја 

политичких,привредних,научних и 

културних тековина раног средњег 

века у савременом друштву 

-користећи ИКТ,самостално или у 

групи презентује резултате елемета- 

рног истраживања заснованог на ко-

ришћењу одабраних историјских 

извора и литературе 

-повеже визуелне и текстуалне инфо- 

рмације са одговарајућим историјским 

конекстом (хронолошки,политички, 

друштвени,културни)  

-учествује у организовању и спровође-њу 

заједничких школских активности 

везаних за развој културе сећања 

-наведе најзначајније последице    Државно уређење (типови европских монархија; 
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 настанка и развоја држава у Европи 

и Средоземљу у позном средњем веку 

-на основу датих примера изводи  

закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и вропском 

(на плану политике,економских 

прилика,друштвених и културних 

појава.) 

-сагледа значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском 

контексту 

-приказује на историјској карти 

динамику различитих историјских 

појава и промена 

-на историјској карти лоцира правце 

миграција и простор насељен Србима 

и њиховим суседима у позном средњ- 

ем веку 

-идентификује разлике између типова 

државног уређења у периоду позног 

средњег века 

 -изводи  закључак  о  значају  српске 

средњовековне државности и издваја 

најистакнутије владарске породице 

-пореди положај и начин живота, 

жена и мушкараца,различитих живо- 

тних доби,припадника постојећих др- 

уштвених слојева у позном средњем 

веку 

 разликује основна обележја и иденти- 

фикује најзначјније последице наста- 

нка и ширења различитих верских  

 

 

 

 

 ЕВРОПА,СРЕДОЗЕМЉЕ 

      И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

 ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

 

република) 

Сусрети и прожимања цивилизација и народа 

(хришћанство,ислам,јудаизам,крсташки ратови, 

најзначајнији путописци и њихова путовања- 

Марко Поло,Иби Батута и др.) 

Српске земље и суседи (краљевина и царство, 

деспотовина,аутокефална црква,односи 

са  Византијом  ,Угарском,Бугарском,Венецијом, 

Османска освајања у југоисточној Европи) 

Свакодневни живот у Европи и српским земљама 

(двор и дворски живот,живот на селу и граду – 

занимања,родни односи,правоверје и јереси,куга) 

Опште одлике средњовековне културе (верски 

карактер културе,витешка култура,културне 

области,школе и универзитети,проналасци,писана и 

визуелна култура код Срба,легенде- 

Косовска,о краљу Артуру...) 

Истакнуте личности:Фрдрих Барбароса,Ричард 

Лавље Срце,Саладин,Стефан Немања,Стефан  

Првовенчани,Сава Немањић,краљ Милутин,Стефан 

Душан,кнез Лазар и кнегиња Милица,Твртко I 

Котроманић,Стефан Лазаревић,дестот Ђурађ, 

султанија Мара,Ђурађ Кастриот Скендербег, 

Балшићи,Црнојевићи,Мехмед II Освајач. 
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ућења у позном средњем веку 

-на понуђеним прмерима разликује 

легенде и митове од историјских 

чињеница каои историјске од леге- 

ндарних личности 

-идентификује основне одлике и про- 

мене у начину производње у позном 

средњем веку 

-образлаже најважније последице 

научно-техничких открића у периоду  

средњег века 

-илуструје примерима важност про- 

жимања различитих цивилизација 

-разликује споменике различитих,са 

посебним освртом на оне у локалној 

средини 

-илуструје примерима важност утицаја 

политичких,привредних,научних и 

културних тековина позног средњег 

века у савременом друштву 

-користећи ИКТ,самостално или у 

групи презентује резултате елемета- 

рног истраживања заснованог на ко-

ришћењу одабраних историјских 

извора и литературе 

-повеже визуелне и текстуалне инфо- 

рмације са одговарајућим историјским 

конекстом (хронолошки,политички, 

друштвени,културни) 

-учествује у организовању и спровође-њу 

заједничких школских активности 

везаних за развој културе сећања 
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-наведе најзначајније последице 

 настанка и развоја држава у Европи 

и Средоземљу у раном новом веку 

-на основу датих примера изводи  

закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и вропском 

(на плану политике,економских 

прилика,друштвених и културних 

појава.) 

-сагледа значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском 

контексту 

-приказује на историјској карти 

динамику различитих историјских 

појава и промена 

-на историјској карти лоцира правце 

миграција и простор насељен Србима 

и њиховим суседима у раном новом веку 

-идентификује разлике између типова 

државног уређења у периоду раног 

новог века 

 -изводи  закључак  о  значају  српске 

средњовековне државности и издваја 

најистакнутије владарске породице 

-пореди положај и начин живота, 

жена и мушкараца,различитих живо- 

тних доби,припадника постојећих др- 

уштвених слојева у раном новом 

веку 

 разликује основна обележја и иденти- 

фикује најзначјније последице наста- 

нка и ширења различитих верских  

     

 

       ЕВРОПА,СВЕТ И 

     СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

   РАНОМ НОВОМ ВЕКУ 

   (Прединдустријско доба) 

 

 

Прединдустријско доба (хронолошки оквири,научна 

и техничка открића,штампа,промене у начину  

производње,банкарство,успон градова-примери 

Фиренце,Венеције,Атверпена...) 

Велика географска открића и колонизација  

(истакнути морепловци и њихова путовања,сусрет са  

ваневропским цивилизацијама – Северна и Јужна 

Америка,Индија,Африка,Кина,Јапан,Аустралија; 

последице) 

Опште одлике културе раног новог века (основна 

обележја хуманизма и ренесансе,књижевност, 

политичка мисао,промене у свакодневном животу, 

обичаји и веровања – прогон „вештица“...) 

Реформација и противреформација ( узроци, 

протестантизам,католичка реакција-улога језуита, 

верски сукоби и ратови.) 

Појава апсоллутистичких монархија (промене у 

државном уређењу,централизација државе,положај 

владара.) 

Врхунац моћи Османског царства (освајања,држава 

и друштво) 

Живот Срба под османском,хабзбуршком и  

млетачком влашћу (обнова Пећке патријаршије, 

мењање верског и културног идентитета – 

исламизација,покатоличавање,унијаћење,учешће 

у ратовима,отпори и сеобе,положај и привилегије, 

Војна крајина.) 

Истакнуте личности: Јохан Гутенберг,Изабела   

Кастиљска,Кристифор Колумбо,Фернандо Магелан, 

Леонардо да Винчи, Микеланђело Буонароти,Николо 

Макијавели, Никола Коперник, Исак Њутн, Мартин  

Лутер, Карло V и Филип II Хабзбуршк ,Елизабета I , 
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учења у раном новом веку 

-на понуђеним прмерима разликује 

легенде и митове од историјских 

чињеница каои историјске од леге- 

ндарних личности 

-идентификује основне одлике и про- 

мене у начину производње у раном 

новом веку 

-образлаже најважније последице 

научно-техничких открића у периоду  

раног новог века 

-илуструје примерима важност про- 

жимања различитих цивилизација 

-разликује споменике различитих,са 

посебним освртом на оне у локалној 

средини 

-илуструје примерима важност утицаја 

политичких,привредних,научних и 

културних тековина раног новог века у 

савременом друштву 

-користећи ИКТ,самостално или у 

групи презентује резултате елемета- 

рног истраживања заснованог на ко-

ришћењу одабраних историјских 

извора и литературе 

-повеже визуелне и текстуалне инфо- 

рмације са одговарајућим историјским 

конекстом (хронолошки,политички, 

друштвени,културни) 

-учествује у организовању и спровође-њу 

заједничких школских активности 

везаних за развој културе сећања 

Вилијам Шекспир,  Луј XIV , Сулејман  Велича- 

нствени,Меммед паша Соколовић,Арсеније III 

 Црнојевић и Арсеније IV Јовановић 
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Кључни појмови садржаја:феудализам,прединдустријско доба,монархија,градска комуна,црква,религија,хуманизам и ренесанса, географска 

открића,научна открића и технички проналасци,сеобе,прожимање цивилизација,индивидуални и колективни идентитети 

 

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

ОСНОВИ  

ПРУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

-Припремање наставника за часове, водећи рачуна о особеностима одељења 

- Користити разноврсне технике/методе и облике рада  

-Увођење ученика у главне појмове средњег и новог века 

-Вежбање препознавања и врсте историјских извора на датим примерима 

-Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрација, шема, графикона, ППТ 

ЕВРОПА , 

СРЕДОЗЕМЉЕ И  

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ  

ВЕКУ 

 

-Припремање наставника за часове, водећи рачуна о особеностима одељења 

- Користити разноврсне технике/методе и облике рада  

-Обезбеђивање корелације са сродним предметима: географија (Капија народа“,Арабијско полуострво, верска настава 

(хришћанство,ислам), грађанско васпитање, српски (Еп о Роланду)...  

-Коришћење историјских текстова и њихова анализа (Опис Хуна,Јустинијан,Карло Велики,Константин Порфирогенит...) 

-Стално коришћење историјске карте и историјског атласа  

-Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: карикатура, илустрација, шеме, друштвене лествице, питања, 

ППТ, видео-записа  

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

кратких излагања 

- Коришћење е-уџбеника, едмодо платформе и др. 

- Постављање ученика у различите ситуације евалуације и самоевалуације   

ЕВРОПА , 

СРЕДОЗЕМЉЕ И  

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ  

ВЕКУ 

 

-Припремање наставника за часове, водећи рачуна о особеностима одељења 

- Користити разноврсне технике/методе и облике рада  

-Обезбеђивање корелације са сродним предметима: географија (Јерусалим,Венеција,Азија,Мала Азија...) ликовно 

(архитектура, стилови-романика,готика,фреске...) и музичко васпитање, верска настава, грађанско васпитање-људска 

права,парламент) српски језик (житије,басне...) 

-Коришћење историјских извора и других текстова и њихова анализа(Велика повеља слобода, Душанов законик...)  

-Стално коришћење историјске карте и историјског атласа  

-Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: карикатура, илустрација, шеме, друштвене лествице, питања, 

ППТ, видео-записа  
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-Упућивање ученика на коришћење додатне литературе, интернета, енциклопедија, ради израде паноа, кратких записа, 

кратких излагања 

- Коришћење е-уџбеника, едмодо платформе и др. 

- Постављање ученика у различите ситуације евалуације и самоевалуације   

 

ЕВРОПА , 

СВЕТ И  

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ НОВОМ  

ВЕКУ 

 

-Припремање наставника за часове, водећи рачуна о особеностима одељења 

- Користити разноврсне технике/методе и облике рада  

-Обезбеђивање корелације са сродним предметима: географија (Америка,Тихи океан, Индија,Аустр- 

лија...,ликовна култура(Леонардо да Винчи,Микеланђело,портрет, и музичко васпитање, верска настава, грађанско 

васпитање, српски језик (Петрарка,Шекспир...) 

-Стално коришћење историјске карте и историјског атласа 

- Коришћење и анализа историјских извора и других историјских текстова  

-Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрација, шема, графикона, ППТ,филма 

„Опсада Беча“ 

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

кратких излагања 

- Коришћење е-уџбеника, едмодо платформе и др. 

- Постављање ученика у различите ситуације евалуације и самоевалуације   

 

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

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

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

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

и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 

 - коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 

 - и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем   
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Упуство за формативно и сумативно оцењивање ученика 

 
Провера остварености стандарда ученичких постигнућа (остварености исхода) 

 

Шта пратимо  
 

Поступак и инструменти 
оцењивања 

Критеријуми Време 
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ученик који остварује веома 
значајан напредак у 
савладавању програма 
предмета и у потпуности 
самостално испуњавања 
захтеве који су утврђени на 
основном и средњем нивоу, 
као и већину захтева са 
напредног нивоа посебних 
стандарда постигнућа, 
односно захтева који су 
одређени индивидуалним 
образовним планом и 
прилагођеним стандардима 
постигнућа, добија оцену 
одличан (5); 

- Свакодневно бележење 
активности ученика на часу 
у свеску евиденције 
наставника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Усмено одговарање, 
свеска евиденције 
наставника 
 
 
 
 
 
 
-Редовност доношења 
домаћег, свеска евиденције 
 
 
 
 
 
 
 

Број јављања: 
За јављање + 
За јављање више пута ++ 
За давање комплетног, 
потпуног одговора на тежа 
питања +5 
Ко не зна одговор - 

Свакодневно 
бележење током 
године 
 

Учесталост по месецима Пресек стања по 
тромесечју 

ученик који остварује значајан 
напредак у савладавању 
програма предмета и у 
потпуности, самостално, 
испуњавања захтеве који су 
утврђени на основном и 
средњем нивоу, као и део 
захтева са напредног нивоа 
посебних стандарда 
постигнућа уз мању помоћ 
наставника, односно захтева 
који су одређени 
индивидуалним образовним 
планом и прилагођеним 

Свеобухватност одговора 
Хронолошка прецизност 
Сналажење на карти 
Хоризонтално и 
вертикално повезивање 
градива 
 

По потреби,  
бар једном у 
полугодишту 

За три недоношења 
домаћег -1 у свеску 
 
 
 
 
Прегледање свески 
 

Свакодневно током 
годинепраћење/ 
пресек стања за 
тромесечје 
 
На крају наставне 
године 
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стандардима постигнућа, 
добија оцену врло добар (4); 

- Писане провере, свеска 
евиденције 
 
 
 
 
 
 
 
- Групни рад 
(посматрање наставника, 
излагање група), свеска 
евиденције 
 
 
 
- Рад у пару 
(посматрање наставника, 
излагање парова), свеска 
евиденције 
 
-Сналажење на карти, 
свеска евиденције 

ученик који остварује напредак 
у савладавању програма 
предмета и у потпуности, 
самостално испуњавања 
захтеве који су утврђени на 
основном и већи део на 
средњем нивоу посебних 
стандарда постигнућа, 
односно захтева који су 
одређени индивидуалним 
образовним планом и 
прилагођеним стандардима 
постигнућа, добија оцену 
добар (3); 

Бодовање: 
 
40-54%-2 
55-69%-3 
70-84%-4 
85-100%-5 

Након сваке теме 

ученик који остварује 
минималан напредак у 
савладавању програма 
предмета и испуњавања уз 
помоћ наставника захтеве који 
су утврђени у већем делу 
основног нивоа постигнућа, 
односно захтеве који су 
одређени индивидуалним 
образовним планом и 
прилагођеним стандардима 
постигнућа и, добија оцену 
довољан (2); 

Сарадња у групи 
(сви чланови су укључени, 
сви имају задато 
забележено у свескама...) 
Степен знања свих 
чланова групе 
Квалитативно и 
квантитативно 
процењивање резултата 
рада група (пано, 
табела...) 

По потреби 

Прва три пара која ураде 
добијају +5 

По потреби 

За показаних 5 појмова -5 
За 4 -4 
3-3 
2-2 
1-1 

На крају школске 
године 
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веома висок степен 
ангажовања ученика (5) 

Вођење евиденције од 
стране наставника о:  

-Све што је рађено на часу 
налази се у свескама 

-Пресек стања по 
тромесечјима 
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ГЕОГРАФИЈА 

 
Циљ учења: Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природногеографским, демографским, насеобинским, политичкогеографским, 
економскогеографским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и патриотизма. 
 
Годишњи фонд часова 

 
72 часа 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 Успоставља везе између 
физичкогеографских и 
друштвеногеографских објеката, појава и 
процеса; 

 

ДРУШТВО И ГЕОГРАФИЈА 

Друштвена географија, предмет проучавања и подела 

 

 одређује математичкогеографски 
положај на Земљи; 

 анализира, чита и тумачи 
општегеографске и тематске карте; 

 оријентише се у простору користећи 
компас, географску карту и сателитске 
навигационе системе; 

 

ГЕОГРАФСКА КАРТА 

 

Географска/картографска мрежа 

Географска ширина и географска дужина, часовне зоне 

Појам карте и њен развој кроз историју 

Елементи карте (математички, географски и допунски) 

Картографски знаци и методе за представљање рељефа на 

карти 

Подела карата према садржају и величини размера 

Оријентација у простору и оријентација карте, мерење на 

карти, сателитски навигациони системи. 

 
 

-Броју јављања на часовима 
-Броју успешности у групном 
раду, раду у пару 
-Учешћу на такмичењима,  
-Несебичном пружању 
помоћи другим ученицима... 

 
-Број и квалитет  
добровољног учешћа у 
разним наставним и 
ваннаставним 
активностима (такмичења, 
израда паноа, кратко 
предавање, вођење квиза, 
израда асоцијација...) 

висок степен ангажовања 
ученика (4) 
 

уз ангажовање ученика (3) 
 

ангажовање ученика (2) 
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 доводи у везу размештај светског 
становништва са природним 
карактеристикама простора; 

 анализира компоненте популационе 
динамике и њихов утицај на формирање 
укупних демографских потенцијала на 
примерима Србије, Европе и света;  

 анализира различита обележја светског 
становништва и развија свест о 
солидарности између припадника 
различитих социјалних, етничких и 
културних група; 

 

СТАНОВНИШТВО 

Основни појмови о становништву: демографски развитак и 

извори података о становништву 

Број и распоред становништва на Земљи 

Природно кретање становништва 

Миграције становништва 

Структуре становништва: биолошке и друштвено-економске 

Савремени демографски процеси у Србији, Европи и свету 

 анализира географски положај насеља; 
 објашњава континуиране процесе у 

развоју насеља и даје примере у Србији, 
Европи и свету; 

 доводи у везу типове насеља и урбане и 
руралне процесе са структурама 
становништва, миграцијама, економским 
и глобалним појавама и процесима; 

 

НАСЕЉА 

 

Појам и настанак првих насеља 

Положај и географски размештај насеља 

Величина и функције насеља 

Типови насеља 

Урбанизација 

Град – унутрашња структура и односи са околним простором 

Село и рурални процеси 

 

 уз помоћ географске карте анализира 
утицај природних и друштвених фактора 
на развој и размештај привредних 
делатности; 

 доводи у везу размештај привредних 
објеката и квалитет животне средине; 

 вреднује алтернативе за одрживи развој 
у својој локалној средини, Србији, Европи 
и свету; 

 

ПРИВРЕДА 

Привреда, привредне делатности и сектори привреде 

Пољопривреда и географски простор 

Индустрија и географски простор 

Саобраћај, туризам и географски простор 

Ванпривредне делатности 

Развијени и неразвијени региони и државе и савремени 

геоекономски односи у свету 

Концепт одрживог развоја 

 објасни политичко-географску структуру 
државе; 

ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 

 

Појам и настанак првих држава 

Географски положај државе 

Величина и компактност територије државe 
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 представи процесе који су довели до 
формирања савремене 
политичкогеографске карте света; 

 

Појам и функција државних граница 

Главни град 

Облик владавине 

Политичкогеографска карта Европе после Другог светског рата 

Политичкогеографска карта света после Другог светског рата 

 објасни како се издвајају географске 
регије;  

илуструје уз помоћ карте најважније 

географске објекте, појаве и процесе на 

простору Европе. 
ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 

Географске регије и регионална географија 

Положај и границе Европе 

Природне карактеристике Европе 

Становништво Европе 

Насеља Европе. 

Привреда Европе 

Географске регије Европе 

 

 

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

ДРУШТВО И ГЕОГРАФИЈА 

-Упознати ученике са општим предметом проучавања друштвене географије. 

-Упознати ученике са друштвено-географским дисциплинама и њиховим предметима проучавања, као и са њиховим 

везама са другим географским дисциплинама и другим наукама. 

-Помоћи ученицима да повежу постојећа знања у друштву са географијом као науком. 

ГЕОГРАФСКА КАРТА 

 

-Оспособити ученике да усвоје и разумеју појам географска карта, меридијан, паралела, екватор и гринич (при обради 

користити глобус, карту света) 

-Оспособити ученике да самостално одређују географску ширину и дужину карти и глобусу (указати на корелацију са 

математиком). 

-Оспособити ученике да тумаче различите картографске знаке, да читају и анализирају општегеографске и тематске 

карте, објаснити начине представљања рељефа на картама. 

-Оспособити ученике за орјентацију у простору повезивањем већ постојећих знања о начинима орјентације помоћу 

Сунца,маховине...а такође оспособити ученике за орјентацију помоћу компаса и ГПС уређаја. 

 

СТАНОВНИШТВО 

-Упознати ученике са одликама и факторима демографског развитка, распоредом становништва на Земљи као и његовим 

структурним обележијима (нагласак да буде на обради основних појмова о становништву, значају његовог проучавања, 

као и основним изворима података) 

-Код ученика развијати свест о значају улоге човека у простору у коме живи 
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-Указати на значај миграционих кретања за савремени демографски развитак 

-Указати на различите социјалне, етничке и културне групе као важан корак у подстицању толеранције и солидарности. 

-Приликом обраде садржаја користити географске крте, различите тематске карте, дијаграме, графиконе  

 

НАСЕЉА 

 

-Упознати ученике са основним појавама и процесима у развоју насеља у Србији, Европи и свету (нагласити корелацију 

са историјом). 

-Помоћи ученицима да се упознају са основним кавантитативним показатељима (нпр:популациона величина градова) 

-Објаснити најосновнију поделу насеља и указати на функције насеља. 

-Акценат ставити на процесе у развоју насеља (урбанизација, депопулација, деаграризација) 

ПРИВРЕДА 

-Упознати ученике са основним појмовима о привреди, факторима развоја привреде и појединих делатности као и 

утицајем привреде на географски простор. 

-Оспособити ученике да анализирају утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привредних 

делатности. 

-Указати на то како развој утиче на квалитет животне средине, шта је одрживи развој и због чега је значајан. 

ДРЖАВА И 

ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 

 

-Упознати ученике са политичкогеографским карактеристикама државе, дефинисати појам државе, њене елементе и 

указати на време и место настанка првих држава у свету. 

-Ставити акценат на мотиве (интересе) интеграционих процеса. 

-Указати на значајне међународне организације (ЕУ,УН,НАТО пакт...) 

ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 

-Указати ученицима на могућност примене знања из опште (физичке и друштвене) географије у регионалној географији. 

-Упознати ученике са основним појмовима о континенту (географски положај, границе и величина, природне и друштвене 

одлике,регије) 

 

Специфичне предметне компетенције 
 

ОБЛАСТ: Развијеност и примена географских способности и вештина зa 
решавање одређених ситуација 

Основни ниво 
Ученик чита географску карту, употребљава различите географске изворе истатистичке податке. Употребљава најједноставније мерне инструменте и описује 
податке које они приказују. 
Средњи ниво 
Ученик истражује, класификује и приказује елементе географске средине на немој карти, моделом, дијаграмом, табелом, схемом, текстом. Познаје значај 
примене информационих технологија у свакодневним активностима. 
Напредни ниво 
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Ученик планира и изводи једноставна теренска истраживања, користи и анализира информације о географским чињеницама датим у писаним и 
електронским медијима, изводи закључке и примењује их у новим ситуацијама. 
Примењује информационе технологије ради обављања различитих активности. 

ОБЛАСТ: Примена географских знањa и концептуалног разумевања у 
одређеним проблемским ситуацијама 

Основни ниво 
Ученик препознаје, разликује и именује физичко-географске, друштвено-географске и регионално-географске чињенице и наводи њихове вредности за 
рационално коришћење у свакодневном животу. 
Средњи ниво 
Ученик идентификује и анализира индивидуалност, разноврсност ираспрострањеност физичко-географских и друштвено-географских чињеница, а 
регионално-географске чињенице, везе и законитости сврстава у одређене појмовнекатегорије и системе. 
Напредни ниво 
Ученик анализира и објашњава географске везе (просторне и каузалне,директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у географској средини и 
предлаже нова решења. Издваја и упоређује географске регије. 

 
УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 
Наставни програм географије представља програм оријентисан на исходе. Исходи су искази о томе шта ће ученици знати, разумети и умети да ураде након 
обрађене наставне области/теме, односно на основу знања која граде учећи географију. Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова 
и вредности које ученик гради, проширује и продубљује кроз три програмске области овог предмета. 
 
Главна карактеристика наставе усмерене на достизање исхода је учење у школи током којег наставник треба да обезбеди услове у којима ће ученик учити: 

– смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем онога што учи са оним што је већ учио из географије 
и других предмета; 

– проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; постављањем релевантних питања себи и другима; развијањем 
плана решавања задатог проблема; 

– дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем садржаја у нове целине; 
– критички: поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем аргумената; предвиђањем последица; 
– кооперативно: кроз рад и сарадњу са ученицима и наставником, кроз дискусију и размену мишљења користећи све расположиве изворе знања. 

 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 
Праћење напредовања ученика је у функцији развоја ученика у достизању исхода. Праћење и вредновање ученика започиње иницијалном проценом 

нивоа на коме се ученик налази и у односу на то ће се процењивати његов даљи ток напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања 
и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и 
напредак других ученика. У ту сврху, сваки наставни час и свака активност ученика је прилика за формативно оцењивање, односно регистровање напретка 
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ученика и упућивање на даље активности. Наставник треба да подржи саморефлексију (промишљање ученика о томе шта зна, уме, може) и подстицање 
саморегулације процеса учења кроз постављање личних циљева напредовања и планирања како да их остваре. Оцењивање је саставни део процеса 
наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа ученика у току савладавања 
школског програма. Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и практичног рада. Ученик се оцењује и на основу активности 
и његових резултата рада: писању и излагању презентација, различитим облицима групног рада, рад на пројектима и сл. Критеријуми бројчаног оцењивања 
(сумативно оцењивање) су дефинисани Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. 
 

СТАНДАРДИ 
 
  ОСНОВНИ НИВО ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА (80%) 
 
У области ГЕОГРАФСКЕ СПОСОБНОСТИ И ВЕШТИНЕ ученик уме да: 
ГЕ.1.1.1. разуме појам оријентације и наводи начине оријентисања 
ГЕ.1.1.2. наводи и описује начине представљања Земљине површине (глобус и географска карта) 
ГЕ.1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте. 
 
У области  ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА  ученик уме да: 
ГЕ.1.3.1.познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред 

ГЕ.1.3.2.дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране 

 

У области РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ученик уме да: 
ГЕ.1.4.2.именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике 

 

СРЕДЊИ НИВО ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА (50%) 
 
У области ГЕОГРАФСКЕ СПОСОБНОСТИ И ВЕШТИНЕ ученик уме да: 
ГЕ.2.1.1. одређује стране света у простору и на географској карти 
ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти 
ГЕ.2.1.3.препознаје и објашњава географске чињенице -објекте, појаве, процесе и односе који су представљени моделом,сликом,графиком,табелом и 
схемом 
ГЕ.2.1.4.приказује понуђене географске податке на немој карти картографским изражајним средствима(бојама,линијама,простим геометријским 
знацима,симболичким знацима...),графиком,табелом и схемом 
 
У области  ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА  ученик уме да: 
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ГЕ.2.3.1.разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и структуре становништва 

ГЕ.2.3.2.именује међународне организације у свету (ЕУ, УНИЦЕФ, УН, УНЕСКО, ФАО, Црвени крст...) 

 

У области РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ученик уме да: 
ГЕ.2.4.2.описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове географске регије 

 

НАПРЕДНИ НИВО ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА (25%) 

У области ГЕОГРАФСКЕ СПОСОБНОСТИ И ВЕШТИНЕ ученик уме да: 
ГЕ.3.1.1. доноси закључке о просторним и каузалним везама географских чињеница – објеката, појава процеса и односа на основу анализе географске карте 
 
 
 
У области  ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА  ученик уме да: 
ГЕ.3.3.1.објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља 

ГЕ.3.3.2.објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде и привредних делатности 

 

У области РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ученик уме да: 
ГЕ.3.4.2.објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у Европи и уме да издвоји географске 

регије 

 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ) 

 

Програмски садржаји географије резултат су захтева времена, најновијих достигнућа у науци и примерени су развојним способностима ученика.  

Наставне теме су логички распоређене, а обрађују садржаје из из опште физичке географијеи пружају ученицима основна знања за брже и лакше 

разумевање градива. 

Приликом израде планова рада (глобалног и оперативног) треба предвидети око 60% часова за обраду новог градива и око 40% за друге типове часова, 

укључујући и излазак у природу. Излазак у природу подразумева  посматрања и праћења природних појава и процеса . 



63 
 

 

Провера остварености стандарда ученичких постигнућа (остварености исхода) 
 

Шта пратимо 
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ученик који остварује 
веома значајан напредак 
у савладавању програма 
предмета и у потпуности 
самостално испуњавања 
захтеве који су утврђени 
на основном и средњем 
нивоу, као и већину 
захтева са напредног 
нивоа посебних 
стандарда постигнућа, 
односно захтева који су 
одређени 
индивидуалним 
образовним планом и 
прилагођеним 
стандардима 
постигнућа, добија оцену 
одличан (5); 

- Свакодневно бележење 
активности ученика на часу 
у свеску евиденције 
наставника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Усмено одговарање, 
свеска евиденције 
наставника 
 
 
 
 
 
 
-Редовност доношења 
домаћег, свеска евиденције 
 
 
 
 
 
 
 
- Писане провере, свеска 
евиденције 
 

Број јављања: 
За јављање + 
За јављање више пута ++ 
За давање комплетног, 
потпуног одговора на тежа 
питања +5 
Ко не зна одговор - 

Свакодневно 
бележење током 
године 
 

Учесталост по месецима Пресек стања по 
тромесечју 

ученик који остварује 
значајан напредак у 
савладавању програма 
предмета и у потпуности, 
самостално, 
испуњавања захтеве 
који су утврђени на 
основном и средњем 
нивоу, као и део захтева 
са напредног нивоа 
посебних стандарда 
постигнућа уз мању 
помоћ наставника, 
односно захтева који су 
одређени 

Свеобухватност одговора 
Хронолошка прецизност 
Сналажење на карти 
Хоризонтално и 
вертикално повезивање 
градива 
 

По потреби,  
бар једном у 
полугодишту 

За три недоношења 
домаћег -1 у свеску 
 
 
 
 
Прегледање свески 
 

Свакодневно током 
годинепраћење/ 
пресек стања за 
тромесечје 
 
На крају наставне 
године 
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индивидуалним 
образовним планом и 
прилагођеним 
стандардима 
постигнућа, добија оцену 
врло добар (4); 

 
 
 
 
 
 
- Групни рад 
(посматрање наставника, 
излагање група), свеска 
евиденције 
 
 
 
- Рад у пару 
(посматрање наставника, 
излагање парова), свеска 
евиденције 
 
-Сналажење на карти, 
свеска евиденције 

ученик који остварује 
напредак у савладавању 
програма предмета и у 
потпуности, самостално 
испуњавања захтеве 
који су утврђени на 
основном и већи део на 
средњем нивоу 
посебних стандарда 
постигнућа, односно 
захтева који су одређени 
индивидуалним 
образовним планом и 
прилагођеним 
стандардима 
постигнућа, добија оцену 
добар (3); 

Бодовање: 
 
40-54%-2 
55-69%-3 
70-84%-4 
85-100%-5 

Након сваке теме 

ученик који остварује 
минималан напредак у 
савладавању програма 
предмета и испуњавања 
уз помоћ наставника 
захтеве који су утврђени 
у већем делу основног 
нивоа постигнућа, 
односно захтеве који су 
одређени 
индивидуалним 
образовним планом и 
прилагођеним 
стандардима постигнућа 

Сарадња у групи 
(сви чланови су укључени, 
сви имају задато 
забележено у свескама...) 
Степен знања свих 
чланова групе 
Квалитативно и 
квантитативно 
процењивање резултата 
рада група (пано, 
табела...) 
 

По потреби 

Прва три пара која ураде 
добијају +5 

По потреби 
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Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода, као и употребу информационих технологија. Избор наставних 

метода зависи од циља и задатка наставног часа и опремљености кабинета. Избор облика рада је препуштен наставнику. Наставници треба да препознају 

различите нивое знања ученика; да настоје да побољшају квалитет и проверавају резултате учења. 

Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од стране Министарства просвете и спорта и да се усавршава пратећи акредитоване 

семинаре и најновију стручну литературу. 

 

НЕКИ ОД ПРЕПОРУЧЕНИХ НАЧИНА ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА 
ПОДРШКА: 

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање 
задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...) 

- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка 
- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 
- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја. 

 

и, добија оцену довољан 
(2); 

 

За показаних 5 појмова -5 
За 4 -4 
3-3 
2-2 
1-1 

На крају школске 
године 
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веома висок степен 
ангажовања ученика (5) 
 
 

Вођење евиденције од 
стране наставника о:  
-Броју јављања на часовима 
-Броју успешности у групном 
раду, раду у пару 
-Учешћу на такмичењима,  
-Несебичном пружању 
помоћи другим ученицима... 
 

-Све што је рађено на часу 
налази се у свескама 
 
-Број и квалитет  
добровољног учешћа у 
разним наставним и 
ваннаставним 
активностима (такмичења, 
израда паноа, кратко 
предавање, вођење квиза, 
израда асоцијација...) 

-Пресек стања по 
тромесечјима 

висок степен 
ангажовања ученика (4) 
 

уз ангажовање ученика 
(3) 
 

ангажовање ученика (2) 
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ДОДАТНА НАСТАВА 
 
Циљеви додатног рада: додатни рад је планиран за заинтересоване и талентоване ученике, за стицање знања већег обима, израду и представљање 
презентација географских појава и процеса, размену мишљења и извођење закључака о географским одликама различитог типа. 
 

Садржаји програма 

 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

 

Друштво и 

географија 

-посматрају,       

разговарају, 

постављају питања 

- упућује 

- подтиче на радозналост и 

самостални рад 

- одговара на питања 

- фронтални 

- индивидуални 

- групни 

Оспособљавање за учење 

повезивањем демонстрацијом 

Географска карта 

- посматрају,  

- разговарају, 

 - описују,  

- упоређују  

- упућује 

- подстиче на размишљање, 

логичко закључивање и 

упоређивање 

- подтиче на радозналост и 

самостални рад 

- одговара на питањаy 

- фронтални 

- индивидуални 

- групни 

Оспособљавање за учење 

повезивањем и упоређивањем, 

демонстрација 

Становништво 

- посматрају,  

-разговарају, 

 -описују,  

-упоређују 

- уочавају 

- закључују 

- препознају 

-упућује 

- подстиче на размишљање, 

логичко закључивање и 

упоређивање 

- подтиче на радозналост и 

самостални рад 

- одговара на питања 

- усмерава и прати активности 

ученика 

- фронтални 

- индивидуални 

- групни 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, упоређивањем и 

демонстрацијом 

Насеља 

- посматрају,  

-разговарају, 

 -описују,  

-упоређују 

-упућује 

- подстиче на размишљање, 

логичко закључивање и 

упоређивање 

- фронтални 

- индивидуални 

- групни 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, упоређивањем и 

демонстрацијом 
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- уочавају 

- закључују 

- препознају 

- подтиче на радозналост и 

самостални рад 

- одговара на питања 

- усмерава и прати активности 

ученика 

 

Привреда 

- посматрају,  

-разговарају, 

 -описују,  

-упоређују 

- уочавају 

- закључују 

- препознају 

-упућује 

- подстиче на размишљање, 

логичко закључивање и 

упоређивање 

- подтиче на радозналост и 

самостални рад 

- одговара на питања 

- усмерава и прати активности 

ученика 

 

- фронтални 

- индивидуални 

- групни 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, упоређивањем и 

демонстрацијом 

Држава и 

интеграциони 

процеси 

- посматрају,  

-разговарају, 

 -описују,  

-упоређују 

- уочавају 

- закључују 

- препознају 

-упућује 

- подстиче на размишљање, 

логичко закључивање и 

упоређивање 

- подтиче на радозналост и 

самостални рад 

- одговара на питања 

- усмерава и прати активности 

ученика 

 

- фронтални 

- индивидуални 

- групни 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, упоређивањем и 

демонстрацијом 
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Географија Европе 

- посматрају,  

- разговарају, 

 - описују,  

- упоређују 

- уочавају и израђују 

презентације 

- упућује 

- подстиче на размишљање, 

логичко закључивање и 

упоређивање 

- подтиче на радозналост и 

самостални рад 

- одговара на питања 

- усмерава и прати активности 

ученика 

- фронтални 

- индивидуални 

- групни 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, упоређивањем и 

демонстрацијом 

Напомена: Часови додатне наставе се могу по потреби кориговати. Број часова зависи од одељења и интересовања  ученика 

 
ДОПУНСКА НАСТАВА 

Циљеви допунске наставе су: 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање,са циљем 

разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина из наставног градива. 

 

Садржаји програма 

 

Активности ученика 

у образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Друштво и географија Слушају,питају 

- подстиче на усвајање знања 

- мотивише за рад 

- методе рада прилагођава 

карактеристикама и 

способностима ученика 

- фронтални 

- индивидуални 
Боље разумевање градива 

Географска карта Слушају,питају 

- подстиче на усвајање знања 

- мотивише за рад 

- методе рада прилагођава 

карактеристикама и 

способностима ученика 

- фронтални 

- индивидуални 
Боље разумевање градива 
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Становништво, 

насеља и привреда 

Слушају, питају, 

упоређују 

- подстиче на усвајање знања 

- мотивише за рад 

- методе рада прилагођава 

карактеристикама и 

способностима ученика 

- фронтални 

- индивидуални 
Боље разумевање и уочавање 

 Географија Европе 
Слушају,питају, 

упоређују 

- подстиче на усвајање знања 

- мотивише за рад 

- методе рада прилагођава 

карактеристикама и 

способностима ученика 

- фронтални 

- индивидуални 

Боље разумевање градива и уочавање 

разлика  

Напомена: Часови допунске наставе се могу по потреби кориговати. Број часова зависи од одељења и потреба ученика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИОЛОГИЈА 
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Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном средином, развије одговоран однос 
према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 
Разред: шести 
Годишњи фонд часова: 72 часа 
 

Предметни исходи 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

Стандарди 

Компетенције 

 

Опште међупредметне 

компетенције 

Назив теме / садржај 

Кључни појмови садржаја 

Начини и поступци 

остваривања програма 

(Дидактичко-методичко 

упутство) 

Начин 

провере 

остварености 

исхода 

 

 упореди грађу животиња, 
биљака и бактерија на 
нивоу ћелија и нивоу 
организма;  

 повеже грађу и животне 
процесе на нивоу ћелије и 
нивоу организма; 

 одреди положај органа 
човека и њихову улогу; 

 цртежом или моделом 
прикаже основне елементе 
грађе ћелије једноћелијских 
и вишећелијских 
организама;  

 користи лабораторијски 
прибор и школски 
микроскоп за израду и 
посматрање готових и 
самостално израђених 
препарата; 

 хумано поступа према 
организмима које 
истражује; 

 групише организме према 
особинама које указују на 
заједничко порекло живота 
на Земљи; 

 користи ИКТ и другу опрему 
у истраживању, обради 

 
БИ.1.1.3. 

БИ.1.1.4.  

БИ.1.2.1. 

БИ.1.2.2. 

БИ.1.2.3. 

БИ.1.2.4. 

БИ.1.2.5. 

БИ.1.2.6  

БИ.1.2.7. 

БИ.1.6.1. 

БИ.1.6.2. 

БИ.1.6.3. 

БИ.1.6.4. 

 

БИ.2.2.1. 

БИ.2.2.2. 

БИ.2.2.3. 

БИ.2.2.4. 

БИ.2.2.5. 

БИ.2.2.6. 

БИ.2.6.1.  

БИ.2.6.3.  

 

БИ 3.1.3. 
БИ.3.2.1. 
БИ.3.2.2.  
БИ.3.2.3.  

 
Компетенција за 
учење 
 

Рад са подацима и 
информацијама 
 

Комуникација 
 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву  
 

Естетичка 

компетенција  
 

Решавање проблема 
 

Сарадња 
 

Дигитална 

компетенција 
 

Одговоран однос 

према околини 
 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

(15о+9в+10у+2с=36) 
- Грађа живих бића – спољашња и унутрашња.  

-  Грађа људског тела: хијерархијски низ од 

организма до ћелије.  

- Једноћелијски организми – бактерија, амеба, 

ћелија квасца. Удруживање ћелија у колоније. 

Вишећелијски организми – одабрани примери 

гљива, биљака и животиња. 

- Основне животне функције на нивоу организма: 

исхрана, дисање, транспорт и елиминација 

штетних супстанци, размножавање.  

- Разлике у грађи биљака, гљива и животиња и 

начину функционисања, као и сличности и 

разлике у обављању основних животних 

процеса. 

- Откриће ћелије и микроскопа. 

- Основна грађа ћелије (мембрана, цитоплазма, 

једро, митохондрије, хлоропласти). 

- Разлика између бактеријске, и  биљне и 

животињске ћелије.  

- Ћелијско дисање, стварање енергије, основне 

чињенице о фотосинтези. 

- У остваривању наставе потребно 

је подстицати истраживачки рад 

ученика основних сличности и 

разлика спољашње и унутрашње 

грађе и функционисања 

различитих живих бића, треба 

користити школски микроскоп, 

обрађивати примeре из 

нeпoсрeднoг oкружeњa и водити 

рачуна да се ученици хумано 

опходе према живим бићима које 

истражују 

-Достизање исхода је могуће кроз 

различите вежбе и практичне 

активности ученика као нпр. 

израда плаката (људско тело, 

упоредни преглед спољашње 

грађе: човек, један кичмењак, 

један бескичмењак, биљка, 

гљива), квиз (нпр. Чији су зуби?), 

мерење пулса при мировању и 

физичкој активности, испитивање 

тока воде кроз биљку, дисековање 

цвета, размножавање биљака 

семеном и пелцером, 

микроскопирање ћелија 

квасца/инфузоријума/самостално 

 Иницијално 
тестирање 

 Формативн
о, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених 
одговора 
ученика 

 Самоевалу
ација и 
евалуација на 
крају месеца и 
током 
појединих 
часова 

 Домаћи 
задатак 

 лаборатори
јске вежбе 

 проблемски 
задаци 

 Писана 
провера  
 

− објективни 
тестови са 
допуњава
њем 
кратких 
одговора 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2733
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података и приказу 
резултата. 

 табеларно и графички 
представи прикупљене 
податке и изведе 
одговарајуће закључке; 

– разматра, у групи, шта 
и како је учио/учила и 
где та знања може да 
примени. 

 

 

направљених препарата, употреба 

едукативних филмова (нпр. Живот 

у капи воде) итд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− задаци са 
означавањ
ем 

− задаци 
вишеструк
ог избора 

− спаривање 
појмова 

− задаци 
есејског 
типа 
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- направи разлику између 

животне средине, 

станишта, популације, 

екосистема и еколошке 

нише; 

- размотри односе међу 

члановима једне 

популације, као и односе 

између различитих 

популација на конкретним 

примерима; 

- илуструје примерима 

међусобни утицај живих 

бића и узајамни однос са 

животном средином; 

- истражи утицај средине на 

испољавање особина, 

поштујући принципе 

научног метода; 

- идентификује примере 

природне и вештачке 

селекције у окружењу и у 

задатом тексту; 

- повеже узроке нарушавања 

животне средине са 

последицама по животну 

средину и људско здравље 

и делује личним примером 

у циљу заштите животне 

средине; 

- користи ИКТ и другу опрему 

у истраживању, обради 

података и приказу 

резултата. 

- табеларно и графички 

представи прикупљене 

 

БИ.1.1.2.  

БИ.1.1.5.   

БИ.1.2.5.  

БИ.1.2.7.  

БИ.1.4.1.  

БИ.1.4.2.  

БИ.1.4.6.  

БИ.1.4.8.  

БИ.1.5.7.  

БИ.1.6.1.  

БИ.1.6.2.  

 

БИ.2.1.4.  

БИ.2.3.6.  

БИ.2.4.1.БИ.2.4.

2.  БИ.2.4.3. 

БИ.2.4.7.  

БИ.2.4.8. 

БИ.2.5.4.  

БИ.2.6.1.  

 

БИ.3.1.5. 

БИ.3.3.6.   

БИ.3.4.7. 

БИ.3.6.1. 

БИ.3.6.2. 

БИ.3.6.4. 

 
Компетенција за учење 
 
Рад са подацима и 
информацијама 
 
Комуникација 
   

Одговорно учешће у 

демократском друштву  

 

Естетичка компетенција

  

 

Решавање проблема 

 

Сарадња 

 

Дигитална компетенција 

 

Одговоран однос према 

околини 

 

Одговоран однос према 

здрављу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 
(8о+4в+3у+1с=16) 

 
- Популација, станиште, екосистем, еколошке 

нише, адаптације, животне форме, трофички 

односи – ланци исхране.  

- Абиотички и биотички фактори. 

Значај абиотичких и биотичких фактора.  

Антропогени фактор и облици загађења.  

- Угрожавање живих бића и њихова заштита. 

 

-Знања и искуства ученика 

стечена у претходном 

разреду, треба проширити и 

надоградити појмовима: 

животна средина, популација, 

екосистем и еколошка ниша. 

-Теме се обрађују уз више 

вежби теренског типа. 

-Задаци  Истражи и прикажи 

могу да буду показатељ у 

којој мери су ученици 

разумели основне еколошке 

појмове. Истраживање може 

да подразумева познат 

терен, литературу, нтернет. 

Важно је да се обезбеди час 

за презентовање резултата 

истраживања, као и да 

ученици сами процене 

квалитет и добију повратну 

информацију од наставника. 

Акценат треба ставити на 

односе рзмножавања када су 

у питању јединке исте 

популације и трофичке 

односе када су у питању 

јединке различитих 

популација. 

-Приликом обраде 

абиотичких фактора, не 

треба инсистирати на 

груписању већ пажњу 

усмерити на њихов утицај на 

раст и развиће. 

- Антропогени фактор треба  

обрадити кроз различите 

облике загађења, без 

улажења у хемијске процесе 

 Формативн
о, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених 
одговора 
ученика 

 Сумирање 
постигнућа 
усменог 
ангажовања 
крајем 
децембра 

 Самоевалу
ација и 
евалуација на 
крају месеца и 
током 
појединих 
часова 

 Домаћи 
задатак 

 проблемски 
задаци 

 Писана 
провера 
− објективни 

тестови са 
допуњава
њем 
кратких 
одговора 

− задаци са 
означавањ
ем 

− задаци 
вишеструк
ог избора 

− спаривање 
појмова 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2712
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2742
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2742
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
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податке и изведе 

одговарајуће закључке; 

- разматра, у групи, шта и како 

је учио/учила и где та знања 

може да примени. 

 
 

 

 

 

јер ученици немају потребна 

знања из ове области 

-Требало би укључивати 

ученике у активности за 

заштиту животне средине, 

мотивисати их да предлажу 

акције и да на своје вршњаке 

делују личним примером.  

-  користи лабораторијски 

прибор и школски 

микроскоп за израду и 

посматрање готових и 

самостално израђених 

препарата; 

- хумано поступа према 

организмима које 

истражује; 

- истражи утицај средине на 

испољавање особина, 

поштујући принципе 

научног метода; 

- идентификује примере 

природне и вештачке 

селекције у окружењу и у 

задатом 

тексту/илустрацији; 

- повеже еволутивне промене 

са наследном 

варијабилношћу и 

природном селекцијом; 

- користи ИКТ и другу опрему 

у истраживању, обради 

података и приказу 

резултата. 

- табеларно и графички 

представи прикупљене 

податке и изведе 

одговарајуће закључке; 

 

БИ.1.3.1.  

БИ.1.3.2.  

БИ.1.3.3.  

БИ.1.3.4.  

БИ.1.3.5.  

БИ.1.3.6.  

БИ.1.3.7.  

БИ.1.3.10.  

БИ.1.6.1. 

БИ.1.6.2. 

БИ.1.6.3. 

БИ.1.6.4. 

 
БИ.2.3.1.  
БИ.2.3.2.  
БИ.2.3.3.  
БИ.2.3.4.  
БИ.2.3.6.  
БИ.2.6.1 БИ.2.6.3 
 
БИ.3.3.1.  
БИ.3.3.3.  
БИ.3.3.5.  
БИ.3.3.6.   
 

 
Компетенција за учење 
 
Рад са подацима и 
информацијама 
 
Комуникација 
   

Одговорно учешће у 

демократском друштву  

 

Естетичка компетенција

  

 

Решавање проблема 

 

Сарадња 

 

Дигитална компетенција 

 

Одговоран однос према 

околини 

 

Одговоран однос према 

здрављу 

 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

(3о+1в+2у=6). 
 

- Наследни материјал (ДНК, гени). Телесне и 

полне ћелије. - Пренос наследног материјала. 

- Наследне особине (веза између гена и особина, 

утицај спољашње средине). 

- Индивидуална варијабилност.  

- Природна селекција на одабраним примерима.  
Вештачка селекција.  
- Значај гајених биљака и припитомљених 
животиња за човека. 

- Уводе се нови  појмови- ген 
и ДНК (у једру или ван једра 
код прокариота), деобе 
телесних и полних 
ћелија,количина наследног 
материјала. 
- Индивидуалну 
варијабилност организама у 
популацији треба повезати са 
механизмом природне 
селекције, као еволуционим 
механизмом који доводи до 
адаптирања организама на 
услове животне средине. 
- Потребно је подстицати 

ученике да сами пронађу 

примере о деловању 

природне селекције. За 

вештачку селекцију потребно 

је да ученици сами истраже 

које су биљке и животиње 

људи почели 

припитомљавати у 

прошлости и због чега. 

- Природну и вештачку 

селекцију треба реализовати 

кроз обраду и табеларно и 

графичко приказивање 

неколико различитих 

примера, са обавезним 

извођењем закључака. 

 Формативн
о, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених 
одговора 
ученика 

 Самоевалу
ација и 
евалуација на 
крају месеца и 
током 
појединих 
часова 

 Домаћи 
задатак 

 лаборатори
јске вежбе 

 проблемски 
задаци 

 Писана 
провера 
− објективни 

тестови са 
допуњава
њем 
кратких 
одговора 

− задаци са 
означавањ
ем 

− задаци 
вишеструк
ог избора 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2700
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2698
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2699
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2693
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
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-  разматра, у групи, шта и 

како је    учио/учила и где та 

знања може да примени. 

- Потребно је ученике 

подстицати да истражују нове 

примере индивидуалне 

варијабилности и резултате 

прикажу одељењу. 

 

− спаривање 
појмова 
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 истражи утицај средине на 
испољавање особина, 
поштујући принципе научног 
метода; 

 повеже еволутивне промене 
са наследном 
варијабилношћу и природном 
селекцијом; 

 групише организме према 
особинама које указују на 
заједничко порекло живота на 
Земљи; 

 одреди положај непознате 
врсте на „дрвету живота“, на 
основу познавања општих 
карактеристика 
једноћелијских и 
вишећелијских организама; 

 користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради 
података и приказу резултата. 

 табеларно и графички 
представи прикупљене 
податке и изведе 
одговарајуће закључке; 

 разматра, у групи, шта и како 
је учио/учила и где та знања 
може да примени. 

 

БИ.1.1.5.  БИ.1.2.2. 

БИ.1.3.8.  БИ.1.3.9.  

БИ.1.6.1 

 

БИ.2.1.3.  БИ.2.1.4.  

БИ.2.3.5.  

 

БИ.3.3.5. 

 
Компетенција за  
учење 
 
Рад са подацима и 
информацијама 
 
Комуникација 
   

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву  

 

Естетичка 

компетенција  

 

Решавање проблема 

 

Сарадња 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Одговоран однос 

према околини 

 

Одговоран однос 

према здрављу 

ПОРЕКЛО И 
РАЗНОВРСНОСТ 
ЖИВОТА 
(3о+1в+1у+1с=6) 
 
Постанак живота на Земљи 

(прве ћелије без једра, 

постанак ћелија са једром и 

појава вишећеличности). 

„Дрво живота“ (заједничко 

порекло и основни принципи 

филогеније, сродност и 

сличност). 

Организми без једра. 

Организми са једром. 

Положај основних група 
једноћелијских и 
вишећелијских 
организама на „дрвету 
живота”. 

- Основна идеја коју ученици треба да 
усвоје је да су сви организми који 
данас живе на Земљи потомци 
заједничког претка, који је био 
једноћелијски организам без 
формираног једра 

 
- Потребно је  обрадити улогу ћелија 
без једра и ћелија са једром у појави 
вишећеличности. 

 
- При разврставању и груписању 
живог света, треба користити 
филогенетски приступ, односно 
заједничко порекло, принцип 
сродности и сличности. 

 
- Положај основних група 
једноћелијских и вишећелијских 
организама на „дрвету живота” треба 
да има логички след, који произилази 
из знања о грађи ћелија 

 Формативно, 
свакодневно  
оцењивање усмених 
одговора ученика 

 Самоевалуација и 
евалуација на крају 
месеца и током 
појединих часова 

 Домаћи задатак 

 лабораторијске 
вежбе 

 проблемски задаци 

 Писана провера 
 

− објективни тестови 
са допуњавањем 
кратких одговора 

− задаци са 
означавањем 

− задаци 
вишеструког 
избора 

− спаривање 
појмова 

  

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
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-  одржава личну хигијену и 
хигијену животног 
простора у циљу 
спречавања инфекција; 

- доведе у везу измењено 

понашање људи  

     са коришћењем 

психоактивних          

супстанци; 

- збрине површинске озледе 

коже, укаже прву помоћ у 

случају убода инсеката, 

сунчанице и топлотног 

удара и затражи лекарску 

помоћ кад процени да је 

потребна; 

- повеже узроке нарушавања 

животне средине са 

последицама по животну 

средину и људско 

здравље и делује личним 

примером у циљу заштите 

животне средине; 

- користи ИКТ и другу опрему 
у истраживању, обради 
података и приказу 
резултата 

- разматра, у групи, шта и 
како је учио/учила и где та 
знања може да примени 

 

 

 

 

БИ.1.5.1.  БИ.1.5.2.  

БИ.1.5.4.  БИ.1.5.7.  

БИ.1.5.8.  БИ.1.5.12.  

 

БИ.2.5.1.  БИ.2.5.2.  

БИ.2.5.3.  БИ.2.5.4.  

БИ.2.5.5. 

  

БИ.3.5.1.  БИ.3.5.2.  

БИ.3.5.3.  БИ.3.5.6.  

БИ.3.5.7.  

 

 
Компетенција за  
учење 
 
Рад са подацима и 
информацијама 
 
Комуникација 
   

Одговорно учешће 

у демократском 

друштву  

 

Естетичка 

компетенција  

 

Решавање 

проблема 

 

Сарадња 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Одговоран однос 

према околини 

 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 
(4о+1у+2в+1с=8) 

Обољења која изазивају, 

односно преносе 

бактерије и животиње. 

Бактерије и антибиотици. 

Путеви преношења 

заразних болести. 

Повреде и прва помоћ: 

повреде коже, убоди 

инсеката и других 

бескичмењака, тровање 

храном, сунчаница, 

топлотни удар. 

Превенција и понашање у 

складу са климатским 

параметрима. 

Последице болести 

зависности – 

алкохолизам. 

 

- У овој области акценат 
је на основним 
чињеницама о 
превенцији заразних 
болести, путевима 
преношења и 
спречавању ширења 

-  Посебно треба 
обратити пажњу на 
антибиотике 

- Важан део ове области 
је упознавање са 
болестима зависности, 
нарочито алкохолизмом 

- Неопходно је подстаћи 
ученике да сами, уз 
употребу ИК технологија 
истражују ову област 

- Градиво на тему 
климатских промена 
обрадити у виду 
преојекта (радионице, 
филм и  приредба) 

- Препорука је да се за 
обраду ових појмова 
повремено доведу 
стручњаци или одведу 
ученици у одговарајуће 
установе. 

 

 Формативно, свакодневно  
оцењивање усмених одговора 
ученика 

 Самоевалуација и евалуација 
на крају месеца и током 
појединих часова 

 Домаћи задатак 

 лабораторијске вежбе 

 проблемски задаци 

 Писана провера  
− објективни тестови са 

допуњавањем кратких 
одговора 

− задаци са означавањем 
− задаци вишеструког избора 
− спаривање појмова 

 

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

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање 
задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...) 

- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и надареним ученицима 
- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 
- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 
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- и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем  
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Провера остварености стандарда ученичких постигнућа (остварености исхода) 

Шта пратимо 

 

Поступак и инструменти 

оцењивања 

Критеријуми Време 
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пе
н 

ос
тв

ар
ен

ос
ти

 ц
иљ

ев
а 

и 
пр

оп
ис

ан
их

, 
од

но
сн

о 
пр

ил
аг

ођ
ен

их
 с

та
нд

ар
д

а 
по

ст
иг

ну
ћа

 у
 т

ок
у 

са
вл

ад
ав

ањ
а 

пр
ог

ра
м

а 
пр

ед
м

ет
а;

 

 П
ро

ц
ењ

уј
у 

се
: 

ве
ш

ти
не

 и
зр

аж
ав

ањ
а 

и 
са

оп
ш

та
ва

њ
а;

 р
а

зу
м

ев
ањ

е,
 п

ри
м

ен
а 

и 
вр

ед
но

ва
њ

е 
на

уч
ен

их
 п

ос
ту

па
ка

 и
 

пр
оц

ед
ур

а;
 р

ад
 с

а 
по

д
ац

им
а 

и 
ра

д
 н

а 
ра

зл
ич

ит
им

 в
рс

та
м

а 
те

кс
то

ва
; 

ум
ет

ни
чк

о 
из

ра
ж

ав
ањ

е;
 в

еш
ти

не
, 

ру
ко

ва
њ

е 

пр
иб

ор
ом

, а
л

ат
ом

 и
 т

ех
но

л
ог

иј
ам

а 
и 

из
во

ђе
њ

е 
ра

д
ни

х 
за

д
ат

ак
а

. 
 

ученик који остварује веома значајан напредак у 
савладавању програма предмета и у потпуности 
самостално испуњавања захтеве који су утврђени на 
основном и средњем нивоу, као и већину захтева са 
напредног нивоа посебних стандарда постигнућа, 
односно захтева који су одређени индивидуалним 
образовним планом и прилагођеним стандардима 
постигнућа, добија оцену одличан (5); 

- Свакодневно бележење 

активности ученика на часу у 

свеску евиденције 

наставника 

 

 

 

 

 

 

 

- Усмено одговарање, свеска 

евиденције наставника 

 

 

 

-Редовност доношења 

домаћег, свеска евиденције 

 

 

 

 

- Писане провере, свеска 

евиденције 

 

 

 

 

 

- Групни рад 

(посматрање наставника, 

излагање група), свеска 

евиденције 

 

Број јављања: 

За јављање + 

За јављање више пута ++ 

За давање комплетног, потпуног одговора 

на тежа питања +5 

Ко не зна одговор - 

Свакодневно 

бележење 

током године 

 

Учесталост по месецима Пресек стања 

по тромесечју 

ученик који остварује значајан напредак у 
савладавању програма предмета и у потпуности, 
самостално, испуњавања захтеве који су утврђени 
на основном и средњем нивоу, као и део захтева са 
напредног нивоа посебних стандарда постигнућа уз 
мању помоћ наставника, односно захтева који су 
одређени индивидуалним образовним планом и 
прилагођеним стандардима постигнућа, добија 
оцену врло добар (4); 

Свеобухватност одговора 

Сналажење на зидним сликама, пиродном 

материјалу 

Хоризонтално и вертикално повезивање 

градива 

По потреби,  

бар једном у 

полугодишту 

За три недоношења домаћег -1 у свеску 

 

Прегледање свески 

 

Свакодневно 

током године 

праћење/ 

пресек стања 

за тромесечје 

На крају 

наставне 

године 

ученик који остварује напредак у савладавању 
програма предмета и у потпуности, самостално 
испуњавања захтеве који су утврђени на основном и 
већи део на средњем нивоу посебних стандарда 
постигнућа, односно захтева који су одређени 
индивидуалним образовним планом и прилагођеним 
стандардима постигнућа, добија оцену добар (3); 

Бодовање: 

35-49%-2 

50-74%-3 

75.89%-4 

90-100%-5 

Након сваке 

теме 

ученик који остварује минималан напредак у 
савладавању програма предмета и испуњавања уз 
помоћ наставника захтеве који су утврђени у већем 
делу основног нивоа постигнућа, односно захтеве 
који су одређени индивидуалним образовним 
планом и прилагођеним стандардима постигнућа и, 
добија оцену довољан (2); 

Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени, сви имају 

задато забележено у свескама...) 

Степен знања свих чланова групе 

Квалитативно и квантитативно 

процењивање резултата рада група (пано, 

табела...) 

По потреби 
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 Рад у пару 

(посматрање наставника, 

излагање парова), свеска 

евиденције 

 

-Сналажење на зидним 

сликама, шемама 

 

Прва три пара која ураде добијају +5 

 

По потреби 

  

На крају 

школске 

године 

А
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е 
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веома висок степен ангажовања ученика (5) 

 

 

Вођење евиденције од 

стране наставника о:  

 

-Броју јављања на часовима 

 

-Броју успешности у групном 

раду, раду у пару 

 

-Учешћу на такмичењима, 

посета културно-историјским 

институцијама 

 

-Несебичном пружању 

помоћи другим ученицима.. 

-Све што је рађено на часу налази се у 

свескама 

 

 

-Број и квалитет  добровољног учешћа у 

разним наставним и ваннаставним 

активностима (такмичења, израда паноа, 

кратко предавање, вођење квиза, израда 

асоцијација...) 

-Пресек стања 

по 

тромесечјима 

 висок степен ангажовања ученика (4) 

 

 уз ангажовање ученика (3) 

 

 ангажовање ученика (2) 

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА- ДОПУНСКА НАСТАВА 

Циљеви допунске наставе су: 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање,са циљем 

разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина из наставног градива. 

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА 

-рад на тексту 

-демонстрација 

сликом  

-провера и 

примена знања 

БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња 
БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих 
БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви карактеристични 

животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије 

БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају 

разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе тих ћелија 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2707
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
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БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције које се обављају 

на нивоу организма 

БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси 

БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 

БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, 

растење, развиће, размножавање) 

ЖИВОТ У 
ЕКОСИСТЕМУ 
 

-рад на тексту 

-демонстрација 

сликом, 

графиком, 

шемом и 

компјутером, 

-провера и 

примена знања 

БИ.1.1.2. разликује живу и неживу природу у непосредном окружењу и у типичним случајевима 

БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе 

БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 
БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином 
БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште - биотоп, животна заједница - 
биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, биосфера) и зна најопштије чињенице о њима 
БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме и популације 
БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна 
пољопривреда, отпад) 
БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења 
БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве 
(UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 
И ЕВОЛУЦИЈА 

-рад на тексту 

-демонстрација 

сликом, 

графиком, 

шемом и 

компјутером, 

-провера и 

примена знања 

БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 
БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања 
БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 
БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 
БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 
БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују 
БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће 
БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

 

-рад на тексту 

-демонстрација 

сликом, 

графиком, 

шемом и 

компјутером, 

БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе 

БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају 

разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе тих ћелија 

БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу 

фосилних записа 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2712
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2700
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2698
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
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-провера и 

примена знања 

ЧОВЕК И 
ЗДРАВЉЕ 

-рад на тексту 

-демонстрација  

-провера и 

примена знања 

БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се 
придржава 
БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке обраде хране 
БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на заразне болести 
(епидемије и пандемије) 
БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве 
(UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека 
БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање биолошких 

ритмова (сна, одмора) 

БИ.1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба дувана, алкохола, дроге) неповољно утичу на укупан 

квалитет живота и зна коме може да се обрати за помоћ (институцијама и стручњацима) 

 

БИОЛОГИЈА – ДОДАТНИ РАД 

Циљеви додатног рада:  

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе оквире предвиђене планом и 

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

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТАНДАРДИ 

ЈЕДИНСТВО 
ГРАЂЕ И 
ФУНКЦИЈЕ КАО 
ОСНОВА 
ЖИВОТА 

-практичан рад 

-ПП презентације 

-демонстрација графиком или 

шемом  

-провера и примена знања 

- лабораторијске вежбе 

БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској ћелији сложене материје могу да се разграђују, при 
чему се ослобађа енергија у процесу који се назива дисање 
БИ.2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира и реализује 

једноставан експеримент и извести о резултату 

БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени у 
атипичним случајевима 
БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и човека 

БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну 

функционалну условљеност 

БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције 

ЖИВОТ У 
ЕКОСИСТЕМУ 
 

-практичан рад 

-ПП презентације 

БИ.2.6.1.уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује податке и 

извести о резултату 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2746
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2746
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2733
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-демонстрација графиком или 

шемом  

-провера и примена знања 

БИ.3.4.2.разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија и обратно и интерпретира 

односе исхране у екосистему (аутотрофне, хетеротрофне, сапротрофне животне комплексе, ланце 

исхране и трофичке пирамиде) 

БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена 
које се дешавају код живих бића у комплексним ситуацијама у сложенијим заједницама 
БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација 
и популација других врста 
БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и биодиверзитета 
БИ.3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује систематско и дуготрајно прикупљање 
података 
БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар за упис 
резултата 
БИ.3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање једног/више фактора), уме да 
постави хипотезу и извуче закључак 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 
И ЕВОЛУЦИЈА 

-практичан рад 

-ПП презентације 

-демонстрација графиком или 

шемом  

-провера и примена знања 

БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује податке и 

извести о резултату 

БИ.2.6.3.уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два критеријума уз 

коментар резултата 

БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба 
БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији 
БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у 
популацијама, доводе до еволуције 
БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација 
и популација других врста 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

 

-практичан рад 

-ПП презентације 

-демонстрација графиком или 

шемом  

-провера и примена знања 

БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне 

настале деловањем еволуционих механизама 

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у 

популацијама, доводе до еволуције 

ЧОВЕК И 
ЗДРАВЉЕ 

-практичан рад 

-ПП презентације 

-демонстрација графиком или 

шемом  

-провера и примена знања 

БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести 
БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести 
БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе  
БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа 
БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести зависности 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2739
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2730
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2741
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МАТЕМАТИКА 

 

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

мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем 

школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

Разред: шести 

Годишњи фонд часова: 144 часовa 

При избору садржаја и писању исхода за предмет Математика узета је у обзир чињеница да се учењем математике ученици оспособљавају за: решавање 
разноврсних практичних и теоријских проблема, комуникацију математичким језиком, математичко резоновање и доношење закључака и одлука. Такође, у 
обзир је узета и чињеница да сам процес учења математике има своје посебности које се огледају у броју година изучавања и недељног броја часова 
предмета и неопходности стицања континуираних знања. 
Наставници у својој свакодневној наставној пракси, треба да се ослањају на исходе, јер они указују шта је оно за шта ученици треба да буду оспособљени 
током учења предмета у једној школској години. Исходи представљају очекиване и дефинисане резултате учења и наставе. Остваривањем исхода, ученици 
усвајају основне математичке концепте, овладавају основним математичким процесима и вештинама, оспособљавају се за примену математичких знања и 
вештина и комуникацију математичким језиком. Кроз исходе се омогућава остваривање и међупредметних компетенција као што су комуникација, рад са 
подацима и информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња и компетенција за целоживотно учење. 
 

ИСХОДИ ОБЛАСТИ/ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

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

прочита, запише, упореди и представи 
на бројевној правој целе бројеве; 

одреди супротан број и апсолутну 
вредност целог броја; 

израчуна вредности једноставнијих 
бројевних израза; 
реши једноставан проблем из 
свакодневног живота користећи 
бројевни израз. 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

Скуп целих бројева (Z). Супротан број. Апсолутна 
вредност целог броја. 
Приказ целих бројева на бројевној правој. Упоређивање 
целих бројева. 
Основне рачунске операције у скупу Zи њихова својства. 
Изрази са целим бројевима. 
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класификује троуглове на основу 
њихових својстава; 
 
конструише углове од 90 ° и 60° и 
користи њихове делове за конструкције 
других углова; 
уочи одговарајуће елементе 
подударних троуглова; 
 
утврди да ли су два троугла подударна 
на основу ставова подударности; 
 
конструише троугао на основу задатих 
елемената (странице и углови); 
 
примени својства троуглова у 
једноставнијим задацима; 
 
одреди центар описане и уписане 
кружнице троугла; 
 
примењује особине осне симетрије, 
централне симетрије и транслације у 
једноставнијим задацима; 
 
правилно користи геометријски прибор. 

ТРОУГАО 

Први део 
Појам троугла. Обим троугла. 
Једнакокраки и једнакостранични троуглови. Висина 
троугла. 
Углови троугла. Збир углова троуглова. Врсте троуглова 
према угловима. 
Однос између страница и углова троугла. Неједнакост 
троугла. 
Конструкције неких углова (60°, 120°, 30°, 45°, 75°, 135°) 
Други део 
Основне конструкције троуглова. 
Појам подударности и ставови подударности. 
Централна симетрија и подударност. 
Осна симетрија и подударност. 
Центар описане и уписане кружнице троугла.. 

прочита, запише, упореди и представи 
на бројевној правој рационалне бројеве 
у облику разломка и у децималном 
запису; 

одреди супротан број и апсолутну 
вредност рационалног броја; 

израчуна вредности једноставнијих 
бројевних израза и реши једноставну 

РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 

Први део 
Скуп рационалних бројева. Супротан број. Апсолутна 
вредност рационалног броја. 
Приказ рационалних бројева на бројевној правој. 
Упоређивање рационалних бројева. 
Основне рачунске операције у скупу Qи њихова својства. 
Изрази са рационалним бројевима. 
Једначине и неједначине: 
ax + b = c; ax + b ≤ c; ax + b < c; ax + b ≥ c; 
ax + b > c ( a, b, c Î Q, а ≠ 0). 
Други део 
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линеарну једначину и неједначину у 
скупу рационалних бројева; 

реши једноставан проблем из 
свакодневног живота користећи 
бројевни израз, линеарну једначину и 
неједначину у скупу рационалних 
бројева; 
примени пропорцију и проценат у 
реалним ситуацијама; 
 
прикаже податке у зависности између 
две величине у координатном систему 
(стубичасти, тачкасти и линијски 
дијаграм); 
 
тумачи податке приказане табелом и 
графички. 

Координатни систем. Приказ података у координатном 
систему. 
Приказ зависности међу величинама. 
Размере, пропорције и проценти. 
Директна пропорционалност. 
Обрнута пропорционалност. 

класификује четвороуглове на основу 
њихових својстава; 
конструише паралелограм и трапез на 
основу задатих елемената (странице, 
углови и дијагонале четвороугла); 
 
примени својства четвороуглова у 
једноставнијим задацима; 
 
сабира и одузима векторе и користи их 
у реалним ситуацијама; 
 
примењује особине осне симетрије, 
централне симетрије и транслације у 
једноставнијим задацима.  
 

 
ЧЕТВОРОУГАО 

Четвороугао. Углови четвороугла. Збир углова 
четвороугла. 
Паралелограм. Особине паралелограма. Услови да 
четвороугао буде паралелограм. 
Ромб, правоугаоник и квадрат. 
Конструкцијa паралелограма. 
Сабирање и одузимање вектора. Множење вектора 
бројем. 
Трапез. Особине трапеза. 
Средња линија троугла и трапеза. 
Конструкције трапеза. 
Делтоид. 

израчуна површину троугла и 
четвороугла користећи обрасце или 
расположиву једнакост. 

ПОВРШИНА ТРОУГЛОВА И 
ЧЕТВОРОУГЛОВА 

Појам површине фигуре, површина правоугаоника и 
квадрата. 
Једнакост површина подударних фигура. 
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Површина паралелограма, троугла, трапеза. 
Површина четвороугла с нормалним дијагоналама. 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе, 
и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и 
вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање 
и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, 
док је за одређене исходе потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи 
током једне школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција, и не треба је усмерити само на остваривање појединачних 
исхода. 

При обради нових садржаја, треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици самостално откривају 
математичке правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче и усмерава активност 
ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за 
примену у решавању разноврсних задатака. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну 
активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од наставних садржаја које треба реализовати на 
часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ Проширивањем система N0, природних бројева са нулом, настаје систем целих бројева Z, као скуп 
који је допуњен негативним целим бројевима и на који се, са N0, такође проширује значење операција и 
релација.. 

Први корак у овом проширењу чини додавање негативних целих бројева скупу N0, а природни бројеви 
у том ширем скупу слове као позитивни цели бројеви. Уз то треба истаћи значење тих бројева које они 
имају на разним скалама (термометарској, табли лифта, приказивању прихода и расхода...). Указати на 
температуре – 5оС, тастер лифта који носи ознаку – 1, стање на личном рачуну које има ознаку 40 000 
динара и – 40 000 динара. У том смислу, пожељно је, на конкретним примерима, на разним скалама 
приказати неке позитивне и негативне температуре, нека позитивна и негативна финансијска стања, 
надморску висину... 

Ако је n ознака за природне бројеве, онда ће –n бити ознака за негативне целе бројеве и при том: 
– n и – n чине пар супротних бројева, 
– n је апсолутна вредност за оба броја: n и –n. 
– броју – n супротан је број n, тј. – ( –n) = n. 
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Поређење целих бројева ослања се интуитивно на њиховом представљању тачкама на бројевној 
правој и прати представу о распореду тих тачака. Уз ту представу иде и она о усмереној дужи као „ходу” 
од тачке нула до тачке која представља тај број. Треба нагластити да, када се бројевна права позитивно 
оријентише, кретање у супротном правцу генерише негативне бројеве. У том контексту треба указати и 
на геометријско тумачење апсолутне вредности целог броја и потенцирати апсолутну вредност целог 
броја као одстојање тачке од (координатне) нуле, истичући да цео број и њему супротан број имају једнаке 
апсолутне вредности, тј. једнака одстојања од (координатне) нуле. 

Сабирање у скупу Z интерпретира се као настављање „ходова” тј. надовезивање усмерених дужи, у 
смислу да 3 + 5 представљање наставак „кретања” у истом смеру, а да 3 + (–5) представља кретање за 
3 јединице у позитивном смеру и потом 5 јединица у негативном смеру. После рада са конкретним 
примерима (који би били систематски груписани и записивани, као на пример, 7 + 5, 7 + (–5), (–7) + 5, (–
7) + (–5) ) треба прећи на формалну дефиницију збира целих бројева. Та формализација може уследити 
и касније, када ученици у потпуности овладају сабирањем целих бројева. Много је важније да ученици 
суштински схвате алгоритам сабирања и да тачно извршавају сабирање, него да знају да искажу 
дефиницију, а не знају да је примене. 

Особине сабирања целих бројева (комутативност и асоцијативност) такође треба приказати кроз 
конкретне примере. Једноставно треба показати да 7 + (–5) има једнаку вредност као и (–5) + 7, тј. да је 
потпуно свеједно да ли се „крећемо” прво у позитивном смеру за 7 јединичних дужи или у негативном 
смеру за 5 јединичних дужи. 

Одузимање у скупу Z дефинише се као сабирање са супротним бројем, па је потребно истаћи да је у 
скупу Z та операција увек изводљива, тј. да више није неопходно да умањеник буде већи или једнак од 
умањиоца. 

Приликом увођења множења у скупу Z, први корак је опет интуитиван. То, на пример, значи да 
проблем множења 3 × 2 поново сводимо на продужено сабирање, тј. на релацију 3 × 2 = 2 + 2 + 2. Аналогно 
и проблем 3 × (–2) сводимо на релацију 3 × (–2) = (–2) + (–2) + (–2) и кроз низ сличних примера долазимо 
до правила за множење позитивног и негативног целог броја. 

Али и до важних последица, а то је да је n × (–1) = (–1) × n = 1 × (–n) = (–n) × 1 = – n. тј. да је n × (–
m) = n × (–1) × m = – n × m. 

Остаје да се објасни случај множења два негативна цела броја па производ (–3) × (–2) записујемо 
као (–3) × (–2) = –3 × (–2) = – (–6) = 6 (на основу већ познате једнакости – (–n) = n). Уопштеније (–n) × (–
m) = –n × (–m) = – (–n × m) = n × m. 

Свуда прво долазе конкретни примери множења, па се после њих дају опште формулације. Својства 
комутативности и асоцијативности множења илуструју се прво на конкретним примерима, а тек потом се 
и формално изводе на основу дефиниције множења. На сличан начин, преко примера и кроз задатке, 
треба илустровати и својство дистрибутивности. Кроз примере треба и показати да скуп Zније затворен 
за дељење, тј. да количник два цела броја није увек цео број. 
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Уврстимо и ову важну напомену: наративно изражавање дефиниција и својстава је дидактички врло 
оправдано, али тек када ученици стекну искуство кроз примере и задатке треба дати прецизну 
математичку формулацију (а не да се прво искажу правила, а потом да се на основу датих правила 
решавају задаци). 

На крају ове теме треба дати преглед основних својстава операција у скупу Zкористећи a, b, c итд. 
као ознаке за променљиве (а не оне којима се истиче знак целог броја). 
 

ТРОУГАО Основни циљ наставе геометрије је да се настави прелаз, започет у петом разреду, са нивоа 
визуелизације на ниво анализирања и апстракције са првим корацима према дедукцији. Због тога треба 
инсистирати на правилним формулацијама, закључивању, коришћењу логичких везника (и, или, 
ако...онда), али не треба претеривати у строгости код појединих дефиниција и доказа. Изузетно је 
значајно да се садржаји повезују са познатим појмовима и тврђењима из претходних разреда. У неким 
једноставнијим ситуацијама дати потпуне доказе тврђења. 

Појам троугла повезати са познатим појмом затворене изломљене линије, а обим троугла повезати 
са збиром дужина дужи. 

Повезати тврђење о збиру унутрашњих углова троугла са познатим својствима трансверзалних 
углова и анализирати својства спољашњих углова троугла. Ученике навикавати да систематски и 
прецизно користе одговарајуће ознаке при обележавању страница, темена и углова троугла. Инсистирати 
да класификацију троуглова на оштроугле, правоугле и тупоугле усвоје сви ученици. 

Појмове једнакокраког и једнакостраничног троугла повезати са осном симетријом и инсистирати да 
ученици прихвате да се наспрам једнаких углова у троуглу налазе једнаке странице и обрнуто. 

Објаснити чињеницу да се наспрам дуже странице у троуглу налази већи угао и обрнуто, као и 
теорему о неједнакости троугла. 

Увести висину троугла као дуж која садржи теме троугла и нормална је на праву одређену 
наспрамном страницом, али не помињати ортоцентар, који је предвиђен за седми разред. Конструкције 
висине лењиром и шестаром повезати са знањима из петог разреда – конструкцијом нормале из тачке 
на праву. 

Објаснити најпре конструкције углова од 90° и 60°, а затим увежбати конструкцију симетрале угла 
лењиром и шестаром и подсетити ученике на конструктивно сабирање и одузимање углова. На овај начин 
конструисати углове од 30°, 15°, 7°30’, 75°, 22°30’, 52°30’ и друге углове. Указати на разлику између 
конструкције неког угла и цртања помоћу угломера. 

Јасно истаћи да је у (геометријским) конструкцијама дозвољена употреба само обичног лењира и 
шестара. Важно је са ученицима поновити конструкције нормале на праву из дате тачке и паралеле дате 
праве кроз тачку која не припада тој правој. 

Након претходних уводних садржаја о троуглу, обрадити основне конструкцијe троуглова: (СУС) 
конструкција троугла када су дате дужине две странице и величина угла између њих; (УСУ) конструкција 
троугла када је дата дужина једне странице и мера углова који на њу належу; (ССС) конструкција троугла 
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када су дате дужине све три странице; (ССУ) конструкција троугла када су дате дужине две странице и 
величина угла наспрам веће од њих. Сваку од основних конструкција треба да прати одговарајуће 
тврђење о одређености страница и углова троугла. Нпр. тврђење за СУС конструкцију треба да гласи: 
ако су дате две странице троугла и угао између њих, онда су одређене величине свих углова и свих 
страница тог троугла. На примерима илустровати ситуације када није могуће конструисати одговарајући 
троугао: у случају УСУ ако је збир датих углова већи од 180°; у случају ССС ако дате дужи не 
задовољавају неједнакости троугла. На примерима показати да у случају када су задате две странице и 
угао наспрам краће од њих постоје три могућности (задатак има два решења, једно решење или нема 
решења), али не инсистирати на оваквим задацима. На часовима вежбања, кроз задатке истицати 
специфичности у вези са конструкцијама једнакокраких, једнакостраничних и правоуглих троуглова. 
(Сложеније конструкције троуглова планиране су за седми разред.) 

Обрада појма подударности међу троугловима природно се дели на три фазе. У првој фази увести 
појам подударности ослањајући се на визуелну перцепцију и геометријску интуицију ученика. Два троугла 
сматрамо подударним ако се један од њих може пренети тако да потпуно поклопи други, односно ако се 
ти троуглови разликују само по свом положају (у равни) и осим тога не постоји било каква друга разлика 
међу њима (по облику и димензијама). У овој фази, најважније је да ученици уочавају парове 
одговарајућих страница и парове одговарајућих углова два подударна троугла. Друга фаза је упознавање 
са ставовима подударности. Тврђења СУС, УСУ, ССС, ССУ, раније формулисана у вези са основним 
конструкцијама, треба да послуже за формулацију одговарајућих ставова. Нпр. тврђење СУС треба да 
буде преформулисано у став СУС: Ако су две странице и њима захваћени угао једнаки двема страницама 
и њима захваћеним углом другог троугла, онда су ти троуглови подударни. У другој фази од ученика 
захтевати примену ставова само у најједноставнијим случајевима. Прецизније, треба се ограничити 
искључиво на задатке: 

– у којима су дата (нацртана или описана) два троугла за које се непосредно (са слике или из текста) 
могу уочити једнакости из услова неког става; 

– у којима се захтева од ученика да уочи који став се може применити и да одреди једнакост осталих 
парова одговарајућих страница, односно углова. 

Кроз задатке наведеног типа истицати специфичности у случајевима када треба утврдити 
подударност једнакокраких, једнакостраничних, односно правоуглих троуглова. У трећој фази обраде 
подударности, применом ставова треба извести особине централне и осне симетрије које су ученицима 
познате из петог разреда. Оваква примена ставова подударности пре свега се односи на детаљна 
објашњења наставника, кроз која ће ученици постепено усвајати дедуктивни начин закључивања. 
Доказати најважнија тврђења о симетрали дужи и симетрали угла и из њих касније извести одговарајуће 
закључке о центру описане и уписане кружнице троугла. (У седмом разреду биће обрађени 
појмови ортоцентар, тежишна дуж и тежиште, особине у вези са њима, као и сложеније примене 
ставова подударности.) 
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РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ Проширивање скупа ненегативних рационалних бројева тече на потпуно аналоган начин као и 
проширивање скупа N0, при чему се треба позивати на одговарајуће поступке примењене у случају 

конструкције система Z и тиме скраћивати излагање. Када је r ∈ Q+, негативне рационалне бројеве треба 
означавати пишући –r и избегавати непотребно нагомилавање заграда. Дељење у систему рационалних 
бројева Q осмишљава се као множење реципрочним бројем, па треба истаћи да је сад та операција увек 
изводљива (сем дељења нулом, кад треба рећи да такво дељење нема смисла). На крају, систематизују 
се основна својства операција у скупу Q. 

Решавање линеарних једначина и неједначина обрађивати после проширења бројевних система до 
скупа Q рационалних бројева. Тек у овом скупу je то решавање изводљиво без познатих ограничења. 
Позната правила решавања једначина и неједначина наведеног облика треба повезати и објаснити 
одговарајућим особинама операција у скупу Q: ако је a = b, онда је a + c = b + c,ако је a < b онда је a + c 
< b + c итд. На пример, неједначина 5 – 3x < 6 се може решавати следећим корацима: 5 < 6 + 3x (обема 
странама додато 3x), –1 < 3x(обема странама додато –6), 3x > –1, x > –⅓ (обе стране помножене са ⅓). 
Пожељно је приликом објашњавања користити модел теразија. Кад се бирају нешто сложенији примери 
једначина и неједначина, непозната треба да фигурише само једанпут (на пример, 3·(7x – 4) = 25). 
Решавајући текстуалне проблеме састављањем и решавањем одговарајућих једначина и неједначина, 
утврђују се научени поступци и сагледава њихова примена. 

У делу који се односи на примену, најпре увести појам координатног система (апсцисна и ординатна 
оса, јединична дуж, квадранти), као и појам координата као уређеног пара који одређује положај тачке у 
координатној равни. У овом делу постоји могућност за понављање појмова из претходне године, 
одређивање осно и централно симетричних тачака и објеката у координатном систему у односу на 
координатне осе и координатни почетак, као и транслације тачака или познатих геометријских објеката 
за задати вектор. Обрадити одређивање растојања између две тачке само када оне имају једнаке 
вредности апсциса или ордината, а одређивање средишта дате дужи у координатном систему повезати 
са појмом аритметичке средине из петог разреда. 

Након усвајања основних појмова, ученици могу да прошире знања из петог разреда и приказују 
податке о зависним величинама табелама, тачкастим, линијским или стубичастим дијаграмима (и са 
вишеструким стубићима). Важно је да се ученици оспособе да „читају” графиконе и уочавају зависности 
међу величинама и у случајевима када оне нису приказане директно на графикону или табели (пређени 
пут ‒ брзина, број килограма ‒ цена и сл.). У овом делу ученици би на једном делу часова, када савладају 
основне појмове, могли да се оспособе за елементарно коришћење неког од бесплатних динамичких 
софтвера за приказивање објеката у координатном систему и за цртање дијаграма. 

Након понављања о појму размере из претходног разреда, увести појам пропорције и коефицијента 
пропорционалности. Обраду овог градива подредити практичном циљу, уз повезивање са већ познатим 
садржајима Математике (проценти) и других предмета (Физика, Географија, Биологија, Информатика) у 
циљу израчунавања непознатог члана пропорције. 
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Кроз практичне примере, увести појам директне и обрнуте пропорционалности уз приказ зависности 
директне пропорционалности у координатном систему. Директну пропорционалност приказивати 
графички у координатном систему и условом у = kх, при чему се не уводи општи појам функције, а може 
се поменути назив график линеарне функције. График линеарне функције повезати са практичним 
примерима из свакодневног живота и других предмета. 
 

ЧЕТВОРОУГАО У овој области треба обрадити дефиниције и основна својства четвороуглова: паралелограма, 
квадрата, правоугаоника, ромба, трапеза и делтоида. Истицати и логичку повезаност ових фигура 
(квадрат је правоугаоник, правоугаоник је паралелограм, ромб је паралелограм). Посебно је важно 
нагласити да све особине паралелограма задовољавају и квадрат, правоугаоник и ромб, али да и сваки 
од њих има своје специфичне особине. Велики број особина троуглова треба поновити и искористити 
приликом откривања особина четвороуглова. 

Запазити да се четвороугао разлаже на два троугла (дијагоналом), ослањајући се на теореме о 
угловима троуглова доћи до одговарајуће теореме о угловима четвороуглова. Паралелограму посветити 
највећу пажњу и пре свега обновити научено о паралелограму у петом разреду. На основу наученог о 
паралелограму у петом разреду као и наученог о подударности троуглова и централној симетрији, осној 
симетрији и транслацији у шестом разреду, изводе се особине паралелограма и услови да четвороугао 
буде паралелограм. Важно је доказати својства паралелограма. Нагласити да су тачни и обрати неких 
теорема у вези са паралелограмом. 

Треба се ослањати на карактеристична (и изведена) својства при извођењу једноставнијих 
конструкција поменутих геометријских фигура и конструкције са њима повезаним елементима (дужима, 
угловима и дијагоналама). Сваки задатак са конструкцијом искористити за обнављање основних особина 
четвороугла који се конструише. 

Обновити појам усмерених дужи и вектора (интезитет, правац, смер, једнакост вектора). Увести појам 
супротног вектора и множења вектора бројем. Објаснити поступак сабирања вектора надовезивањем 
вектора. Повезати сабирање вектора са паралелограмом, дијагоналом паралелограма. Одузимање 
вектора увести као сабирање вектора при чему се један вектор сабира са супротним вектором другог 
вектора. 

Трапез дефинисати као четвороугао који има тачно један пар паралелних страница. Разлагањем 
трапеза на паралелограм и троугао или паралелограм и два троугла проучити његова својства. Такође, 
иста разлагања применити приликом конструкције трапеза и тако извођење конструкције трапеза свести 
на оне конструкције које су ученицима већ познате. Код увођења појма средње линије троугла и трапеза 
и њихових својстава треба се ослонити на знања о векторима. 

Увести појам и особине делтоида. Није предвиђена конструкција делтоида. 
 

ПОВРШИНА ТРОУГЛОВА И 
ЧЕТВОРОУГЛОВА 

Појам површине, којој је посвећено доста пажње, ученици су упознали у првом циклусу. Важно је 
обновити јединице које се користе за мерење површине. Показати и израчунавање површине неких 
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једноставнијих фигура нацртаних у квадратној мрежи, при чему је један квадрат те мреже изабран за 
јединицу мере. Једначење површина геометријских фигура осмишљава се на класични начин, 
ослањајући се на појмове разложиве једнакости. При томе се узима да су површине подударних 
троуглова једнаке. 

Полазећи од формуле за површину правоугаоника, допуњавањем и разлагањем, изводе се формуле 
за површину паралелограма, троугла и трапеза. Обрадити израчунавање површине четвороуглова са 
нормалним дијагоналама: квадрат, ромб, делтоид, као и израчунавање површине произвољног 
четвороугла разлагањем на познате геометријске фигуре. Укључити практичне примене рачунања 
површина реалних објеката, и кроз ту примену константно обнављати јединице за мерење дужине и 
површине. Осим тога, важно је обрадити и ситуације у којима се рачуна површина фигура задатих у 
координатном систему. 
 

 

Кључни појмови садржаја: цео број, апсолутна вредност, рационалан број, изрази, једначине и неједначине, координатни систем, пропорција, 
конструкције углова, троуглова и четвороуглова, паралелограм, ромб, трапез, делтоид, центар описаног и уписаног круга, површине троуглова и 
четвороуглова. 

 
 
 
 
 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање степена остварености исхода,  које треба да 
обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. 
Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у 
групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика 
за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 
 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

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

креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 

Годишњи фонд часова: 36 
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ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

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

-правилно користи ИКТ уређаје;  

– креира, уређује и структурира дигиталне садржаје који 
садрже табеле у програму за рад са текстом и програму за 
рад са мултимедијалним презентацијама; 

– креира и обрађује дигиталну слику; 

– самостално снима и врши основну обраду аудио и видео 
записа;  

– уређује мултимедијалну презентацију која садржи видео и 
аудио садржаје; 

1. ИКТ ( 10) 

 

 

 

Дигитални уређаји и кориснички програми.  

Управљање дигиталним документима. 

Рад са сликама. 

Рад са текстом. 
Рад са мултимедијалним презентацијама које садрже 

видео и аудио садржаје. 

 

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

-чува и организује податке локално и у облаку; 

– одговорно и правилно користи ИКТ уређаје у мрежном 
окружењу; 

– разликује основне интернет сервисе; 

– примењује поступке и правила за безбедно понашање и 
представљање на мрежи; 

– приступа Интернету, самостално претражује, проналази и 
процењује информације и преузима их на свој уређај 
поштујући ауторска права; 
– објасни поступак заштите дигиталног производа/садржаја 
одговарајућом CC лиценцом; 

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

Интернет сервиси. 

Правила безбедног рада на Интернету. 

Претраживање Интернета, одабир резултата и 
преузимање садржаја.  
Заштита приватности личних података и ауторских 
права. 
 

 

 

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

-објасни поступак прикупљања података путем онлајн 
упитника;  

– креира једноставан програм у текстуалном програмском 
језику; 

– користи математичке изразе за израчунавања у 
једноставним програмима; 

– објасни и примени одговарајућу програмску структуру 
(наредбе доделе, гранања, петље); 

– користи у оквиру програма нумеричке, текстуалне и 
једнодимензионе низовске вредности; 

3. РАЧУНАРСТВО (15) 

 

 

 

Основе изабраног програмског језика. 

Основне аритметичке операције. 

Уграђене функције. 

Ниске (стрингови). 

Структуре података. 

Гранање. 

Понављање. 
Основни алгоритми. 
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– разложи сложени проблем на једноставније функционалне 
целине (потпрограме); 

– проналази и отклања грешке у програму; 

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

-сарађује са осталим члановима групе у одабиру теме, 
прикупљању и обради материјала, представљању пројектних 
резултата и закључака; 

– користи могућности које пружају рачунарске мреже у сфери 
комуникације и сарадње; 

– креира, објављује и представља дигиталне садржаје 
користећи расположиве алате; 

– вреднује процес и резултате пројектних активности. 

4. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК (7) 

 

 

 

 

 

Фазе пројектног задатка од израде плана до 
представљања решења. 

Израда пројектног задатка у корелацији са другим 
предметима. 
Вредновање резултата пројектног задатка. 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. ИКТ ( 10) - Поновити и дискутовати са ученицима врсте дигиталних уређаја. 
- Ученици би требало да знају да наведу и препознају из којих се компоненти састоји стони и/или преносни рачунар и укратко опишу основну 
улогу сваке од њих. 
- Оспособити ученике за рад у програму за управљање документима на рачунару. 
- Представити функције стандардних дијалога за учитавање, снимање и проналажење датотека.  
- При раду са текстом фокусирати се на креирање и форматирање докумената из стварног живота који могу бити блиски ученицима овог 
узраста. 
- При раду са текстом фокусирати се на креирање и форматирање докумената из стварног живота који могу бити блиски ученицима овог 
узраста 
- Најпре обновити рад са основним алатима за уређивање и обликовање текста (унос текста, додавање, брисање, копирање, селектовање, 
поравнање, промена фонта, боје, величине слова, уметање слика, ...). Наглашавати потребу одабира одговарајућег писма одабиром 
тастатурног распореда за наше говорно подручје (ћирилица, латиница...) и инсистирати на примени језичког и дигиталног правописа. 
- Усвојене вештине је неопходно увежбавати са ученицима, да би што ефикасније вршили основне операције са текстом коришћењем само 
тастатуре 
- Активности ученика усмерити на могућности одабраног текст-процесора, подешавање радног окружења, врсте приказа које су погодније у 
зависности од тога да ли се уноси текст, исправљају грешке у тексту или врши преглед документа пре штампања и сл. Оспособити ученике 
да подешавају радно окружење изабраног текст-процесора, подешавају димензије и маргине странице, уносе текст ћириличким и латиничким 
писмом, сачувају унети текст, отварају постојећи текстуални документ, затварају активни документ, врше основно форматирање текста 
(својства пасуса, карактера итд.). 
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- Навести елементе који се могу уметнути у текстуални документ (слике, графички облици, табеле, симболи...). Указати на сврху уметања 

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

разреду.  

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

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

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

табела, форматирају табелу. 

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

коришћењем уграђених стилова Наслов 1, Наслов 2 и Текст 

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

документ.  

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

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

затварање, проналажење и сл.) користе и напредне алате за припрему слике за уметање у текстуални документ и мултимедијалну 

презентацију (нпр. алати за зумирање, унос текста, употребу четкице, гумице, додавање сенке, додавање тродимензионалних ефеката). 

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

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

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

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

датотека у конкретном програму (нпр. мп3, мп4, ави, миди…).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

(4) 

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

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

сада у мрежном окружењу. 

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

сервисе за претраживање интернета. Објаснити чему ти сервиси служе, упознати их са планом коришћења ових сервиса. 
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- Представити веб као најпознатији интернет сервис. Објаснити да веб функционише тако што су корисницима потребне услуге и њима их 

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

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

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

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

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

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

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

подстицати развој критичког мишљења ученика.  

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

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

netiquette).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

безбедно представљање на мрежи. Упознати ученике са неким од начина за препознавање и пријаву дигиталног насиља: СОС телефон и 

онлајн форма за пријаву насиља, као и сајтови који су посвећени пројектима владе у борби против дигиталног насиља. 

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

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

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

на својим радним јединицама попуне упитник. Показати ученицима како изгледа табела са свим њиховим одговорима. Преузети табелу и без 

удубљивања у њену структуру показати како за свако питање изгледа колона са њиховим одговорима. Урадити попуну упитника два пута, 

први пут допустити ученицима да се представе са својим измишљеним именима и други пут, нагласити ученицима да попуне своја права 

имена. Упоредити, заједно са ученицима, одговоре за иста питања у једном и другом случају.  

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

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

играње улога и сл.). Једна од активности за ученике, ради повезивања знања, може бити израда текстуалних докумената или 

мултимедијалних презентација на тему: Моја правила понашања на интернету, Пет најважнијих правила за безбедан интернет, Како да 
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интернет постане сигурнији за децу, и сл. Кроз креирање ових докумената увежбавати сараднички рад и коришћење бесплатних онлајн 

платформи. 

3. РАЧУНАРСТВО (15) - Представити концепт текстуалних програмских језика, укратко, потом изабраног програмског језика, као и неке основне сличности и разлике 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

итеративних поступака). Ако је приликом уноса података неопходна конверзија учитаног текста у број укратко је описати, а детаљно 

појашњење дати када се буде обрађивала тема рада са текстом. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

облик наредбе гранања. Приказати и логичке операторе (и, или, не) који се користе за изражавање сложенијих услова. На основном нивоу 

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

да ли је довољно топло за купање) и евентуално да повежу два услова на одговарајући начин (нпр. да одреде да ли број припада неком 

интервалу поређењем са доњом и горњом границом интервала). 

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

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

језици често имају посебну наредбу за ово, у текстуалним програмским језицима се она обично реализује општијим наредбама (класичном 

петљом фор). Кроз низ задатака ученицима скренути пажњу на измену вредности бројачке променљиве током трајања петље. Претходно, 
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веома пажљиво, скренути пажњу ученицима на то да се вредности променљивих током трајања програма могу мењати (нпр. цена пре и после 

поскупљења се може чувати у једној променљивој), за разлику од математичког контекста на који су ученици навикли у којем су променљиве 

само имена вредности и не постоји могућност измене вредности једном уведене променљиве. Описати намену и начин 

употребе коментара као поруке приликом задавања улазних и излазних вредности за променљиве. 

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

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

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

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

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

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

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

функција (нпр. растојање између два броја се може увести као апсолутна вредност њихове разлике, минимум и максимум више задатих 

вредности или других пригодних које се могу проналазити у библиотечким функцијама). Ученицима приказати и могућност дефинисања 

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

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

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

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

костур дат и тек онда да самостално пишу програме од почетка до краја. Метода откривања и отклањања грешака у готовим програмима 

може се користити у свим поменутим фазама (на основном нивоу, то су једноставне синтаксичке грешке, а на напредном су озбиљнији 

семантички пропусти). 

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

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

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

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

могуће је обрадити имплементације неколико основних алгоритама: одређивање збира, производа, броја елемената, минимума и максимума 

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

дневна температура била испод нуле), линеарна претрага серије елемената (провера да ли серија садржи елемент који задовољава одређено 

својство) и њихове комбинације. Да би ученици боље разумели ове алгоритме, могуће их је прво имплементирати на кратким серијама, без 

коришћења петље (на пример, имплементирати прво одређивање максимума пет бројева, па тек онда прећи на максимум н бројева). 

Ученицима је могуће приказати и алгоритме одређивања цифара у позиционом запису броја и формирања броја на основу датих цифара. У 

циљу једноставнијег решавања задатака, ученицима је могуће приказати напредније структуре података које савремени програмски језици 

подржавају: уређене парови и н-торке (на пример, пар географских координата), мапе тј. речнике (на пример, пресликавање имена ученика у 

број освојених поена, пресликавање имена града у пар његових географских координата) и слично. Такође, могуће је проширити скуп 

библиотечких функција које ученици могу да користе. Све појмове увести искључиво кроз примере употребе у смисленим задацима и 

избегавати приступ у коме се нови појмови уводе без јасне мотивације. 

 

4. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК (7) Пројектни задатак ИКТ  И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ (4) 
- При реализацији тематске целине нагласак је на разради пројектног задатка – од израде плана до представљања решења. Наставник 
планира фазе пројектног задатка у складу са временом, сложеношћу теме, расположивим ресурсима (знања, вештине и ставови које су 
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ученици усвојили након тематских целина ИКТ и Дигитална писменост, техничке опремљености школе и других релевантних фактора).  
Ученици заједно са наставником пролазе кроз све фазе рада на пројектном задатку, при чему наставник наглашава сваки корак, објашњава, 
иницира дискусију и предлаже решења.  
- При представљању фаза пројекта може послужити следећи пример: Фаза 1: представљање тема, формирање група и одабир теме; Фаза 2: 
Одабир материјала и средстава, разматрање додатне подршке предметног наставника у зависности од теме; Фаза 3: Планирање времена и 
избор стратегије за решавање задатка у складу са роком за предају рада; Фаза 4:  
- Прикупљање и проучавање материјала, израда задатка и припрема за излагање; Фаза 5: Представљање резултата пројектног задатка, 
дискусија и процена/самопроцена урађеног (наставник модерира, обезбеђује услове за што успешније излагање, усмерава дискусију и врши 
евалуацију урађеног са јасном повратном информацијом).  
- Пројектни задаци се баве реалним темама из школског или свакодневног живота. За предвиђени број часова ове тематске целине и са добро 
испланираним активностима може се очекивати да ученици успешно израде и представе решење пројектног задатка. Акценат је на 
подстицању иницијативе и креативности, успостављању сарадничких и вредносних ставова код ученика. Циљ је развијање и неговање: 
поступности, повезивања и изградње сопствених стратегија учења, вршњачког учења, вредновања и самовредновања постигнућа. 
- Пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са наставницима осталих предмета, која се може остварити на оваквим и сличним 
примерима:  
– израда упутства или туторијала са табеларним представљањем података 
– израда упитника на тему дигиталног насиља  
- Спровести са ученицима истраживање на тему дигиталног насиља, а резултате спроведеног истраживања користити приликом 
представљања пројектног задатка (пожељно је да наставник користи онлајн упитник приликом прикупљања података, за које би ученици 
приредили питања). Ученици се могу поделити у групе сходно фази истраживања: група која осмишљава питања, група која анализира 
прикупљене податке, представља резултате истраживања и група која израђује упутства заштите од дигиталног насиља. 
- Додатна мотивација за ученике може бити избор најбољих радова за: школски часопис, сајт школе, огласну таблу (одељење гласа – 
вредновање, самовредновање) а да остале радове постављају на пано у кабинету информатике и рачунарства… 
- Добар пример сумирања научених поступака је израда пратеће документације у виду фајлова различитог типа, као што су текстуални 
фајлови, слике, видео материјали и сл. 
 
Пројектни задатак из области РАЧУНАРСТВО  (3) 
- Пројектна настава је комплексан приступ настави и учењу који најчешће користи методе као што су проблемска настава и учење засновано 
на истрази (питањима). 
- Проблемска настава поставља пред ученике стварни проблем из живота који треба истражити и за који треба предложити могућа решења. 
Све врсте реалних животних проблема могу бити повод за проблемску наставу. Пронађена решења се могу тестирати и о њима се може 
расправљати.  
- Истраживање можемо да дефинишемо као „потрагу за истином, информацијама или знањем”. Учење засновано на истраживању почиње 
постављањем питања, наставља са истраживањем и завршава се проналажењем решења, доношењем разумних закључака, одговарајућих 
одлука, или применом нових знања или вештина.  
- Обе наставне методе се фокусирају на развијање вештина за решавања проблема, критичко мишљење и обраду информација. Оне дају 
најбоље резултате када су почетна питања/проблеми довољно отворени (одговор није могуће наћи једноставним укуцавањем у претраживач) 
и када ученици раде у малим тимовима или групама. Ове две методе су уско повезане и често се преклапају. Изузетно је важно имати на уму 
да у оба приступа нема нужно тачних и нетачних одговора. Свако решење може имати мане и врлине, а ученици морају да их анализирају и 
процењују. 
- Наставни пројекат подразумева програмирање у текстуалном програмском језику или адаптацију унапред датог програма у циљу решавања 
пројектног задатка. 
- Могуће теме наставног пројекта: 
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– како да убедимо тинејџере да се здраво хране? (израда програма који нпр. нуди намирнице различитих група и, на основу одабраних, рачуна 
калоријску вредност...); 
– како би могао да изгледа најефикаснији бицикл на свету? (израда програма који прорачунава перформансе бицикла на основу нпр. 
различите величине точкова...); 
– шта можемо да учинимо са школским отпадом? (израда програма који прорачунава нпр. зараду од продаје секундарних сировина...) 
– како би могли да редизајнирамо учионицу па да услови за учење буду бољи? (израда програма који прорачунава нпр. цене кречења 
различитим врстама материјала или цене различитог школског мобилијара...); 
– како да производимо здраву ужину за дефинисани буџет? (израда програма који прорачунава нпр. укупну цену успостављања пластеника 
са различитим биљним културама). 
- Сви елементи пројектног задатка морају бити реални. Ученици треба да потраже цене одређених производа и/или услуга, дизајнирају једно 
или више решења и предвиде трошкове за свако од њих.  
- Напомена: На првом часу, заједно са ученицима, формирати листу критеријума на основу којих ће се процењивати квалитет решења 
проблемских задатака. На овај начин, ученицима ће бити потпуно јасно шта квалитетно решење подразумева. Листа мора бити свеобухватна 
– не сме да се односи само на квалитет креираних програма, већ и на квалитет представљања и образлагања предложених решења 
(коришћењем научених техника рада у програмима за обраду текста, звучних и видео записа, програмима за израду презентација). 

 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развијетехничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и 

производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и 

поступа предузимљиво и иницијативно. 

Годишњи фонд: 72 часа 

 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршетку ове теме ученик треба да: 

 зна да опише улогу технике, технологије и иновација у развоју 

заједнице и њихово повезивање 

 разликује основна подручја човековог рада, производње и 

пословања у техничко-технолошком подручју 

  наводи занимања у области технике и технологије 

 процењује сопствена интересовања у области технике и 

технологије 

 организује радно окружење у кабинету 

ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

Појам, улога и значај технике и технологије на развој 

друштва и животног окружења. 

Подручја човековог рада и производње, занимања и 

послови у области технике и технологије. 

Правила понашања и радау кабинету. 

Организација радног места у кабинету и примена мера 

заштите на раду. 

 Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у 

животном и радном окружењу 
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правилно и безбедно користи техничке апарате и ИКТ уређаје у 

животном и радном окружењу 

По завршетку ове теме ученик треба да: 

 процени како би изгледао живот људи без саобраћаја 

 класификује врсте саобраћаја и саобраћајних средстава према 

намени 

 наводи професије у подручју рада саобраћај 

 направи везу између савременог саобраћаја и коришћења 

информационих технологија 

 разликује безбедно од небезбедног понашања пешака, возача 

бицикла и дечијих возила 

 правилно се понаша као пешак, возач бицикла и дечијих возила 

у саобраћају  

 користи заштитну опрему за управљање бициклом и дечијим 

возилима  

 аргументује неопходност коришћења сигурносних појасева  на 

предњем и  задњем седишту аутомобила и увек их користи као 

путник  

 повеже место седења у аутомобилу са узрастом ученика 

 одговорно се понаша као путник у возилу  

 показује поштовање према другим учесницима у саобраћају 

 анализира симулирану саобраћајну незгоду на рачунару и 

идентификује ризично понашање пешака и возача бицикла 

САОБРАЋАЈ 

Улога, значај и историјски развој саобраћаја. 

Врсте саобраћаја и саобраћајних средстава према 

намени. 

Професије у подручју рада саобраћај. 

Употреба информационих техологија у савременом 

саобраћају  

Саобраћајна сигнализација – изглед и правила 

поступања. 

Правила и прописи кретања пешака, возача бицикла и 

дечијих возила (ролери, скејт, тротинет) у саобраћају   -

рачунарска симулација  и саобраћајни полигон. 

Обавезе и одговорност деце као учесника у саобраћају 

Заштитна опрема потребна за безбедно управљање 

бициклом и дечијим возилима 

По завршетку ове теме ученик треба да: 

 самостално црта скицом и техничким цртежом једноставан 

предмет 

 правилно чита технички цртеж 

 преноси податке између ИКТ уређаја 

 примењује основне поступке обраде дигиталне слике на 

рачунару 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Прибор за техничко цртање (оловка, гумица, лењир, 

троуглови, шестар). 

Формати цртежа (А3, А4). 

Размера. 

Типови и деблјина линија (пуна дебела линија, пуна 

танка линија, пуна танка линија извучена слободном 

руком, испрекидана линија, црта-тачка-црта линија). 
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 користи програм за обраду текста за креирање документа са 

графичким елементима 

 користи Интернет сервисе за претрагу и приступање online 

ресурсима 

 преузима одговорност за рад 

 представи идеје и планове за акције које предузима користећи 

савремену информационо-комуникациону технологију и софтвер 

 

Геометријско цртање (цртање паралелних правих, 

цртање нормале на дату праву, цртање углова 

помоћулењира и троугаоника). 

Елементи котирања (помоћна котна линија, котна 

линија, показна линија, отни завршетак, котни број – 

вредност) 

Цртање техничког цртежа са елементима (типови 

линија, размера, котирање). 

Пренос података између ИКТ уређаја (рачунар, таблет, 

smartphone, дигитални фотоапарат). 

Апликација за дигиталну обраду слика. Операције 

подешавања осветљености и контраста слике. 

Промена величине/резолуције слике, издвајање дела 

слике. 

Креирање документа у програму за обраду текста 

Форматирање текста, уметање слике и графике. 

Интернет претрага и приступ online ресурсима. 

По завршетку ове области  ученик треба да: 

 повезује својства природних материјала са применом 

 објасни технологије прераде и обраде дрвета, производњу 

папира, текстила и коже 

 сече, спаја и врши заштиту папира, текстила, коже и дрвета 

 правилно и безбедно користи алате и прибор за ручну механичку 

обраду (маказе, моделарска тестера, брусни папир, стега) 

 направи план израде једноставног производа и план управљања 

отпадом 

 самостално израђује једноставан модел  

 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

Природни ресурси на Земљи: енергија и материјали 

Управљање отпадом (рециклажа; заштита животне 

средине). 

Врсте, својства и примена природних материјала. 

Технологија прераде и обраде дрвета. 

Технологија прераде и обраде коже. 

Текстилна технологија. 

Технологија производње папира. 

Поступци ручне обраде и спајања дрвета, папира, 

текстила и коже - сечење/резање, спајање (лепљење) и 

заштита (лакирање). 

Коришћење алата и прибора за ручну обраду и спајање 

лако обрадивих  материјала  (маказе, моделарска 

тестера, брусни папир, стега...) 
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По завршетку ове области  ученик треба да: 

 самостално проналази информације потребне за израду 

предмета/модела користећи ИКТ и Интернет сервисе 

 одабира материјале и алате за израду предмета/модела 

 мери и обележава предмет/модел 

 ручно израђује једноставан предмет/модел користећи папир и/или 

дрво, текстил, кожу и одговарајуће технике, поступке и алате 

 користи програм за обраду текста за креирање документа 

реализованог решења 

 самостално представља пројектну идеју, поступак израде и 

решење/производ 

 показује иницијативу и јасну оријентацију ка остваривању циљева 

и постизању успеха 

 планира активности које доводе до остваривања циљева 

укључујући оквирну процену трошкова 

 активно учествује у раду пара или мале групе у складу са улогом 

и показује поштовање према сарадницима  

 пружи помоћ у раду другим ученицима   

 процењује остварен резултат и развија предлог унапређења 

 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

Израда предмета/модела ручном обрадом и спајањем 

папира и/или дрвета, текстила, коже коришћењем 

одговарајућих техника , поступака и алата. 

Приказивање идеје, поступка израде и 

решења/производа. 

Тимски рад и задужења у тиму. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
 

Програм наставе и учења технике и технологије захтева разноврстан методички приступ с обзиром на различитост функција и карактера појединих 
делова програмских садржаја, као и психофизичке могућности ученика. За успешно остваривање програма, односно циља учења, потребно је организовати 
наставу у складу са следећим захтевима: 

– уводити ученике у свет технике и савремене технологије на занимљив и атрактиван начин, чиме се подстиче њихово интересовање за техничко 
стваралаштво; 

– омогућити ученицима да исказују властите креативне способности, да траже и налазе сопствена техничка решења и да се доказују у раду; 
– систематизовано излагати ученике проблемским ситуацијама – расподела комплексних задатака на низ једноставнијих захтева, идентификовање 

елемента који ученик мора узети у разматрање приликом решавања проблемских ситуација, као и подстицање ученика на коришћење различитих 
когнитивних процеса као што су индуктивно и дедуктивно закључивање, поређење, класификација, предвиђање резултата, трансфер знања од познатог на 
непознато; 
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– обезбедити услове да ученици на најефикаснији начин стичу трајна и применљива научно-технолошка знања и да се навикавају на правилну примену 
техничких средстава и технолошких поступака; 

– не инсистирати на запамћивању података, поготову мање значајних чињеница и теоријских садржаја који немају директну примену у свакодневном 
животу; 

– ради што успешније корелације одговарајућих садржаја, усклађивања терминологије, научног осмишљавања садржаја и рационалног стицања знања, 
умења и навика, неопходна је стална сарадња са наставницима информатике и рачунарства, физике, математике, хемије, биологије и ликовне културе. 
у циљу развоја међупредметних компетенција; 

– приликом конкретизације појединих садржаја, нарочито упознавања нових и савремених технологија, у обзир узимати специфичности средине и 
усклађивати их са њеним потребама. 
С обзиром да је настава технике и технологије теоријско-практичног карактера, часове треба остваривати са одељењем подељеним на групе, односно 

са највише 20 ученика. Програм наставне и учења треба остваривати на спојеним часовима. 

 

 

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

ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

У области животно и радно окружење обрађују се садржаји који се односе на грађевинарство као грану технике. 
Уз помоћ медија потребно је, у најкраћим цртама, приказати историјски развој грађевинарства и повезати га са 
побољшањем услова живљења (по могућству интерактивно). Потребно је нагласити значај урбанизма и просторног 
планирања (на основу посматрања планова, макета, слика насеља, треба објаснити значај околине стана са 
хигијенског и естетског становишта). Препорука је да се користите рачунарске мапе за одређивање положаја 
грађевинских објеката у односу на околину. Путем посматрања и анализе примера, навести ученике да анализирају и 
закључују како се култура становања разликује у зависности од врста насеља (рурално и урбано насеље) и стамбених 
објеката, које су карактеристике и посебности, као и како се одређује распоред просторија у стану са аспекта 
функционалности, удобности и економичности. Потребно је упознати ученике са врстама и наменом кућних 
инсталација и правилном употребом. Препорука је да се обезбеде услови за ситуационо учење нпр. кроз компјутерску 
симулацију. 
 

САОБРАЋАЈ 

У односу на програм петог разреда, у области саобраћај садржај је проширен и односи се на саобраћајне објекте, 
њихову намену, функционисање и организацију саобраћаја. Посебно обратити пажњу да безбедност учесника у 
саобраћају зависи и од прописне инфраструктуре (опреме пута, обележавање и сигнализација, квалитет израде 
саобраћајних објеката) као и прилагођавања постојећим условима (брзина). Препорука је да се кроз примере 
симулације, а који су доступни на Интернету, ученици уведу у ситуацију да препознају сигурносне ризике и предвиде 
опасне ситуације у саобраћају. Уз помоћ мултимедијалних примера објаснити како се управља саобраћајем 
коришћењем ИКТ и колико такво управљање утиче на безбедност путника и робе. Са аспекта безбедности учесника у 
саобраћају обратити пажњу на учешће пешака и возача бицикла у јавном саобраћају. За реализацију ових садржаја 
користити мултимедије као и саобраћајне полигоне практичног понашања у саобраћају у оквиру школе. Препоручује се 
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да се, уколико школа нема просторне могућности за израду саобраћајног полигона, користе дворишта, шири ходници 
или фискултурне сале ради остваривања овог исхода. 
 

ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

У овом делу програма ученици развијају нове интегрисане модалитете техничке и дигиталне писмености. На 
почетку реализације области укратко поновити која су знања и вештине из техничког цртања ученици усвојили у 
претходном разреду. Ученике треба оспособити за рад у рачунарској апликацији за техничко цртање примереној 
њиховом узрасту и потребама. Објаснити правила и симболе који се користе у техничком цртању у области 
грађевинарства. Приликом израде техничких цртежа на папиру и помоћу рачунара препоручује се индивидуални облик 
рада. Ученици треба да развијају вештине визуелног опажања и разумевања релацијских односа између објеката и 
предмета, стога је примерено задати им да скицирају просторни изглед одређеног грађевинског објекта који им је 
познат. Представити могућности и рад са једноставним рачунарским апликацијама за 3D приказ грађевинских објеката. 
Ученицима објаснити појам пресека коришћењем наставних помагала и рачунарске симулације. Упознати ученике са 
радом у рачунарској апликацији за унутрашње уређење стана наглашавајући функционалност и естетску вредност 
решења. Како би ученици функционализовали стечена знања предвидите мини-пројекат на тему израде скице 
хоризонталног и вертикалног пресека стана у коме ученици живе и уређење стана према истим. Скица може бити 
израђена на папиру или помоћу рачунара. Ученици своја решења скице грађевинског објекта и унутрашњег уређења 
стана самостално представљају током редовне наставе. У оквиру ових активности предвидети коришћење дигиталних 
презентација које су ученици израдили. Акценат треба да буде на дизајну мултимедијалних елемената презентације, 
начину представљања решења (ток презентације) и развоју вештине комуникације (контакт са публиком), а не на 
техници израде презентације. У оквиру ове активности потребно је обезбедити простор за дискусију и давање 
вршњачке повратне информације на основу успостављених критеријума. 
 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

Ово је сложена наставна област јер се у оквиру ње изучавају грађевинарство, пољопривреда, енергетика и 
екологија надовезује се на знања које су ученици стекли о ресурсима у петом разреду. 

На почетку рада на овој области упознати ученике, на нивоу обавештености, са основном поделом грађевинских 
материјала (према пореклу и намени). Врсте, начин производње, основне карактеристике грађевинских материјала и 
њихову примену објаснити на елементарном нивоу, без улажења у детаље. Препоручљиво је ученицима показати 
угледне примере појединих грађевинских материјала или своје предавање поткрепити сликама, проспектима или 
мултимедијом. 

Упознати ученике са конструктивним елементима грађевинског објекта (темељ, зидови, међуспратна 
конструкција, степенице и кров) уз међусобно функционално повезивање и начине изградње. Направити везу између 
конструктивних делова грађевинског објекта и материјала за њихову изградњу. 

Уз помоћ мултимедије или слика упознати ученике са врстама грађевинских објеката у оквиру нискоградње, 
високоградње и хидроградње. Тежиште овог дела теме ставити на изградњи стамбених грађевинских објеката у оквиру 
класичног (традиционалног) и савременог начина изградње. У оквиру овог дела области ученици треба да повежу 
делове конструкције и начине градње грађевинског објекта са њиховом наменом. 
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Савремени начин изградње све више потискује традиционални начин изградње помоћу ручних алата и предност 
даје савременим грађевинским машинама уз помоћ којих се убрзава и побољшава квалитет изградње. У том смислу 
оспособити ученике да препознају и повезују алате и машине са врстама грађевинских радова (основна подела 
грађевинских машина и алата и њихове најважније карактеристике). 

Тежиште дела теме, у вези енергетике, је на рационалној потрошњи енергије за загревање стана/куће. Указати 
на значај планирања избора материјала за изградњу грађевинског објекта и његове изолације још током пројектовања, 
са аспекта рационалне потрошње енергије и уштеде топлотне енергије. Повезати значај извођења топлотне изолације 
са уштедом енергије. Упознати ученике са врстама грејања у кући/стану. Кроз разговор са ученицима и уз изношење 
различитих примера из живота, ученике упутити на правилно и безбедно коришћење уређаја за загревање и 
климатизацију простора у кући/стану, а све са циљем рационалне потрошње енергије. Посебно нагласити значај 
великих могућности коришћења обновљивих и алтернативних извора енергије за загревање стана/куће. За реализацију 
овог дела наставне теме користити мултимедију и разне узорке изолационих материјала. 

У другом делу ове области, ученике упознати са организацијом рада у пољопривредној производњи и најважнијим 
машинама и уређајима које су неопходне за нормално одвијање производње. Кроз разне илустрације модела или 
мултимедију, оспособити ученике да препознају основне процесе пољопривредне производње са посебним освртом 
на производњу хране. Савремена пољопривредна производња не би могла да се замисли без савремених машина и 
уређаја. Уз помоћ слика, мултимедије или макета ученицима треба представити најважније машине у пољопривреди 
са њиховим најбитнијим карактеристикама. 

Истакнути значај рециклаже материјала и заштите животне средине у грађевинарству и пољопривреди. 
Организовати активне методе рада и учења (рад у малим групама) при чему ће ученицима бити омогућено да разумеју 
успостављање везе између квалитета животне средине и квалитета свог живота. Могуће је организовати нпр. интерни 
конкурс за предлог пројекта/активности којим би ученици приказали да разумеју које активности подстичу одрживост 
(нпр. штедња воде и енергије, разврставање отпада, рециклажа) као и да ли повезују значај тих активности са својим 
будућим животом, животом заједнице као и животом будућих генерација. 
На крају ове области ученике поступно увести у свет практичног стваралаштва. Кроз практичан рад ученици стечена 

теоријска знања претварају у функционална, развијајући алгоритамски начин размишљања од идеје до реализације. 

Њихов стваралачки рад треба да се заснива на изради модела грађевинске или пољопривредне машине, уређаја или 

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

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

У овом делу програма ученици реализују заједничке пројекте примењујући претходно стечена знања и вештине 
што даје простора за креативну слободу, индивидуализацију наставе и диференцијацију према способностима, полу и 
интересовањима ученика, могућностима школе и потребама животне средине. За остваривање исхода у овој области 
потребно је поступно уводити ученике у алгоритме конструкторског моделовања при изради сопственог пројекта, 
креирању планске документације (листа материјала, неопходан прибор и алат, редослед операција, процена трошкова) 
до извршавања радних операција, графичког представљања замисли и процене и вредновања. 

Ученике треба упознати са могућношћу да се сами опредељују за одређену активност у оквиру дате теме која се 
односи на израду модела разних машина и уређаја у грађевинарству, израду макете грађевинског објекта или стана на 
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основу плана и предлог за његово уређење као и моделовање машина и уређаја у пољопривредној производњи. 
Потребно је да ученици користе податке из различитих извора, самостално проналазе информације о условима, 
потребама и начину реализације макете/моделакористећи ИКТ, израђују макету/модел, поштујући принципе 
економичног искоришћења материјала и рационалног одабира алата и машина примењујући процедуре у складу са 
принципима безбедности на раду. Реализацијом својих пројеката откривају и решавају једноставне техничке и 
технолошке проблеме, сазнавајући примену природних законитости у пракси. На тај начин ученици формирају свест о 
томе како се применом технике и технологије мења свет у коме живе. Уочавају како техника утиче позитивно на околину, 
а како се, понекад нарушава природни склад и како се могу смањити штетни утицаји на природно окружење и развијање 
еколошке свести. У пројекат се може укључити и више ученика уколико је рад сложенији, односно ако се ученици за 
такав вид сарадње одлуче. Ученици учествују у успостављању критеријума за вредновање, процењују свој рад и рад 
других и предлажу унапређење постојеће макете/модела. 

На избор активности, може утицати и опремљеност кабинета алатом и материјалом. 
У свим сегментима наставе у овој области, код ученика треба развијати предузетнички дух. 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

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

оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком наслеђу и културној баштини свог и других народа. 

Разред: шести 

Годишњи фонд часова: 36 

 

 
 
ОБЛАСТ/ТEМА 

 
                   
                   САДРЖАЈ 
 
 

 
ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пигментне боје (хроматске и ахроматске боје; основне и 
изведене боје).  
Дејство боја (утисак који боја оставља на посматрача; топле 
и хладне боје; комплементарне боје). 
Светлост и боја (светлост као услов за опажање боје, 
разлике у опажању боја; валер; градација и контраст). 
Примена боја (технике и средства: акварел, темпера, 
мозаик, витраж, апликативни програми...; изражајна својства 
боја у керамици, скулптури, графици, таписерији, дизајну 
одеће и обуће, индустријском дизајну...; примена у 
свакодневном животу ученика). 

 
 опише боје које уочава у природи, окружењу и уметничким делима 

 пореди утисак који на њега/њу остављају различите врсте боја  

 користи изражајна својства боја у ликовном раду и свакодневном животу 

 користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад 
 изрази своје замисли и позитивне поруке одабраном ликовном техником 

 прави разноврсне текстуре на подлогама, облицима или у апликативном 
програму 

 обликује, самостално, или у сарадњи са другима, употребне предмете од 
материјала за рециклажу 
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БОЈА 

Уметничко наслеђе (музеји и експонати). 
− повезује карактеристичан експонат и одговарајући музеј 
− разматра, у групи, како је учио/ла о изражајним својствима боја и где се та 

знања примењују 
искаже своје мишљење о томе како је развој   цивилизације утицао на 
развој уметности 
 

 
 
 

 
ТЕКСТУРА 

Текстура (врсте текстура – тактилна и визуелна; текстуре у 
природи и уметничким делима, материјали и текстура, облик 
и текстура, линија и текстура, ритам и текстура). 
Уметничко наслеђе (грађевине, скулптуре и паркови). 

 опише текстуре  које уочава у природи, окружењу и уметничким делима 

 пореди утисак који на њега/њу остављају различите врсте текстура 

 користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад 
 прави разноврсне текстуре на подлогама, облицима или у апликативном 

програму 

 изрази своје замисли и позитивне поруке одабраном ликовном техником 

− разматра, у групи, како је учио/ла о изражајним својствима текстура и где 
се та знања примењују 

− искаже своје мишљење о томе зашто је уметничко наслеђе важно 
 
КОМУНИКАЦИЈА 

Комуникативна улога уметности (теме, мотиви и поруке у 
визуелним уметностима; улога уметности у свакодневном 
животу). 
Уметничко наслеђе (уметност некад и сад). 

 идентификује теме у одабраним уметничким делима и циљеве 
једноставних визуелних порука 

 изрази своје замисли и позитивне поруке одабраном ликовном техником 

 

 
УОБРАЗИЉА 

Стваралачка уобразиља (стварност и машта, значај маште; 
разноврсне информације као подстицај за стварање – снови, 
бајке, митови, легенде...).  
Уметничко наслеђе (необична уметничка остварења). 

 Разуме појам уобразиље и препознаје је у различитим видовима 
уметничког изражавања 

 користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад 

− разматра, у групи, како је учио/ла о изражајним својствима уобразиље и 
где се та знања примењују 

− искаже своје мишљење о томе зашто је уметничко наслеђе важно 
 

 

ПРОСТОР Амбијент (елементи који чине амбијент – дизајн ентеријера, 
атмосфера, корисници; утицај амбијента на расположење, 
активност и учење; обликовање школског простора; 
поставка изложбе). 

 Разуме појам  простора и препознаје га у свакодневном животу, као и у 
различитим видовима уметничког изражавања 

 користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад 
 опише свој рад, естетски доживљај простора, дизајна и уметничких дела 

 

  
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
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БОЈА 

 
У овој целини предложени су појмови, подпојмови и теме за разговор, а које су везане за изражајне могућности материјала и 
техника које ученик користи. Наставник нуди само основне информације и корисне савете. Ученици треба да знају да понекад 
не могу да добију жељени тон зато што сликарске боје које се производе као школски прибор садрже мање пигмента. Ако 
ученици не могу да набаве квалитетан школски прибор, решење може да буде додавање течних тонера за фасадне боје, који 
се набављају у фарбари. Тонери и паковање беле еколошке боје за зидове довољни су за одељење. Цртеже и слике које 
сматрају неуспелим могу да искористе за колаж. У шестом разреду раде и једноставне пројекте. Наставник може да понуди две 
или више техника, а да ученици гласају коју ће учити или да се поделе на групе према одабраној техници. Скице се раде и бирају 
у школи, а пројекти могу да се доврше код куће. Уколико ученици желе да раде чворовану таписерију не морају да користе вуну, 
могу да исеку траке од пластичних кеса. Витраж могу да праве од папира и фолија у боји, а могу и да сликају на пластичним 
флашама. Најједноставније је да код куће, уз помоћ одраслих, одесеку дно и део флаше тако да добију посуду за оловке. 
Пластика се лако осликава акварел бојама. Ако желе да имитирају витраж могу да користе и црни перманентни маркер. За 
мозаик могу да користе пластичне чепове...  
Наставник може да подстакне ученике на размишљање и истраживање питањима и одабраним информацијама. На пример, 
причом о томе шта значе боје у неким културама, да ли животиње умеју да сликају, да ли постоји веза између тонова у музици 
и тонова у визуелној уметности, које две боје би употребили да изразе одређену емоцију, како су боје добиле своје називе...  
Није пожељно оптерећивати ученике проширеним информацијама (о валерским кључевима, адитивном мешању боја...); боље 
је да се о томе разговара у следећим разредима, када буду имали више предзнања и када буду више користили савремену 
технологију. Ученици треба да добију само елементарне информације о утицају светлости на опажање боја. Важније је да знају 
да је нормално да постоје разлике у опажању тонова – постоје незнатне разлике у грађи ока, на опажање утичу и околне боје, 
на различитим мониторима иста слика има другачије тонове (остало ће учити касније). Ако желе да одштампају на мајици слику 
коју су урадили у апликативном програму потребно је да слику из RGB система (црвена, зелена, плава) пребаце у CMYK систем 
(цијан, магента, жута и кључ, односно катран/црна), који се користи у штампи (остале информације могу да добију од наставника 
Информатике).  
У оквиру целине, предложена је и додатна тема за разговор, „Музеји и експонати”, везана за музеје и карактеристичне експонате 
који се у њима чувају. Пожељно је да се ученици прво упознају са музејима у Србији, а ученици који наставу слушају на матерњем 
језику треба да добију основне информације о најзначајнијим музејима у матичној држави. Разговор прате одговарајући 
визуелни садржаји, а заинтересовани ученици могу да раде и истраживачке задатке.  
 

ТЕКСТУРА 
 
 
 
 
 
 

У овој целини су груписани предлози везани за истраживање изражајних могућности традиционалних цртачких, вајарских и 
сликарских техника. Уколико ученици желе да цртају или сликају текстуру у апликативном програму, то могу да раде као пројекат.  
У додатној теми за разговор, „Грађевине, скулптуре и паркови”, фокус није на текстури, већ на значајним грађевинама, 
скулптурама у пленеру и парковима у нашој земљи. Наставник може да прикаже презентацију и да упореди наше наслеђе са 
светским, нарочито значај за културни туризам и идентитет краја или земље. 
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КОМУНИКАЦИЈА 

У овој целини су предложене теме за разговор о садржају уметничких дела и рекламних (визуелних и аудиовизуелних) порука. 
Наставник не нуди анализу дела коју ученици записују и меморишу без разумевања. Смисао учења је да ученици доживе 
уметничко дело, да размишљају о њему и слободно изражавају своје мишљење. Наставник их само подстиче питањима. 
Ученици треба да разговарају и о томе колико су рекламе на телевизији и интернету ефикасне, колико могу да их заинтересују, 
а на који начин их одбијају... Наставник може да подстакне ученике да самостално истражују тако што ће поставити одговарајуће 
питање. На пример: да ли има скривених порука у уметничким делима? У ликовном раду ученици бирају материјал и технику 
којом ће најефикасније изразити неки садржај (идеју, поруку, став...).  
У оквиру целине, предложена је и додатна тема за разговор, „Уметност некад и сад”, односно поређење неке теме (садржаја 
ликовног дела) кроз епохе.  
 

 
УОБРАЗИЉА 

У овој целини су груписани предлози везани за разговор о значају маште (уобразиље, имагинације) у уметности, науци и 
свакодневним ситуацијама када је потребно пронаћи решење за неки проблем. И у шестом разреду ученици уче о томе како да 
пронађу подстицај за развијање креативних идеја. Наставник прво показује репрезентативна остварења светских и домаћих 
уметника заснована на сновима, бајкама, митовима и легендама. Ученици треба самостално да одаберу податке (снове, бајке, 
митове или легенде) који их подстичу на рад.  
Додатну тему, „Необична уметничка остварења”, потребно је везати за самостално истраживање и формирање дигиталне 
збирке „необичних” савремених остварења. Збирка може да буде индивидуална или одељенска. Наставник може да подстакне 
ученике приказивањем неколико визуелних примера (хидропонична лампа дизајнера Марка Вучковића, радови Сесилије Вебер 
из серије Natural Humans, уличне слике Џулијана Бивера, подводни музеј у Канкуну, хотел од леда у Шведској...). Ученици бирају 
врсту уметничких радова које ће истраживати (куће за становање, ципеле, одећа, накит, скулптуре, аутомобили...).  

ПРОСТОР У овој целини су груписани предлози везани за пројектну наставу и обликовање простора у школи. Уколико школа има 
могућности, ученици могу да обликују башту у школском дворишту. Идеје се могу пронаћи на интернету ако се у претраживач 
унесе: „bottle tower gardening”, „plastic bottles art”, „school garden projects”, „recycled garden ornaments” или „garden ornaments for 
schoolyard”. Уколико школа нема таквих могућности, могу да обликују део учионице или хола. Сврха ових активности је да 
ученици науче како да од доступних материјала направе нешто што ће им користити у свакодневном животу. На пример, од 
пластичних флаша се могу направити фотеље, клупе, сточићи, полице, жардињере, вазе, лампе, лустери... Употребни предмети 
које ученици праве самостално или у заједничком раду не треба да имају само употребну, већ и естетичку вредност. Други 
предлог је симулација музејске поставке или изложбе. Ученици треба да осмисле поставку, да сами распоређују експонате, 
дизајнирају позивнице за родитеље... Сврха ових активности је да се оспособљавају за презентовање радова.  
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Исходи су формулисани тако да до краја разреда сви ученици могу да их достигну (у мањој или већој мери) уколико су радили разноврсне задатке од којих 

сваки циља више исхода и међупредметних компетенција.  

Могући елементи за процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су:  

Однос према раду (припремљен је за час; одговорно користи материјал, прибор и алатке; одржава прибор и радни простор; потписује радове; чува радове 

у мапи...); 

Однос према себи (истражује информације; поставља питања; предлаже; истрајан је у раду, труди се; преузима одговорност; поштује себе и своје радове; 

учи на грешкама; спреман је да испроба своје способности у новим активностима...) 

Однос према другима (довршава рад у договореном року; поштује договорена правила понашања; спреман је да помогне и да сарађује; уважава туђу 

културу, радове, начин размишљања, доживљавања, опажања, изражавања...) 

Разумевање (разуме задатак; разуме појмове; разуме процес; разуме концепт; разуме визуелне информације...; раздваја битно од небитног...) 

Повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догађаје, феномене, идеје, дела...) 

Оригиналност (оригиналан је у односу на туђе радове; оригиналан је у односу на своје претходне радове...) 

Организација композиције (примењује одговарајуће принципе компоновања, знања о перспективи, правцу, смеру...) 

Вербално изражавање (учтиво комуницира; аргументовано, кратко и јасно образлаже свој рад, идеју, доживљај, опажање, емоције...) 

Употреба техника (бира одговарајућу технику у односу на идеју; примењује одговарајући процес; бира одговарајући материјал/подлогу; истражује могућности 

технике и материјала)... 

Елементи могу и другачије да се формулишу. Бирају се према типу ликовног задатка и циљевима задатка.  

Самопроцена радова је вербална и писана, а захтеви се уводе постепено. Најефикаснија је метода 3, 2, 1. Ученик сам припрема листић на коме уписује име, 

презиме, датум. Затим кратко наводи: 3 ствари које сам научио на часу, 2 примера која илуструју то што сам научио, 1 ствар која ми није јасна или питање 

које бих поставио. Када се разговара о ликовним делима, ученик пише: 3 речи којима бих описао дело, 2 ствари које ми се највише допадају на делу, 1 ствар 

коју не разумем. Када се разговара о уметнику: 3 ствари због којих је уметник значајан, 2 дела која ми се највише свиђају, 1 питање које бих поставио 

уметнику. Листићи се предају наставнику, да би имао потпунији увид у напредовање ученика, а наставник их враћа ученику следећег часа. Листићи могу да 

се лепе у свеску (ликовни дневник) или чувају у блоку. Када се ученик ликовно изражава: 3 ствари о којима сам размишљао током рада, 2 ствари које ми се 

свиђају на мом раду, 1 ствар коју бих променио. Или: 3 речи којима бих описао свој рад, 2 разлога због којих је мој рад оригиналан, 1 ствар коју бих урадио 

другачије. Листићи се лепе на полеђину рада, а садрже и назив рада. Важно је да ученик не наводи више од једне нејасноће или грешке, ни у случају када 

му ништа није јасно или сматра да је рад упропашћен. Издвајање само једне нејасноће или грешке постепено оспособљава ученика да идентификује 

најважнији пропуст и да се фокусира на његово уклањање или да дође до бољих идеја. Ученике је потребно навикавати да листиће попуњавају брзо. Понекад 

је најважније оно чега се првог сете.  

Вербална самопроцена подразумева излагање свих радова и поређење ликовних решења. 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 Циљ учења музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме, 

формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свога и других народа. 

Разред: шести 

Годишњи фонд часова: 36 часова 

 

ИСХОДИ ОБЛАСТИ/ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

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

- препозна музику старих епоха као инспирацију у 

савременој музици 

- препозна и отпева химне 
 користи могућности ИКТ-а у извођењу и слушању музике. 

- објасни како друштвени развој утиче на начине и облике 

музичког изражавања;  

- искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу 

човека;  

- идентификује утицај ритуалног понашања у музици 

савременог доба (музички елементи, наступ и сл.);   

 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

 

 

Основе музичке писмености.  

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

- издвоји начине коришћења изражајних средстава у 

одабраним музичким примерима;  

- објасни како је музика повезана са другим уметностима 

и областима ван уметности (музика и религија; 

ПЕВАЊЕМ И СВИРАЊЕМ 

УПОЗНАЈЕМО МУЗИКУ 

 

Извођење песама у Ф-дуру, Д-дуру и де-молу кроз 

певање и свирање. Обрађивање народне, дечије 

песме као и песама наших и страних композитора. 

Обраћање пажње на динамику, фразирање добру 
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технологија записивања, штампања нота; извођачке и 

техничке могућности инструмената; 

- изводи музичке примере користећи глас сaмoстaлнo и у 

групи; 

- изводи музичке примере користећи глас, покрет 

традиционалне или ритмичке инструменте, сaмoстaлнo 

и у групи; 

- примењује правилну технику певања; 

- примењује различита средства изражајног певања и 

свирања у зависности од врсте, намене и карактера 

композиције; 

- примењује различита средства изражајног певања и 

свирања у зависности од врсте, намене и карактера 

композиције; 

- развије координацију и моторику кроз свирање и покрет; 

- изрази доживљај музике језиком других уметности (плес, 

глума, писана или говорна реч, ликовна уметност); 

- примењује принцип сарадње и међусобног подстицања 

у заједничком музицирању; 

- користи музичке обрасце у осмишљавању музичких 

целина кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 

- комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине 

глaсoм, инструмeнтом или пoкрeтом; 

- идентификује репрезентативне музичке примере; 

- коментарише слушано дело у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

- повеже  различите видове  музичког изражавања са 

друштвено-историјским амбијентом у коме су настали; 

- издвоји начине коришћења изражајних средстава у 

одабраним музичким примерима. 

- објасни како је музика повезана са другим уметностима 

и областима ван уметности (музика и религија.) 

- користи могућности ИКТ-а за самостално истраживање, 

извођење и стваралаштво; 

дикцију.  

Коришћење мелодијских и ритмичких инструмената 

за извођење композиција. 
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- коментарише слушано дело у односу на динамичке 

елементе; 

- коментарише слушано дело у односу на њихов темпо. 

- критички просуђује, анализира и аргументовано доноси 

мишљење о музичком делу; 

- препозна инструмент или групу према врсти композиције 

у оквиру датог музичког стила. 

- критички просуђује лош утицај прегласне музике на 

здравље;  

- понаша се у складу са правилима музичког бонтона у 

различитим музичким приликама; 

- учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и 

пројеката; 

- учeствуje у шкoлским прирeдбама и мaнифeстaциjaма; 

- користи могућности ИКТ-а за самостално истраживање, 

извођење и стваралаштво. 

 

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

- наведе изражајна средстава музичке уметности 
карактеристична за период средњег века; 

- наведе начине и средства музичког изражавања у 
средњем веку у Европи и Србији; 

- разликује вокално-инструменталне и инструменталне 
облике средњег века; 

- уочи основне карактеристике музичког стваралаштва у 
средњем веку; 

- идентификује репрезентативне музичке примере 
најзначајнијих представника средњег века; 

- објасни како друштвени развој утиче на начине и облике 
музичког изражавања;  

- искаже своје мишљење о значају и улози музике у 
животу средњег века у Европи и Србији; 

- наведе начине и средства музичког изражавања у 
ренесанси; 

 МУЗИКА СРЕДЊЕГ ВЕКА И 

РЕНЕСАНСЕ 

 

 

 

 

Световна и духовна музика средњег века и ренасансе у 

Европи и на простору Србије. Развој музичких облика и 

нотације.  
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- објасни како друштвени развој утиче на начине и облике 
музичког изражавања у ренесанси; 

искаже своје мишљење о значају и улози музике у животу 

ренесанси; 

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

класификује инструменте по начину настанка звука; 

- опише основне карактеристике инструмената са диркама; 

- опише основне карактеристике клавира и чембала; 

- користи могућности ИКТ-а у примени знања о музичким 

инструментима (коришћење доступних апликација);  - 

анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте; 

- критички просуђује лош утицај прегласне музике на 

здравље; 

- понаша се у складу са правилима музичког бонтона; 

- користи могућности ИКТ-а за слушање музике; 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ  

 

Инструменти са диркама Клавир, хармоника, 

чембало,клавсен настанак и развој. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

 

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

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

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

и природу музике, однос човека у датом периоду према њој и њеној намени, као и промишљању да ли 

је музика (и ако јесте, на које начине) била уметност какву је данас познајемо или и нешто друго. 

Информације које се тичу контекста (на пример историјске, антрополошке, културолошке природе) 

треба да буду одабране и пренесене у служби разумевања света музике у датом духу времена. 

Хронолошки аспект Музичке културе за пети разред доприноси корелацији знања и треба имати на уму 

да одређени предмети покривају информисаност о немузичким аспектима праисторије и антике на 

детаљнији и специфичнији начин. 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

 

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

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

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

смислу треба посебно обратити пажњу на везу између избора инструмената и догађаја, односно 
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прилике када се и на који начин музика изводила некада и сада.  Инструменти Орфовог 

инструментаријума могу бити полазна тачка за класификацију инструмената у зависности од начина 

стварања звука (удараљке, дувачки и жичани). Посебан фокус је на инструментима из групе удараљки, 

као најједноставнијим и присутним од самог почетка музичког изражавања. Информације треба да буду 

сведене и усмерене на настанак, првобитан облик и развој, као и основне карактеристике, изражајне 

могућности и примену ритмичких и мелодијских удараљки.  У настави треба максимално тежити да се 

до знања о инструментима дође из непосредног искуства свирања, слушања и анализе, а не 

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

доступне IKT апликације. 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

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

активност. Ученик треба да има јасно формулисана упутства на шта да усмери пажњу приликом 

слушања како би могао да прати музички ток (попут извођачког састава, темпа, начина на који је 

мелодија извајана, специфичних ритмичких карактеристика и сл.). Постепено, ови елементи музичког 

тока постају "константа" у процесу ученичке а/перцепције па наставник може да проширује опажајни 

капацитет код ученика усмеравајући њихову пажњу пре слушања на релевантне специфичности 

музичког дела. У контексту праисторије и антике, посебно треба обратити пажњу на везу између 

природе музичког тока и намене слушаног дела - описати специфичност одређених елемената музичког 

дела и звучни и карактерни ефекат који је њима постигнут, потом повезати са контекстом настанка дела 

и намене.  Композиције које се слушају својим трајањем и садржајем треба да одговарају могућностима 

перцепције ученика. Вокална, инструментална и вокално-инструментална дела треба да буду 

заступљена равноправно. Код слушања песама посебно треба обратити пажњу на везу музике и текста, 

а код инструменталних дела на извођачки састав и изражајне могућности инструмената. Елементи 

музичке писмености су у служби горе наведеног. Ученичка знања из различитих области треба 

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

критичко мишљење. 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

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

истраживања указују да читање с листа једноставног ритмичког записа активира највећи број 

когнитивних радњи, развија дугорочно памћење, осетљивост за друге учеснике у музичком догађају 

(тзв. тимски рад, толеранција) и фине моторичке радње. Квалитетно музичко изражавање има значајан 

утицај на психу ученика, а самим тим и на капацитет и могућност свих видова изражавања. Уједно је 



117 
 

важно да се кроз извођење музике, а у оквиру индивидуалних могућности ученика, подстиче и 

развијање личног стила изражавања.   

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

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

на спонтане покрете као одговор на музику (плес) и покрете који имају одговарајуће значење у музичком 

чину (обред).   

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

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

предзнака - повисилица и разрешилица, прости и сложени тактови, шеснаестина ноте у групи и 

предтакт. 

Певање 

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

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

потенцијал природне позваности ученика да учествује у музичком догађају. 

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

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

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

Наставник треба да узме у обзир гласовне могућности ученика преодабира песама за певање. 

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

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

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

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

Свирање 

Приликом инструменталног музицирања користити ритмичке и мелодијске инструменте (Орфов 

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

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

које су најпре солмизационо обрађене. Примењујући принцип активног учешћа ученика на часу, 

свирањем се, поред осталог, развијају моторичке вештине, координација и опажајне способности.   

 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

 

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

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

фантазију, обликује стваралачко мишљење, продубљује интересовања и доприноси трајнијем усвајању 
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и памћењу музичких репродуктивних и стваралачких активности и знања.  Стваралаштво може бити 

заступљено кроз:   

- музичка питања и одговоре,   

- компоновање мелодије на задати текст,  

- састављање ритмичке вежбе или мелодије од понуђених мотива,   

- импровизација игре/покрета на одређену музику,   

- илустрацију доживљаја музике,   

- израду музичких инструмената (функционалних или нефункционалних),   

- музичко-истраживачки рад,   

- осмишљавање музичких догађаја, програма и пројеката,   

- осмишљавање музичких квизова,   

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

музичких драматизација,   

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

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

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

 

 
Специфичне предметне компетенције  
  

На основу музичког искуства у основној школи ученик ужива у музици и отворен је за различите уметничке садржаје. Користи музичко знање и вештине да 
изрази своја осећања, размишљања, ставове и на креативан и конструктиван начин остварује своје циљеве. Искуство и вештину у слушању и опажању 
приликом индивидуалног и групног музицирања примењује у комуникацији са другима. Музичка искуства подстичу ученика да разлике сматра предностима 
што користи у развијању идеја и сарадње. Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, религије, уметности и сопствене 
културе и идентитета. Развија критички однос према музици. Има одговоран однос према традицији свог народа и других култура. 
 
 Основни ниво: 
Ученик познаје језик музике и изражава се гласом, инструментом и покретом индивидуално и/или у групи. Ученик слушно препознаје основне карактеристике 
музичке уметности и развија естетску осетљивост. 
 
Средњи ниво: 

Ученик користи различите музичке изражајне елементе у исказивању својих осећања и идеја и у комуникацији са другима. Слушно препознаје различите жанрове музичке 

уметности са посебним акцентом на аутентични музички фолклор. Ученик у свакодневном животу примењује стечена музичка искуства и знања и истражује могућности 

ИКТ-а за слушање, стварање и извођење музике. Ученик комуницира покретом уз музику. 
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Напредни ниво: 

Ученик креативно примењује стечена музичка искуства у изражавању и представљању ставова и идеја и у комуникацији са другима. Уважава и истражује музичке садржаје 

различитих жанрова, стилова и култура. Доприноси очувању и развоју музичке културне баштине. Има критички став према музици. Повезује и користи музику са ИКТ-ом 

у стварању и презентовању знања. Прати и учествује у музичком животу заједнице. 

 

Кључни појмови : мелодија, ритам, темпо, покрет,инструменти,динамика,текст, стилске епохе,моћ музике,солмизација,импровизација 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма: 

Човек и музика: 

Користити методе/технике и облике рада које активирају ученике да буду самосталнији у раду: анализа музичких примера, фотографија, ППТ, видео 

матаријала.  

Инсистирање на корелацији са другим предметима: историја, ликовна култура, географија.  

  Коришћење е- уџбеника: видео и аудио записи, квизови, ППТ. 

Самоевалуација и евалуација 

Корелација историја, географија,ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, српски језик, верска настава, информатика и рачунарство 

Музички инструменти:  

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: видео и звучниј записа, фотографија, ППТ, доступне ИКТ апликације.  

Користити претходна знања ученика. 

Повезати са историјским контекстом. 

Коришћење е- уџбеника 

Самоевалуација и евалуација 

Корелација историја, географија,ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, српски језик, верска настава, информатика и рачунарство 

 

Слушање музике:  

Основни методски приступ је од звука ка теорији.  

Јасно формулисати упутства како би ученици знали на шта да усмере пажњу приликом слушања. 

 Постепено проширивати опажајни капацитет код ученика усмеравајући их на специфичности музичког дела пре слушања. 

Ученичка знања из различитих области повезати и ставити у функцију разумевања дела, подстичући креативност и критичко мишљење. 

 Користити ислустрације, ППТ и ИКТ када је могуће.  

Подстићати ученике на изношење свог мишљења уз аргументовано образлагање.   

Самоевалуација и евалуација 
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Корелација историја, географија,ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, српски језик, верска настава, информатика и рачунарство, грађанско 

васпитање 

Извођење музике:  

Користити методе/технике и облике рада који подстичу ученике за самостални рад, рад у пару или групи.  

Кроз одговарајуће примере музичких вежби и композиција обрадити елементе музичке писмености. 

Обратити пажњу на правилно дисање, положај тела и дикцију.  

Узети у обзир гласовне могућности ученика. 

За инструментално музицирање користити ритмичке и мелодијске инструменте. 

 Могу се користити нотни примери који су солмизацијом обрађени.  

Примељивати принцип активног учешћа ученика на часу. 

Коришћење аудио или видео снимака или матрица када је могуће. 

Посета концерта, у складу са могућностима 

Самоевалуација и евалуација 

Корелација историја, географија,ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, српски језик, верска настава, информатика и рачунарство, грађанско 

васпитање 

 

Исходи воде ка следећим стандардима:   

Човек и музика  

1.1.1 Препозна основне елементе музичке писмености 

1.1.2 Опише основне елементе музичке писмености 

Слушање музике: 

1.2.1.   именује музичке  изражајне елементе 

Музичко извођење: 

1.3.1.   пева једноставне дечје, народне или популарне композиције 

2.1.2.   да анализира повезаност структуре и драматургије одређеног музичког жанраовек и музика 

 

Певањем и свирањем упознајемо музику: 

Знање и разумевање 

1.1.1. Препозна основне елементе музичке писмености 

1.1.2. Опише основне елементе музичке писмености 

2.1.1.   Уме да анализира повезаност музичких елемената и карактеристика  музичких инструмената са музичком изражајношћу 
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2.1.3.   Уме да анализира повезаност облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота 

3.1.1    Ученик зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела 

3.1.2    Ученик разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког фолклора 

3.1.3.   Ученик критички и аргументовано образлаже свој суд 

3.1.4    Ученик уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту 

Слушање музике: 

1.2.1.   Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује музичке изражајне елементе 

1.2.2.   Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује извођачки састав 

1.2.3.   Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује музичке саставе 

1.2.4.   Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује српски музички фолклор 

2.2.1.   Ученик уме да опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената 

2.2.2    Ученик уме да препозна структуру одређеног жанра 

3.2.2.  Ученик уме да анализира и открије везу опажених карактеристика са жанровским историјско-стилским контекстом звучног примера 

3.2.3.   Ученик уме да анализира и открије везу опажених карактеристика са контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора 

Музичко извођење: 

1.3.1.   пева једноставне дечје, народне или популарне композиције 

1.3.2.   изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар једном инструменту 

3.3.1.   изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у школским ансамблима 

Музичко стваралаштво: 

1.4.2.   ученик уме да осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела 

1.4.3.   ученик уме да изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним музичким инструментима 

1.4.4.   учествује у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст  

3.4.1.   осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке инструменте 

3.4.2.   импровизује и/или компонује мање музичке целине у оквиру различитих жанрова и стилова 

3.4.3    осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс 

 

Музика средњег века и ренесансе: 

Слушање музике: 

1.2.1.   Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује музичке изражајне елементе 

1.2.2.   Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује извођачки састав 

1.2.3.   Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује музичке саставе 

1.2.4.   Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује српски музички фолклор 
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2.2.1.   Ученик уме да опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената 

2.2.2    Ученик уме да препозна структуру одређеног жанра 

3.2.1.   Ученик уме да анализира и открије везу опажених карактеристика са структуралном и драматуршком димензијом звучног примера 

3.2.2.  Ученик уме да анализира и открије везу опажених карактеристика са жанровским историјско-стилским контекстом звучног примера 

3.2.3.   Ученик уме да анализира и открије везу опажених карактеристика са контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора 

 

Музички инструменти:  

МК. 1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености  

МК. 1.1.2. опише основне карактеристике музичких инструмената и састава ученик уме да анализира повезаност 

МК. 2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком изражајношћу 

МК. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела 

МК. 3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд  

 

Слушање музике: 

МК. 1.2.1. именује музичке изражајне елементе  

МК. 1.2.2. именује извођачки састав  

МК. 1.2.4. именује српски музички фолклор  

МК. 2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената  

МК. 2.2.2. препозна структуру одређеног жанра  ученик уме да анализира слушни пример и открије везу опажених карактеристика са: 

МК. 3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера  

МК. 3.2.2. жанровским и историјско–стилским контекстом звучног примера  

МК. 3.2.3. контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора 

Извођење музике:  

МК. 1.3.1. пева једноставне дечије, народне или популарне композиције  

МК. 1.3.2. изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар једном инстументу  

МК. 3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у школским ансамблима. 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика: 

Човек и музика:  

Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 

Самоевалуација и евалуација на крају полугодишта и током појединих часова 

Музички инструменти: 

Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 
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Самоевалуација и евалуација на крају полугодишта и током појединих часова 

Домаћи задатак 

Слушање музике: 

Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора и активности ученика 

Самоевалуација и евалуација на крају полугодишта и током појединих часова 

Домаћи задатак  

Извођење музике: 

Формативно и свакодневно  оцењивање активности ученика, певањем и свирањем 

Самоевалуација и евалуација на крају полугодишта и током појединих часова 

Домаћи задатак  

Музичко стваралаштво: 

Формативно и свакодневно  награђивање ученика за било који облик музичког стваралаштва 

Самоевалуација и евалуација на крају полугодишта и током појединих часова 

 
НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА 

 
 Уколико буде ученика за које је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитата, каснијег укључивања у школовање, недовољног познавања 
језика или других разлога, потребна додатна подршка, урадиће се индивидуални образовни планови и као анекси прикључити Школском програму. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– примени комплексе простих и општеприпремних 

вежби у већем обиму и интензитету у самосталном 

вежбању; 

– користи научене вежбе у спорту, рекреацији и 

различитим животним ситуацијама; 

– упоређује резултате тестирања са вредностима за 

свој узраст; 

– примени досегнути ниво усвојене технике кретања 

у игри, спорту и свакодневном животу; 

– разликује атлетске дисциплине; 

– развија своје моторичке способности применом 

вежбања из атлетике; 

– одржава равнотежу у различитим кретањима, 

изводи ротације тела; 

– схвати вредност спортске гимнастике за сопствени 

развој; 

– изведе елементе кошаркашке технике; 

– примени основна правила кошарке; 

– користи елементе кошарке у игри; 

– примени основне елементе тактике у одбрани и 

нападу; 

– учествује на унутар одељенским такмичењима; 

– изведе кретања у различитом ритму; 

– игра народно коло; 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

Основни садржаји 

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој покретљивости. 

Вежбе за развој аеробне издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

Примена националне батерије тестова за праћење 

физичког развоја и моторичких способности. 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Атлетика 

Обавезни садржаји 

Техника штафетног трчања. 

Скок удаљ. 

Бацања кугле 2 kg. 

Истрајно трчање – припрема за крос. 

Скок увис (опкорачна техника). 

Бацање „вортекс-а”. 

Проширени садржаји 

Тробој. 

 Спортска гимнастика 

Основни садржаји 

Вежбе на тлу. 

Прескоци и скокови. 

Вежбе у упору. 

Вежбе у вису. 

Греда. 

Гимнастички полигон. 
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– изведе основне кораке плеса из народне 

традиције других култура; 

– изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку 

пратњу; 

– контролише покрете и одржава тело у води; 

– преплива 25 m техником краула и леђног краула; 

– процени своје способности и вештине у води; 

– скочи у воду на главу; 

– поштује правила понашања у води, и око водене 

средине; 

– објасни својим речима значај примењених вежби; 

– процени ниво сопствене дневне физичке 

активности; 

– препозна начине за побољшање својих физичких 

способности; 

– препозна могуће последице недовољне физичке 

активности; 

– правилно се понаша на вежбалиштима као и на 

спортским манифестацијама; 

– примени мере безбедности у вежбању у школи и 

ван ње; 

– одговорно се односи према објектима, справама и 

реквизитима; 

– примени и поштује правила игара у складу са 

етичким нормама; 

– примерено се понаша као посматрач на 

такмичењима; 

– решава конфликте на друштвено прихватљив 

начин; 

Проширени садржаји 

Вежбе на тлу (напредне варијанте). 

Висока греда. 

Трамболина. 

Прескок. 

Коњ са хватаљкама. 

Вежбе у упору (сложенији састав). 

Вежбе у вису (сложенији састав). 

Основе тимских и 

спортских игара 

Основи садржаји 

Кошарка: 

Основни елементи технике и правила: 

– кретање у основном ставу у одбрани, 

– контрола лопте у месту и кретању, 

– вођење лопте, 

– дриблинг, 

– хватањa и додавањa лопте, 

– шутирања, 

– принципи индивидуалне одбране, 

– откривање и покривање (сарадња играча), 

– основна правила кошарке. 

Проширени садржаји 

Напредни елементи технике, тактике и правила игре: 

– дриблинг (сложеније варијанте), 

– финтирање. 

Основни принципи колективне одбране и напада. 

Плес и ритмика 

Основи садржаји 

Вежбе са вијачом. 

Народно коло „Моравац“. 

Народно коло из краја у којем се школа налази. 

Проширени садржаји 

Састав са обручем. 
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– пронађе и користи различите изворе информација 

за упознавање са разноврсним облицима физичких 

и спортско-рекреативних активности; 

– прихвати победу и пораз; 

– вреднује спортове без обзира на лично 

интересовање; 

– примени усвојене моторичке вештине у ванредним 

ситуацијама; 

– процени лепоту покрета у физичком вежбању и 

спорту; 

– подстиче породицу на потребу примене редовне 

физичке активности; 

– повеже врсте вежби, игара и спорта са њиховим 

утицајем на здравље; 

– примени препоручени дневни ритам рада, исхране 

и одмора; 

– користи здраве намирнице у исхрани; 

– користи само препоручене додатке исхрани; 

– примењује здравствено-хигијенске мере у 

вежбању; 

– правилно реагује након повреда; 

– чува животну средину током вежбања; 

– препозна последице конзумирања дувана. 

Састав са лоптом. 

Кратки састав са вијачом. 

Енглески валцер. 

Пливање 

Основни садржаји 

Предвежбе у обучавању технике пливања. 

Техника краула. 

Техника пливања леђног краула. 

Одржавање на води ради самопомоћи. 

Проширени садржаји 

Роњење у дужину 5-10 m. 

Полигони 
Полигон у складу са реализованим моторичким 

садржајима. 

 
ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Физичко вежбање и 

спорт 

Основни садржаји 

Основна правила вежбања. Основна правила Кошарке и 

правила Рукомета. 

Понашање према осталим субјектима у игри (према судији, 

играчима супротне и сопствене екипе). 

Чување и одржавање материјалних добара која се користе 

у вежбању. 

Уредно постављање и склањање справа и реквизита 

неопходних за вежбање. 
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Облици насиља у физичком васпитању и спорту. 

„Ферплеј” (навијање, победа, пораз решавање 

конфликтних ситуација). 

Писани и електронски извори информација из области 

физичког васпитања и спорта. 

Развој физичких способности у функцији сналажења у 

ванредним ситуацијама (земљотрес, поплава, пожар...). 

Повезаност физичког вежбања и естетике. 

Значај вежбања у породици. 

Планирање вежбања у оквиру дневних активности. 

 Здравствено 

васпитање 

Основни садржаји 

Значај физичке активности за здравље. 

Поштовање здравствено-хигијенских мера пре и после 

вежбања. 

Последице неодржавања хигијене – хигијена пре и после 

вежбања. 

Значај употребе воћа и поврћа у исхрани . 

Последице неправилне исхране и прекомерног уношења 

енергетских напитака. 

Поступци ученика након повреда (тражење помоћи). 

Вежбање и играње у различитим временским условима 

(упутства за игру и вежбање на отвореном простору). 

Чување околине на отвореним просторима изабраним за 

вежбање. 

Последице конзумирања дувана. 

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

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

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

претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарда овог васпитно-образовног подручја. 
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Циљ и исходи предмета се остварују кроз наставу физичког и здравственог васпитања (у трајању од 2 школска часа недељно) и обавезнефизичке 

активности сваког ученика (у трајању од 1,5 школски час недељно). Програм шестог разреда базиран је на континуитету усвојених знања, вештина, ставова 

и вредности из петог разреда. 

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

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

ваншколској организацији рада. 

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

Обавезни организациони облици рада: 

А. часови физичког и здравственог васпитања; 

А1. обавезне физичке активности ученика; 

Остали облици рада: 

Б. секције, 

В. недеља школског спорта, 

Г. активности у природи (кросеви, зимовање, летовање – камповање...), 

Д. школска и ваншколска такмичења 

Ђ. корективно-педагошки рад. 

ОБАВЕЗНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

А. Часови физичког и здравственог васпитања 

Наставне области: 

I. Физичке способности 

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља на: 

– развијање физичких способности које се континуирано реализује у уводном и припремном делу часа путем вежби обликовања. Део главне фазе часа 

може се користи за развој основних физичких способности узимајући у обзир утицај који наставна тема има на њихов развој. Методе и облике рада наставник 

бира у складу са потребама и могућностима ученика и материјално-техничким условима за рад; 

– подстицање ученика на самостално вежбање; 

– учвршћивање правилног држања тела. 

Програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада наставника. 

Праћење, вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на основу Приручника за праћење физичког развоја и развоја 

моторичких способности ученика у настави физичког васпитања, (Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2016). 

II. Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 
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Усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се кроз примену основних и проширених програмских садржаја атлетике, гимнастике, спортских 

игара, плеса, ритмичке гимнастике, пливања, примењујући основне дидактичко-методичке принципе и методе рада неопходне за достизање постављених 

исхода. Усвојена знања, умења и навике треба да омогуће ученицима њихову примену у спорту, рекреацији, свакодневним и специфичним животним 

ситуацијама. Стицање знања, умења и навика је континуирани процес индивидуалног напредовања ученика у складу са његовим психо-физичким 

способностима. Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се вежбања слична али лакша од предвиђених или предвежбе. Уколико 

ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном периоду. Усавршавање неких моторичких задатака је 

континуирани процес без обзира на садржаје програма (техника ходања, трчања, примена научене игре итд.). 

У раду са напреднијим ученицима реализују се препоручени садржаји или садржаји из наредних разреда. Кроз процес реализације програма неопходно 

је пратити способности ученика за поједине спортове. 

III. Физичка и здравствена култура 

Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и вредности о вежбању (основним појмовима о вежби, како се неко 

вежбање изводи и чему конкретна вежба и вежбање служи), физичком васпитању, спорту, рекреацији и здрављу. 

Посебно планиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно пре, током и након вежбања на часу. 

Ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у физичком и здравственом васпитању уз практичан рад и обухвата: 

формирање правилног односа према физичком вежбању, здрављу и раду; развијање и неговање фер-плеја; препознавање негативних облика понашања у 

спорту и навијању; вредновање естетских вредности у физичком вежбању, рекреацији и спорту; развијање креативности у вежбању; очување животне 

средине, као и развијање и неговање здравствене културе ученика. Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности 

(народне традиције и мултикултуралности); формирању правилног односа према различитостима, чувању материјалних добара, неговању друштвених 

вредности итд. 

А1. Обавезне физичке активности ученика 

Физичке активности ученика доприносе остваривању постављеног циља и исхода физичког и здравственог васпитања. Ове активности организују се 

у оквиру редовног распореда или према посебном распореду у складу са просторним могућностима школе и потребама ученика у трајању од 1,5 час 

недељно, реализацијом обавезних и препоручених садржаја. 

План рада ових активности је саставни је део планирања у физичком и здравственом васпитању. 

Школа се може определити за један од понуђених начина организације ових активности на предлог Стручног већа. Начин организације ових активности 

је саставни део Школског програма и Годишњег плана рада школе. 

 

Начини организације рада обавезних физичких активности ученика: 

– Реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. У школама које имају одговарајуће материјално-техничке и просторне услове, фонд од 

½ школског часа односно 22,5 минута, на недељном нивоу, може се реализовати тако што ће ученици сваке друге недеље имати још један час ових 

активности, или на други начин који предложи Стручно веће физичког и здравственог васпитања. Ради ефикаснијег рада и обухваћености свих ученика 

дозвољено је спајање два одељења истог разреда. Два наставника раде истовремено са два одељења. 
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– Реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. Фонд од 1/2 школског часа односно 22,5 минута, на недељном нивоу, реализује 

се кумулативно, једном у тромесечју, у укупном трајању од 6 школских часова односно 4,5 сати. 

– Стручно веће може предложити неки други начин организације ових активности, посебно уколико се школа определи да ове активности реализује 

изван школе (пливање, скијање, клизање, оријентиринг итд.). 

Програмски садржаји обавезних физичких активности 

Обавезни програмски садржаји ових активности су: 

– Кондиционо вежбање ученика у трајању од најмање 20 минута; 

– Рукомет/минирукомет. 

Напредни елементи технике, тактике и правила игре: 

1. хватања котрљајућих лопти; 

2. дриблинг – вежбе вођења са радом ногу (кроз ноге, поред и испред тела); вођење две лопте; 

3. додавање лопте: додавање „дугим замахом” – чеони залет; додавање лопте изведеним начинима; додавања са изменом места; 

4. шутирања на гол, бочни шут са отклоном, шутирање пивотмена, шут са крилне позиције; 

5. финтирање: једнострука финта у „слабију страну”; 

6. хватање лопте: хватање једном руком; 

7. вежбе са два и три играча у нападу; 

8. основни принципи колективне одбране; 

9. техника игре голмана; 

10. игра са применом правила. 

Препоручени програмски садржаји ових активности: 

– Обучавање и усавршавање елемената предвиђених проширеним наставним садржајима: 

1. Атлетике; 

2. Гимнастике; 

3. Плеса и ритмике; 

4. Других активности предвиђених програмом. 

– Мали фудбал: 

1. колективна игра у одбрани и нападу; 

2. техника игре голмана; 

3. игра уз примену правила. 

– Пливање; 

– Скијање; 

– Клизање; 
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– Бадминтон; 

– Стони тенис; 

– Оријентиринг; 

– Друге активности по избору Стручног већа школе; 

– Активности од значаја за локалну заједницу. 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

План и програм ових активности предлаже Стручно веће и саставни је део годишњег плана рада школе и школског програма. 

Б. Секције 

Формирају се према интересовању ученика. Наставник сачињава посебан програм узимајући у обзир материјалне и просторне услове рада, узрасне 

карактеристике и способности ученика. Уколико је неопходно, секције се могу формирати према полу ученика. Ученик се у сваком тренутку може укључити 

у рад секције. 

В. Недеља школског спорта 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја 

физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру Школског програма реализује недељу школског 

спорта. 

Недеља школског спорта обухвата: 

– такмичења у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика; 

– културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља (ликовне и друге изложбе, фолклор, плес, музичко-спортске 

радионице, слет...); 

– ђачке трибине и радионице (о здрављу, историји физичке културе, спорту, рекреацији, „ферплеју”, последицама насиља у спорту, технолошка 

достигнућа у вежбању и спорту и др.). 

План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће физичког и здравственог васпитања у сарадњи са другим стручним већима 

(ликовне културе, музичке културе, историје, информатике...) и стручним сарадницима у школи, водећи рачуна да и ученици који су ослобођени од практичног 

дела наставе физичког и здравственог васпитања буду укључени у организацију ових активности. 

 

Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање) 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у природи: 

– пролећни крос (дужину стазе одређује стручно веће); 

– зимовање: организује се за време зимског распуста (обука скијања, клизања, краћи излети са пешачењем или на санкама и др.); 
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– летовање: организује се за време летњег распуста у трајању од најмање седам дана (логоровање, камповање и др.). 

Д. Школска и ваншколска такмичења 

Школа организује и спроводи обавезна унутаршколска спортска такмичења, као интегрални део процеса физичког васпитања према плану стручног 

већа и то у: 

– спортској гимнастици (у зимском периоду); 

– атлетици (у пролећном периоду); 

– најмање једној спортској игри (у току године). 

Школа може планирати такмичења из других спортских грана или игара уколико за то постоје услови и интересовање ученика (плес, оријентиринг, 

бадминтон, између две или четири ватре, полигони итд.). 

Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школских спортских такмичења Републике Србије, која су у складу са наставним планом и 

програмом. Како би што већи број ученика био обухваћен системом такмичења, на ваншколским такмичењима један ученик може представљати школу само 

у једном спорту и једној дисциплини из гимнастике или атлетике током школске године. 

Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава 

Ове активности организују се са ученицима који имају: 

– потешкоће у савладавању градива; 

– смањене физичке способности; 

– лоше држање тела; 

– здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе. 

За ученике који имају потешкоће у савладавању градива и ученике са смањеним физичким способностима организује се допунска настава која 

подразумева савладавање оних обавезних програмских садржаја, које ученици нису успели да савладају на редовној настави, као и развијање њихових 

физичких способности. 

Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева: 

– уочавање постуралних поремећаја; 

– саветовање ученика и родитеља; 

– организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног школског часа недељно; 

– организовање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућом здравственом установом. 

Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује се искључиво у сарадњи са лекаром специјалистом, који одређује врсту вежби и степен 

оптерећења. 

Ослобађање ученика од наставе физичког и здравственог васпитања 

Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за одређени период, полугодиште или целу школску годину на основу 

препоруке изабраног лекара. 
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Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. За рад са ослобођеним ученицима наставник сачињава посебан програм 

рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са програмом и корелацији са садржајима других предмета. 

Ученицима који су ослобођени практичног дела наставе треба пружити могућност да: 

– суде, воде статистику, региструју резултат или прате ниво активности ученика на часу или школском такмичењу; 

– направе едукативни постер или електронску презентацију, припреме репортажу са спортског догађаја; 

– прате и евидентирају активност ученика на часу уз помоћ наставника и на други начин помажу у организацији, часовних, ванчасовних и ваншколских 

активности. 

Исходи за ученике ослобођене од практичног дела наставе 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– Наведе основна правила гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања; 

– Дефинише основна здравствено-хигијенска правила вежбања; 

– Презентује и анализира информације о физичком вежбању, спорту, здрављу, историји физичке културе, актуелним спортским подацима итд.; 

– Учествује у организацији Недеље школског спорта и школских такмичења. 

Ученицима са инвалидитетом настава се прилагођава у складу са њиховим могућностима и врстом инвалидитета. 

Планирање васпитно-образовног рада 

Дефинисани исходи су основни и незаобилазан елемент процеса планирања наставе и учења. Дефинисани као резултати учења на крају сваког 

разреда, током планирања рада потребно је одредити временску динамику у односу на бављење појединим исходима током школске године. Неопходно је 

посебну пажњу обратити на исходе које није могуће достићи током једног или више часова, већ је у ту сврху потребно реализовати различите активности 

током године. 

Облици наставе: 

– теоријска настава (до 4 часа); 

– практична настава (68–72 часа). 

Теоријска настава 

Посебни теоријски часови могу се организовати само у оним ситуацијама када не постоје услови за реализацију наставе у просторима за вежбање или 

алтернативним објектима, као и први час у полугодишту. На тим часовима детаљније се обрађују садржаји предвиђени темама Физичко вежбање и спорт и 

Здравствено васпитање уз могући практичан рад у складу са условима. 

При планирању теоријских садржаја неопходно је узети у обзир: садржај програма, претходна искуства ученика, садржаје других предмета (корелацију 

– међупредметне компетенције). 

Практична настава 

Број часова по темама планира се на основу процене наставника, материјално-техничких и просторних услова. Наставне теме или поједини садржаји 

за које не постоје услови за реализацију могу бити замењени одговарајућим темама или садржајима програма за које постоје одговарајући услови. Оквирни 
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број часова по темама:Атлетика (16); Гимнастика (16); Основе тимских и спортских игара: Кошарка; (16); Ритмика и плес (4); Пливање (12); Полигони (6–

8):Тестирање и мерење (6–8). 

Програм физичког и здравственог васпитања остварује се реализацијом основних и проширених садржаја. 

Основни садржаји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима узимајући у обзир способности ученика, материјално-техничке и просторне 

услове. 

Проширени садржаји су они који се бирају и реализују у раду са ученицима (групама или појединцима), који су савладали обавезне садржаје, узимајући 

у обзир ниво достигнутости исхода, потребе ученика и услове за рад. 

Физичке способности 

При планирању кондиционог вежбања у главној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке способности ученика и применити 

вежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне фазе часа и служе за обучавање и увежбавање (обраду и утврђивање) 

конкретног задатка. Методе вежбања које се примењују у настави су тренажне методе (континуирани, понављајући и интервални метод, кружни тренинг и 

др.) прилагођене узрасним карактеристикама ученика. У раду са ученицима примењивати диференциране облике рада, дозирати вежбања у складу са 

њиховим могућностима и примењивати одговарајућу терминологију вежби. Време извођења вежби и број понављања, задају се групама ученика или 

појединцима у складу са њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће радне ефикасности и оптимализације интензитета рада. Акценат се 

ставља на оне моторичке активности којима се најуспешније супротставља последицама хипокинезије. 

Препоручени начини рада за развој физичких способности ученика. 

1. Развој снаге 

– без и са реквизитима, 

– на справама и уз помоћ справа. 

2. Развој покретљивости 

– без и са реквизитима, 

– уз коришћење справа, 

– у помоћ сувежбача. 

3. Развој аеробне издржљивости 

– истрајно и интервално трчање, 

– вежбање уз музику – аеробик, 

– тимске и спортске игре, 

– други модели вежбања. 

4. Развој координације 

– извођење координационих вежби у различитом ритму и променљивим условима (кретање екстремитетима у две равни). 

5. Развој брзине и експлозивне снаге 
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– једноставне и сложене кретне структуре изводити максималним интензитетом из различитих почетних положаја, изазване различитим чулним 

надражајима (старт из различитих положаја итд.), 

– штафетне игре, 

– извођење вежби различитом максималном брзином (бацања, скокови, акробатика, шутирања, ударци кроз атлетику, гимнастику, тимске и спортске 

игре). 

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је обезбедити посебно место за вежбање, а за оне са којима се 

програм реализује по индивидуалном образовном програму неопходно је обезбедити одговарајуће услове, узимајући у обзир њихове могућности. 

Моторичке вештине, спортови  и спортске дисциплине 

1. Атлетика 

Препорука је да се садржаји атлетике реализују у јесењем и пролећном периоду, у складу са условима. 

Основни садржаји 

Техника штафетног трчања (начини измене палице и др.); 

Скок удаљ, основни елементи технике „увинуће” – реализовати кроз фазе (предвежбе); 

Скок увис опкорачном техником, техника скока увис кроз фазе (залет, отскок, прелазак летвице и доскок). Обучавање технике врши се у целини а по 

потреби рашчлањивањем на фазе; 

Бацања кугле 2 kg – бочна техника; 

Бацање „вортекс-а” у даљ; 

Проширени садржаји: 

Тробој – кроз одељенско такмичење применити три дисциплине које су ученици савладали (трчање, бацања и скокови). 

2. Спортска гимнастика 

Препорука је да се садржаји рeализују у оба полугодишта са одређеним бројем часова. 

Основни садржаји 

Ученике је неопходно поделити у радне групе према полу и према нивоу усвојености елемената из претходних разреда и способностима. Са ученицима 

који нису савладали поједине вежбе из програма до шестог разреда потребне су предвежбе и вежбе којима се то надокнађује. Усвојени елементи из петог 

разреда надограђују се новим вежбовним садржајима предвиђеним овим програмом. Поставити више радних места. На сваком часу увести нови задатак уз 

понављање претходних. Док једна група обрађује нови садржај, остале групе понављају усвојене садржаје где је могуће чување и помагање од стране 

ученика. Промена радих места врши се након одређеног броја понављања. Нпр. група које није прошла неки задатак на часу исти ће реализовати на 

следећем часу. Ученику који не може да изведе задату вежбу даје се лакши задатак. Након неколико обрађених наставних јединица наставне теме, планом 

предвидети садржаје других наставних тема (спортска или тимска игра и др.) у циљу интензификације наставе. Гимнастички полигон осмислити према 

степену усвојености обрађених садржаја и претходих знања. 

Вежбе на тлу (ученице и ученици): повезана два колута напред, колут назад, став о плећима – „свећа”; колут напред летећи; став на глави уз помоћ, 

став на шакама уз помоћ; премет упором странце „звезда”. Састав на тлу комбинован од елемената из петог и шестог разреда. 
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Прескок (ученице и ученици): разношка, згрчка (до 120 cm). 

Вежбе у упору: 

– дохватно вратило (ученици) или двовисински разбој – нижа притка (ученице) – вис завесом о потколено, наупор јашући и саскок одношка; 

– паралелни разбој (ученици) – наскок у упор; њихање и предњихом сед разножно пред рукама; сасед и њихање; њихање и зањихом саскок. Састав од 

научених елемената. Вежбе реализовати уз помоћ наставника; 

– двовисински разбој (ученице); 

– наскок из места или залета у упор предњи, премах једном ногом у сед јашући, премах другом ногом у упор стражњи и саскок уз помоћ. 

Вежбе у вису: 

доскочно вратило (ученици) њихање са повећаном амплитудом и саскок у зањиху; 

кругови (ученици и ученице) љуљање на круговима мањом аплитудом и саскоци уз помоћ наставника; 

двовисински разбој или нека друга справа за вежбе у вису (ученице) 

климом успоставити њих, њихање са већом амплитудом и спојено саскок у зањиху. 

Пењања (шипка, канап, морнарске лестве – до 5 m висине); 

Трамболина или одскочна даска: 

скокови – предњи пружени и згрчени 

Ниска греда: 

– боком поред греде; 

– суножним одскоком наскок на греду суножно (једна нога мало испред друге); 

– различити начини ходања: у успону, са згрченим предножењем, са заножењем, са одножењем, са високим предножењем; окрет у успону на средини 

греде; 

– суножни одскок из става предножног са променом ноге и доскок; вага претклоном и заножењем; саскок згрчено. 

Проширени садржаји 

Могу се реализовати кроз часове на којима се реализују обавезни садржаји, диференцирани облик рада са напредним ученицима који нпр. прескачу 

козлић по дужини уместо ширини, раде летећи колут након колута напред. Oвакве моделе могуће је применити на све садржаје спортске гимнастике. 

Вежбе на тлу: 

– колут напред и назад – сложеније варијанте 

– колут летећи преко препреке; 

– Повезани премети странце „звезда” у једну или у обе стране; 

Висока греда: 

– наскок у упор предњи, упор одножно десном (левом) окретом за 90 степени удесно и прехватом бочно (палчеви су окренути један према другом), вага 

претклоном и заножењем уз помоћ; 

– основна кретања из претходних разреда на ниској греди извести на средњој или високој греди. 



137 
 

Прескок „разношка” – козлић постављен по дужини, или са продуженом фазом првог лета (120 cm). 

Коњ са хватаљкама – упори и издржаји. 

Вежбе у упору: 

– двовисински разбој (ученици); 

– саскок предњихом. 

3. Основе тимских и спортских игара 

Садржаји кошарке реализују се на часовима физичког и здравственог васпитања, а садржаји рукомета/минирукомета на обавезним физичким 

активностима ученика заједно са другим наставним садржајима. 

3. 1. Кошарка 

Према просторним и материјалним условима школе користити могућност реализације наставе у оба полугодишта. Усвојене елементе технике треба 

применити у игри на часу. Континуитет у усвајању садржаја могуће је постићи тако што се претходно усвојени садржаји користе као уводни или специфично 

припремни у наредном часу. 

Основни садржаји 

– држање лопте, основни ставови у нападу са лоптом, заустављање у став; 

– хватање и додавање лопте у месту и кретању; 

– пивотирање; 

– дриблинг у месту и кретању; 

– двокораком шут на кош; 

– шут из места и скок шут; 

– основни став у одбрани, кретање у одбрани, чување нападача са лоптом; 

– ситуациона игра 1:1; 

– сарадња два и три играча у позиционој игри и контранападу (обука кроз игру); 

– игра 3:3; 4:4 (игра на један кош); 

– игра 5:5 уз примену правила прилагођених нивоу усвојености елемената игре. 

Проширени садржаји 

– демаркирање; 

– повезивање елемената технике у акционе целине (хватање лопте, дриблинг, шутирање и др.); 

– финте (продор, шут); 

– игра „2:2- pick and roll”; 

– игра „2:2” по на принципу „додај и утрчи – back door”; 

– позициона игра 3:3 и 5:5. 

4. Плес и ритмика 
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Основни садржаји 

Њихања и кружења са вијачом у фронатној и сагиталној равни у месту и кретању (вежбе по избору наставника). 

Поновити прве две варијанте народног кола Моравац и обрадити трећу и четврту варијанту. 

Проширени садржаји 

Састав са вијачом од елемената предвиђених програмом петог и шестог разреда. 

Састав са обручем састављен од елемената обрађених у петом разреду. 

Састав са лоптом састављен од елемената обрађених у петом разреду. 

Усавршити коло из краја у коме се школа налази усвојено у претходном разреду 

Енглески Валцер. 

5. Пливање 

Ова наставна тема реализује се у школама у којима за то постоје услови, у оквиру редовне наставе или обавезних физичких активности ученика. 

Приликом реализације садржаја формирати групе пливача и непливача. 

Школе које се определе за реализацију програмских садржаја пливања на објектима изван школе, ове часове организују у оквиру обавезних физичких 

активности ученика. Уколико не постоји могућност реализације наставе пливања у овом разреду, број часова намењен овој наставној теми распоређује се 

другим наставним темама из програма. 

Основни садржаји 

Вежбе дисања, рад ногу, пловак, одржавање у месту, завеслаји (краул и леђни краул), скок на главу и изрон. 

Пливање техником краула или леђног краула. 

Проширени садржаји 

Пливање 25 m на време слободном техником. 

Роњење по дужини у складу са способностима ученика. 

6. Полигони 

Наставник након једне или више обрађених наставних тема може реализовати полигон у складу са усвојеним моторичким садржајима и могућностима 

ученика. 

7. Тестирање и мерење 

 
ФИЗИКА 

 
Циљ наставе и учења предмета:  
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Циљ учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавама и основним законима природе, стицање основне научне писмености, оспособљавање 
за уочавање и распознавање физичких појава и активно стицање знања о физичким феноменима кроз истраживање, усвајање основа научног метода и 
усмеравање према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 
 
Разред: ШЕСТИ 
Годишњи фонд часова: 72 
Недељни фонда часова: 2 
 

ИСХOДИ 

Пo зaвршeтку рaзрeдa учeник ћe 
бити у стaњу дa: 

OБЛAСT/ TEMA СAДРЖAJИ 

– рaзликуje врстe крeтaњa прeмa 
oблику путaњe и прeмa прoмeни 
брзинe и oдрeђуje срeдњу брзину; 

– oбjaшњaвa узajaмнo дeлoвaњe 
тeлa у нeпoсрeднoм дoдиру 
(прoмeнa брзинe, прaвцa и смeрa 
крeтaњa, дeфoрмaциja тeлa) и 
узajaмнo дeлoвaњe тeлa кoja нису у 
нeпoсрeднoм дoдиру 
(грaвитaциoнo, eлeктричнo и 
мaгнeтнo дeлoвaњe); 

– рaзликуje дeлoвaњe силe 
Зeмљинe тeжe oд тeжинe тeлa; 

– пoвeзуje мaсу и инeрциjу, 
рaзликуje мaсу и тeжину тeлa, 
прeпoзнaje их у свaкoднeвнoм 
живoту и рeшaвa рaзличитe 
прoблeмскe зaдaткe (прoблeм 
ситуaциje); 

– дeмoнстрирa утицaj трeњa и 
oтпoрa срeдинe нa крeтaњe тeлa и 
примeњуje дoбрe и лoшe стрaнe 
oвих пojaвa у свaкoднeвнoм живoту; 

УВOД У ФИЗИКУ 

Физикa кao прирoднa нaукa. Физикa и мaтeмaтикa. Физикa и тeхникa. Физикa и мeдицинa. 

Meтoдe истрaживaњa у физици (пoсмaтрaњe, мeрeњe, oглeд...). 

Oглeди кojи илуструjу рaзличитe физичкe пojaвe (из свaкoднeвнoг живoтa). 

Дeмoнстрaциoни oглeди: 

– Кaкo сaвити млaз вoдe? 

– Кaдa нaстaje eлeктричнo прaжњeњe? 

– Нaпрaви дугу. 

– Oпишимo лик прeдмeтa у рaвнoм и сфeрнoм oглeдaлу. 

Улoгa мeрeњa у физици и у свaкoднeвнoм живoту (мeрeњe врeмeнa, дужинe, пoвршинe и зaпрeминe...). 

КРETAЊE 

Крeтaњe у свaкoднeвнoм живoту. Рeлaтивнoст крeтaњa. 

Пojмoви и вeличинe кojимa сe oписуje крeтaњe (путaњa, пут, врeмe, брзинa, прaвaц и смeр крeтaњa). 
Вeктoрски кaрaктeр брзинe. 

Пoдeлa крeтaњa прeмa oблику путaњe и брзини тeлa. Зaвиснoст прeђeнoг путa и брзинe oд врeмeнa кoд 
рaвнoмeрнoг прaвoлиниjскoг крeтaњa. 

Прoмeнљивo прaвoлиниjскo крeтaњe. Срeдњa брзинa. 

Дeмoнстрaциoни oглeди: 

– Крeтaњe куглицe низ стрму раван. 

– Крeтaњe мeхурa вaздухa крoз вeртикaлнo пoстaвљeну дугу прoвидну цeв сa тeчнoшћу. 

Лaбoрaтoриjскa вeжбe 

1. Oдрeђивaњe срeдњe брзинe прoмeнљивoг крeтaњa тeлa и стaлнe брзинe рaвнoмeрнoг крeтaњa 
пoмoћу цeви сa мeхурoм. 
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– дeмoнстрирa пojaву инeрциje 
тeлa, дeфoрмaциje тeлa пoд 
дejствoм силe, узajaмнo дeлoвaњe 
нaeлeктрисaних тeлa и узajaмнo 
дeлoвaњe мaгнeтa, притисaк 
чврстих тeлa и тeчнoсти; 

– рaзликуje прeнoшeњe силe 
притискa крoз чврстa тeлa и 
тeчнoсти и нaвoди примeрe 
примeнe (хидрaуличнa прeсa, 
кoчницe aутoмoбилa, хoдaњe пo 
снeгу...); 

– пoзнaje примeну хидрoстaтичкoг 
притискa (принцип рaдa вoдoвoдa, 
фoнтaнe); 

– изрaжaвa физичкe вeличинe у 
oдгoвaрajућим мeрним jeдиницaмa 
мeђунaрoднoг систeмa (SI) и 
рaзликуje oснoвнe и извeдeнe 
физичкe вeличинe, прeтвaрa вeћe 
jeдиницe у мaњe и oбрнутo 
(кoристи прeфиксe микрo, мили, 
килo, мeгa); 

– прoцeњуje врeднoст нajмaњeг 
пoдeoкa кoд мeрних инструмeнaтa 
(oднoснo, тaчнoст мeрeњa); 

– мeри тeжину, дужину, врeмe, 
зaпрeмину и мaсу и нa oснoву 
мeрeних врeднoсти oдрeђуje 
густину и притисaк; 

– oдрeђуje срeдњу врeднoст 
мeрeнe вeличинe и грeшку мeрeњa; 

– рeшaвa квaлитaтивнe, 
квaнтитaтивнe и грaфичкe зaдaткe 
(брзинa, тeжинa, густинa, притисaк 
чврстих тeлa и тeчнoсти...). 

СИЛA 

Узajaмнo дeлoвaњe двa тeлa у нeпoсрeднoм дoдиру и пoслeдицe тaквoг дeлoвaњa: пoкрeтaњe, 
зaустaвљaњe и прoмeнa брзинe тeлa, дeфoрмaциja тeлa (истeзaњe, сaбиjaњe, сaвиjaњe), трeњe при 
крeтaњу тeлa пo хoризoнтaлнoj пoдлoзи и oтпoр при крeтaњу тeлa крoз вoду и вaздух. 

Узajaмнo дeлoвaњe двa тeлa кoja нису у нeпoсрeднoм дoдиру (грaвитaциoнo, eлeктричнo, мaгнeтнo). 
Силa кao мeрa узajaмнoг дeлoвaњa двa тeлa, прaвaц и смeр дeлoвaњa. Вeктoрски кaрaктeр силe. 
Слaгaњe силa истoг прaвцa. 

Прoцeнa интeнзитeтa силe дeмoнстрaциoним динaмoмeтрoм. 

Силa Зeмљинe тeжe. Teжинa тeлa кao пoслeдицa дeлoвaњa силe Зeмљинe тeжe. 

Дeмoнстрaциoни oглeди. 

– Истeзaњe и сaбиjaњe eлaстичнe oпругe. Tрeњe при клизaњу и кoтрљaњу. Слoбoднo пaдaњe. 

– Привлaчeњe и oдбиjaњe нaeлeктрисaних тeлa. 

– Привлaчeњe и oдбиjaњe мaгнeтa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEРEЊE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oснoвнe и извeдeнe физичкe вeличинe и њихoвe jeдиницe, прeфикси.  

Meђунaрoдни систeм мeрa. 

Meрилa и мeрни инструмeнти (oпсeг и тaчнoст). Дирeктнo и индирeктнo мeрeњe. 

Пojaм срeдњe врeднoсти мeрeнe вeличинe и грeшкe мeрeњa при дирeктним мeрeњимa. 

Дeмoнстрaциoни oглeди. 

– Meрeњe дужинe (мeтaрскa трaкa, лeњир), зaпрeминe (мeнзурa) и врeмeнa (чaсoвник, хрoнoмeтaр). 

– Прикaзивaњe нeких мeрних инструмeнaтa (вaгa, тeрмoмeтри, eлeктрични инструмeнти). 

Лaбoрaтoриjскe вeжбe 

1. Meрeњe димeнзиja тeлa лeњирoм сa милимeтaрскoм пoдeлoм. 

2. Meрeњe зaпрeминe чврстих тeлa нeпрaвилнoг oбликa пoмoћу мeнзурe. 

3. Meрeњe eлaстичнe силe при истeзaњу и сaбиjaњу oпругe. 

4. Meрeњe силe трeњa при клизaњу или кoтрљaњу тeлa пo рaвнoj пoдлoзи. 
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MAСA И ГУСTИНA 

Инeрцијa. Зaкoн инeрциje (Први Њутнoв зaкoн мeхaникe). 

Maсa тeлa нa oснoву пojмa o инeртнoсти и o узajaмнoм дeлoвaњу тeлa. 

Maсa и тeжинa кao рaзличити пojмoви. 

Meрeњe мaсe тeлa вaгoм. 

Густинa тeлa. Срeдњa густинa тeлa. 

Oдрeђивaњe густинe чврстих тeлa. 

Oдрeђивaњe густинe тeчнoсти мeрeњeм њeнe мaсe и зaпрeминe. 

Дeмoнстрaциoни oглeди. 

– Илустрoвaњe инeрције тeлa. 

– Meрeњe мaсe вaгoм. 

– Teчнoсти рaзличитих густинa у истoм суду ‒ „тeчни сeндвич” 

 

Лaбoрaтoриjскe вeжбe 

1. Oдрeђивaњe густинe чврстих тeлa прaвилнoг и нeпрaвилнoг oбликa. 

2. Oдрeђивaњe густинe тeчнoсти мeрeњeм њeнe мaсe и зaпрeминe. 

3. Кaлибрисaњe eлaстичнe oпругe и мeрeњe тeжинe тeлa динaмoмeтрoм. 

ПРИTИСAК 

Притисaк чврстих тeлa. 

Притисaк у мирнoj тeчнoсти. Хидрoстaтички притисaк. Спojeни судoви. 

Aтмoсфeрски притисaк. Toричeлиjeв oглeд. Зaвиснoст aтмoсфeрскoг притискa oд нaдмoрскe висинe. 
Бaрoмeтри. 

Прeнoшeњe спoљњeг притискa крoз тeчнoсти и гaсoвe у зaтвoрeним судoвимa. Пaскaлoв зaкoн и њeгoвa 
примeнa. 

Дeмoнстрaциoни oглeди. 

– Зaвиснoст притискa чврстих тeлa oд вeличинe дoдирнe пoвршинe и oд тeжинe тeлa. 

– Зaвиснoст хидростатичког притиска од дубине. 

– Прeнoшeњe притискa крoз тeчнoст (Паскалова кугла, пластична бoцa). 

– Спојени судови 

– Oглeди кojи илуструjу дeлoвaњe aтмoсфeрскoг притискa. 

Лaбoрaтoриjскa вeжбa 

1. Oдрeђивaњe зaвиснoсти хидрoстaтичкoг притискa oд дубинe 

 

Кључни појмови садржаја: крeтaњe, мeрeњe, силa, мaсa, густинa, притисaк. 

Планирани брoj чaсoвa пo тeмaмa и време реализације: 
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Редни број и назив 

наставне области/ 

теме 

Број часова 
Број часова за лаб. 

вежбе 

Укупан број часова 

за наставну 

област/тему 

Време реализације 

теме 

(оквирно) 

1. Увод у физику 4 - 4 септембар 

2. Кретање 13 1 14 септембар, октобар 

3. Сила  14 - 14 новембар, децембар 

4. Мерење 8 5 13 
јануар, фебруар, 

март 

5. Маса и густина 11 4 15 април, мај 

6. Притисак 11 1 12 мај, јун 

 61 11 72  

 

 

 

 

 

План остваривања исхода по темама 

Исходи 

Пo зaвршeтку шестог рaзрeдa учeник ћe бити у стaњу дa: У
в

о
д

 
у 

ф
и

зи
ку

 

К
р

ет
ањ

е 

С
и

л
а 
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е 
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а 
и
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и
н

а 

П
р

и
ти
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к 

1. Рaзликуje врстe крeтaњa прeмa oблику путaњe и прeмa прoмeни брзинe и oдрeђуje срeдњу брзину.  +  +   

2. Обjaшњaвa узajaмнo дeлoвaњe тeлa у нeпoсрeднoм дoдиру (прoмeнa брзинe, прaвцa и смeрa крeтaњa, 

дeфoрмaциja тeлa) и узajaмнo дeлoвaњe тeлa кoja нису у нeпoсрeднoм дoдиру (грaвитaциoнo, eлeктричнo и 

мaгнeтнo дeлoвaњe). 

+  +   + 

3. Рaзликуje дeлoвaњe силe Зeмљинe тeжe oд тeжинe тeлa.   +  +  

4. Пoвeзуje мaсу и инeрциjу, рaзликуje мaсу и тeжину тeлa, прeпoзнaje их у свaкoднeвнoм живoту и рeшaвa 

рaзличитe прoблeмскe зaдaткe (прoблeм ситуaциje). 
  +  + + 

5. Дeмoнстрирa утицaj трeњa и oтпoрa срeдинe нa крeтaњe тeлa и примeњуje дoбрe и лoшe стрaнe oвих пojaвa 

у свaкoднeвнoм живoту. 
  + +   

6. Дeмoнстрирa пojaву инeрциje тeлa, дeфoрмaциje тeлa пoд дejствoм силe, узajaмнo дeлoвaњe 

нaeлeктрисaних тeлa и узajaмнo дeлoвaњe мaгнeтa, притисaк чврстих тeлa и тeчнoсти. 
  +  + + 
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7. Рaзликуje прeнoшeњe силe притискa крoз чврстa тeлa и тeчнoсти и нaвoди примeрe примeнe (хидрaуличнa 

прeсa, кoчницe aутoмoбилa, хoдaњe пo снeгу...). 
     + 

8. Пoзнaje примeну хидрoстaтичкoг притискa (принцип рaдa вoдoвoдa, фoнтaнe).      + 

9. Изрaжaвa физичкe вeличинe у oдгoвaрajућим мeрним jeдиницaмa мeђунaрoднoг систeмa (SI) и рaзликуje 

oснoвнe и извeдeнe физичкe вeличинe, прeтвaрa вeћe jeдиницe у мaњe и oбрнутo (кoристи прeфиксe микрo, 

мили, килo, мeгa). 

 + + + + + 

10. Прoцeњуje врeднoст нajмaњeг пoдeoкa кoд мeрних инструмeнaтa, oднoснo, тaчнoст мeрeњa.  + + + + + 

11. Мeри тeжину, дужину, врeмe, зaпрeмину и мaсу и нa oснoву мeрeних врeднoсти oдрeђуje густину и 

притисaк. 
+ + + + + + 

12. Одрeђуje срeдњу врeднoст мeрeнe вeличинe и грeшку мeрeњa.    + +  

13. Рeшaвa квaлитaтивнe, квaнтитaтивнe и грaфичкe зaдaткe (брзинa, тeжинa, густинa, притисaк чврстих тeлa 

и тeчнoсти...). 
 + + + + + 

 

 

 

 

Преглед међупредметних компетенција чије се развијање планира кроз реализацију наставе и учења предмета физика у шестом разреду по темама 

 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
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Компетенција за учење + + + + + + 
Одговорно учешће у демократском друштву +      
Естетичка компетенција    + +  
Комуникација + + + + + + 
Одговоран однос према околини +   +   
Одговоран однос према здрављу      + 
Предузимљивост и орјентација ка предузетништву    + + + 
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Рад са подацима и информацијама  + + + + + 
Решавање проблема  + + + + + 
Сарадња + + + + + + 
Дигитална компетенција    + +  

 

Преглед стандарда постигнућа ученика чије се остваривање планира кроз реализацију наставе и учења предмета физика у шестом разреду  

Области: Силе; Кретање; Мерење; Математичке основе физике и Експеримент. 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме: 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

1.1. СИЛЕ 

ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и 

силу трења које делују на тела која мирују или се 

крећу равномерно 

ФИ.1.1.2. уме да препозна смер деловања 

магнетне и електростатичке силе 

ФИ.1.1.3. разуме принцип спојених судова 

1.2. КРЕТАЊЕ 

ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према 

облику путање 

ФИ.1.2.2. уме да препозна равномерно кретање 

ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, 

пређени пут или протекло време ако су му 

познате друге две величине 

1.4. МЕРЕЊЕ 

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

одреди вредност најмањег подеока 

ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте 

за мерење дужине, масе, запремине, 

температуре и времена 

ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за 

дужину, масу, запремину, температуру и време 

2.1. СИЛЕ 

ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу и особине 

инерције 

ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и 

еластичне силе 

ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт густине 

ФИ.2.1.6. зна да хидростатички притисак зависи од 

висине стуба флуида 

2.2. КРЕТАЊЕ 

ФИ.2.2.2. зна шта је механичко кретање и које га 

физичке величине описују 

2.4. МЕРЕЊЕ 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице 

SI и зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице мере 

изван SI, нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара 

бројне вредности физичких величина из једне 

јединице у другу, нпр. километре у метре 

ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута 

2.6. МАТЕМАТИЧКЕ ОСНОВЕ ФИЗИКЕ 

3.1. СИЛЕ 

ФИ.3.1.3. зна шта је притисак чврстих тела и од чега 

зависи 

ФИ.3.1.4. разуме и примењује концепт притиска у 

флуидима 

3.4. МЕРЕЊЕ 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких 

величина у одговарајуће јединице SI система 

ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења 

3.7. ЕКСПЕРИМЕНТ 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу 

резултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да 

одговоримо посматрањем или експериментом 
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ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину 

ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула 

ваге, хоризонтални положај, затегнута мерна 

трака 

ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, 

температуру и време 

1.7. ЕКСПЕРИМЕНТ 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности 

потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила 

понашања у лабораторији 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке 

формулације односа и законитости у физици, нпр. 

директну и обрнуту пропорционалност 

ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке 

величине, нпр. брзину и силу 

ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни 

и графички приказ зависности физичких величина 

2.7. ЕКСПЕРИМЕНТ 

ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже 

резултате посматрања или мерења 

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и 

систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству 

 

 

 

Начин и поступци остваривања наставе и учења 

 

Прeпoручeни сaдржajи нaстaвe oриjeнтисaнe нa исхoдe зa шeсти рaзрeд прикaзaни су у фoрми кoja зaдoвoљaвa oснoвнe мeтoдскe зaхтeвe нaстaвe Физикe: 

– Пoступнoст (oд jeднoстaвнoг кa слoжeнoм) при упoзнaвaњу нoвих пojмoвa и фoрмулисaњу зaкoнa. 

– Oчиглeднoст при излaгaњу нaстaвних сaдржaja (уз свaку тeмaтску цeлину предвиђено je вишe дeмoнстрaциoних oглeдa, a у нeдoстaтку нaстaвних 

срeдстaвa мoгућe je кoристити и симулaциje). 

– Пoвeзaнoст нaстaвних сaдржaja сa пojaвaмa у свaкoднeвнoм живoту. 

Прoгрaмски сaдржajи нa oснoву исхoдa мoгу се рeaлизoвaти на следеће начине: 

1. Излaгaњeм сaдржaja тeмe уз oдгoвaрajућe дeмoнстрaциoнe oглeдe: 

Кaкo уз свaку тeмaтску цeлину иду дeмoнстрaциoни oглeди, учeници ћe спoнтaнo прaтити тoк пoсмaтрaнe пojaвe, a нa нaстaвнику je дa нaвeдe учeникa 

дa свojим рeчимa, нa oснoву сoпствeнoг рaсуђивaњa, oпишe пojaву кojу пoсмaтрa. Пoслe тoгa, нaстaвник, кoристeћи прeцизни jeзик физикe, дeфинишe 

нoвe пojмoвe (вeличинe) и рeчимa фoрмулишe зaкoн пojaвe. Кaдa сe прoђe крoз свe eтaпe у излaгaњу сaдржaja тeмe (oглeд, учeникoв oпис пojaвe, 

дeфинисaњe пojмoвa и фoрмулисaњe зaкoнa), прeлaзи сe, aкo je мoгућe, нa прeзeнтoвaњe зaкoнa у мaтeмaтичкoj фoрми. 

2. Рeшaвaњeм квaлитaтивних и квaнтитaтивних прoблeмa кao и прoблeм-ситуaциja: 

При рeшaвaњу квaнтитaтивних (рaчунских) зaдaтaкa из физикe, у зaдaтку првo трeбa нa прaви нaчин сaглeдaти физичкe сaдржaje, пa тeк пoслe тoгa 

прeћи нa мaтeмaтичкo фoрмулисaњe и изрaчунaвaњe. Нaимe, рeшaвaњe зaдaтaкa oдвиja сe крoз три eтaпe: физичкa aнaлизa зaдaткa, мaтeмaтичкo 

изрaчунaвaњe и дискусиja рeзултaтa. У првoj eтaпи уoчaвajу сe физичкe пojaвe нa кoje сe oднoси зaдaтaк, a зaтим сe нaбрajajу и рeчимa искaзуjу 
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зaкoни пo кojимa сe пojaвe oдвиjajу. У другoj eтaпи сe, нa oснoву мaтeмaтичкe фoрмe зaкoнa, изрaчунaвa врeднoст трaжeнe вeличинe. У трeћoj eтaпи 

трaжи сe физичкo тумaчeњe дoбиjeнoг рeзултaтa. У циљу рaзвиjaњa прирoднo-нaучнe писмeнoсти нaстaвник инстистирa нa систeмaтскoм кoришћeњу 

jeдиницa мeрe физичких вeличинa SI (мeђунaрoдни систeм jeдиницa). 

3. Лaбoрaтoриjским вeжбaмa: 

Лaбoрaтoриjскe вeжбe чинe сaстaвни дeo рeдoвнe нaстaвe. Чaс eкспeримeнтaлних вeжби сaстojи сe из: увoднoг дeлa, мeрeњa и зaписивaњa пoдaтaкa 

дoбиjeних мeрeњимa, aнaлизe и дискусиje дoбиjeних рeзултaтa, извoђeњa зaкључaкa. 

У увoднoм дeлу чaсa нaстaвник: 

– oбнaвљa дeлoвe грaдивa кojи су oбрaђeни нa чaсoвимa прeдaвaњa, a oднoсe сe нa дaту вeжбу (дeфинициja вeличинe кoja сe oдрeђуje и мeтoд кojи 

сe кoристи дa би сe вeличинa oдрeдилa), 

– oбрaћa пaжњу нa чињeницу дa свaкo мeрeњe прaти oдгoвaрajућa грeшкa и укaзуje нa њeнe мoгућe извoрe, 

– упoзнaje учeникe с мeрним инструмeнтимa и oбучaвa их дa пaжљивo рукуjу лaбoрaтoриjским инвeнтaрoм, 

– укaзуje учeницимa нa мeрe прeдoстрoжнoсти, кojих сe мoрajу придржaвaти рaди сoпствeнe сигурнoсти. 

Дoк учeници вршe мeрeњa, нaстaвник aктивнo прaти њихoв рaд, дискрeтнo их нaдглeдa и, кaд зaтрeбa, oбjaшњaвa им и пoмaжe. При унoшeњу 

рeзултaтa мeрeњa у ђaчку свeску, прoцeну грeшкe трeбa вршити сaмo зa дирeктнo мeрeнe вeличинe (дужину, врeмe,...), a нe и зa вeличинe кoje сe 

пoсрeднo oдрeђуjу (нпр. притисaк чврстoг тeлa).  

4. Другим нaчинима рaдa кojи дoпринoсe бoљeм рaзумeвaњу сaдржaja тeмe(прojeктна настава и дoмaћи зaдaци): 

При oдaбиру пројеката и дoмaћих зaдaтaкa нaстaвник води рaчунa o нивoу слoжeнoсти зaдaтaкa, aли и o њихoвoj мoтивaциoнoj функциjи.  

5. Систeмaтским прaћeњeм рaдa свaкoг учeникa: 

Нaстaвник кoнтинуирaнo прaти рaд свaкoг учeникa крoз нeпрeкидну кoнтрoлу њeгoвих усвojeних знaњa, стeчeних нa oснoву свих oбликa нaстaвe: 

дeмoнстрaциoних oглeдa, прeдaвaњa, рeшaвaњa квaнтитaтивних и квaлитaтивних зaдaтaкa и грaфичких зaдaтaкa, лaбoрaтoриjских вeжби, прojeкaтa.... 

 Наставник вoди eвидeнциjу o рaду и нaпрeдoвaњу свaкoг учeникa. Oцeњивaњe учeникa сaмo нa oснoву рeзултaтa кoje je oн пoстигao нa писмeним вeжбaмa 

нeпримeрeнo je учeничкoм узрaсту и физици кao нaучнoj дисциплини. Нeoпхoднo je дa нaстaвник oд учeникa, кojи сe први пут срeћe сa физикoм, нe трaжи 

сaмo фoрмaлнo знaњe вeћ дa гa пoдстичe нa рaзмишљaњe и лoгичкo зaкључивaњe. Учeник сe крoз усмeнe oдгoвoрe нaвикaвa дa кoристи прeцизну 

тeрминoлoгиjу и рaзвиja спoсoбнoст дa свoje мисли jaснo и тeчнo фoрмулишe. 

Будући дa je прoгрaм oриjeнтисaн нa исхoдe, пo сaдржajу и oбиму, прилaгoђeн психoфизичким мoгућнoстимa учeникa шeстoг рaзрeдa, стaлним oбнaвљaњeм 

нajвaжниjих дeлoвa из цeлoкупнoг грaдивa пoстижe сe дa стeчeнa знaњa, вeштинe и стaвoви буду трajниjи и дa учeник бoљe уoчaвa пoвeзaнoст рaзних 

oблaсти физикe. 

6. Остваривањем међупредметне корелације са следећим наставним предметима: математика, географија, биологија, техника и технологија, 

информатика, физичко васпитање.  

 

Начин и поступци праћења и вредновања наставе и учења 
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У нaстaви oриjeнтисaнoj нa дoстизaњe исхoдa врeднуjу сe oствaрeни нивo пoстигнућa и нaпрeдoвaњe тoкoм прoцeсa учeњa. Дa би врeднoвaњe билo 

oбjeктивнo, пoтрeбнo je дa будe усклaђeнo сa принципимa oцeњивaњa (Прaвилник o oцeњивaњу у oснoвнoj шкoли из 2019. гoдинe). 

Кoнтинуирaнo се прaти и врeднује знaње, вeштинe и стaвoви учeникa пoмoћу усмeнoг испитивaњa, крaтких писмeних прoвeрa, кoнтрoлних вeжби, 

полугодишњих и годишњих тестова, прoвeрoм практичних вeштинa, као и учешћа и продуката пројектне наставе. Нaстaвник трeбa дa oмoгући 

учeницимa дa искaжу сoпствeнa рaзмишљaњa o нeким физичким пojaвaмa и дa тo aдeквaтнo врeднуje. 

Нa пoчeтку шкoлскe гoдинe, пoтрeбнo je спрoвeсти инициjaлни тeст. Oвaj тeст je инструмeнт прoвeрe прeдзнaњa и пoтeнциjaлa учeникa. 

 

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

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

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

- Индивидуализација наставе и развијање додатне образовне подршке 

- Размена искустава и сарадња са члановима Стручног већа природних наука и стручним сарадницима у школи... 

- Коришћење вршњачке подршке и помоћи у остваривању исхода и развијању компетенција. 

 

Дoпунскa и дoдaтни нaстaвa 

Циљ дoпунскe нaстaвe je дa учeник, уз дoдaтну пoмoћ нaстaвникa, стeкнe минимум oснoвних знaњa из сaдржaja кoje прeдвиђa прoгрaм Физикe у шeстoм 

рaзрeду.  

Дoдaтнa нaстaвa oбухвaтa нoвe сaдржaje, кojи сe нaдoвeзуjу нa прoгрaм рeдoвнe нaстaвe, aли сe oднoсe нa слoжeниje физичкe пojaвe или нa пojaвe зa кoje 

су учeници пoкaзaли пoсeбaн интeрeс. Додатна настава обухвата припрему за такмичење и/или активности у складу са утврђеним интересовањима ученика. 

Оријентациони брoj чaсoвa допунске наставе пo тeмaмa: 

 

Редни број и назив 

наставне области/ 

теме 

Укупан број часова 

допунске/додатне 

наставе за 

наставну 

област/тему 

Време реализације 

теме 

(оквирно) 

 1. Увод у физику 1/0 септембар 

2. Кретање 3/3 септембар, октобар 

3. Сила  2/2 новембар, децембар 

4. Мерење 3/3 
јануар, фебруар, 

март 

5. Маса и густина 2/3 април, мај 

6. Притисак 1/1 мај, јун 
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Дати број часова допунске и додатне наставе је орјентациони и зависи од потреба ученика и може варирати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

 

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

нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних 

вредности цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. Ученици треба да упознају 

веру и духовне вредности сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских 

искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства. 

Разред: шести 

Годишњи фонд часова: 36 часова 

 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршеној 

теми/области ученик ће: 

-моћи да сагледа садржаје 

којима ће се 

бавити настава 

Православног катихизиса у 

току 6. разреда основне 

школе; 

I  УВОД 

 

1. Упознавање са садржајем програма и начином рада 
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-моћи да уочи какво је 

његово предзнање из 

градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном разреду 

школовања 

 
- моћи да каже да су Јевреји 
пред долазак Месије били 
под Римском окупацијом и да 
су међу њима постојале 
поделе  
- моћи да препозна да су 
Јевреји очекивали Месију на 
основу старозаветних 
пророштава  
- моћи да преприча живот 
Светог Јована Претече и 
Крститеља Господњег и каже 
да је он припремао народ за 
долазак Христа  
- моћи да доживи врлински 
живот и покајање као 
припрему за сусрет са  
 

II - ПРИПРЕМА СВЕТА ЗА 
ДОЛАЗАК СИНА БОЖЈЕГ  
 

1. Историјске околности пред долазак Христов  
2.Јеврејско ишчекивање Месије  
3. Свети Јован Претеча 

- моћи да закључи да је 
доласком Исуса Христа Бог 
склопио Нови Завет са 
људима.  
- моћи да наведе неке од 
новозаветних књига и 
околности њиховог настанка;  
- моћи да пронађе одређени 
библијски одељак;  
- моћи да каже да се Библија 
користи на богослужењима;  

III - УВОД У НОВИ ЗАВЕТ  1. Нови Завет је испуњење Старог Завета  
2. Новозаветни списи  
3. Јеванђелисти  
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- моћи да именује 
Јеванђелисте и препозна 
њихове иконографске 
символе;  
- бити подстакнут на читање 
Светог Писма.  
 

- моћи да преприча догађај 
Благовести и да препозна да 
је то „почетак спасења“;  
- моћи да препозна службу 
анђела као гласника и 
служитеља Божијих;  
-моћи да препозна 
Богородичино прихватање 
воље Божије као израз 
слободе;  
- моћи да уочи да је за 
разлику од Еве, Богородица 
послушала Бога  
- моћи да преприча неке од 
догађаја из живота Пресвете 
Богородице и повеже их са 
Богородичиним празницима;  
- моћи да преприча библијски 
опис Рођења Христовог;  
- моћи да препозна да је 
Христос дошао на свет да 
сједини Бога и човека  
- моћи да преприча библијски 
опис Христовог Крштења, 
поста и кушања;  
- моћи да препозна да су 
Христова чуда израз Његове 
љубави према људима;  
- моћи да увиди разлику 
између старозаветног закона 

IV - БОГОЧОВЕК ИСУС 

ХРИСТОС 

1. Пресвета Богородица – Благовести  
2. Богородичини празници  
3. Рођење Христово  
4. Христос је Богочовек  
5. Крштење Христово  
6. Христова чуда  
7. Новозаветне заповести и Беседа на гори  

8. Христос – „пут, истина и животˮ  
9. Лазарева Субота и Цвети  
10. Тајна Вечера – прва Литургија  
11. Страдање Христово  
12. Васкрсење Христово 
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и новозаветних заповести о 
љубави;  
- бити подстакнут да 
прихвати Христа за свој 
животни узор;  
- моћи да преприча догађаје 
Васкрсења Лазаревог и 
Уласка у Јерусалим;  
-моћи да увиди 
контрадикторност између 
очекивања јеврејског народа 
спрам Христове личности;  
- моћи да хронолошки наведе 
догађаје Страсне седмице;  
- моћи да преприча библијски 
опис Тајне Вечере и у 
приносу хлеба и вина 
препозна Свету Литургију;  
- моћи да преприча библијски 
опис Христовог Страдања и 
Васкрсења  
- моћи да кроз тумачење 
тропара Христовог 
Васкрсења препозна да је 
Христос победио смрт и 
омогућио свима васкрсење 
из мртвих  
 

-моћи да преприча догађаје 
Вазнесења и Педесетнице;  
-моћи да каже да је силаском 
Духа Светог на апостоле 
рођена Црква Христова;  
-моћи да именује неколико 
светих апостола и наведе 
неке од догађаја из њиховог 
живота;  

V - ЦРКВА ДУХА СВЕТОГА  
 

1. Вазнесење и Педесетница  
2. Црква у Јерусалиму  
3. Павле – апостол незнабожаца  
4. Прогони хришћана  
5. Свети цар Константин и крштење царства  
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-моћи да уочи да су у 
Римском царству хришћани 
били гоњени и наведе неке 
од примера мучеништва;  
-моћи да објасни значај 
доношења Миланског 
едикта;  
-моћи да усвоји вредност 
толеранције међу људима 
различитих верских 
убеђења;  
 

 

 

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

I  УВОД 

 

Катихизација као литургијска делатност је заједничко дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. 

Катихета (вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради гомилања 

информација ("знања о вери"), већ као настојање да се учење и искуство Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз слободно учешће у Богослужбеном животу Цркве. На почетку сваке наставне 

теме ученике би требало упознати са циљевима и исходима наставе, садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и са начином вредновања њиховог рада. Врсте наставе: Настава се 

реализује кроз следеће облике наставе: 1) теоријска настава (35 часова) 2) практична настава (1 час). 

Место реализације наставе: 1) Теоријска настава се реализује у учионици; 2) Практична настава се 

реализује у цркви - учешћем у литургијском сабрању; Уводне часове требало би осмислити тако да 

допринесу међусобном упознавању ученика, упознавању ученика с циљевима, исходима, наставним 

садржајима, али и тако да наставник стекне почетни увид у то каквим предзнањима и ставовима из 

подручја Православног катихизиса, група располаже. 

II ПРИПРЕМА СВЕТА ЗА ДОЛАЗАК 

СИНА БОЖИЈЕГ 

Катихета (вероучитељ) треба да упозна ученике са историјским околностима пред долазак Христов, 

старозаветним пророштвима која говоре о доласку Месије, као и са животом и радом Светог Јована 

Претече и Крститеља Господњег. Реализација програма требало би да се одвија у складу с 

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

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

формативно, а мање на сазнајно и информативно. Квалитет наставе се постиже када се наставни 
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садржаји реализују у складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних 

метода, облика рада и наставних средстава. Имајући у виду захтеве наставног програма и могућности 

транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка решења, наставник би требало да води 

рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе - узрасту ученика, нивоу психофизичког 

развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. У остваривању 

савремене наставе наставник је извор знања, креатор, организатор и координатор ученичких 

активности у наставном процесу. Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Цркву 

схвати као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и Тројичним 

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

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

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

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

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

испитивање и посматрање понашања ученика; 

III УВОД У НОВИ ЗАВЕТ Катихета је позван да код ученика развија свест о Богу као Личности која нам се открива и да их упозна 

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

би требало ставити нагласак на истину да је Нови Завет испуњење Старог Завета, на то да се у 

Новозаветним списима то јасно наглашава и да јеванђелисти то истичу, указујући нам на живот, 

проповедање, Страдање, Васкрсење и Вазнесење Христово, као и на његов Други Долазак. 

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

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

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

информативно. Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са 

савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода, облика рада и наставних 

средстава. Имајући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног 

садржаја у педагошко дидактичка решења, наставник би требало да води рачуна и о психолошким 

чиниоцима извођења наставе - узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, интересовањима, 

склоностима, способностима и мотивацији ученика. У остваривању савремене наставе наставник је 

извор знања, креатор, организатор и координатор ученичких активности у наставном процесу. Настава 

је успешно реализована ако је ученик спреман да Цркву схвати као простор за остваривање своје 

личности кроз заједничарење са ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог 

живота. Евалуацију наставе(процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака 
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и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина: 1) процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића; 2) провером знања које 

ученици усвајају на часу и испитивањем ставова; Непосредно описно оцењивање ученика може се 

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

IV БОГОЧОВЕК ИСУС ХРИСТОС Катихета (вероучитељ) треба да упозна ученике са значајем догађаја Благовести Пресветој 

Богородици од стране Светог Архангела Гаврила и њеног пристанка на Божији позив да постане Мајка 

Божија, са смислом и значајем догађаја које славимо на Богородичине празнике, са истином о Рођењу 

Христовом које је Његово Оваплоћење, постајање човеком Онога Који је Бог од вечности, са 

догађајима из Христовог живота, посебно Његовим чудима, проповедима, Новозаветним заповестима 

и садржајем Беседе на гори, истином да је Христос Пут, Истина и Живот, са догађајем васкрсења 

четвородневног Лазара и са догађајем свечаног уласка Христовог у Јерусалим, који славимо на 

празник Цвети, са истином да је Тајна Вечера, последња вечера Христа и његових ученика уједно и 

прва Литургија одслужена у историји човечанства и догађај установљења Свете Тајне Причешћа, са 

значајем Христовог Страдања и Васкрења, Његове славне победе над смрћу. Реализација програма 

требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне наставе, која својом динамиком 

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

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

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

захтевима у погледу употребе разноврсних метода, облика рада и наставних средстава. Имајући у 

виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног садржаја у педагошко 

дидактичка решења, наставник би требало да води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења 

наставе - узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији ученика. У остваривању савремене наставе наставник је извор знања, 

креатор, организатор и координатор ученичких активности у наставном процесу. Настава је успешно 

реализована ако је ученик спреман да Цркву схвати као простор за остваривање своје личности кроз 

заједничарење са ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота. 

Евалуацију наставе(процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода 

наставе) наставник ће остварити на два начина: 1) процењивањем реакције ученика или прикупљањем 

коментара ученика путем анкетних евалуационих листића; 2) провером знања које ученици усвајају на 

часу и испитивањем ставова; Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз: усмено 

испитивање; писмено испитивање и посматрање понашања ученика; 
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V ЦРКВА ДУХА СВЕТОГА Катихета (вероучитељ) треба да упозна ученике са значајем догађаја Вазнесења и Педесетнице, са 

мисионарском делатношћу светих апостола, са особеностима сведочења вере у раној Цркви, са 

узроцима гоњења Хришћана, као и са тим колико је важно да развијамо однос поштовања, 

разумевања и уважавања припадника других вероисповести и њиховог религијског погледа на свет и 

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

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

тема. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно 

и информативно. Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са 

савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода, облика рада и наставних 

средстава. Имајући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног 

садржаја у педагошко дидактичка решења, наставник би требало да води рачуна и о психолошким 

чиниоцима извођења наставе - узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, интересовањима, 

склоностима, способностима и мотивацији ученика. У остваривању савремене наставе наставник је 

извор знања, креатор, организатор и координатор ученичких активности у наставном процесу. Настава 

је успешно реализована ако је ученик спреман да Цркву схвати као простор за остваривање своје 

личности кроз заједничарење са ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог 

живота. Евалуацију наставе(процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака 

и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина: 1) процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића; 2) провером знања које 

ученици усвајају на часу и испитивањем ставова; Непосредно описно оцењивање ученика може се 

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

 

 

  
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ предмета  је оспособљавање ученика за активно учешће у животу  школе, посебно локалне заједнице,о примени демократских принципа и поштовање 

вредности кроз практично деловање 

Задаци предмета: 

-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне заједнице. 

-разумевање и функционисање  нивоа и органа власти, 

-упознавање мера власти, 
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-упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице, 

-развијање комуникацијских вештина  неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и  изражавање мишљеања, 

-обучавање за тимски начин рада. 

- развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања. 

-кроз програмске сарджаје оствариће се потребе родитеља  и локалне заједнице 

 

Р.

бр 
Наставна тема 

Ук.бр. 

час 
Циљеви и задаци учења 

Форма и динамика провере 

остварености циљева и задатака 

Форма провере 

 

динамика 

провере  

1. 
Упознавање основних 

елемената програма 
6 

Оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне 

заједнице проширивањем знања о демократији, њеним принципима и 

вредностима кроз практично деловање. 

- разговор 
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2. 
Упознавање проблема у 

заједници 
4 

Подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне 
заједнице; 

- дијалог 

- дебата 

3. 
Избор проблема на коме 

ће се радити 
1 

- Прикупљање података:  
- разговор са родитељима, наставницима и другим члановима 

заједнице,  
- коришћење штампаних извора и информација из медија 

дијалог 

4. 
Сакупљање података о 

изабраном проблему 
8 

-  Идентификовање извора информација: упознавање са изворима 
података.  
- Упознавање са техникама и поступцима прикупљања информација: 

- дијалог 

- радионица 

5. 

Израда студије 12 

- Подела ученика на четири студијске групе: упознавање са 
деловима студије и задацима студијских група на основу "Упутстава за 
студијске групе".  

- Критеријуми за израду студије: упознавање ученика са 
мерилима за израду и процену студије.  

- Припрема за јавну презентацију: ученици се упознају са 
циљевима јавног представљања и припремају презентацију у складу са 
упутством . 
 

- дијалог 

- радионица 

- тимски рад 
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6. 

Јавна презентација 

студије 
1 

Јавно представљање: ученици пред школским жиријем и публиком 

(ученици, родитељи, наставници и други заинтересовани за решавање 

проблема) представљају свој план и одговарају аргументовано на 

постављена питања 

- дијалог 

- монолог 

7. 
Осврт на научено 4 

Ученици самостално процењују знања и вештине које су стекли током 

програма. 

- дијалог 

- квиз знања 

  

           УКУПНО 
36 

  

 

Р.  

бр. 

теме 

Садржаји 

програма 

Број 

часо 

ва 

Активности 

ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Оновни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

1. 

Упознавање 

основних 

елемената 

програма 

6 

-разговарају, 

-илуструју, 

-дискутују, 

-изводе закључке 

-подстиче на 

размишљање,слободно 

изражавање,дискутовање 

-упућује у нове технике рада 

 

-радионичарски, 

-симулацијски 

-интерактивни , 

-игровни 

-упознати ученика са најзначајнијим 

појмовимавезаним за пројекат грађанин, 

-обучавање ученика за тимски рад  

-оспособљавање за активно учешће  

у животу и раду локалне заједнице 

2. 

Први корак –

Уочавање 

проблема у 

заједници 

4 

-дискутују, 

-разговор са 

родитерљима и 

осталим 

представницима л. зај.                              

-попуњавају упитник, 

-читају штампане 

изворе 

локалнзаједноце, 

-доносе закључке 

- подстиче на 

размишљање,слободно 

изражавање,дискутовање 

-упућује у нове технике 

рада,демократске процедуре 

-подстиче развој 

комуникацијских вештина 

-радионичарски, 

-интерактивни, 

-истраживачки, 

-тимски, 

-мале групе, 

-игра улога 

-слободно размишљање и изношење 

 размишљања о отвореним питањима и 

проблемима које су сами 

идентификовали у локалној средини као 

значајне, 

-упознавање  права и 

одговорностиграђана на нивоу локалне 

заједнице, 

-разумевање функционисања нивоа и 

органа власти, 

-упознавање мера власти 
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3. 

Други корак –

избор 

проблема 

1 

-процењују прикупљене 

податке, 

-дискутују, 

-бирају 

заједничкипроблем 

-подстицање на слободно 

изношење става и 

изражавање идеја 

-радионичарски, 

-групни, 

-тимски 

-Слободно, демократско изражавање 

сопствених идеја, 

-учење преузимања одговорности за 

сопствене одлуке 

4. 

Трећи корак – 

Сакупљање 

података о 

изабраном 

проблему 

8 

-сакупљају 

информације, 

-праве упитнике, 

-одлазе на терен 

-истражују, 

-разговарају 

-подтицање на креативно 

мишљење и припремање 

ученика за различите 

ситуације 

-радионичарски, 

-тиски рад, 

-истраживачки рад, 

-групни, 

-интерактивни ,       

-унапређење комуникацијских вештина у 

различитим социјалним ситуацијама 

-развијање способности критичког 

мишљења, аргументовања и залагања 

за сопствене ставове 

5. 
Четврти корак –

Израда студије 
12 

-разврставају 

прикупљени материјал, 

-дискутују,                                          

- израђују пано 

- подстиче на 

размишљање,слободно 

изражавање,дискутовање 

-упућује у нове технике 

рада,демократске процедуре 

-подстиче развој 

комуникацијских вештина 

-радионичарски, 

-интерактивни, 

-игровни, 

-улоге, 

-тимски рад, 

-кооперативни рад, 

-'' мозгалица'', 

-групна дискусија 

-обучавање за рад у групи и тиму, 

-  да науче како мисле-раде, 

-да самостално и активно учествују у 

свим активностима и преузетим 

одговорностима 

6. 

Пети корак –

Јавна 

презентација 

студије 

1 

-презентују, 

-одговарају на питања, 

-бране своје ставове, 

-изводе закључке 

-подстицање на слободно 

изражавање 

-симулативни, 

-самосталан рад 

-боље разумевање нових и непознатих 

ситуација   

-упознавање свих структура са 

оствареним резултатима програма 

7. 

Шести корак –

Осврт на 

научено 

4 

-разговарају, 

-процењују, 

-закључују 

-подстиче развој комуникац. 

вештина и критичког 

мишљења 

-интерактивни, 

демонстративни, 

-игровни 

Оспособљавање да самостално 

процене,  искуства  и вештине које су 

стекли  током програма 

 

 

 

 

 

Начин остваривања програма (методе и технике) 
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Циљ програма грађанског васпитања за 6. разред је оспособљавање ученика за активно и одговорно учешће у животу друштва проширивањем практичних 

знања о демократији , њеним принципима и вредностима. Фокус програма грађанског васпитања је школа и учешће ученика у школском животу. Програмске 

садржаје би требало реализовати тако да се ученицима омогуће: слобода изражавања мишљења и ставова о отвореним питањима и питањима које су сами 

идентификиовали као значајна као и уважавање потреба локалне заједнице.  Разумевање и разматрање различитих мера које се у школи предузимају у 

циљу решавања проблема; Унапређење вештина комуникације у различитим социјалним ситуацијама; Развијање способности критичког мишљења, 

аргументовања и залагања за сопствене ставове. 

Реализација програма се заснива на коришћењу интерактивних и истраживачких метода рада. 

Интерактивни учење подразумева сложен процес сазнања какав се одвија у аутентичним животним околностима и води једном целовитом искуственом 

доживљају. У интерактивном процесу учења остварује се сарадња између наставника и ученика, и то у облику заједничке конструкције нових знања. Код 

овог начина то се постиже кроз планирано, вољно и временски скраћено пролажење лључних фаза оваквог учења: 

-ученици се најпре уводе у контекст теме којом ћелимо да се бавимо 

-креира се ситуација која свима омогућава да активно учествују у истраживању и изналажењу решења за постављени проблем 

-кроз дискусију се размењује, прецизира и обликује искуство 

-успоставља се веза са постојећим знањима и праве се различите генерализације 

Ученици активно и равноправно учествују у свим активностима.Улога наставника је да иницира и одржава двосмерну комуникацију са ученицима , да 

подстиче изношење нових запажања и мишљења, као и да креира атмосферу на часу погодну за размену аргумената. У том смислу, интерактивни метод 

рада би трбало да се одвија кроз следеће форме: кооперативни рад наставник-ученици, кооперативни рад у малим групама ученика, тимски рад. 

Кооперативни рад наставник-ученици полази од претпоставке да ученици поседују одређене знања из ван школског животног искуства и да кроз партнерску 

интеракцију са наставником изграђују нова знања. Главне активности наставника у овој форми рада су: осмишљавање ситуације учења код увођења нових 

појмова. 

Кооперативни рад у малим групама ученика је потребно користити да би се у процесу учења користиле предности различитости међу ученицима, квалитету 

и врсти знања и нивоу сазнајне развијености. Ученике је потребно поделити у мале групе тако да у свакој буде заступљено што више различитости. 

Тимски рад је посебан облик рада у малим групама чија је специфичност подела међу члановима тима, тако да свако обавља само одређени вид активности, 

а сви заједно доприносе решењу проблема на коме раде. Активности наставника су да организује и ненаметљиво усмерава процес рада. 

Најпогодније технике за постизање интерактивности су: мозгалица или мождана олуја, различити облици групне дискусије, симулације и играње улога. 

Мозгалица је техника помоћу које се стимулише осмишљавање нових идеја. Код примене ове технике важно је да се поштују правила, подстиче наставјање 

нових идеја: не дозвољава се критика у току изношења нових идеја; свако од ученика слободно износи нове идеје; све идеје се бележе онако како су 

саопштене. 

Групна дискусија би требало да се води о темама које су задате у неком прикладном облику који упућује на припрему за тему. Прикупљање информација на 

терену, трагање за информацијама у одговарајућој документацији у локалној средини; преглед и прикупљање података из медијских записа. Важни задаци 

наставника су да сваком ученику осигура несметано саопштвање гледишта и да води рачуна о времену, како би сви који желе могли да дискутују и да на 
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крају дискусије направи кратак резиме. У процесу дискусије требало би инсистеирати на аргументованом изношењу ставова  и не стварати атмосферу 

победника и побеђених. 

Симулације и играње улога су веома корисне технике за припремање ученика за различите ситуације са којим нису имали прилике да се суоче као што су 

разговори са представницима школе, различитих организација, институција и локалне власти. Ове технике су корисне за боље разумевање нових и 

непознатих ситуација и за ублажавање страха од непознатог, као ометајућег фактора у различитим приликама јавног настуапа.  

Истраживачки метод подразумева да ученици добију одговарајуће инструкције како би самостално, у паровима или малим групама у учионици или ван ње 

прикупили различите информације непоходне за израду пројекта. Активности наставника су пресудне у припремној фази у којој би он требало да 

коришћењем одговарајућих интерактивних техника упути ученике где и како би требало да трагају за подацима и како да комуницирају са особама од којих 

могу да добију помоћ. На крају презентације наставник даје своје коментаре који су позитивни интонирани и указује на оно што би требало поправити. 

У току рада улога наставника је да: 

-мотивише ученике за рад 

-организује наставу тако што ће поставити циљеве рада, планирати садржаје, средства и опрему, методе рада и време потребно за реализацију; 

-развија и одржава партнерску омуникацију са ученицима, тако што ће постављати питања, захтеве и давати своје мишљење, тражити повратне 

информације; 

-уважава и реагује на потребе групе и појединца,дели одговорност и демократски управља разредом 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК - РУСКИ ЈЕЗИК 
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Циљ учења Страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика 
оспособи за основну усмену и писану комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном 
наслеђу. 
 
Годишњи фонд часова 72 

   

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 
да: 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

(у комуникативним функцијама) 

разуме краће текстове који се односе на 
поздрављање, представљање и тражење/ 
давање информација личне природе; 
поздрави и отпоздрави, представи себе и 
другог користећи једноставна језичка 
средства; 
постави и одговори на једноставна питања 
личне природе; 
у неколико везаних исказа саопшти 
информације о себи и другима;– разуме 
једноставан опис особа, биљака, животиња, 
предмета, појaва или места; 
опише карактеристике бића, предмета, појава 
и места користећи једноставна језичка 
средства; 
разуме једноставне предлоге и одговори на 
њих; 
упути једноставан предлог; 
пружи одговарајући изговор или одговарајуће 
оправдање; 
разуме једноставне молбе и захтеве и реагује 
на њих; 
упути једноставне молбе и захтеве; 
затражи и пружи кратко обавештење; 
захвали се и извини се користећи једноставна 
језичка средства; 
саопшти кратку поруку којом се захваљује; 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 

И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 
ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ И 
ДРУГИМА 

Слушање и читање краћих, једноставних текстова који се односе на 
поздрављање, представљање и тражење/ давање информација личне 
природе; реаговање на усмени или писани импулс саговорника и 
иницирање комуникације; усмено и писано давање информације о себи и 
другима; усмено и писано тражење информације о другима. 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 
ПРЕДМЕТА, ПОЈАВА И МЕСТА 

Слушање и читање једноставних описа бића, предмета, појава и места; 
усмено и писано описивање бића, предмета, појава и места. 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ 

НА ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

Слушање и читање једноставних текстова који садрже предлоге; усмено 
и писано договарање око предлога за учешће у заједничкој активности; 
писање позива за заједничку активност (нпр. прославу рођендана, 
спортску активност и сл.); прихватање/одбијање предлога, усмено или 
писано, уз поштовање основних норми учтивости и давање одговарајућег 
оправдања. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МОЛБИ, ЗАХТЕВА, 
ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВИЊЕЊА, 
ЧЕСТИТАЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 

Слушање и читање једноставнијих исказа којима се нуди/тражи помоћ, 
услуга, обавештење или се изражава жеља, извињење, захвалност; 
усмено и писано тражење и давање обавештења; усмено и писано 
упућивање молбе за помоћ/услугу и реаговање на њу; усмено и писано 
изражавање захвалности и извињења. 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 
УПУТСТАВА 

Слушање и читање текстова који садрже једноставнија упутства (нпр. за 
наставну активност, за компјутерску или обичну игру, за употребу 
апарата/апликација, рецепт за прављење јела и сл.) са визуелном 
подршком и без ње; усмено давање једноставних упутстава уз адекватну 
гестикулацију или без ње; писано давање једноставних упутстава. 

УПУЋИВАЊЕ 

ЧЕСТИТКИ И 

Слушање и читање једноставних текстова у којима се честитају празници, 
рођендани и значајни догађаји или се изражава жаљење; реаговање на 
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разуме и следи једноставна упутства у вези с 
уобичајеним ситуацијама из свакодневног 
живота; 
даје једноставна упутства из домена 
свакодневног живота и личних интересовања; 
разуме честитку и одговори на њу; 
упути пригодну честитку; 
разуме једноставне текстове у којима се 
описују сталне, уобичајене и тренутне радње; 
размени информације које се односе на опис 
догађаја и радњи у садашњости; 
опише сталне, уобичајене и тренутне догађаје/ 
активности користећи неколико везаних 
исказа; 
разуме краће текстове у којима се описују 
догађаји у прошлости; 
размени информације у вези са догађајима у 
прошлости; 
опише у неколико краћих, везаних исказа 
догађај из прошлости; 
разуме планове и намере и реагује на њих; 
размени једноставне исказе у вези са својим и 
туђим плановима и намерама; 
саопшти шта он/она или неко други планира, 
намерава; 
разуме свакодневне изразе у вези са 
непосредним и конкретним жељама, 
потребама, осетима и осећањима и реагује на 
њих; 
изрази основне жеље, потребе, осете и 
осећања користећи једноставна језичка 
средства; 
разуме једноставна питања која се односе на 
положај предмета и бића у простору и правац 
кретања, и одговори на њих; 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ЗАХВАЛНОСТИ 

упућену честитку у усменом и писаном облику; упућивање пригодних 
честитки у усменом и писаном облику. 

ОПИСИВАЊЕ 

ДОГАЂАЈА И РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 

Слушање и читање описа у вези са сталним, уобичајеним и тренутним 
догађајима, активностима и способностима; тражење и давање 
информација о сталним, уобичајеним и тренутним догађајима, 
активностима и способностима, у усменом и писаном облику; усмено и 
писано давање краћих описа о сталним, уобичајеним и тренутним 
догађајима, активностима и способностима. 

ОПИСИВАЊЕ 

ДОГАЂАЈА И РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 

Слушање и читање једноставних текстова у којима се описују догађаји и 
активности у прошлости; усмено и писано описивање догађаја и 
активности у прошлости. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПЛАНОВА И 
НАМЕРА 

Слушање и читање исказа у вези са потребама, осетима и осећањима; 
усмено и писано договарање у вези са задовољавањем потреба; усмено 
и писано исказивање интересовања за туђа осећања; усмено и писано 
исказивање својих осећања и реаговање на туђа. 
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разуме обавештења о положају предмета и 
бића у простору и правцу кретања; 
опише специфичније просторне односе и 
величине једноставним, везаним исказима; 
разуме једноставна обавештења о 
хронолошком времену и метеоролошким 
приликама; 
тражи и даје информације о хронолошком 
времену и метеоролошким приликама 
користећи једноставна језичка средства; 
опише дневни/недељни распоред активности; 
разуме једноставне изразе који се односе на 
поседовање и припадност; 
формулише једноставне исказе који се односе 
на поседовање и припадност; 
пита и каже шта неко има/нема и чије је нешто; 
разуме једноставне исказе који се односе на 
описивање интересовања, изражавање 
допадања и недопадања и реагује на њих; 
опише своја и туђа интересовања и изрази 
допадање и недопадање уз једноставно 
образложење; 
разуме једноставне изразе који се односе на 
количину нечега;– пита и саопшти колико 
нечега има/нема, користећи једноставна 
језичка средства; 
пита/каже/израчуна колико нешто кошта; 
састави списак за куповину; 
на једноставан начин затражи артикле у 
продавници и наручи јело и/или пиће у 
ресторану; 
изрази количину у најшире заступљеним 
мерама (грами, килограми...). 

  ИСКАЗИВАЊЕ 

ПРОСТОРНИХ ОДНОСА И 
ВЕЛИЧИНА 

Слушање и читање краћих и једноставних текстова у вези са просторним 
односима и величинама уз визуелну подршку или без ње; усмено и писано 
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 ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ – ДРУГИ ЦИКЛУС 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда другог циклуса основног образовања и васпитања – у сваком наредном разреду 
обнавља се, а затим проширује фонд лингвистичких знања, навика и умења и екстралингвистичких представа везаних за конкретну тему. Наставници бирају 
и обрађују теме у складу са узрастом и интересовањима ученика, њиховим потребама и савременим токовима у настави страних језика, тако да свака тема 
представља одређени ситуацијски комплекс. 
Лични идентитет. 
Породица и уже друштвено окружење (пријатељи, комшије, наставници итд.). 3) Географске особености. 
Србија – моја домовина. 
Становање – форме, навике. 
Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине, еколошка свест. 
Историја, временско искуство и доживљај времена (прошлост – садашњост – будућност). 
Школа, школски живот, школски систем, образовање и васпитање. 
Професионални живот (изабрана – будућа струка), планови везани за будуће занимање. 
Млади – деца и омладина. 
Животни циклуси. 
Здравље, хигијена, превентива болести, лечење. 
Емоције, љубав, партнерски и други међуљудски односи. 

размењивање информација у вези са просторним односима и 
величинама; усмено и писано описивање просторних односа и величина. 

  

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА 

Слушање и читање једноставних текстова у вези са хронолошким 
временом, метеоролошким приликама и климатским условима; усмено и 
писано тражење и давање информација о времену дешавања неке 
активности, метеоролошким приликама и климатским условима. 

  
ИЗРАЖАВАЊЕ 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 
ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

Слушање и читање једноставних текстова у вези с нечијим 
интересовањима, хобијима, активностима и стварима које му/јој се 
свиђају/не свиђају; размена информација у вези са својим и туђим 
интересовањима, хобијима, активностима и стварима које му/јој се 
допадају/не допадају; усмено и писано описивање интересовања, хобија, 
активности и ствари које му/јој се допадају/не допадају. 

  

ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНЕ, БРОЈЕВА И ЦЕНА 

Слушање и читање једноставних текстова који говоре о количини нечега; 
усмено и писано постављање питања и давање одговора у вези са 
количином; слушање и читање текстова на теме куповине и поруџбине у 
ресторану; играње улога ради симулације ситуација у којима се нешто 
купује, наручује; писање списка за куповину; размена информација о 
ценама производа и рачунање цена; изражавање количине у мерама. 
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Транспорт и превозна средства. 
Клима и временске прилике. 
Наука и истраживања. 
Уметност (нарочито модерна књижевност за младе; савремена музика). 
Духовни живот; норме и вредности (етички и верски принципи); ставови, стереотипи, предрасуде, толеранција и емпатија; брига о другоме. 
Обичаји и традиција,фолклор, прославе (рођендани, празници). 
Слободно време – забава, разонода, хобији. 
Исхрана и гастрономске навике. 
Путовања. 
Мода и облачење. 
Спорт. 
Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања и опхођења. 
Медији, масмедији, интернет и друштвене мреже. 
Живот у иностранству, контакти са странцима, ксенофобија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комуникативна функција Језички садржаји 
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ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 
ДРУГИХ 

И ТРАЖЕЊЕ/ДАВАЊЕ 
ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ 
И ДРУГИМА 

Здравствуй/те! Привет! Как тебя зовут? Меня зовут Елена. Как твоя фамилия?Моя фамилия Петров. 
Ты откуда? Я из Москвы, а ты? Я из Сербии, из Белграда. 
 Сколько тебе лет? Мне 12 лет. Я родился /родилась 17 марта. 
На какой улице ты живёшь? Я живу на улице Школьная, дом 13, квартира 11. На каком этаже? На втором. 
У тебя есть имейл? 

Это моя семья – маму зовут Мария, папу Виктор, сестру Ирина, а брата Иван. 
В каком классе ты учишься? Как зовут твою учительницу? Мою учительницу зовут Анна Ивановна. Это мой друг Саша, 
а это моя подруга Лена, они мои одноклассники. 
Какие школьные предметы ты любишь? Ты занимаешься спортом? Я занимаюсь футболом, тренируюсь три раза в 
неделю. Пока! 
Презент повратних глагола: учиться, заниматься, 
Презент глагола са суфиксом -ОВА-, -ЕВА-: рисовать, танцевать, тренироваться. 
Презент глагола жить. 
Конструкције за изражавање посесивности личним заменицама: у + ген (у меня, у тебя, у него, у неё, у нас, у вас, у них). 
Род именица, номинатив једнине и множине. 
(Интер)културни садржаји: Општеприхваћене норме понашања, учтивости; имена, патроними, презимена; представљање, 
степени сродства; нумерисање спратова. 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 
ПОЈАВА И МЕСТА 

Он высокий и стройный. У него/неё голубые глаза и светлые волосы. Какой у тебя рост? Какие у тебя глаза?А у твоей 
подруги? Что надела Лена? Она надела зелёную юбку, блузку в полоску и чёрный свитер. 
Моя сестра маленькая – моложе меня на 3 года, но умная и трудолюбивая. 
У меня котёнок, маленький, белый, пушистый. 
Моя родина – Сербия. Белград столица Сербии, он меньше Москвы. В нём много достопримечательностей. Москва – 
столица России. Санкт-Петербург − северная столица России. 
Придеви. Род, број и слагање с именицама. 
Присвојне заменице: мой, твой, наш, ваш, их. Слагање с именицама. 
Конструкције за изражавање посесивности: у+ген (у меня, у тебя, у него, у неё, у нас, у вас, у них). 
Прост компаратив фреквентних придева/прилога: больше, меньше, лучше, моложе, старше. Неконгруентни атрибут 
изражен акузативом са предлогом в: блузка в полоску. 
Прошло време фреквентних глагола. 
(Интер)културни садржаји: најважније географске карактеристике Русије, градови и њихове знаменитости. 
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ПОЗИВ НА РЕАГОВАЊЕ И 
ПОЗИВ 

НА УЧЕШЋЕ У 
ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ 

Я хочу пригласить тебя на Новый год/вечеринку. Вечеринка у меня дома. Папа, разреши нам пригласить всех 
однклассников! Ну, ладно, пусть все придут. 
У меня к тебе просьба. 
Спасибо за приглашение, я обязательно приду. Завтра, к сожалению не смогу. Извини, но я не смогу прийти. День 
рождения, к сожалению, без меня. 
Давай играть в баскетбол! Поиграем вместе? Пусть Саша играет в футбол. 
Давай пойдём в кино завтра! Где встречаемся? Около метро. Во сколько? В пять. Он согласен (согласна; согласны). Они 
не против? 

Заповедни начин: прво лице множине (с речцом давай и без ње): Поиграем вместе! Давай поиграем вместе! Давай играть 
вместе!; треће лице једнине/множине: Пусть Саша играет! 
Упитни искази без упитне речи. Интонација. 
Предлошко-падежне конструкције (у, около, без+ген.; к+дат; в, на +акуз; с, за+инстр; на+лок). Модалне конструкције (личне 
и безличне): мне надо; я должен/должна. 
(Интер)културни садржаји: разонода; прикладно позивање и прихватање/одбијање позива. 

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 
ЗАХТЕВА, 
ОБАВЕШТЕЊА 
ИЗВИЊЕЊАИ 
ЗАХВАЛНОСТИ 

Тебе помочь? Нет, спасибо. Да, пожалуйста. Что тебе нужно? 

Тебе нужна ручка? Нет, у меня есть. 
Ты хочешь апельсин? Хочу, спасибо. 
Здесь можно фотографировать? 

Передай, пожалуйста, соль. Конечно, вот она. Спасибо огромное! Не за что. Ничего. Извини(те), можно вопрос? 

Садашње време глагола хотеть. 
Предикатив можно. 
Интонација упитних исказа без упитне речи. 
(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације, дружење и пријатељски односи. 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 
УПУТСТАВА 

Переведи и сравни! Обрати внимание! 
Обведи кружком букву правильного ответа. 
Составь предложения! Постарайтесь угадать! 
Прочитай стихи! 
Закрой глаза! 
Расскажи о себе! 
Пропусти один ход! Иди два хода вперёд/назад. 
Возьми яблоко, нарежь его на ломтики! Налей воду в кастрюлю! Свари пельмени! По газонам не ходить! В обуви не 
входить! Осторожно! Двери закрываются! 
Заповедни начин. 
  
(Интер)културни садржаји: поштовање правила понашања. 
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УПУЋИВАЊЕ ЧЕСТИТКИ 
И ИЗРАЖАВАЊЕ 
ЗАХВАЛНОСТИ 

С праздником! 
Поздравляю тебя с днём рождения! Желаю тебе здоровья, счастья и удачи! Всего хорошего! 
С Новым годом, с новым счастьем! 
С Рождеством! Счастливо! Тебе/вам тоже всего хорошего. 
Поздравляю с успехом! 
С приездом! Добро пожаловать! 
С Днём победы! С Восьмым марта! 
Спасибо тебе за твою любовь. Целую тебя крепко! 
Садашње и прошло време глагола. 
Глаголи хотеть, желать/пожелать кому что, поздравить (кого с чем). 
(Интер)културни садржаји: значајни празници и догађаји и начин обележавања; честитање. 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА 
И РАДЊЕ У 
САДАШЊОСТИ 

Я живу на втором этаже. Ты живёшь в одноэтажном или многоэтажном доме? 

У меня брат и сестра. Они не ходят в школу. 
Что ты делаешь по воскресеньям? Во сколько ты ложишься спать вечером? 

У него в комнате беспорядок. 
Они сейчас завтракают. Что ты обычно ешь на завтрак? 

Обычно я в школу езжу на автобусе. 
Каждый день я хожу на тренировки по баскетболу. После школы я гуляю с собакой. Я хорошо знаю математику. 
Он умеет играть на гитаре? 

Ты можешь позвонить мне сегодня вечером? Я позвоню тебе после ужина. Когда и где мы встретимся? 

Папа стоит в пробке. 
Я хорошо плаваю. 
Моя маленькая сестрёнка ещё не ходит. 
Мы едем на экскурсию! Не могу дождаться! 
Глаголи кретања (садашње време): идти/ходить, ехать/ездить, лететь/летать, плыть/плавать. 
Будуће време. 
Прилози за време: утром, днём, вечером, ночью, весной, осенью. Садашње време глагола есть и пить. 
(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи – наставне и ваннаставне активности; распусти и путовања. 
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ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА 
И РАДЊЕ У ПРОШЛОСТИ 

Как ты провёл свои летние/зимние каникулы? Как ты провёл выходные? Что ты выучил на уроках русского языка? 

Где ты был в прошлую среду в пять часов? Я был дома. 
Ты смотрела вчера фильм? Во сколько начался фильм? Я не смотрел телевизор вчера. 
Ты ездил к бабушке? 

По телевизору показывали мой любимый сериал. 
В пять лет я умел плавать. 
Мы побежали к реке. 
Сегодня утром дедушка носил дрова в сарай. 
Я привёз из Москвы книгу для тебя. Пушкин родился в Москве. 
Прошло време фреквентних повратних и неповратних глагола. 
Прилози за време: вчера, сегодня, утром, вечером, ночью... 
Глаголи кретања (прошло време): 
идти/ходить, ехать/ездить, лететь/летать, плыть/плавать, бежать/бегать, нести/носить, вести/водить, 
везти/возить. Префиксални глаголи кретања. 
Интонација упитних исказа без упитне речи. 
(Интер)културни садржаји: живот некад и сад. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПЛАНОВА 
И НАМЕРА 

< 

 

Кључни појмови садржаја: комуникативни приступ, функционална употреба језика, интеркултурност. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм наставе и учења оријентисан на исходе, наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да 

контекстуализује програм према потребама конкретног одељења, имајући у виду састав одељења и карактеристике ученика, техничке услове, наставна 

средства и медије којима школа располаже, уџбенике и друге наставне материјале, као и ресурсе и могућности локалне средине у којој се школа налази. 

Полазећи од датих исхода, комуникативних функција и препоручених језичких активности, наставник креира свој годишњи (глобални) план рада на основу 

кога ће касније развити оперативне планове. Исходи су дефинисани за крај разреда и усмеравају наставника да их операционализује на нивоу једне или 

више наставних јединица имајући у виду ниво постигнућа ученика. Исходи се разликују, тако да се неки могу лакше и брже остварити, док је за већину исхода 
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потребно више времена, различитих активности и начина рада. У фази планирања наставе и учења веома је важно имати у виду да је уџбеник наставно 

средство које не одређује садржаје предмета и зато се садржајима у уџбенику приступа селективно и у складу са предвиђеним исходима. С обзиром на то 

да уџбеник није једини извор знања, наставник треба да упути ученике на друге изворе информисања и стицања знања и вештина.  

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм усмерен ка исходима указује на то шта је ученик у процесу комуникације у стању да разуме и продукује. Структуриран је тако да наставника 

постепено води од исхода, преко комуникативне функције као области, до препоручених језичких активности и садржаја у комуникативним функцијама. 

Применом оваквог приступа у настави страних језика, ученик се оспособљава да комуницира и користи језик у свакодневном животу, у приватном, јавном 

или образовном домену. Овај приступ подразумева уважавање следећих ставова: 

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 треба да буде сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе; 

битно је значење језичке поруке; 

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

настава се заснива и на социјалној интеракцији с циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала; рад у учионици и ван ње спроводи се путем 

групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора (интернет, дечији часописи, проспекти и аудио 

материјал) као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; 

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

сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без детаљних граматичких 

објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном 

контексту. 

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

усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

поимање програма наставе и учења као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности; 

наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

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

уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала; 

учионица је 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. 

Технике/активности 

Током часа се препоручује динамично смењивање техника/ активности које не би требало да трају дуже од 15 минута. 
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Слушање и реаговање на команде наставника на страном језику или са аудио записа (слушај, пиши, повежи, одреди али и активности у вези са радом у 

учионици: цртај, сеци, боји, отвори/ затвори свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.). 

Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.). 

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и 

нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.). 

Игре примерене узрасту. 

Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...). 

Решавање „проблем-ситуација” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом или, пак, именовање наслова. 

Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (планирање различитих активности, извештај/дневник са путовања, рекламни плакат, програм 

приредбе или неке друге манифестације). 

Разумевање писаног језика: 

уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, глаголско време, лице...); 

препознавање везе између група слова и гласова; 

одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор; 

извршавање прочитаних упутстава и наредби. 

Писмено изражавање: 

повезивање гласова и групе слова; 

замењивање речи цртежом или сликом; 

проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење „уљеза”, осмосмерке, укрштене речи, и слично); 

повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама; 

попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за пртљаг); 

писање честитки и разгледница;– писање краћих текстова. 

Увођење дечје књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз. 

Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године. 

Стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина 

С обзиром на то да се исходи остварују преко језичких вештина, важно је да се оне у настави страних језика перманентно и истовремено увежбавају. Само 

тако ученици могу да стекну језичке компетенције које су у складу са задатим циљем. Стога је важно развијати стратегије за унапређивање и увежбавање 

језичких вештина. 

Слушање 
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Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног значења усменог текста; поред способности да разазнаје фонолошке и 

лексичке јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање ученик треба да поседује и следеће компетенције: 

дискурзивну (о врстама и карактеристикама текстова и канала преношења порука),  

референцијалну (о темама о којима је реч) и  

социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима формулисања одређених говорних функција и др.).  

Тежина задатака у вези са разумевањем говора, зависи од више чинилаца:  

од личних особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет когнитивне обраде,  

од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст,  

од особина онога ко говори,  

од намера с којима говори,  

од контекста и околности – повољних и неповољних – у којима се слушање и разумевање остварују,  

од карактеристика и врсте текста који се слуша, итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку активност у оквиру програма предвиђена је, стога, на више равни. Посебно су 

релевантне следеће:  

присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање сматрају се они усмени текстови који су праћени визуелним елементима због 

обиља контекстуалних информација које се аутоматски уписују у дуготрајну меморију, остављајући пажњи могућност да се усредсреди на друге појединости);  

дужина усменог текста;  

брзина говора;  

јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора;  

познавање теме;  

могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

Читање 

Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке вештине. Том приликом читалац прима и обрађује тј. декодира писани 

текст једног или више аутора и проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир одређене факторе који утичу на процес читања, а то 

су карактеристике читалаца, њихови интереси и мотивација као и намере, карактеристике текста који се чита, стратегије које читаоци користе, као и захтеви 

ситуације у којој се чита. 

На основу намере читаоца, разликујемо следеће врсте читања: 

читање ради усмеравања; 

читање ради информисаности; 

читање ради праћења упутстава;– читање ради задовољства. 

Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо разумели:  

глобалну информацију; 
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посебну информацију, 

потпуну информацију; 

скривено значење одређене поруке. 

Писање 

Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише догађаје, осећања и реакције, пренесе поруке и изрази ставове, као и да 

резимира садржај различитих порука (из медија, књижевних и уметничких текстова, итд.), води белешке, сачини презентације и слично. 

Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: познавања лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета 

когнитивне обраде, мотивације, способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине текста. 

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких структура од лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички 

ниво подразумева циклично понављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која садржи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне 

способности. За ову језичку активност, у оквиру програма, предвиђена је прогресија на више равни. Посебно су релевантне следеће: 

теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни догађаји и разни аспекти из друштвено-културног контекста, као и теме у вези 

са различитим наставним предметима); 

текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, личне белешке); 

лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите функционалне аспекте као што су описивање људи и догађаја у различитим 

временским контекстима, да изрази претпоставке, сумњу, захвалност и слично у приватном, јавном и образовном домену); 

степен самосталности ученика (од вођеног/усмераваног писања, у коме се ученицима олакшава писање конкретним задацима и упутствима, до самосталног 

писања). 

Говор 

Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога да ли је у функцији монолошког излагања, при чему говорник 

саопштава, обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у функцији интеракције, када се размењују информације између два 

или више саговорника са одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током дијалога. 

Активности монолошке говорне продукције су: 

јавно обраћање (саопштења, давање упутстава и информација); 

излагање пред публиком (предавања, презентације, репортаже, извештавање и коментари о неким догађајима и сл.) 

Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: – читањем писаног текста пред публиком; 

спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, дијаграма, цртежа и др.  

реализацијом увежбане улоге или певањем.  

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних стратегија, као и когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и 

давање речи, договарање, усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) 

које су у функцији што успешнијег остваривања интеракције. Интеракција се може реализовати кроз низ активности, на пример:  

размену информација,  
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спонтану конверзацију,  

неформалну или формалну дискусију, дебату,  

интервју или преговарање, заједничко планирање и сарадњу. 

Социокултурна компетенција и медијација 

Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања (компетенција) која се примењују у низу језичких активности у два основна 

језичка медијума (писаном и усменом) и уз примену свих других језичких активности (разумевање говора, говор и интеракција, писање и разумевање писаног 

текста). Дакле, представљају веома сложене категорије које су присутне у свим аспектима наставног процеса и процеса учења.  

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о сличностима и разликама између културних и комуникативних модела 

сопствене говорне заједнице и заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, у зависности од нивоа општих језичких компетенција, крећу од познавања 

основних комуникативних принципа у свакодневној комуникацији (основни функционални стилови и регистри), до познавања карактеристика различитих 

домена језичке употребе (приватни, јавни и образовни), паралингвистичких елемената, и елемената културе/култура заједница чији језик учи. Наведена 

знања потребна су за компетентну, успешну комуникацију у конкретним комуникативним активностима на циљном језику.  

Посебан аспект социокултурне компетенције представља интеркултурна компетенција, која подразумева развој свести о другом и другачијем, познавање 

и разумевање сличности и разлика између светова, односно говорних заједница, у којима се ученик креће. Интеркултурна компетенција такође подразумева 

и развијање толеранције и позитивног става према индивидуалним и колективним карактеристикама говорника других језика, припадника других култура 

које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене, то јест, развој интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура 

и развијање способности за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 

Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено мишљење, већ функционише као посредник између особа које нису у стању 

да се директно споразумевају. Медијација може бити усмена и писана, и укључује сажимање и резимирање текста и превођење. Превођење се у овом 

програму третира као посебна језичка активност која никако не треба да се користи као техника за усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног 

комуникативном наставом. Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења помоћних средстава (речника, приручника, информационих 

технологија, итд.) и способност изналажења структуралних и језичких еквивалената између језика са кога се преводи и језика на који се преводи.  

УПУТСТВО ЗА ТУМАЧЕЊЕ ГРАМАТИЧКИХ САДРЖАЈА 

Настава граматике, напоредо с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, представља један од предуслова овладавања страним 

језиком. Усвајање граматике подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код ученика, изучавање граматичких појава, 

формирање навика и умења у области граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог изграђивању и унапређивању културе говора.  

Улога граматике у процесу овладавања језиком је пре свега практична и састоји се у постављању основе за развијање комуникативне компетенције. 

Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта (функционални приступ). У процесу наставе страног језика у што већој мери треба 

укључивати оне граматичке категорије које су типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, применом основних 

правила и њиховим комбиновањем. Треба тежити томе да се граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности (слушање, 

читање, говор и писање, као и превођење), на свим нивоима учења страног језика, према јасно утврђеним циљевима, стандардима и исходима наставе 

страних језика. 
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Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за живе језике за сваки језички ниво који подразумева прогресију језичких 

структура према комуникативним циљевима: од простијег ка сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева 

граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним понављањем претходно усвојених елемената надограђују се сложеније граматичке структуре. 

Наставник има слободу да издвоји граматичке структуре које ће циклично понављати у складу са постигнућима ученика, као и потребама наставног контекста. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језика и годином учења. 

С тим у вези, уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се друге усвајају продуктивно. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник континуирано прати и вреднује не само 

постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би перманентно унапређивао наставни процес.  

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би наставници могли да планирају наставни 

процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним вредновањем. Док се 

код формативног оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови, самоевалуација, језички 

портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни тестови, тестови језичког нивоа) прецизније се процењује 

оствареност исхода или стандарда на крају одређеног временског периода (крај полугодишта, године, циклуса образовања). Формативно вредновање није 

само праћење ученичких постигнућа, већ и праћење начина рада и средство које омогућава наставнику да у току наставног процеса мења и унапређује 

процес рада. Током оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се начини на које се оно спроводи не разликује од уобичајених 

активности на часу јер се и оцењивање и вредновање сматрају саставним делом процеса наставе и учења, а не изолованим активностима које стварају 

стрес код ученика и не дају праву слику њихових постигнућа. Оцењивањем и вредновањем треба да се обезбеди напредовање ученика  у остваривању 

исхода, као и квалитет и ефикасност наставе. Сврха оцењивања треба да буде и јачање мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање њихових 

грешака. Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој слици о напредовању ученика, јачању њихових комуникативних 

компетенција, развоју вештина и способности неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих елемената као што су језичке 

вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду на 

часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати 

ученицима односно усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама активности које су примењиване на редовним часовима, као и начинима на који 

се вреднују постигнућа. Таква правила и организација процеса вредновања и оцењивања омогућавају позитивну и здраву атмосферу у наставном процесу, 

као и квалитетне међусобне односе и комуникацију на релацији ученик – наставник, као и ученик – ученик, а уједно помажу ученику да разуме важност и 

смисленост вредновања и подстичу га на преузимање одговорности за властито планирање и унапређивање процеса учења.  

 

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

1. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХОР И ОРКЕСТАР 



176 
 

РАЗРЕД: ШЕСТИ 

 

ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА:Општициљнаставеизборногпредметахор и оркестарјеразвијањеинтересовањазамузичкууметност и 

упознавањемузичкетрадиције и културесвога и другихнарода. Осталициљеви и задацису: дакодученикаразвијамузичкеспособности и 

жељузаактивниммузицирањем/певањем и суделовањем у школскимансамблима; даподстичекреативнеспособностиученика и 

смисаозаколективномузицирање; даразвијанавикеслушањамузике, подстичедоживљај и оспособљеностзаразумевањемузичкихпорука; 

даподстичестваралачкоангажовања у свиммузичкимактивностима (извођење, слушање, истраживање и стварањемузике); даразвијакритичкомишљење. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- крозсвирање и 

покретразвојасопственукоординацију и 

моторику; 

- искажесвојаосећања у токуизвођења музике; 

- примењујепринципсарадње и 

међусобногподстицања у заједничком 

музицирању; 

- учествује у школскимприредбама и 

манифестацијама. 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

- Певање, свирање и основемузичкеписмености 

Обрадити и певатинародне, дечје, уметничкепесме, 

каноне и песменаших и странихкомпозитора. 

Надечјимритмичким и 

мелодијскиминструментимаизводитипесмеодговарају

ћетежине (обнављање: целеноте, половине, 

четвртине, осмине, шеснаестине у групи и 

одговарајућихпауза; обрадаосминскетриоле и 

синкопе). Крозобрадупесамаупознати F-dur, D-dur и d-

moll лествицу;  

 

-Вербализујесвојдоживљај музике; 

- анализираслушанодело у 

односунаизвођачки састав и инструменте; 

-илуструјепримерекоришћењаплесова и 

музикепреманамени у свакодневномживоту. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

Слушативокалне, вокално-инструменталне и 

инструменталнекомпозицијенаших и 

странихкомпозитора. Посебнупажњуобратитинасоло 

и хорскупесмуузосновнеинформације о делу и 

композитору. 

 Ученикеоспособитидапрепознају и 

упознајузвукинструмента у примеримакојеслушају, 

представљатиимизглед и могућностиинструмента; 

. 

Изражавасвојеемоцијеосмишљавањеммањих

музичкихцелина; 

* комуницира у 

СTВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

 

Подстицатимузичкекреативностикрозимпровизацијун

адоступниминструментима. 
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групиимпровизујућимањемузичкецелинегласо

м,инструментомилипокретом; 

* користимогућности ИКТ 

замузичкостваралаштво. 

 

ИмпровизоватидијалогенаинструментимаОрфовогинс

трументарија.  

Стваратидечјепесме 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ;  

 

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

читање с листа једноставног ритмичког записа активира највећи број когнитивних радњи, развија дугорочно памћење, 

осетљивост за друге учеснике у музичком догађају (тзв. тимски рад, толеранција) и фине моторичке радње. Квалитетно 

музичко изражавање има значајан утицај на психу ученика, а самим тим и на капацитет и могућност свих видова 

изражавања. Уједно је важно да се кроз извођење музике, а у оквиру индивидуалних могућности ученика, подстиче и 

развијање личног стила изражавања.   

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

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

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

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

су разлике између дура и мола, а-мол лествица (природна и хармонска), појам предзнака - повисилица и разрешилица, 

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

 

 

Певање 

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

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

позваности ученика да учествује у музичком догађају. 

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

пажњу на правилну дикцију. Рад на песми почиње фрагментима. У току рада треба указати на грешке, исправити их 

колико је то могуће, па тек на крају извести композицију у целини. Наставник треба да узме у обзир гласовне могућности 

ученика преодабира песама за певање. 

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

певања и дозволити природним бојама гласа да дођу до изражаја. То се може подстакнути пратњом која укључује 
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природни инструмент (нетемперовани инструмент, као и људски глас). Такође, одређене песме ће карактерисати 

специфичан стил извођења (нпр. грлено певање). 

Свирање 

Приликом инструменталног музицирања користити ритмичке и мелодијске инструменте (Орфов инструментаријум, као и 

друге доступне инструменте). Пошто су ученици описмењени, свирање на мелодијским инструментима биће олакшано 

јер се могу користити нотни примери појединих песама које су најпре солмизационо обрађене. Примењујући принцип 

активног учешћа ученика на часу, свирањем се, поред осталог, развијају моторичке вештине, координација и опажајне 

способности 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ; 

 

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

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

ток (попут извођачког састава, темпа, начина на који је мелодија извајана, специфичних ритмичких карактеристика и сл.). 

Постепено, ови елементи музичког тока постају "константа" у процесу ученичке а/перцепције па наставник може да 

проширује опажајни капацитет код ученика усмеравајући њихову пажњу пре слушања на релевантне специфичности 

музичког дела. У контексту праисторије и антике, посебно треба обратити пажњу на везу између природе музичког тока и 

намене слушаног дела - описати специфичност одређених елемената музичког дела и звучни и карактерни ефекат који је 

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

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

дела треба да буду заступљена равноправно. Код слушања песама посебно треба обратити пажњу на везу музике и 

текста, а код инструменталних дела на извођачки састав и изражајне могућности инструмената. Елементи музичке 

писмености су у служби горе наведеног. Ученичка знања из различитих области треба повезати и ставити у функцију 

разумевања дела које су ученици слушали, подстичући креативност и критичко мишљење. 

СTВАРАЊЕ МУЗИКЕ; 

 

 

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

активностима, а резултат су креативног односа према музици. Оно подстиче музичку фантазију, обликује стваралачко 

мишљење, продубљује интересовања и доприноси трајнијем усвајању и памћењу музичких репродуктивних и 

стваралачких активности и знања.  Стваралаштво може бити заступљено кроз:   

- музичка питања и одговоре,   

- компоновање мелодије на задати текст,  

- састављање ритмичке вежбе или мелодије од понуђених мотива,   

- импровизација игре/покрета на одређену музику,   

- илустрацију доживљаја музике,   

- израду музичких инструмената (функционалних или нефункционалних),   

- музичко-истраживачки рад,   
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- осмишљавање музичких догађаја, програма и пројеката,   

- осмишљавање музичких квизова,   

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

драматизација,   

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

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

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

 

 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ 

 

Циљ и задаци 

- развијање способности ученика за опажање квалитета свих  ликовних елемената: линија, облика, боја; 

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

ликовна својства; 

- развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно мишљење; 

- развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, апримењују у раду и животу; 

- развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 

- подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа 

средине у којој ученици живе и раде; 

- стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве; 

- омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја уметности; 

- развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

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

осећајност за визуелно споразумевање и свет уобразиље у ликовним делима; 

- покажу интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости света облика: светло- тамно, облик- боја, простор, 

композиција; 

- посматрају и естетски доживљавају дела ликовне уметности; 

- развијају љубав према ликовном наслеђу; 
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- оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно- ликовних искустава у природно- друштвена научна подручја и тако развијају 

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

- развијају способност за креативно и апстрактно мишљење; 

- развијају способност сарадње и самопоуздања у тимском раду; 

- развиј 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р.бр 
Наставна 

тема 

Ук.бр. 

час 

Бр. 

час. 

Веж. 

Бр. час.  

Естетске 

анализе 

Циљеви и задаци учења 

Форма и динамика провере  

Форма 

провере  

Динамика 

провере 
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1 ЦРТАЊЕ 12 11 1 

Развијање способности ученика за опажање квалитета 

линија.Стварање услова да ученици на часовима у 

процесу реализације садржаја користе  цртачке технике 

и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна 

својства. 

Развој способности ученика за визуелно памћење и 

повезивање опажених информација као основе за 

увођење у визуелно мишљење. 

Развијање осетљивости за ликовне и визуелне 

вредности, које се стичу у настави, а примењују у раду и 

животу. 

Развијање моторичких способности ученика и навике за 

лепо писање. 

Подстицање интересовања и стварање потребе код 

ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за 

чување културних добара и естетског изгледа средине у 

којој ученици живе и раде. 

Цртање, 

сликање и 

вајање. 

Естетска 

анализа 
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2 
СЛИКАЊ

Е 
12 12 / 

Развити  способности ученика за визуелно памћење и 

повезивање опажених информација као основе за 

увођење у визуелно мишљење.  

Развити осетљивост за ликовне и визуелне вредности, 

које се стичу у настави, а примењују у раду и животу. 

Развијање осетљивости за боју. 

Упознати ученике са различитим сликарским 

материјалима. 

Створити услове за рад у амбијенту ван учионице. 

Цртање, 

сликање и 

вајање. 

Естетска 

анализа 
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3 ВАЈАЊЕ 12 11 1 

Посматрају и естетски доживљавају дела ликовне 

уметности. 

Развијају љубав према ликовном наслеђу свих 

вајарских дела и техника. 

Оспособљавају се за стваралачко преношење 

визуелно- ликовних искустава у природно- друштвена 

научна подручја и тако развијају интересовање за 

оплемењивање и заштиту природе и смисао за 

унапређивање културе живљења. 

Развијају способност за креативно и апстрактно 

мишљење; 

Развијају способност сарадње и самопоуздања у 

тимском раду. 

Подстицање ученика на самосталан истраживачки рад. 

Цртање, 

сликање и 

вајање. 

Естетска 

анализа 

 УКУПНО 36 34 2    

-  

-  

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. 12 Цртање 

- усвајање и систематизација 

изложеног градива као и 

његова практична примена 

- разговори са наставником 

(питања,дијалози,дискусије ) 

-вежбање основних цртачких 

техника 

- самосталан рад са 

наглашеном индивидуалношћу 

- рад у групама са поделом 

задатака 

- објашњавање, дискусија, 

дијалог, демонстрација 

- показивање основних 

цртачких техника 

- објашњавање и упознавање 

са основним ликовним 

елементима 

- индивидуални рад и рад у 

групама 

-Индивидуални 

-Фронтални 

-Групни 

-У пару 

 

Развијање ученикове 

способности у области 

ликовности, и визуелности, 

као и изражавања, 

распознавања и 

комбиновања различитих 

линија, развијање 

моторичких способности 

ученика и навике за лепо 

писање 
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- естетска анализа, 

самовредновање и оцењивање 

од самих ученика 

- коректуре и естетске 

анализе (заједно са 

ученицима ) 

- рад по природи (моделу) 

- посете културним 

институцијама 

(музеји,галерије 

 

2. 12 Сликање 

- вежбање основних 

сликарских техника 

- сакупљање репродукција, 

формирање збирки 

- ест. анализа и 

самовредновање 

- припрема сценографије за 

школске манифестације 

- израда паноа, плаката 

 

 

 

 

- објашњавање,разговор 

- демонстрирање 

осн.сликарских техника 

- показивање репродукција 

познатих сликара (чисте и 

замућене боје) 

- креирање вежби и њихова 

примена 

- коректуре и ест.анализе 

- рад по природи и рад из 

маште 

- посета позоришту 

 

 

 

 

 

-Индивидуални 

-Фронтални 

-Групни 

-У пару 

 

Развијање ученикове 

способности, за 

осетљивост према боји, 

пиктуралности, контрасту и 

комплементарности. 

Оспособљавају се за 

стваралачко преношење 

визуелно- ликовних 

искустава у природно- 

друштвена научна подручја 

и тако развијају 

интересовање за 

оплемењивање и заштиту 

природе и смисао за 

унапређивање културе 

живљења 

3. 12 Вајање 

- практична примена усвојеног 

градива кроз израду плитког 

рељефа и слободне скулптуре 

- самосталан рад са 

наглашеном индивидуалношћу 

у моделовању, рад у групи, 

рад у пару 

- кроз разговор и 

објашњавање упознавање 

ученика са основним 

вајарским материјалима и 

техникама 

-репродукције 2д и 3д уметн. 

дела и уочавање разлика 

-Индивидуални 

-Фронтални 

-Групни 

-У пару 

 

Развијање способности за 

уочавање и разликовање 

облика, као и њихово 

прикаѕивање. 

Развијање смисла  за  

тродимензионалност 

предмета, рељефност, 

монументалност, и 
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- примена конвексних и 

конкавних форми 

- дијалози, дискусије, естетска 

анализа и самовредновање 

- демонстрација рада у 

појединим материјалима- 

глина, глинамол… 

- индивидуални, рад у пару и 

групи са ученицима 

- рад по природи 

- коректура и естетска 

анализа 

постављање облика у 

простор, као и однос према 

културном наслеђу своје 

земље, и света. 

 

Начин остваривања програма (методе и технике рада) 

 

Настава овог изборног предмета се остварује кроз: објашњавање, дискусију, дијалог, демонстрацију основних цртачких техника, као и проширивање 

досадашњих сазнања о  основним ликовним елементима са акцентом на линији и свим њеним карактеристикама,перспективи ( жабљој, птичијој, линеарној), 

пропорцијама и односима величина. Такође ученици кроз демонстрацију упознају: технике лепог писања, употребу одговарајућег прибора и материјала, као 

и њихов значај и улогу. Наставник креира задатке- рад  по природи како би се постепено обогаћивало ликовно- графичко изражавање кроз индивидуални 

рад и рад у групама. Стално се врше коректуре и естетске анализе заједно са ученицима, а повремено посете културним институцијама (музеји,галерије). 

Користе се методе објашњавања иразговора, уз демонстрирање основних сликарских техника и материјала- врсте акварел, гваш,темпера пастели, 

комбиноване технике и врсте сликарских подлога. Примењује се илустративни метод- показивање репродукција познатих сликара ради проширивања скале 

појединих боја, креирају и примењују вежбе( рад по моделу, илустрација, стрип ) 

Посебан акценат треба ставити на рад по природи и рад из маште, разговор и објашњавање упознавање ученика са основним вајарским 

материјалима и техникама, репродукције 2д и 3д уметничких дела и уочавање разлика- конвексно, конкавно; отворено, затворено. Велики значај има 

демонстрација рада у појединим материјалима (глина, глинамол…) кроз индивидуални, рад у пару и групи са ученицима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
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Циљ наставе и учења Слободних наставних активности Чувари природе чувари природе јесте развијање пожељног понашања у складу са принципима 

одрживости,етичности и права будућих генерација на очувану животну средину,природу и биодиверзитет. 

Разред: шести 
Годишњи фонд часова: 36 часова 
 

ИСХОДИ 

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

ОБЛАСТИ/ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

-примењују образовање за заштиту и одрживост животне средине, 

-развијају вредности,ставове,вештине и понашање у складу са 

одрживим развојем, 

-развијају способност за уочавање,формулисање,анализирање и 

решавање проблема, 

-поседују иницијативу за активно учествовање и одговорност, 

-поседују потребу за личним ангажовањем у заштити и одрживости 

животне средине,природе и биодиверзитета. 

ОДРЖИВОСТ, ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И УТИЦАЈ 

ЧОВЕКА 

(2о +8в=10) 

- Узајамна повезаност живог света 

-Промене у природи и утицај човека на 

одрживост животне средине 

- Манифестација „Ноћ истраживача“ 

- Како долази јесен 

-примењују образовање за заштиту и одрживост животне средине, 

-развијају вредности,ставове,вештине и понашање у складу са 

одрживим развојем, 

-примењују рационално коришћење природних ресурса, 

-препознају изворе загађивања и уочавају последице, 

-развијају способност за уочавање,формулисање,анализирање и 

решавање проблема, 

-поседују иницијативу за активно учествовање и одговорност, 

-поседују потребу за личним 

ангажовањем у заштити и одрживости 

животне средине,природе биодиверзитета. 

ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА ОДРЖИВОСТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

(2о +12в=14) 

- Глобалне промене у животној средини и 

њихове последице 

- Понашања која не нарушавају одрживост  

животне средине 

- Израда кућица за животиње од рециклираних 

материјала 

- Зелени талас-групни рад 

-примењују образовање за заштиту и одрживост животне средине, 

-развијају вредности,ставове,вештине и понашање у складу са 

одрживим развојем, 

-знају да на основу стечених знања препознају и изаберу квалитетан и 

здрав стил живота, 

ОДГОВОРНА ОДНОС 

ПРЕМА ЗДРАВЉУ 

 (1о +5в=6) 

- Органска храна, ГМО 
- Потрошачка култура 
- Органска храна.Брза храна 
- Живот без дуванског дима 
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-развијају способност за уочавање,формулисање,анализирање и 

решавање проблема, 

-поседују иницијативу за активно учествовање и одговорност, 

-примењују образовање за заштиту и одрживост животне средине, 

-развијају вредности,ставове,вештине и понашање у складу са 

одрживим развојем, 

-развијају способност за уочавање,формулисање,анализирање и 

решавање проблема, 

-поседују иницијативу за активно учествовање и одговорност, 

-поседују потребу за личним ангажовањем у заштити и одрживости 

животне средине,природе и биодиверзитета. 

ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА 

(1о +5в=6) 

- Права и угроженост животиња-опстанак који 
зависи од човека 
- Животиње за друштво-кућни љубимци 
- Посета заштићеном природном добру 

 
Начин остваривања програма 
Наведени садржаји програма изборног предмета Чувари природе,поред основног теоријског приступа,поседују и активан приступ који је усмерен ка практичној 
реализацији заштите животне средине ван учионице,акцијама и изради малих пројеката. 
Интересовања ученика се усмеравају у покушају да самостално организују активности и реализују пројекте чувара природе. 

 

 
ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКOГ СТАРЕШИНА ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

Време реализације Садржај рада 
   

Септембар 1. Школски календар и распоред часова 

 2. Шта желим и шта могу 
 3. Безбедност деце у саобраћају - МУП 

 4. Конструктивно решавање конфликата 

 5. Солидарност и осећања која нас покрећу на поступке солидарности 

Октобар 6. Посета Градској галерији 

 7. Орална хигијена 
 8. Полиција у служби грађана - МУП 

 9. Исхрана - правилна и неправилна 
   

Новембар 10. Био сам срећан што сам тако поступио 
 11. Анализа успеха и владања на крају првог тромесечја 

 12. Правилно учење - како да учење буде игра 

 13. Насиље као негативна појава - МУП 
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Децембар 14. Радна атмосфера у одељењу 

 15. Уважавање различитости 
 16. Квиз такмичење 

 17. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола - МУП 
   

Јануар 18. Сиромашан и богат 

 19. Свети Сава - живот и дело 

 20. Сређивање педагошке документације (дневник, књижице) 
   

Фебруар 21. Светски дан очувања енергије – 14.2. 
 22. Анализа успеха и владања у првом полугодишту 
   

Март 23. Љубав у породици (поводом 8. марта) 

 24. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа - МУП 
 25. Светски дан шума – 21.3. и Светски дан воде – 22.3. 

 26. Радионица: „Невербална комуникација“ – педагог школе 
   

Април 27. Злостављање деце у породици и заједници 
 28. Анализа успеха и владања на трећем тромесечју 

 29. Превенција и заштита деце од трговине људима - МУП 

 30. Посета Народном музеју 
   

Maj 31. Реаговање у случају насилног понашања 

 32. Припреме за екскурзију 

 33. Болести зависности 
 34. Заштита од пожара - МУП 
   

Јун 35. Слободно време и шта са њим 
 36. Заштита од техничко- технолошких опасности и природних непогода - 

  МУП 
 37. Какав смо успех постигли – анализа. 
    

НАПОМЕНА : Теме у оквиру програма Основе безбедности деце ће се реализовати у договору са предавачима на месечном нивоу. 

 
 
 


