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Кадровски услови : 

Редни 

број 

Презиме и име 

наставника 
Предмет 

Фонд 

часова 

Разредно 

старешинство 

Степен 

стручне 

спреме 

Лиценца 

Разредна настава 

1. 

Ђорђевић 

Виолета 
 20 IV  VI Да 

2. Стојков Ђурђевка  20 I VI Да 

3. 
   Милованов     

      Боркица 
 19 II VII Да 

4. 
Милованов 

Јасмина 
 20 III VI Да 

5. Суњог Розалија  20 

I,III,IV(ком. 

одељење) 

Плочички рит 

VII Да 

6. 
Богдановић 

Марина 

Енглески 

језик 
10 / VII Да 

7. Костић Дејан 

Верска 

настава 

православни 

катихизис 

4 / VI Не 

 

Предметна настава 

Редни 

број 

Презиме и име 

наставника 
Предмет 

Фонд 

часова 

Разредно 

старешинство 

Степен 

стручне 

спреме 

Лиценца 

1. 
Станковић 

Ћулибрк Данијела 
Српски језик 17 / VII Да 



2. Мицић Мирјана Математика 16 VII VII Не 

3. Тот Радишић Теа 
Енглески 

језик 
8 V VII Да 

4. Сатмари Михаљ 
Ликовна 

култура 
5 / VI Да 

5. Јанић Горан 
Музичка 

култура 
5 / VII Да 

6. Крстић Никола Историја 7 / VII Не 

7. 
Спирковић 

Бранка 
Географија 6 / VII Да 

8. Николић Радован Физика 6 / VII Да 

9. Ћурчин Срђан Биологија 8 / VII Да 

10. 
Благојевић 

Јадранка 
Хемија 4 / VII Не 

11. Јанковић Ђурица 
Техника и 

технологија 
2 / VI Да 

12. Ћулафић Синиша 

Техничко и 

информатичк

о образовање 

и Техника и 

технологија 

6 / VII Да 

13. Јеремић Горан 

Физичко и 

здравствено 

васпитање, 

Физичко 

васпитање и 

изабрани 

спорт 

12 VI VII Да 

14. Јаџић Радосава 
Француски  

језик 
8 / VII Да 

15. Костић Дејан 
Верска 

настава 

православни 

4 / VI Не 



катихизис 

 

17. 

Кокора 

Александар 

Информатика 

и 

рачунарство 

4 VIII VII Не 

Директор школе: 

1. 
Јованов Петровић 

Живанка 
 VI Да 

Стручни сарадници: 

1. Бадрић Жељка Педагог ( 50 % ) VII Да 

 

2. 
Милошевић 

Мирјана 
Библиотекар ( 50 % ) VII Да 

 

У овој школској години сви ученици у матичној школи  су се определили за изборни предмет верска 

настава.  Ученици у комбинованом одељењу у Плочичком риту ( од првог до четвртог разреда) изучавају 

грађанско васпитање. 

 

Обавезни наставни предмети за први циклус су  : 

 

Ред. 

Бр. 

Обавезни  

Наст. предмет 

Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

1. Српски језик 5/180 5/180 5/180 5/180 

2. Енглески језик 2/72 2/72 2/72 2/72 

3. Математика 5/180 5/180 5/180 5/180 

4. Свет око нас 2/72 2/72 - - 

5.  Природа и друштво - - 2/72 2/72 

6. Ликовна култура 1/36 2/72 2/72 2/72 

7. Музичка култура 1/36 1/36 1/36 1/36 



8. Физичко васпитање - - 3/108 3/108 

9. Физичко и здравствено 

васпитање 

3/108 3/108 - - 

10. УКУПНО 19/684 20/720 20/720 20/720 

 

 

 

Ред. 

број 

Обавезни изборни наст. 

предмет 

Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

1. 
Верска настава / 

Грађанско васпитање 

1/36 1/36 1/36 1/36 

2.  Народна традиција - - 1/36 1/36 

3. Чувари природе - - - - 

4. Пројектна настава 1/36 1/36 / / 

 

 

 

 

Обавезни наставни предмети за други циклус су: 

 

Ред. 

Бр. 

Обавезни 

Наст. предмет 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Осми 

разред 

1. 
Српски језик и 

књижевност 
5/180 4/144 - - 

1.2 Српски језик - - 4/144 4/136 

2. Енглески језик 2/72 2/72 2/72 2/68 

3. Математика 4/144 4/144 4/144 4/136 



4. Историја 1/36 2/72 2/72 2/68 

5. Географија 1/36 2/72 2/72 2/68 

6. Физика - 2/72 2/72 2/68 

7. Биологија 2/72 2/72 2/72 2/68 

8. Хемија - - 2/72 2/68 

9. 
Техничко и информатичко 

обр. 
- - - 2/68 

10. Ликовна култура 2/72 1/36 1/36 1/34 

11. Физичко васпитање - - - 2/68 

12. Музичка култура 2/72 1/36 1/36 1/34 

13. 
Информатика и 

рачунарство 
1/36 1/36 1/36 - 

14. Техника и технологија 2/72 2/72 2/72 - 

15. 
Физичко и здравствено 

васпитање 
2/72 2/72 3/108 - 

 УКУПНО 24/864 25/900 28/1008 26/884 

   

Oбавезни изборни предмети за други циклус су : 

 

Ред. 

број 

Обавезни изборни наст. 

предмет 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Осми 

разред 

1. Верска настава  1/36 1/36 1/36 1/34 

2. Француски језик 2/72 2/72 2/72 2/68 

3. Изабрани спорт-одбојка -       - - - 

4. Изабрани спорт-кошарка - - - 1/34 

 

Остали облици образовно-васпитног рада за други циклус су: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

Број 
Изборни наст. Предмет 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Осми 

разред 

1. Физичке активности 1,5/54 1,5/54 - - 

2. 
Слободне активности 

( Чувари природе) 
1/36 1/36 - - 

3. Цртање, сликање,вајање - - 1/36 - 

4. Информатика - - - 1/36 



ДРУГИ  РАЗРЕД 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Редни 

Број 
Обавезни наставни предмети 

Недељни 

фонд часова 
Годишњи фонд часова 

1. 
Српски језик 

5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. 
Свет око нас 

2 72 

5. 
Ликовна култура 

2 72 

6. 
Музичка култура 

1 36 

7. 
Физичко и здравствено васпитање 

3 108 

 УКУПНО: 20 720 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

Редни 

број 
Изборни програм 

Недељни фонд 

часова 
Годишњи фонд часова 

1. Верска настава/ 

Грађанско васпитање 

1 36 



 

Облици образовно- васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети,изборни програми и активности 

 

 

 

Редни 

број 

Облик образовно васпитног 

рада 

Недељни фонд 

часова 
Годишњи фонд часова 

1. Редовна настава 21 756 

2. Пројектна настава 1 36 

3. .Допунска настава 1 36 

4. Настава у природи 7-10 дана годишње 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редни 

број 

 Остали облици образовно- 

васпитног рада 

Недељни фонд 

часова 
Годишњи фонд часова 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 

 

 



 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД :ДРУГИ 

Циљ наставе и учења Српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради 

правилног усменог и  

писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење 

одабраних књижевних и 

других уметничких дела из српске  и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања 

интеркултуралности 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

УТВРЂ 

ИВАЊЕ 

 

СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

 

1. 

 

УЧЕЊЕ ДРУГОГ ПИСМА / / 5 7 3 12 6 8 4 / 24 21 45 

 

2. 

 

КЊИЖЕВНОСТ 8 10 7 6 5 3 8 4 11 8 48 22 70 

 

3. 

 

ЈЕЗИК 8 9 6 2 3 2 7 2 / 1 23 17 40 

 

4. 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 5 4 2 1 1 1 1 2 5 3 4 21 25 

 

УКУПНО 

 

21 23 20 16 12 18 22 16 20 12 99 81 180 

 

Књижевност – 70 часова, Језик – 40 часова и Језичка култура 70 часова (од тога 45 часова за учење латинице).  



 

Р.Б

Р. 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА  

САДРЖАЈИ 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

 

ИСХОДИ 

 

 

1. 

 

УЧЕЊЕ ДРУГОГ 

ПИСМА 

Комуникативна 

компетенција, 

компетенција за учење, 

компетенцијазасарадњу, 

естетичка компетенција, 

дигиталнакомпетенција, 

одговоранодноспремаоко

лини, 

решавањепроблема. 

 

1СЈ.1.2.1; 1СЈ.1.3.5; 1СЈ.1.2.2; 1СЈ.1.3.1; 

1СЈ.1.3.10; 

1СЈ.1.2.5;1СЈ.1.2.6;1СЈ.1.2.8;1СЈ.1.3.2;1

СЈ.2.2.1;1СЈ.2.2.2; 1СЈ. 2.2.3; 

1СЈ.2.2.7;1СЈ.2.2.8;1СЈ.2.2.9;1СЈ.2.2.10;

1СЈ.2.3.2; 1СЈ. 2.3.9; 

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

− влада основном 

техником читања 

и писања 

латиничког 

текста; 

− пронађе 

експлицитно 

исказане 

информације у 

једноставном 

тексту 

(линеарном и 

нелинеарном);  

 

 

2. 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

ШКОЛСКА 

ЛЕКТИРА 

Поезија 
Народна песма: Да вам 

певам што истина 

није/Мишја моба 

Народна песма: Мајка 

Јова у ружи 

родила/Санак иде низ 

улицу 

Јован Јовановић 

Змај: Пролећница/Хвала 

Војислав Илић: Први 

Комуникативнакомпетен

ција, компетенција за 

учење, 

компетенцијазасарадњу, 

естетичка компетенција, 

дигиталнакомпетенција, 

решавањепроблема. 

 

1СЈ.1.5.3; 1СЈ.1.5.4;1СЈ.2.5.4; 1СЈ.2.5.5; 

1СЈ.3.5.1; 1СЈ.3.5.2; 1СЈ.3.5.3; 1СЈ.2.5.2.  
− разликује 

књижевне врсте: 

песму, причу, 

басну, бајку, 

драмски текст; 

− одреди главни 

догађај, време и 

место дешавања у 

прочитаном 

тексту; 

− одреди редослед 

догађаја у тексту; 

− уочи главне и 

споредне ликове и 



снег 

Бранко Ћопић: Огласи 

"Шумских 

новина" (одломци), Бол

есник на три спрата 

Душан Радовић: Лепо је 

све што је мало, Мама 

Драган Лукић: Школа, 

Равнотежа 

Мирослав Антић: Тајна 

Душко 

Трифуновић: Два јарца 

Григор Витез: Дохвати 

ми, тата, мјесец 

Александар Сергејевич 

Пушкин: Бајка о рибару 

и рибици (читање у 

наставцима) 

Проза 
Народна прича: Свети 

Сава, отац и син/Свети 

Сава и отац и мати са 

малим дететом 

Народна прича: Седам 

прутова 

Народна басна: Бик и 

зец/Коњ и магарац 

Доситеј 

Обрадовић: Пас и 

његова сенка/Коњ и 

магаре 

Десанка 

Максимовић: Бајка о 

лабуду 

Гроздана 

разликује њихове 

позитивне и 

негативне 

особине; 

− разликује стих и 

строфу; 

− уочи стихове који 

се римују; 

− објасни значење 

пословице и поуке 

коју уочава у 

басни; 

− наведе 

једноставне 

примере поређења 

из текстова и 

свакодневног 

живота; 

− чита текст 

поштујући 

интонацију 

реченице/стиха; 

− изражајно 

рецитује песму; 

− изводи драмске 

текстове; 

− износи своје 

мишљење о 

тексту; 

 



Олујић: Шаренорепа 

Градимир 

Стојковић: Деда Милоје 

Мирјана 

Стефановић: Златне 

рибице не праве штету 

Ђани Родари: Кад 

дедица не зна да прича 

приче 

Су Ју Ђин: Свитац 

тражи пријатеља 

Феликс 

Салтен: Бамби (одлома

к по избору) 

Драмски текстови 
Александар 

Поповић: Два писма 

Ана 

Миловановић: Слатка 

математика 

Гвидо Тартаља: Оцене 

Тоде Николетић: Шума 

живот значи 

Популарни и 

информативни 

текстови 
Избор из илустрованих 

енциклопедија и 

часописа за децу о 

значајним личностима 

српског језика, 

 књижевности и 

културе (Доситеј 

Обрадовић 

(баснописац), Никола 



Тесла (приче из 

детињства),  

знаменита завичајна 

личност и др.) 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
1. Избор из кратких 

народних умотворина 

(загонетке, пословице, 

брзалице, питалице, 

разбрајалице) 

2. Ханс Кристијан 

Андерсен: Принцеза на 

зрну грашка, Царево 

ново одело, Девојчица 

са шибицама 

3. Десанка 

Максимовић: Ако је 

веровати мојој 

баки, Прстен на 

морском дну, Бајка о 

трешњи,  

Сликарка зима, Како су 

пужу украли кућу, Три 

патуљка, Чика-

Мраз, Божић-батини 

цртежи,  

Траве говоре бакиним 

гласом, Орашчићи-

палчићи, Кћи вилиног 

коњица (три бајке по 

избору ученика) 

4. Љубивоје Ршумовић, 

избор из збирке 

песама Ма шта ми 



рече (Једног дана,  

Др,Десет љутих 

гусара, Ишли смо у 

Африку, Ако желиш 

мишице, Уторак вече 

ма шта ми рече,  

Има један, 

Телефонијада, Дете, 

Вуче вуче бубо лења, 

Вук и овца) 

5. Драгомир Ђорђевић, 

избор песама (Кад сам 

био мали, Бабе су нам 

сјајне,  

Рецепт за деду, Све су 

мајке, Ја сам био 

срећно дете, Једном 

давно ко зна када,  

Првоаприлска 

песма, Ми имамо 

машту, Тајанствена 

песма, Бити пекар то 

је сјајно, Успон једног 

лава 

 Стонога, Вештице су 

само трик) 

6. Избор из кратких 

прича за децу: Бранко 

Стевановић, Прича из 

ормана, Весна 

Видојевић Гајевић,  

Бркљача, Дејан 

Алексић, Једном је 

један дечко зевнуо. 

Књижевни појмови: 



- стих, строфа, рима; 

- народна успаванка; 

- басна; 

- бајка; 

- тема, место и време 

збивања, редослед 

догађаја; 

- главни и споредни лик 

(изглед, основне 

особине и поступци); 

- лица у драмском 

тексту за децу.  

 

3. 

 

ЈЕЗИК 

Глас и слог; 

самогласници и 

сугласници. 

Врсте речи: именице 

(властите и заједничке); 

род и број именица; 

глаголи; 

 глаголска времена: 

прошло, садашње, 

будуће време; потврдни 

и одрични глаголски 

облици;  

придеви (описни); 

бројеви (основни и 

редни). 

Реченице: обавештајне, 

упитне, заповедне и 

узвичне. 

Потврдне и одричне 

реченице. 

Велико слово: писање 

назива држава, градова 

Комуникативнакомпетен

ција, компетенција за 

учење, 

компетенцијазасарадњу, 

дигиталнакомпетенција, 

решавањепроблема. 

 

1СЈ.1.3.3; 1СЈ.1.3.4; 1СЈ.1.3.5; 1СЈ. 

1.3.8;  
− разликује глас и 

слог и препозна 

самогласнике и 

сугласнике; 

− разликује врсте 

речи у типичним 

случајевима;  

− одређује основне 

граматичке 

категорије 

именица и 

глагола; 

− разликује 

реченице по 

облику и значењу;  

− поштује и 

примењује 

основна 

правописна 

правила; 

 



и села (једночланих и 

вишечланих) и 

једночланих 

географских назива. 

Спојено и одвојено 

писање речи: писање 

речце ли и речце не уз 

глаголе. 

Интерпункција: тачка 

(на крају реченице и иза 

редног броја); две тачке 

и запета у набрајању; 

писање датума 

арапским и римским 

цифрама. 

Писање скраћеница: 

(мерне јединице и 

опште скраћенице ОШ, 

бр., итд., стр. и нпр.).  

 

4. 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Друго писмо 

(латиница): штампана и 

писана слова. 

Разумевање прочитаног 

кроз одговоре на 

питања. 

План за препричавање 

кратких текстова 

(лирских, епских, 

драмских) састављен од 

уопштених питања. 

План описивања на 

основу непосредног 

посматрања. 

Комуникативнакомпетен

ција, компетенција за 

учење, 

компетенцијазасарадњу, 

естетичка компетенција, 

дигиталнакомпетенција, 

одговоранодноспремаоко

лини, 

решавањепроблема. 

 

1СЈ.0.1.1; 1СЈ.0.1.2; 1СЈ.0.1.6; 1СЈ. 

0.1.3; 1СЈ.0.1.4; 1СЈ.0.1.5; 1СЈ.0.1.6; 

1.СЈ. 0.1.7; 1СЈ.0.1.8; 1СЈ. 2.3.4; 

1СЈ.2.3.5; 1СЈ.2.3.8; 1СЈ.1.3.7; 1СЈ.1.3.9;  

− користи 

различите облике 

усменог и 

писменог 

изражавања 

препричавање, 

причање, 

описивање;  

− правилно састави 

дужу и потпуну 

реченицу и 

− споји више 

реченица у краћу 

целину; 

− учествује у 

разговору и 



Правописне вежбе: 

преписивање, диктат и 

самостално писање. 

Језичке вежбе: 

загонетке, ребуси, 

укрштене речи, 

осмосмерке, 

асоцијације,  

састављање реченица, 

проширивање задатих 

реченица. 

Лексичко-семантичке 

вежбе: допуњавање 

реченица, опис бића и 

предмета. 

Сценско приказивање 

драмског/драматизован

ог текста.  

пажљиво слуша 

саговорника; 

− разликује основне 

делове текста 

(наслов, пасус, 

име аутора, 

садржај); 

− изражајно чита 

ћирилички текст. 

 

 

  



ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Недељни фонд: 2 часа  Годишњи фонд: 72 часа 

 

Циљ наставе и учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик усвајањем 

функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика 

оспособи за основну усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, 

као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ 

– поздрави и отпоздрави, 

примењуjућинаjjедноставниjаjе

зичкасредства; 

– представисебе и другог; 

-

разумеjаснопостављенаjедноста

внапитањаличнеприроде и 

одговаранањих; 

– разумекратка и 

jедноставнаупутства и 

налоге и реагуjенањих; 

– даjекратка и 

jедноставнаупутства и налоге; 

– разумепозив и реагуjенањега; 

– 

упутипозивназаjедничкуактивн

ост; 

– разумекратке 

иједноставнемолбе и реагуjена 

њих; 

– упутикратке 

 

 

 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

Реаговањенаусмениимпулссаговор

ника (наставника, вршњака, и 

слично); 

Успостављањеконтактаприсусрету 

и 

усменоизражавањеприкладнихпоз

драваприликомрастанка. 

 

Hi! 

Hello.Goodmorning/afternoon/evening/nig

ht 

How are you? I’m fine, thank you, and 

you? Goodbye. 

Bye. See you (later/tomorrow). Have a 

nice day/weekend! Thanks, same to you! 

(Интер) културнисадржаjи: Формално и 

неформалнопоздрављање; устаљенa 

правилаучтивости. 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

СЕБЕ И 

ДРУГИХ; 

ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА 

О СЕБИ; 

ДАВАЊЕ И И 

ТРАЖЕЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА 

Слушањекратких и 

jедноставнихтекстова у 

коjимасенекопредставља; 

представљањесебе и другихособа, 

присутних и одсутних. 

 

 

My name’s Maria/I’m Maria. What’s your 

name? This is my friend. His name’s/name 

is Marko. Maria,this is Barbara. Barbara, 

this is Maria. This is Miss Ivona. She’s my 

teacher. That is Mr Jones. He’s a doctor. 

Who`s this/that? It`s my father. Is this your 

family? She`s not my sister,she`s my 

friend.Who`s in the picture? It`s my 

brother. How old is he? He`s 12.  

Личнезаменице у функциjисубjекта – I, 

you … 



иједноставнемолбе; 

– искаже и прихватизахвалност 

и 

извињењенаjедноставанначин; 

– 

разумеjедноставноисказанечест

итке иодговаранањих;  

– упутиjедноставнечеститке;

   

– препозна и именуjеживабића, 

предмете и 

местаизнепосредногокружења; 

– 

разумеjедноставнеописеживихб

ића, предмета иместа; 

– опишебића,предмете и 

местакористећиjедноставнаjези

чкасредства; 

– разумесвакодневнеисказе у 

везисa 

непосреднимпотребама,осетима 

и осећањима иреагуjенањих; 

– изразиосновнепотребе,осете и 

осећањакратким 

иjедноставнимjезичким 

средствима; 

– разумеjедноставна 

обавештења о положаjу у 

простору и реагуjенањих; 

– тражи и пружикратка и 

jедноставнаобавештења о 

положаjу у простору; 

-разуме и саопшти једноставне 

исказе који се односе на 

хронолошко и метеоролошко 

О 

ДРУГИМА 

Присвоjнипридеви – my, your… 

Показнезаменице – this, that 

Глагол to be – the Present Simple Tense 

Питањаса Who/ What? /How (old) 

Основниброjеви (1–10) 

 

(Интер)културнисадржаjи: 

Препознавањенаjосновниjихсличности 

и разлика у 

начинуупознавања,представљања и 

размене основних личних податакау 

нашоjземљи и 

земљамаенглескогговорногподручjа. 

РАЗУМЕВАЊЕ И 

ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА И 

НАЛОГА 

Слушањеналога и упутстава и 

реаговањенањих; давањекратких и 

jедноставних 

упутстава (комуникациjа у 

учионици – упутства и 

налозикоjеразмењуjуучесници у 

наставномпроцесу, упутствазаигру 

и слично). 

 

 

Let’s start/begin. Are you ready? Quiet, 

please. Listen to me! Look! Look at me/the 

picture! Sit down. Stand up. Turn around. 

Jump. Say hello/goodbye to your friend. 

Open/Close your books/notebooks. Put 

down yоur pencils. Pick up the rubber. 

Wash your hands. Open the window, 

please.  Come in/over herе/to the board. 

Give me your book, please. Don’t do that. 

Listen and 

say/sing/do/number/match/draw/repeat… 

Cut out/stick/touch/point to... Colour the 

door yellow.Count from … to …. My turn 

now.  

Touch your eyes. Move your body. Put on 

your T-shirt. Take off your shoes. Hurry 

up! Quick! Watch out! I understand/I don’t 

understand. I’m finished. 

Императив 

(Интер)културнисадржаjи: 

Поштовањеосновнихнормиучтивости; 

дечjепесмеодговараjућегсадржаjа. 



време 

– разуме   jедноставне исказе 

коjима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и 

реагуjе на њих; 

– тражи и даjе jедноставне 

исказе коjима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање; 

– разуме jедноставне исказе за 

изражавање 

допадања/недопадања и реагуjе 

на њих; 

– тражи мишљење и изражава 

допадање/недопадање 

jедноставним jезичким 

средствима; 

-разуме једноставне исказе који 

се односе на изражавање 

способности; 

-тражи информацију о туђим 

способностима и саопшти шта 

он/она или неко други може/не 

може/ уме/ не уме да уради; 

-разуме и саопшти једноставне 

исказе који се односе на бројеве 

и количине; 

 

ПОЗИВ И 

РЕАГОВАЊЕ НА 

 ПОЗИВ   ЗА 

УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ                         

Слушањекраткихjедноставнихпози

ваназаjедничкуактивност и 

реаговањенањих 

(позивнарођендан, игру, 

дружење...); упућивање и 

прихватање/одбиjањепозиваназаjе

дничкуактивност, 

узкоришћењенаjjедноставниjихизр

аза. 

 

 

Let’s play football/the memory game/go to 

the park/sing.It`s time for lunch/school, 

Come and play with me! Come to my 

birthday 

party. Cool! Super! Great! OK. All right. 

Sorry, I can’t. 

Императив 

(Интер)културнисадржаjи: 

Прикладноприхватање и 

одбиjањепозива; прослава 

рођендана, игре, забава и разонода. 

ИСКАЗИВАЊЕ 

МОЛБЕ, 

ЗАХВАЛНОСТИ И 

ИЗВИЊЕЊА 

 

Слушањеjедноставнихисказакоjим

асетражипомоћ, 

услугаилиобавештење; 

давањеjедноставног, 

усменогодговоранаисказанумолбу; 

изражавање и прихватањемолби, 

захвалности и извињења. 

 

Can/May I have an apple, please? Yes, 

here you are. Thank you/Thank you, 

Maria/Thanks. You’re 

welcome. No, sorry/Not now/No, you 

can’t. Can you help me, please? Can/May 

I have some water, please? Can/May I go 

to the toilet/go out/come in? Excuse me, 

Teacher,…? I can’t see. Can you move, 

please? Sorry, can you repeat that, 

please? I’m sorry I’m late. It’s OK. No 

problem. 

Модалниглаголизаизражавањемолбе – 

can/may 

(Интер)културнисадржаjи: 

Правилаучтивекомуникациjе. 

ЧЕСТИТАЊЕ Слушањекратких и 

jедноставнихустаљенихизразакоjи

масечеститапразник, 

рођендан; 

реаговањенаупућенучеститку и 

упућивањекраткихпригоднихчести

тки. 

 

 

Happy birthday to you!Here`s a present 

for you! It`s new Year`s Eve. Happy New 

Year! It`s Christmas Eve. Merry 

Christmas! It`s Valentine`s Day! Happy 

Valentine`s Day! Happy Easter! Thanks, 

same to you! Hurray! 

(Интер)културнисадржаjи: 

Наjзначаjниjипразници и 

начинобележавања/прославе и 



 честитања; пригоднедечjе 

песме и игре. 

ОПИСИВАЊЕ 

БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, 

МЕСТА И 

ПОЈАВА 

Слушањекраћихjедноставнихопис

аживихбића, предмета и места у 

коjимасе 

поjављуjуинформациjе о 

спољномизгледу, 

поjавнимоблицима, 

димензиjама и 

осталимнаjjедноставниjимкаракте

ристикама; давањекратких 

усменихописаживихбића, 

предмета и места; тражење и 

давање информација у вези са 

описом бића, предмета и места. 

 

 

 

What`s this/that? 

It’s a/an… Is it a/an…? It`s not a pen, it`s 

a pencil. It’s not short, it`s long. What 

colour is it? It’s grey. The crayon is grey. 

She`s got a small nose and big blue eyes. 

She`s wearing a white dress. I`ve got two 

hands and two feet. Has he got four legs? 

No. he hasn`t, he`s got two legs. This is my 

house. It`s got big windows. Has it got a 

garden? There`s a 

park/toyshop/supermarket in my town. 

There are two playgrounds,too. 

Глаголи have got, to be задавањеописа; 

Егзистенцијално There is/are… 

Правилнамножинаименица: leg – legs, 

arm – arms… 

Неправилна множина основних 

именица: foot – feet… 

The Present Continuous Tense за 

описивање тренутних радњи. 

(Интер)културни садржаjи: Дечjе песме 

и приче одговараjућег садржаjа. 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОТРЕБА, ОСЕТА 

И ОСЕЋАЊА 

Слушање исказа у вези са 

потребама, осетима, осећањима; 

саопштавање своjих потреба, осета 

и осећања и (емпатично) 

реаговање на туђа. 

 

I’m not thirsty. I`m hungry. Here’s a 

sandwich for you. Do you want some 

water? Yes, please. I want fruit. No, thank 

you. I`m so happy/ sad! Are you hot/cold? 

The Present Simple Tense ( be, want) 

(Интер)културнисадржаjи:Правилаучт

ивекомуникациjе 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА У 

ПРОСТОРУ 

 

 

Слушање кратких текстова у 

коjима се на jедноставан начин 

описуjе положаj у простору; 

Where’s my dad? Is he in the house? No, 

he’s in the garage. Where’s your dog? It’s 

in the garden. 

Where’s my bag? It’s under the chair/in 



 

 

усмено тражење и давање 

информациjа о положаjу у 

простору. 

 

 

the wardrobe. Where’s the toilet? It’s 

here/over there. 

Прилози и 

предлозизаизражавањеположаjа и 

просторниходноса – here, there, in, on 

Питањаса Where 

(Интер)културнисадржаjи: 

Културастановања: село, град. 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ВРЕМЕНА 

Слушање једноставних исказа у 

вези са хронолошким временом и 

метеоролошким приликама; 

усмено тражење и давање 

информација о хронолошком 

времену и метеоролошким 

приликама у ужем 

комуникативном контексту. 

What day is it today? It`s Monday. It`s 

cold and rainy today. 

The present Simple Tense glagola to be 

Питања са What 

(Интер)културни садржаји: јавни 

простор; типичан изглед места. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА/НЕ

ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА/Н

ЕПОСЕДОВАЊА 

Слушање кратких текстова с 

jедноставним исказима за 

изражавање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања и 

реаговање на њих; усмено 

исказивање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања. 

Садржаjи: 

 

This is my ball. Is that your bike? I’ve got 

a dog.  He/She’s got two brothers. Who’s 

got a/an...?Here`s your pen. 

Присвоjнипридеви my, your… 

Have you got a pet?  

Have got 

заизражавањеприпадања/поседовања 

(Интер)културнисадржаjи: Породица, 

приjатељи, кућниљубимци, играчке. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА/НЕД

ОПАДАЊА 

 

 

 

Слушањекраткихтекстова с 

jедноставнимисказимазаизражава

ње 

допадања/недопадања и 

реаговањенањих; 

усменоисказивањеслагања/неслага

ња, 

допадања/недопадања 

Do you like orange juice? Yes, I do/No, I 

don’t. I like fish and chips, but I don`t like 

chicken or rice…Do 

you like games? I love my family. 

The Present Simple Tense глагола 

like/love. 

(Интер)културнисадржаjи: 

Попиларна храна и пиће; породица. 



 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД:ДРУГИ 

НАСТАВНИК: 

 
ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

 

МЕСЕЦ  
ОБРАДА 

УТВРЂ 
ИВАЊЕ 

 
СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

  

 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ  

СПОСОБНОСТИ 

Слушање једноставних исказа који 

говоре о способностима; 

постављање питања у вези са 

способностима и одговарање на 

њих, усмено. 

I can/ I can`t sing. I can draw, but I can`t 

read. Can you swim? Yes, I can. No, I 

can`t. No, but I can run. This is my parrot. 

It can talk. A penguin can`t fly.  

Модални глагол can за изражавање 

способности. 

(Интер)културни садржаjи: Школске 

активности, кућни љубимци и свет 

природе. 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНЕ И 

БРОЈЕВА 

Слушање једноставних исказа који 

говоре о количини нечега; 

постављање питања у вези с 

количином и одговарање на њих, 

усмено. 

How many balls? 15 balls. 

Основни бројеви до 20. 

Правилна множина именица. 

Питања са Howmany. 

(Интер)културни садржаjи: Школско 

окружење. 



 
1. 
 

Let’s start! 
 

 
2 

          
1 

 
1 

 
2 

 
2. 

 

Module 1 My Family  
6 

 
5 

         
3 

 
8 

 
11 

 
3. 
 

Module 2My House 
 

  
4 

 
7 

        
5 

 
6 

 
11 

 
4. 
 

Module 3 My Birthday 
 

   
2 

 
6 

 
2 

      
4 

 
6 

 
10 

 
5. 
 

Happy New Year! 
 

    
1 

       
0 

 
1 

 
1 

6. 
 

My Green Passport (А)     2      0 2 2 

7. Module 4 My Animals 
 
 

     
 

 
7 

 
4 

    
4 

 
7 

 
11 

8. Module 5 My Toys 
 
 

 

       
5 

 
6 

   
2 

 
9 

 
11 

9. Easter 
 
 

       1    
0 

 
1 

 
1 

10. Module 6My Holidays 
 
 

        
 

 
8 

 
2 

 
5 

 
5 

 
10 

11. My Green Passport (B) 
 
 

          
2 

 
0 

 
2 

 
2 

 
УКУПНО 

 

 
8 

 
10 

 
7 

 
6 

 

 
5 
 

 
8 

 
9 

 
6 

 
8 

 
5 

24 48 72 



ПРЕДМЕТ:   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:ДРУГИ 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

УТВРЂ 

ИВАЊЕ 

 

СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

 

1. 

 

Обнављање градива првог 

разреда 

 

6           6 6 

 

 2. 

 

Бројеви до 100 - први део 

 

15 23 1        16 23 39 

 

3. 

 

Геометрија први део 

 

  16        7 9 16 

 

4. 

 

Бројеви до 100 - други део 

 

  3 16 12 19 22 15 9  38 58 96 

 

5. 

 

Геометрија други део 

 

        6  2 4 6 

 

6. 

 

Мерење и мере 

 

        5 1 2 4 6 

7. Утврђивање градива 

другог разреда 

 

         11  11 11 

 

УКУПНО 

21 23 20 16 12 19 22 15 20 12   180 



 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА  

САДРЖАЈИ 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 

1. 

 

Обнављање градива првог 

разреда 

 

Решавање проблема 

Рад с подацима и информацијама 

Комуникација 

 

  

 

2. 

 

Бројеви до 100 - први део 

 

 

Сабирање и одузимање са 

преласком. Замена места и 

здруживање сабирака. 

Веза сабирања и 

одузимања. 

Једначине са једном 

операцијом (сабирање или 

одузимање).  

Римске цифре И, V, X, L, 

C  

 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација 

 

1МА.1.1.1. зна да прочита 

и запише дати број, уме да 

упореди бројеве по 

величини и прикаже број 

на датој полуправој; 

1МА.1.1.2. рачуна 

вредност бројевног израза 

са највише две операције 

сабирања и одузимања у 

оквиру прве стотине;  

1МА.1.1.4. уме да на 

основу текста правилно 

постави израз са једном 

рачунском операцијом; 

1МА.1.1.5. уме да 

решава једноставне 

једначине у оквиру прве 

стотине; 

1МА.2.1.3. сабира и 

одузима, рачуна вредност 

израза; 

1МА.2.1.4. рачуна 

вредност израза с највише 

две операције; 

1МА:2.1.5. уме да решава 

– одреди десетице најближе 

датом броју; 

– усмено сабира и одузима 

бројеве до 100; 

– примени замену места и 

здруживање сабирака и 

чинилаца ради 

лакшег рачунања; 

– израчуна вредност 

бројевног израза са највише 

две операције; 

– реши текстуални задатак 

постављањем израза са 

највише две рачун- 

ске операције и провери 

тачност решења; 

– одреди непознати број у 

једначини са једном 

аритметичком опера- 

цијом; 

– одреди делове (облика ) 

дате величине; 

– изрази одређену суму 

новца преко различитих 

апоена; 



задатке са непознатим 

чиниоцем, дељеником или 

делиоцем 

 

 

– прочита број записан 

римским цифрама и напише 

дати број римским 

цифрама; 

– прикаже мањи број 

података у таблици и 

стубичастим дијаграмом; 

– уочи правило и одреди 

следећи члан започетог 

низа 

 

3. 

 

Геометрија први део 

Дуж, права и полуправа. 

Тачка и права. Отворена и 

затворена изломљена 

линија. 

Графичко надовезивање 

дужи. Дужина изломљене 

линије. Обим 

геометријских фигура без 

употребе формула.  

 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација 

 

1МА.1.2.2. зна јединице за 

мерење дужине (m, cmdm) 

и њихове односе; 

1МА.1.2.3. користи 

поступак мерења дужине 

линије приказане на 

слици; 

1МА.3.2.1. претвара 

јединице за мерење (m, 

cm, dm) из већих у мање 

– разликује дуж, полуправу 

и праву; 

– одреди дужину 

изломљене линије 

(графички и рачунски); 

– одреди обим геометријске 

фигуре; 

– изрази дужину у 

различитим јединицама за 

мерење дужине; 

– измери дужину дужи и 

нацрта дуж дате дужине 

 

4. 

 

Бројеви до 100 - други део 

Множење и дељење 

(таблично) 

Нула и јединица као 

чиниоци; нула као 

дељеник. 

Замена места и 

здруживање чинилаца. 

Редослед рачунских 

операција. 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација 

 

1.МА.1.1.3. уме да множи 

и дели без остатка у 

оквиру прве стотине; 

1МА.1.1.4. уме да на 

основу текста правилно 

постави израз са једном 

рачунском операцијом; 

1МА.1.1.5. уме да 

решава једноставне 

једначине у оквиру прве 

стотине; 

1МА.1.3.1. уме да прочита 

– користи појмове чинилац, 

производ, дељеник, 

делилац, количник, 

садржалац; 

– усмено множи и дели у 

оквиру прве стотине; 

– израчуна вредност 

бројевног израза са највише 

две операције; 

– реши текстуални задатак 

постављањем израза са 

највише две рачун- 



Множење и дељење збира 

и разлике бројем. 

Веза множења и дељења. 

Једначине са једном 

операцијом (множење или 

дељење). 

Бројевни изрази. 

Формирање израза на 

основу реалистичних 

ситуација.  

Разломци облика , 1 ≤ н ≤ 

10, визуелно 

и формално запише 

разломак 1/n (n ≤ 10) и 

препозна његов графички 

приказ; 

1МА.1.3.2. уме да 

израчуна  

n-ти део неке целине (где 

је  

0<n ≤ 10) 

1МА.2.1.4. рачуна 

вредност израза с највише 

две операције; 

1МА:2.1.5. уме да решава 

задатке са непознатим 

чиниоцем, дељеником или 

делиоцем 

ске операције и провери 

тачност решења; 

– одреди непознати број у 

једначини са једном 

аритметичком опера- 

цијом; 

– уочи правило и одреди 

следећи члан започетог 

низа 

 

5. 

 

Геометрија други део 

 

Цртање правоугаоника, 

квадрата и троугла на 

квадратној мрежи, на 

тачкастој мрежи. 

Симетричне фигуре. 

Подударност фигура 

(интуитивно).  

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Естетичка компетенција 

 

1МА.1.2.1. уме да именује 

геометријске облике у 

равни (квадрат, круг, 

троугао, правоугаоник и 

тачка); 

1МА.2.2.1. уочава 

међусобне односе 

геометријских објеката у 

равни 

– нацрта правоугаоник, 

квадрат и троугао на 

квадратној мрежи и 

тачкастој мрежи; 

– уочи подударне фигуре на 

датом цртежу; 

– уочи симетричне фигуре; 

– допуни дати цртеж тако 

да добијена фигура буде 

симетрична у односу на 

дату праву 

 

6. 

 

Мерење и мере 

Мерење дужине 

стандардним мерним 

јединицама (м, дм, цм).  

Мерење времена (дан, 

месец, година,час,минут) 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

1МА.2.4.2. зна јединице за 

време (минут и сат) и 

пореди временске 

интервале у једноставним 

ситуацијама 

 

 

– чита и запише време са 

часовника; 

– користи јединице за време 

у једноставним ситуацијама 

 

 

 



7. Утврђивање градива 

другог разреда 

 

Решавање проблема 

Рад с подацима и информацијама 

Комуникација Сарадња 

 

  

 

 

ПРЕДМЕТ: СВЕТ ОКО НАС 

РАЗРЕД: ДРУГИ 

Циљ наставе и учења Света око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности 

за одговоран живот у њему 

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

УТВРЂИ 

ВАЊЕ 

 

СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

 

1. 

 

ДРУГИ И ЈА 9 3 - - - - - - - - 7 4+1 12 

 

2. 

 

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА - 6 7 3 - - - - - - 10 5+1 16 

 

3. 

 

КРЕТАЊЕ И 

ОРИЈЕНТАЦИЈА У 

ВРЕМЕНУ 

- - - 4 5 8 - - - - 11 5+1 17 

 

 

4. 

 

РАЗНОВРСНОСТ 

ПРИРОДЕ 

- - - - - - 8 6 6 - 12 7+1 20 

5. ЧОВЕК СТВАРА 

 

 

- - - - - - - - 2 5 4 1+2 7 

 

УКУПНО 

 

9 9 7 7 5 8 8 6 8 5 44 28 72 



 

 

Р.БР. 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

 

ИСХОДИ 

 

1. 

 

 ДРУГИ И ЈА 

Групе људи: родбина, 

(ван)школска заједница, 

становници насеља. 

Права и обавезе чланова група. 

Однос потреба и жеља. 

Правила понашања појединаца и 

група. 

Породични, школски и празници 

 комуникативна 

компетенција,  

 компетенција за 

учење, 

 дигитална 

компетенција,  

 компетенција за 

сарадњу,  

 за одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

  компетенција за 

одговоран однос 

према здрављу. 

 

 

 

1ПД.1.5.1, 

1ПД.1.5.2,1ПД.1.5.3, 

1ПД.1.5.4, 

1ПД.1.5.5. 

1ПД.2.5.2, 

1ПД.2.5.3, 

1ПД.3.5.1, 1ПД.3.5.2 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 оствари права и обавезе у 

односу на правила 

понашања у групама којима 

припада; 

 прихвати последице када 

прекрши правила 

понашања; 

 се понаша тако да уважава 

различитости других људи; 

 сарађује са другима у групи 

на заједничким 

активностима; 

 препозна грб, заставу и 

химну Републике Србије и 

примерено се понаша према 

симболима; 

 идентификује групе људи 

којима припада и своју 

улогу у њима; 

 разликује потребе од жеља 

на једноставним примерима 

из сопственог живота;  

 повеже личну хигијену, 

боравак у природи, физичку 

активност иразноврсну 

исхрану са очувањем 

здравља;  



 повеже резултате рада са 

уложеним трудом; 

 одржава личну хигијену- 

руку, зуба и чулних органа. 

 

 

2. 

 

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА 

Симболи Републике Србије: грб, 

застава и химна. 

Типови насеља: село, град. 

Здрав начин живота: хигијена 

тела, разноврсна исхрана, број 

оброка, боравак у природи и 

физичка активност. 

Врсте саобраћаја (копнени, 

водни и ваздушни и одговарајућа 

превозна средства). 

Безбедно понашање у саобраћају 

у насељу (кретање улицом и 

путем без тротоара, прелажење 

улице и пута без пешачког 

прелаза. 

Правила понашања у превозним 

средствима (аутомобил и јавни 

превоз). 

Временске непогоде (олуја, град, 

мећава) и безбедно понашање у 

затвореном и на отвореном 

простору.  

 комуникативна 

компетенција,  

 компетенција за 

учење, 

  дигитална 

компетенција, 

  за сарадњу,  

 естетичка 

компетенција, 

  за одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

 за одговоран однос 

према околини. 

 

1ПД.1.5.1, 

1ПД.1.5.2, 

1ПД.1.5.3, 

1ПД.1.6.2. 

 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 одреди тип насеља на 

основу његових 

карактеристика; 

 оствари права и обавезе у 

односу на правила 

понашања у групама којима 

припада; 

 идентификује групе људи 

којима припада и своју 

улогу у њима; 

 сарађује са другима у групи 

на  заједничким 

активностима; 

 се понаша  тако да уважава 

различитости других људи; 

 примени правила културног 

и безбедног понашања у 

саобраћају и превозним 

средствима у насељу са 

околином; 

 именује занимања људи у 

свом насељу са околином; 

 пронађе тражени објекат у 

насељу помоћу 

адресе/карактеристичних 

објеката; 

 разликује облике рељефа у 



свом насељу и околини; 

 разликује облике и делове 

површинских вода у свом 

насељу и околини. 

 

3. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА 

У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 

 

Различити облици кретања тела 

(хода, скаче, трчи, пада, лети, 

плива, котрља се, клизи). 

Утицај облика тела, подлоге и 

средине на кретање по равној 

подлози и пређено растојање 

тела. 

Сналажење у насељу помоћу 

адресе (улица, кућни број) и 

карактеристичних објеката. 

Сналажење у времену у односу 

на временске одреднице: минут, 

сат, дан, седмица, месец, година, 

датум, годишња доба. 

Средства за мерење 

времена:часовник,календар,лента 

времена. 

 комуникативна 

компетенција, 

 компетенција за 

учење, 

  дигитална 

компетенција, 

 компетенција за 

сарадњу, 

  за одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву. 

 

1ПД.1.4.1, 

1ПД.1.4.2, 

1ПД.1.4.4, 

1ПД.2.4.1. 

 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 одабере начин кретања 

тела, узимајући у обзир 

облик тела, врсту подлоге и 

средину у којој се тело 

креће; 

 понаша се тако да уважава 

различитости својих 

вршњака и других људи; 

 сарађује са другима у групи 

на заједничким 

активностима; 

 наводи примере различитих 

облика кретања у 

окружењу; 

 измери растојање које тело 

пређе током свог кретања; 

 одреди време помоћу 

часовника и календара 

користећи временске 

одреднице:сат, дан, 

седмицу, месец, годину; 

 забележи и прочита податке 

из личног живота помоћу 

ленте времена; 

 повеже резултате рада са 

уложеним трудом; 

 изведе једноставне огледе 



пратећи упутства. 

 

4. 

 

РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ 

Рељеф и облици рељефа: 

узвишења, (брдо, планина) 

удубљења (долине, котлине) и 

равнице. 

Рељеф у насељу и околини. 

Облици појављивања воде: 

површинске воде (текуће, 

стајаће) и њихови делови (извор, 

ток, корито, обала). 

Површинске воде у насељу и 

околини. 

Заједничке особине живих бића 

(дисање, исхрана, раст, 

остављање потомства). 

Функције (улога) делова тела 

живих бића. 

Разноврсност биљака у 

окружењу (зељасте и дрвенасте; 

лишћарске и четинарске). 

Разноврсност животиња у 

околини (домаће и дивље; 

биљоједи, месоједи и 

сваштоједи). 

Значај биљака и животиња за 

човека. 

Улога човека у очувању природе 

(штедња производа који се 

користе у свакодневном животу, 

разврставање отпада на 

предвиђена места, брига о 

биљкама и животињама). 

Сунчева светлост и топлота, 

вода, ваздух и земљиште - 

 компетенција за 

учење, 

 комуникативна 

компетенција, 

 за сарадњу, 

 рад с подацима и 

информацијама, 

 дигитална 

компетенција, 

 естетичка 

компетенција, 

 одговоран однос 

према околини 

 одговоран однос 

према здрављу. 

1ПД.1.1.1, 

1ПД.1.1.2, 

1ПД.1.1.5, 

1ПД.1.2.3, 

1ПД.2.1.1, 

1ПД.2.1.4,   

1ПД.2.2.3, 

1ПД.2.2.4, 

1ПД.3.1.1, 

1ПД.3.1.2. 

 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 идентификује заједничке 

особине живих бића на 

примерима из окружења; 

 сарађује са другима у групи 

на заједничким 

активностима; 

 препозна примере 

повезаности живих бића са 

условима живота; 

 разврста животиње из 

окружења на основу начина 

живота и начина исхране; 

 изведе једноставне огледе 

пратећи упутства; 

 разврста биљке из 

окружења на основу 

изгледа листа и стабла; 

 повеже делове тела живих 

бића са њиховом улогом/ 

улогама; 

 негује и својим понашањем 

не угрожава биљке и 

животиње у окружењу; 

 наведе примере који 

показују значај биљака и 

животиња за човека; 

 повеже резултате рада са 

уложеним трудом; 

 повеже промене у природи 

и активности људи са 

годишњим добима; 



неопходни услови за живот. 

Промене у природи и активности 

 безбедно поступа пре и 

током временских 

непогода; 

 штедљиво троши производе 

које користи у 

свакодневним ситуацијама; 

 разврста отпад на 

предвиђена места; 

 се понаша се тако да 

уважава различитости 

других људи. 

 

5. 

 

ЧОВЕК СТВАРА 

Материјали (дрво, камен, метал, 

стакло, гума, пластика, папир, 

тканина, глина/пластелин) и 

производи људског рада. 

Еластичност материјала. 

Својства материјала одређују 

њихову употребу. 

Нова намена предмета 

направљених од различитих 

материјала. 

Занимања људи у граду и селу 

 компетенција за 

учење, 

 комуникативна 

компетенција, 

 за сарадњу 

 рад с подацима и 

информацијама, 

 дигитална 

компетенција, 

 естетичка 

компетенција, 

 одговоран однос 

према околини 

 предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву. 

 

 

1ПД.1.1.1.   

1ПД.1.3.6.  

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

 сарађује са другима у групи 

на заједничким 

активностима; 

 одабере материјале који 

својим својствима највише 

одговарају употреби 

предмета; 

 истезањем, савијањем и 

сабијањем одреди својства 

материјала; 

 именује занимања људи у 

свом насељу и околини; 

 повеже резултате рада са 

уложеним трудом; 

 штедљиво троши производе 

које користи у 

свакодневним ситуацијама; 

 пронађе нову намену 

коришћеним предметима; 

 разврстаотпаднапредвиђена 

места. 



ПРЕДМЕТ:ЛИКОВНА КУЛТУРА 

РАЗРЕД: ДРУГИ 

Циљ наставе и учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз 

практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и 

других народа.  

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАД

А 

 

СИСТЕМ

А-

ТИЗАЦИЈ

А 

 

УТВРЂИ-

ВАЊЕ 

 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

 

1. 

 

Облици 

 
8 8 10 6       22 

 

2 8 32 

 

2. 

 

Простор     6 8     8 

 

4 2 14 

 

3. 

 

Споразумевање       8 6   10 

 

2 2 14 

 

4. 

 

Ликовне игре         8 4 4 

 

4 4 12 

 

5. 

 

            

 

  

 

УКУПНО 

 

8 8 10 6 6 8 8 6 8 4 44 

 

12 16 72 

 



 

Р.БР. 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / 

МОДУЛ 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

 

ИСХОДИ 

 

1. 

 

 

Облици 
 Рад с подацима и 

информацијама 

 Решавање 

проблема       

 Сарадња  

 Компетенција за 

учење 

 Естетичка 

компетенција         

 Комуникација 

  Тумачи једноставне визуелне 

информације везане за облике које 

опажа у свакодневном животу. 

 Користи информације о светлости и 

одабрана ликовна дела као подстицај за 

стваралачки рад 

 Природне облике надограђују, 

допуњују и на тај начин развијају 

комбинаторне способности ; 

 Користи информације о особинама 

облика и контрасту у свом 

стваралачком раду. 

 Разматра сам и са другима шта и како 

је учио и где та знања може применити. 

 Изразава своје замисли одабраном 

ликовном техником. 

 Примени стечена знања и доживљена 

искуства на новим задацима. 

 Користи одабране информације као 

подстицај за стваралачки рад; Уочава 

визуелне супротности у свом окружењу 

и изрази одабраним материјалом и 

техникама свој доживљај и замисли. 

 Преобликују материјале у занимљиве 

ликовне .целине 

 Користи материјал и прибор на 

безбедан и одговоран начин 

 Користи материјал и прибор на 

безбедан и одговоран начин 

преобликује, самостално или у сарадњи 



са другима, материјале и предмете за 

рециклажу  

 Изрази, одабраним материјалом и 

техникама своје емоције, машту, 

сећања и замисли. 

 Преобликује, самостално или у 

сарадњи са другима, материјале и 

предмете за рециклажу 

 Разматра, сам или  у групи, шта и како 

је учио/ла и где та знања може 

применити. 

 Повезује уметничко занимање и 

одговарајуће продукте; 

 

2. 

 

 

Простор 

 

 Рад с подацима и 

информацијама 

 Решавање 

проблема       

 Сарадња  

 Компетенција за 

учење 

 Естетичка 

компетенција  

 Комуникација 

 Одговоран однос 

према здрављу 

 Одговорно учешће 

у демократском 

 Повезује и примењује стечена знања из 

различитих области, да уређује простор 

у коме живи и да води рачуна о њему 

 Повезује уметничко занимање  

сценографа, костимографа и 

одговарајуће продукте; 

 Изражава говором, мимиком, и телом 

различита расположења, покрете и 

дешавања; 

 Упоређује свој и туђ естетски доживљај 

простора, изрази, одабраним 

материјалом и техникама замисли; 

 Тумачи једноставне визуелне 

информације које опажа у 

свакодневном животу и користи их као 

подстицај за стваралачки рад 

 користи материјал и прибор на 

безбедан и одговоран начин се изрази, 

одабраним материјалом и техникама 

 



друштву 

 

3. 

 

Споразумевање  Рад с подацима и 

информацијама 

 Решавање 

проблема       

 Сарадња  

 Компетенција за 

учење 

 Естетичка 

компетенција  

 Комуникација 

 Одговоран однос 

према здрављу 

 Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

 тумачи једноставне визуелне 

информације које опажа у 

свакодневном животу 

 користи информације и одабрана 

ликовна дела као подстицај за 

стваралачки рад; 

 тумачи једноставне визуелне 

информације 

 користи материјал и прибор на 

безбедан, одговоран и креативан начин; 

 изрази, одабраним материјалом и 

техникама своје емоције, машту, сећања 

и замисли 

 

4. 

 

Ликовне игре  Рад с подацима и 

информацијама 

 Решавање 

проблема       

 Сарадња  

 изрази бојом, одабраним материјалом и 

техникама своје емоције, машту, 

осећања и замисли 

 вајањем у глини изрази своје емоције, 

машту, осећања и замисли 

 користи информације као подстицај за 

стваралачки рад; 



 Компетенција за 

учење 

 Естетичка 

компетенција    

 Комуникација 

 разматра, у групи, шта и како је 

учио/ла и где та знања може применити 

 

ПРЕДМЕТ:    МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ наставе и учења Музичке културе је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и 

колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и 

одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културе 

 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ КОМБ.  

УКУПНО 
IX X XI XII I II III IV V VI 

 

1. 
Извођење музике 1     1     2   2   

 

 

2. 

Извођење музике; 

Слушање музике 1 1 1        3   3   
 

 

3. 

Извођење музике; 

Стваралаштво 1 2 1 1   1    5  1 6   
 



 

4. 

Извођење музике; 

Слушање музике; 

Стваралаштво 

 1       2 2 1 2 2 5   
 

 

5. 

Слушање музике; 

Извођење музике; 

Стваралаштво 

1   2 2  2 2 1  4 2 4 10   
 

 

6. 

Слушање музике; 

Извођење музике  1 2  1 2     5  1 6   
 

7. 

Извођење музике; 

Стваралаштво; 

 Слушање музике. 

     1 1 1 1  3  1 4   
 

УКУПНО 4 5 4 3 3 4 4 3 4 2 23 4 9 36   
 

 

 

Р.БР. 
ОБЛАСТ / ТЕМА  

САДРЖАЈИ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће умети да: 



 

1. 

 

 

Слушање музике 

 

Уметничка музика у цртаним 

и анимираним филмовима. 

Однос звук-лик, музика-

радња. 

Композиције које илуструју 

различита осећања. 

Звук и тон (извори) - звуци из 

природе и окружења. 

Тон: боја (различити гласови 

и инструменти), трајање 

(кратак-дуг), јачина (гласан-

тих), висина (висок-дубок). 

Композиције које илуструју 

различите боје људског гласа 

и инструмената. 

Музички дијалог (хор, глас и 

хор, глас и инструмент, два 

гласа, два инструмента, један 

свирач, група свирача, 

оркестар). 

Различити жанрови везани за 

ситуације значајне у животу 

ученика. 

Музичка прича. 

Композиције различитог 

карактера и елементи музичке 

изражајности (мелодијска 

линија, темпо, ритам, 

- компетенција за учење; 

- одговорно учешће у 

демократском друштву; 

- естетичка компетенција; 

- комуникација; 

- одговоран однос према 

околини; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 

- дигитална компетенција. 

– oбјасни својим речимаутиске о слушаном 

делу, особине тона, доживљај прегласне 

музике и њеног утицаја на тело; 

– разликује различитe инструменте по боји 

звука и изражајним могућностима; 

– издвоји основне музичке изражајне 

елементе; 

– препозна музичку тему или 

карактеристични мотив који се понавља у 

слушаном делу; 

– повезује карактер дела са изражајним 

музичким елементима и инструментима. 



динамика). 

Музички бонтон. 

Музика и здравље. 

Носиоци звука (цеде плејер, 

рачунар...) 

 

2. 

 

 

Извођење музике 

Изговор бројалице у ритму уз 

покрет. 

Звучне ономатопеје и 

илустрације 

Правилан начин певања - 

држање тела и дисање. 

Правилна дикција - 

изговарање брзалица и 

бројалица. 

Певање песама по слуху 

различитог садржаја и 

карактера. 

Певање песама уз покрет - 

песме уз игру и народне 

песме. 

Певање модела и наменских 

песама и повезивање 

њихових почетних тонова уз 

боју (а1 бела, ха1љубичаста 

- компетенција за учење; 

- одговорно учешће у 

демократском друштву; 

- естетичка 

компетенција; 

- комуникација; 

- одговоран однос према 

околини; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- решавање проблема; 

- сарадња, 

- дигитална компетенција. 

 

– изговара бројалице у ритму, уз покрет; 

– пева по слуху песме различитог садржаја и 

расположења; 

– изводи уз покрет музичке и традиционалне 

игре; 

– примењује правилан начин певања и 

договорена правила понашања у групном 

певању и свирању; 

– свира по слуху ритмичку пратњу уз 

бројалице и песме, једноставне аранжмане, 

свирачке деонице у музичким играма; 

– повезује почетне тонове песама-модела и 

једноставних наменских песама са бојама; 

– повезује ритам са графичким приказом; 

– објашњава својим речима доживљај свог и 

туђег извођења. 

 



боја). 

Дечји и алтернативни 

инструменти и начини 

свирања на њима. 

Инструментална пратња по 

слуху уз бројалице и песме - 

пулс, ритам, груписање 

удара. 

Певање и извођење музичких 

игара уз свирање на дечјим 

инструментима - песме уз 

игру, дидактичке игре, 

музичке драматизације. 

Свирање инструменталних 

аранжмана на дечјим 

ритмичким инструментима и 

на алтернативним изворима 

звука. 

Музички бонтон.  

 

3. 

 

 

Музичко 

Стваралаштво 

Израда дечјих ритмичких 

инструмената од различитих 

материјала. 

Креирање сопствених 

покрета уз музику. 

Стварање једноставне 

ритмичке пратње 

коришћењем различитих 

извора звука. 

Музичка питања и одговори и 

музичка допуњалка. 

- компетенција за учење; 

- одговорно учешће у 

демократском друштву; 

- естетичка компетенција, 

- комуникација; 

- одговоран однос према 

околини; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- решавање проблема; 

- сарадња, 

- дигитална компетенција. 

 

– учествује у школским приредбама и 

манифестацијама; 

– направи дечје ритмичке инструменте; 

– осмисли покрете уз музику; 

– осмисли ритмичку пратњу за бројалице, 

песме и музичке игре помоћу различитих 

извора звука;  

– осмисли одговор на музичко питање; 

– осмисли једноставну мелодију на краћи 

задати текст; 

– према литерарном садржају изабере од 

понуђених, одговарајући музички садржај; 

– поштује договорена правила понашања 

при слушању и извођењу музике; 

– користи самостално или уз помоћ 

одраслих, доступне носиоце звука. 

 



 

ПРЕДМЕТ:ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

РАЗРЕД: ДРУГИ 

Циљ наставе и 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.  

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА  

 

 

МЕСЕЦ 
 

ОБРАДА 

УТВРЂ 

ИВАЊЕ 

 

СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

 

1. 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 
9 8 8 5 6 6 8 10 8 4 43 28 72 

Стварање звучне приче од 

познатих музичких садржаја, 

звучних ономатопеја и 

илустрација на краћи 

литерарни текст.  



 (Ходање и трчање, 

Скакање и прескакање, 

Пузање, вишење, упори и 

пењања, Вежбе 

на тлу, Вежбе равнотеже, 

Вежбе са реквизитима, 

Плес и ритмика, 

Полигони) 

2.  
ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 
3 4 4 2 1 3 5 1 2 1 4 19 25 

3.  

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 4 7 11 

 

УКУПНО 

 

12 14 13 9 8 10 14 11 11 6 51 54 108 

 

 

 

Р.БР. 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА 

 САДРЖАЈИ 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ 

На крају разреда ученик ће бити у стању да: 

 

1. 

 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ 

Ходање: 

- кратким корацима, 

- дугим корацима, 

- у различитом ритму, 

- ходање опружањем стајне 

ноге, 

- ходање са реквизитом, 

- ходање са променом правца 

и смера, 

 Компетенција за учење 

 Компетенција за 

решавање проблема 

 Сарадња 

 Комуникација 

– комбинује усвојене моторичке вештине у игри и 

свакодневном 

животу; 

– одржава равнотежу у различитим кретањима; 

– разликује правилно од неправилног држања тела; 

– успостави правилно држање тела; 

– правилно дише током вежбања; 

– изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу; 

– изведе дечји и народни плес; 

– поштује правила игре; 

– навија и бодри учеснике у игри на начин којим никога не 



- ходање комбиновано са 

различитим покретима, 

- ходање преко ниских 

препрека, 

- елементарне игре са 

ходањем. 

Техника трчања: 

- трчање преко препрека, 

- трчање са променом ритма, 

- трчање са променом правца 

и смера, 

- брзо трчање стартом из 

различитих почетних 

положаја, 

- трчање 30 м 

- елементарне игре 

СКАКАЊА И 

ПРЕСКАКАЊА 

Прескакање вијача, палица и 

других реквизита поређаних 

на тлу једноножним и 

суножним одскоком. 

Комбинације скокова, 

Скок удаљ и увис из места и 

залета. 

Скок са повишене површине. 

Припремне вежбе за прескок: 

игре уз коришћење 

различитих облика скакања и 

прескакања 

БАЦАЊА И ХВАТАЊА 

Ходање и трчање са 

котрљањем лопте. 

Бацање лоптице из места у 

даљину и у циљ. 

вређа; 

– прихвати победу и пораз као саставни део игре и 

такмичења; 



Бацање лоптице из кретања. 

Бацање лопте увис без и са 

окреом за 360о. 

Вођење лопте једном и 

другом руком у месту и 

кретању. 

Додавање лопте једном и 

другом руком. 

Вођење лопте у ходању и 

трчању. 

Гађање лоптом у 

импровизовани кош, ниски 

кош и гол. 

Елементарне игре са 

вођењем, додавањем и 

гађањем лоптом у циљ. 

Штафетне игре и друге 

елементарне игре лоптом 

(вођење, хватање, додавање).  

ПУЗАЊА,ВИШЕЊА,УПОРИ 

И ПЕЊАЊА 

Помицање на дохватном 

вратилу са погрченим ногама 

у вису предњем. 

Помицање у вису предњем 

окретањем за 180о, са 

укрштеним хватом. 

Њихање уз помоћ.  

Проширени садржаји 
Узмак корацима уз косу 

површину. 

Бочно пењање уз лестве са 

наизменичним прехватањем 



и опирањем истовремено 

обема 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ 

Основни садржаји 
Два повезана колута напред. 

Колут напред и скок 

пруженим телом. 

Колут назад из чучња у 

чучањ, низ косу површину. 

Колут назад. 

Састав од научених 

елемената. 

Игре усвојених вежби.  

Проширени садржаји 
Колут напред из упора 

стојећег опружених ногу. 

Колут преко лопте. 

Одељењско такмичење 

ВЕЖБЕ РАВНОТЕЖЕ 

Основни садржаји 
Мала вага на тлу, клупи и 

ниској греди. 

Ходање привлачењем на 

целом стопалу и успон. 

Ходање опружањем стајне и 

предножењем замајне ноге. 

Ходање уназад на греди. 

Састав из првог разреда 

допунити наученим 

вежбама.  

Проширени садржаји 



Наскок кораком на греду. 

Чучањ и окрет у чучњу за 

90о и 180о. 

Састав из првог разреда 

допунити вежбама ходањем 

уназад и окретом у чучњу за 

180°. 

Одељенско такмичење 

ВЕЖБЕ СА РЕКВИЗИТИМА 

Вежбе обликовања 

сареквизитима. 

Трчања, поскоци и скокови 

уз коришћење реквизита. 

Прескакање вијаче на 

различите начине. 

Дизање и ношење предмета и 

реквизита на различите 

начине. 

Елементарне игре са 

реквизитима. 

Игре са ластишом. 

Полигон и елементарне игре 

уз коришћење реквизита 

ПЛЕС И РИТМИКА 

Основни садржаји 
Народно коло и дечији плес 

по избору. 

Повезивање елемената из 

првог разреда у композицију 

- састав. 

Основни ритмички покрети 

са реквизитима.  

Проширени садржаји 



Прескакање вијаче уназад. 

Комбиновано прескакање 

вијаче напред-назад. 

Ходање и трчање са бацањем 

и хватањем лопте и обруча. 

Вежба са вијачом  

ПОЛИГОНИ 

Кобиновани полигон од 

усвојених вештина(вежби) 

 

2. 

 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој 

покретљивости. 

Вежбе за развој 

издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој 

координације. 

 Рад са подацима и 

информацијама 

 Компетенција за 

решавање проблема 

 Дигитална компетенција 

 Сарадња  

 Комуникација 

– примени једноставнe, двоставне општеприпремне вежбе 

(вежбе обликовања); 

– правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена 

кретања; 

– користи основну терминологију вежбања; 

– поштује правила понашања у и на просторима за вежбање; 

– поштује мере безбедности током вежбања; 

– одговорно се односи према објектима, справама и 

реквизитима у просторима за вежбање; 

 

3. 

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

КУЛТУРА ВЕЖБАЊА И 

ИГРАЊА 

Основни термини у вежбању. 

Вежбам безбедно. 

Чувам своје и туђе ствари. 

Правила елементарних игара. 

Некад изгубим, а некада 

победим. 

Навијам пристојно 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

Моје здравље и вежбање. 

Мишићи, зглобови и кости 

мога тела. 

Телесни развој.. 

 Рад са подацима и 

информацијама 

 Сарадња  

 Комуникација 

– уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања; 

– уочава улогу делова тела у вежбању; 

– уочи промене у расту код себе и других; 

– препозна сопствено болесно стање и не вежба када је 

болестан; 

– примењује здравствено-хигијенске мере пре, у току и након 

вежбања; 

– одржава личну хигијену; 

– учествује у одржавању простора у коме живи и борави; 

– наведе врсте намирница у исхрани; 

– препознаје везу вежбања и уноса воде; 

- повеже ходање и трчање са позитивним утицајем на 

здравље; 

- препозна лепоту покрета у вежбању; 

- се придржава правила вежбања; 

- вреднује успех у вежбању 



Лична хигијена. 

Хигијена простора за 

вежбање. 

"Шарени-разноврсни оброк" 

- правилна исхрана. 

Значај воде за организам и 

вежбање. 

 

 

ПРЕДМЕТ:ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

РАЗРЕД: ДРУГИ 

 

Циљ наставе и учења програма Грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима 

и правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући 

принципе, процедуре и вредности демократског друштва. 

Годишњи фонд часова: 36 часова 

ИСХОДИ 

По завршеном разреду ученик ће бити у 

стању да:  

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 



- разликује понашања појединаца која 

доприносе или ометају функционисање 

и напредовање групе; 

- успоставља, гради и чува успешне 

односе са члановима групе којој 

припада; 

- искаже своја осећања и потребе на 

начин који не угрожава друге; 

- препозна и уважи осећања и потребе 

других; 

- наведе и својим речима објасни 

основна права детета садржана у 

Конвенцији о дечјим правима; 

- прихвата и образлаже на примерима из 

живота да свако дете има иста права без 

обзира на различитости; 

- препозна ситуације кршења својих и 

туђих права и показује спремност да 

тражи помоћ; 

- се договара и одлучује у доношењу 

правила групе и да се понаша у складу 

са њима; 

- наводи примере међусобне 

повезаности права и одговорности; 

- разликује ненасилну од насилне 

комуникације међу члановима групе на 

примерима из свакодневног живота, из 

књижевних дела које чита и филмова 

које гледа; 

- саслуша излагање саговорника без 

упадица и са уважавањем; 

- даје и прихвата предлоге водећи 

рачуна о интересу свих страна у сукобу; 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у различитим групама  

Групни идентитет 
Ко смо ми - сличности и разлике? 

Групе којима припадамо (породица, 

одељење, школа, спортски клуб, 

музичка школа...). 

Од чега зависи функционисање и 

напредак групе: комуникација, сарадња, 

узајамно подржавање, блискост. 

Понашања појединаца која ојачавају 

или ометају односе у групи.  

Осећања 
Изражавање сопствених осећања. 

Осећања других, како их препознајемо 

и уважавамо. 

Веза осећања са мислима и 

понашањима.  

Потребе и права 
Моје потребе и потребе других. 

Осећања, потребе, вредности и начин 

њиховог остваривања. Веза са правима.  

Права детета 
Конвенција о дечјим правима. 

Различити смо, али су нам права иста. 

Људска права важе свуда и за сваког. 

Кршење и заштита права 
Нисам посматрач, реагујем на ситуације 

кршења права деце у одељењу и школи. 

Знам како и коме да се обратим за 

помоћ 



- представи шта садржи и чему служи 

Правилник о безбедности ученика 

његове школе; 

- се понаша у складу са Правилником о  

безбедности ученика; 

- наводи примере одговорности 

одраслих и ученика за безбедност у 

школи; 

- препознаје предности, ризике и 

опасности по себе и друге и одговорно 

поступа при коришћењу мобилног 

телефона и интернета; 

- сарађује и преузима различите улоге 

на основу договора у групи; 

- износи мишљење, образлаже идеје, 

даје предлоге који могу унапредити 

безбедност ученика у школи; 

- учествује у изради плана једноставне 

акције; 

- са другим ученицима изводи и 

документује једноставну акцију; 

- доприноси промоцији акције; 

- на једноставан начин вреднује 

изведену акцију.  

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 

Школа као заједница  

Школа као заједница 
Вредности школе као заједнице - 

равноправност, одговорност, 

солидарност, брига за друге, 

толерантност, праведност, поштење. 

Правила у школи и њихова функција. 

Одговорности ученика и одраслих за 

функционисање школе као заједнице.  

Односи у заједници 
Како радим сам, а како у групи? 

Шта у школи радимо заједно? 

У чему смо добри? У чему бисмо могли 

бити бољи? 

Како комуницирамо у групи? Насилна и 

ненасилна комуникација.  

Сукоби 
Узроци сукоба и шта са њима. Сукоб из 

угла оног другог. Посредовање у 

сукобу. Конструктивно решавање 

сукоба.  

 

ПРОЦЕСИ 

У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Школа као безбедно место  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безбедност ученика у школи 
Ученици имају право на заштиту и 

безбедност. Правилник школе о 

безбедности ученика. 

Безбедност ученика у школи и 

школском дворишту, на путу између 

куће и школе, ван школе - на излету и 

на настави у природи. 

Безбедност ученика је одговорност свих 



 

                                                                                     ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

Разред: други 

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

Школа као безбедно место за све  

- запослених у школи, ученика, 

родитеља, институција ван школе. 

Безбедно и небезбедно понашање на 

 

 

Како учинити школу безбедним 

местом за све - планирање и извођење 

једноставне акције. 
Кораци у планирању и извођењу акције. 

Избор теме/проблема/активности којом 

ћемо се бавити. 

Одређивање циља и израда плана акције 

- подела улога, договор о роковима, 

начину реализације. 

Извођење и документовање акције - 

видео-снимци фотографије, текстови и 

сл. 

Промоција акције на нивоу школе - 

приказивање другим одељењима, 

родитељима и сл., прављење постера 

или паноа, објављивање прилога у 

школском листу. 

Вредновање акције - чиме смо 

задовољни 

 

 



 Годишњи фонд: 36 часова 
 

 

 

Недељни фонд: 1 час или више  Годишњи фонд: 36 часова 

 

Редни 
број 

Назив пројекта 
- трајање 

Исходи 
Ученици ће бити у стању да 

Временска артикулација 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Заборављене 
игре из мог краја 
-4 часа 

Српски језик 

 Користи различите облике усменог и писменог 

изражавања:препричавање,причање,описивање 

 Пронађе експлицитно исказане информације у 

једноставном тексту(линеарном и нелинеарном) 

 Учествује у разговору и пажљиво слуша саговорника 

Ликовна култура 

 користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин  

 изрази, одабраним материјалом и техником своје 

емоције,машту,сећања и замисли 

  преобликује,самостално или у сарадњи са 

другима,материјале и предмете за рециклажу 

 

Физичко васпитање 

 Комбинује  усвојене моторичке вештине у игри и у 

свакодневном животу; 

 одржава равнотежу у различитим кретањима; 

 правилно изводи вежбе,разноврсна природна и изведена 

кретања 

 поштује правила игре; 

 навија  и бодри  учеснике у игри на начин којим никога не 

вређа; 

 прихватипобеду и пораз као саставни део игре и 

такмичења 

 

 

 

 

х          

2. Безбедно у 
саобраћају 
трајање 
- 4 часа 
 

Српски језик 

 Користи различите облике усменог и писменог 

изражавања:препричавање,причање,описивање 

 Пронађе експлицитно исказане информације у 

једноставном тексту(линеарном и нелинеарном) 

 х         



  правилно састави и  напише дужу и потпуну  реченицу и 

споји више реченица у краћу целину 

 Учествује у разговору и пажљиво слуша саговорника 

Свет око нас 

 Примени правила културног и безбедног понашања у 

саобраћају и превозним средствима у насељу са околином 

 сарађује са другима у групи на  заједничким активностима;  

 

 повезује резултате учења и рада са уложеним трудом. 

Ликовна култура 

 тумачи једноставне визуелне информације које опажа у 

свакодневном животу 

 користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин  

 изрази, одабраним материјалом и техником своје 

емоције,машту,сећања и замисли 

 преобликује,самостално или у сарадњи са 

другима,материјале и предмете за рециклажу 

Музичка култура 

 Пева по слуху песме различитог садржаја и 

расположења 

 Изводи уз покрет музичке игре 

 

3. Мени треба 
здрава храна 
- 9часова 
 

Српски језик 

 Користи различите облике усменог и писменог 

изражавања:препричавање,причање,описивање 

 Пронађе експлицитно исказане информације у 

једноставном тексту(линеарном и нелинеарном) 

  правилно састави и  напише дужу и потпуну  реченицу и 

споји више реченица у краћу целину 

 Учествује у разговору и пажљиво слуша саговорника 

. 

Свет око нас 
 сарађује са другима у групи  на заједничким активностима; 

 разликује потребе од жеља на једноставним примерима из 

сопственог живота 

 повеже личну хигијену,боравак у природи, физичку 

активност и разноврсну исхрану са очувањем здавља  

Ликовна култура 

 тумачи  једноставне визуелне информације које опажа у 

свакодневном животу 

 користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин  

  х х       



 изрази, одабраним материјалом и техником своје 

емоције,машту,сећања и замисли 

 преобликује,самостално или у сарадњи са 

другима,материјале и предмете за рециклажу 

Физичко васпитање 

 Уочи промене у расту код себе и других; 

 Наведе врсте намирница у исхрани; 

 Препозна везу вежбања и уноса воде 

Математика 

 Прикаже мањи број података у таблици и стубичним 

дијаграмом 

 

 
2. „Личне карте“ 

животиња 
 
трајање 
- 8 часова 

Српски језик 

 Користи различите облике усменог и писменог 

изражавања:препричавање,причање,описивање 

 Пронађе експлицитно исказане информације у 

једноставном тексту(линеарном и нелинеарном) 

  правилно састави и  напише дужу и потпуну  реченицу и 

споји више реченица у краћу целину 

 Учествује у разговору и пажљиво слуша саговорника 

 
Свет око нас 

 сарађује са другима у групи  на заједничким активностима;  

 иденфикује заједничке особине живих бића на примерима 

из окружења; 

 повеже делове тела животиња са њиховом улогом 

 разврста животиње из окружења на основу начина живота 

и начина исхране; 

 наведе примере који показују значај биљака и животиња за 

човека 

 негује и својим понашањем не угрожава биљке и 

животиње у окружењу; 

 повезује резултате рада са уложеним трудом. 

Ликовна култура 

 тумачи  једноставне визуелне информације које опажа у 

свакодневном животу 

 користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин  

 изрази, одабраним материјалом и техником своје 

емоције,машту,сећања и замисли 

 преобликује,самостално или у сарадњи са 

    х х х    



другима,материјале и предмете за рециклажу 

 

Музичка култура 

 Пева по слуху песме различитог садржаја и 

расположења 

 Изводи уз покрет музичке игре 

Математика 

 Прикаже мањи број података у таблици и стубичним 

дијаграмом 

4. Ускршњи 
обичаји у мом 
месту 
трајање 
-  4часова 

Српски језик 

 Користи различите облике усменог и писменог 

изражавања:препричавање,причање,описивање 

 Пронађе експлицитно исказане информације у 

једноставном тексту(линеарном и нелинеарном) 

  правилно састави и  напише дужу и потпуну  реченицу и 

споји више реченица у краћу целину 

 Учествује у разговору и пажљиво слуша саговорника 

 
Свет око нас 

 сарађује са другима у групи  на заједничким активностима; 

 повезује резултате рада са уложеним трудом. 

 Одреди време помоћу часовника и календара користећи 

временске одреднице :сат,дан,седмица,месец,година 

 

Ликовна култура 

 тумачи  једноставне визуелне информације које опажа у 

свакодневном животу 

 користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин  

 изрази, одабраним материјалом и техником своје 

емоције,машту,сећања и замисли 

 преобликује,самостално или у сарадњи са 

другима,материјале и предмете за рециклажу 

 

      
 

х х   



 

 

 

5. У царству бајки 
трајање 
-7часова 

Српски језик 
 Користи различите облике усменог и писменог 

изражавања:препричавање,причање,описивање 

 Пронађе експлицитно исказане информације у 

једноставном тексту(линеарном и нелинеарном) 

  правилно састави и  напише дужу и потпуну  реченицу и 

споји више реченица у краћу целину 

 Учествује у разговору и пажљиво слуша саговорника 

 Разликује књижевне 

врсте:песму,причу,басну,бајку,драмски текст; 

 Одреди главни догађај,време и место дешавања у 

прочитаном тексту; 

 Одреди редослед догађања у тексту; 

 Уочи главне и споредне ликове и разликује њихове 

позитивне и негативне особине; 

 Износи своје мишљење о тексту; 

 Изражајно чита ћирилички текст 

 Изводи драмски текст 

 
 

Свет око нас 
 Сарађује са вршњацима у заједничким активностима;  

 Повезује резултате учења и рада са уложеним трудом. 

 
Ликовна култура 

 тумачи  једноставне визуелне информације које опажа у 

свакодневном животу 

 користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин  

 изрази, одабраним материјалом и техником своје 

емоције,машту,сећања и замисли 

 преобликује,самостално или у сарадњи са 

другима,материјале и предмете за рециклажу 

 

 

       х х х 

 
Укупно 36 часова 



 

ПРОЈЕКТАНА НАСТАВА 

 

Пројектна настава је облик  образовно-васпитног рада којим се развијају опште међупредметне компетенције уз употребу 

информационо комуникационих технологија.Усмерена је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко  и 

критичко мишљење , као и припрему ученика за лако сналажење у свету технике,технологије и рачунарства, како у 

свакодневном животу тако и у процесу учења. 

У складу је са општим исходима образовања и васпитања и у функцији је когнитивног,афективног и социјалног развоја 

ученика. 

Пројектна настава има елементе проблемске и истраживачке наставе али се у овом облику рада поред централног 

захтева,који се односи на тражење решења за неки проблем,потенцирају још и процедуре, планирање,евалуирање, 

презентовање резултата, коришћење савремених технологија на правилан начин ,као и тимски  рад, односно процес 

сарадње,који је изнад самог резултата у решавању проблема. 

Ослонци планирања и организације пројектне наставе су :уважавање узраста ученика и њихове природне радозналости са 

којом долазе у други  разред; коришћење ваншколских знања, вештина и искуства ученика;укључивање свих ученика уз 

поштовање њихових различитости;повезивање садржаја свих наставних предмета и употреба савремених информационо 

комуникационих технологија. 

Пројектну наставу треба планирати и организовати на начин да садржи све потребне кораке: 

-дефинисање циља и исхода који се пројектом желе постићи; 

- планирање активности које одговарају теми пројекта, односно циљу пројекта,подела активности,избор материјала и метода 

рада,дефинисање места и динамике рада; 

- реализацију планираних активности; 

- приказ добијених резултата и продуката пројекта; 

- вредновање пројекта. 

Кроз пројектну наставу треба започети  са развијањем основа дигиталне писмености.На крају другог разреда ученик треба да 

буде у стању да : 

- правилно укључи рачунар,покрене програм за цртање,користи одговарајуће алатке овог програма,сачува свој цртеж и  

искључи рачунар; 

- користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ наставника 

- правилно седи при раду за рачунаром; 

- зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења дигиталних уређаја. 



Пројектна настава  треба да се реализује  са  једним часом недељно,али сам наставник ће проценити каква динамика рада 

највише одговара могућностима ученика и фази у којој  је пројекат.  

 

 

 

 

                                                                         ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Поред организовања излета,посета изложбама  и сарадње са локалном самоуправом ,школа ће понудити ученицима већи број 

друштвених,техничких,хуманитарних,спортских и културних активности. 

Резултати рада ученика у оквиру ваннаставних активности  биће  презентовани   кроз организовање 

представа,изложби,базара,објављивање на сајту школе,кроз смотре стваралаштва и спортске сусрете,што ће обезбедити мотивацију и 

задовољство ученика. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Назив предмета СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Циљ Циљеви учења Српског језика и 

књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи срп- ски 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 асо- цијативно 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.  

Циљ: Циљ учења Српског језика и књижевности је да се ученик оспособи да правилно 

користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању, тако што 

ће овладати основним законитостима српског књижевног језика, да стиче основна знања о 

улози и значају језика у нацио- налној култури и изградњи националног идентитета; да кроз 

читање и тумачење књижевних дела из српске и светске баштине развија читалачке 

компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емо- ционално и фантазијско уживљавање, 

живо памћење, истраживачко посматрање, подстичу имагина- цију и уметнички сензибилитет, 

естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно 

повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и 

приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, 

улози и значају језика и књижевности у српској и светској култури, негује љубав према српском 

јези- ку и књижевности; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како 

функционално да повезује садржаје предметних области. 

 

Разред ШЕСТИ 

 Годишњи фонд часова 144 ЧАСА 

ИСХОДИ 
По завршетку наставне године ученик ће 
бити у стању да:  

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
САДРЖАЈ 

повеже 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; – прави разлику између 
дела лирског, епског и драмског 
карактера; – разликује ауторску 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИРИКА 
 Лектира  
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: 



приповетку од романа; – анализира 
структуру лирске песме (строфа, стих, 
рима); – уочава основне елементе 
структуре књижевноуметничког дела: 
тема, мотив; радња, време и место 
радње; – разликује заплет и расплет као 
етапе драмске радње; – разликује појам 
песника и појам лирског субјекта; појам 
приповеда- ча у односу на писца; – 
разликује облике казивања; – увиђа 
звучне, визуелне, тактилне, олфакторне 
елементе песничке слике; – одреди 
стилске фигуре и разуме њихову улогу у 
књижевноуметнич- ком тексту; – 
анализира узрочно-последичне односе у 
тексту и вреднује истакнуте идеје које 
текст нуди; – анализира поступке ликова 
у књижевноуметничком делу, служећи се 
аргументима из текста; – уочава хумор у 
књижевном делу; – разликује 
хумористички и дитирамбски тон од 
елегичног тона; – илуструје веровања, 
обичаје, начин живота и догађаје у 
прошлости описане у књижевним 
делима; – уважава националне 
вредности и негује културноисторијску 
баштину; – препоручи књижевно дело уз 
кратко образложење; – упореди 
књижевно и филмско дело, позоришну 
представу и драмски текст; – повеже 
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; – одреди врсте 
и подврсте заменица, као и њихов облик; 
– препознаје глаголска времена и 
употребљава их у складу са нормом; – 
разликује реченице по комуникативној 
функцији; – доследно примењује 
правописну норму; – користи правопис 
(школско издање); разликује дуги и 
кратки акценат у изговореној речи; – 
употребљава различите облике усменог и 
писменог изражавања: препричавање 
различитих типова текстова, без 
сажимања и са сажи- мањем, причање (о 
догађајима и доживљајима) и 
описивање; – разликује и гради 

 
 
 
 
 
КЊИЖЕВНОСТ 

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, 
укрште- на, 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, 
божи 
ћне).  
 
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. Врсте епских 
дела: приповетка, роман. 
Културно-историјско предање 



аугментативе и деминутиве; – саставља 
обавештење, вест и кратак извештај; – 
разуме основна значења књижевног и 
неуметничког текста; – 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. 

(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 дра- ми. 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 
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 ‒ од- 
ломци)  
14. Јасминка Петровић: Ово је 
најстрашнији дан у мом животу 
15. Александар Поповић: Снежана 
и седам патуљака, драмска бајка 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЈЕЗИК(граматика) 

Подела речи по настанку: просте 
речи и творенице; породица речи, 
уочавање корена речи. Саставни 
делови твореница (творбене 
основе, префикси и суфикси). 
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 
звучности и по месту изговора. 
Подела речи на слогове; 
слоготворно р. Гласовне промене – 
уочавање у грађењу и промени 



речи: непостојано а; промена л у о; 
палатализа- ција; сибиларизација; 
јотовање; једначење сугласника по 
звучности; једначење сугласника 
по месту изговора; губљење 
сугласника. Заменице: неличне 
именичке заменице (односно-
упитне, неодређене, опште, 
одричне); придевске заменице: 
присвојне (с нагласком на 
употребу заменице свој, показне, 
односно-упитне, неодређене, 
опште, одричне). Граматичке 
категорије заменица: род, број, 
падеж и лице. Грађење и основна 
значења глаголских времена: 
аорист, имперфекат (само на 
нивоу препознавања; имперфекат 
глагола бити); плусквам- перфекат. 
Независне предикатске реченице ‒ 
појам комуникативне функције; 
подела на обавештајне, упитне, 
заповедне, жељне и узвичне 
реченице. 

  
 
 
 
ЈЕЗИК (правопис) 

 
Писање имена васионских тела. 
Растављање речи на крају реда 
(основна правила). Правописна 
решења у вези са гласовним 
променама. Писање именичких и 
придевских одричних заменица са 
предлозима. Писање заменице 
Ваш великим почетним словом. 
Правописна решења у вези са 
писањем обрађених глаголских 
облика. 

  
ЈЕЗИК 
(ортоепија) 
 

 
Правилан изговор гласова ч, ћ, џ, ч, 
р. Дуги и кратки акценти. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЈЕЗИЧКА 

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 
објашња- вање научених 
правописних правила у тексту. 



КУЛТУРА 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). 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

Програм наставе и учења Српског језика и књижевности чине три предметне области: 

Књижевност, Језик и Језичка култура. Пре- поручена дистрибуција часова по предметним 

областима је следећа: Књижевност – 54 часа, Језик – 52 часа и Језичка култура – 38 часо- ва. 

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 за- снован је на исходима, 

односно на процесу учења и ученичким постигнућима. Исходи представљају опис интегрисаних 

знања, вештина, ставова и вредности које ученик гради, проширује и про- дубљује кроз све три 

предметне области овог предмета.  

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Програм наставе и учења оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и 

осмишљавању наставе и учења. Уло- га наставника јесте да начине реализације подучавања и 

учења при-лагоди потребама сваког одељења имајући у виду: састав одељења и 

карактеристике ученика; уџбенике и друге наставне материјале које ће користити; техничке 

услове, наставна средства и медије којима школа располаже; ресурсе, могућности, као и 

потребе локалне сре- дине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја, 

наставник најпре креира свој годишњи, тј. глобални план рада, из кога ће касније развијати 

своје оперативне планове. Исходи дефини- сани по областима олакшавају наставнику даљу 

операционализацију исхода на нивоу конкретних наставних јединица. Од наставника се очекује 

да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час прилагоди 

исходима учења. Током планирања тре- ба, такође, имати у виду да се неки исходи остварују 

брже и лакше, али је за већину исхода (посебно за предметну област Књижевност) потребно 

више времена, више различитих активности и рад на ра- зличитим текстовима. У фази 

планирања наставе и учења веома је важно имати у виду да је уџбеник наставно средство и да 

он не одре- ђује садржаје предмета. Зато је потребно садржајима датим у уџбе- нику 

приступити селективно и у односу на предвиђене исходе које треба достићи. Поред тога што 

ученике треба да оспособи за кори- шћење уџбеника, као једног од извора знања, наставник 

ваља да их упути у начине и облике употребе других извора сазнавања. 



 

II. OСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА КЊИЖЕВНОСТ  

Окосницу програма књижевности чине текстови из лектире. Лектира је разврстана по 

књижевним родовима – лирика, епика, драма и обогаћена избором нефикционалних, 

научнопопулар- них и информативних текстова. Обавезни део лектире састоји се, углавном, од 

дела која припадају основном националном корпусу, али је обогаћен актуелним делима. 

Избор дела је у највећој мери заснован на принципу прилагођености узрасту. Уз текстове које 

је потребно обрадити на часу, дат је и списак домаће лектире. Циљ увођења домаће лектире је 

формирање, ра- звијање или неговање читалачких навика код ученика. Обимнија дела ученици 

могу читати преко распуста, чиме се подстиче ра- звијање континуиране навике читања. Уз 

обавезни списак дела за обраду додат је допунски избор текстова. Изборни део допушта 

наставнику већу креативност у достизању исхода. Уз доминантан корпус текстова канонских 

писаца којим се утиче на формирање естетског укуса ученика, изграђује и богати свест о 

природи националне књижевности (и вредностима класика светске књижевности), али и 

културном и националном идентите- ту, у избору лектире и допунском избору дата је 

могућност настав- ницима да одаберу и известан број књижевних дела савремених писаца, 

чиме се ученици упознају са репрезентативним примери- ма савремене књижевности и у 

прилици су да критички самерава- ју поетику њихових дела са канонским вредностима. Циљ 

увође- ња савремених књижевних дела која још нису постала део канона јесте да се по својој 

мотивској или тематској сродности вежу за постојеће теме и мотиве у оквиру програма и да се 

таквим приме- рима покаже како и савремени писци промишљају епску народну традицију или 

теме пријатељства, етичности, развијају имагина- цију и емпатију, чиме ће се богатити 

вертикално читалачко иску- ство ученика и осавременити приступ настави. Овакав избор дела 

омогућава већу могућност примене компа- ративног приступа проучавању литерарног 

стваралаштва, уз одабир различитих нивоа обраде: интерпретације, приказа или осврта. Избор 

дела треба да буде усклађен са могућностима, потребама и интересо- вањима конкретног 

ђачког колектива. Разлике у укупној уметничкој и информативној вредности појединих 

текстова утичу на одговарајућа методичка решења (прилагођавање читања врсти текста, опсег 

тума- чења текста у зависности од сложености његове структуре, повезива- ње и груписање са 

одговарајућим садржајима из других предметних подручја – граматике, правописа и језичке 

културе и сл.). Текстови из допунског дела програма треба да послуже на- ставнику и при 

обради наставних јединица из граматике, као и за обраду и утврђивање садржаја из језичке 

културе. Дела која неће обрађивати, наставник треба да препоручи ученицима за читање у 

слободно време. Нови програм заснован је на уочавању природе и улоге књи- жевног дела, 

као и уочавању разлике књижевних и некњижевних текстова, односно њиховој већој 

корелативности. Ученици треба да буду оспособљени да разликују особености књижевног 

текста (конотативност, књижевни поступци, сликовитост, ритмичност и сл.) у односу на 

денотативност, информативност и казивање за- сновано на чињеницама и подацима у 

различитим видовима не- књижевних текстова. Корелативност је омогућена адекватним 

комбиновањем обавезних и изборних дела. Са списка допунског избора наставник бира она 

дела која ће, уз обавезни део лектире, чинити тематско-мотивске целине. На- ставник може 

груписати и повезивати по сродности дела из оба- везног и допунског програма на много 

начина. Могући примери функционалног повезивања наставних јединица могу бити следе- ћи 

(никако и једини): Словенска митологија: обредне народне лирске песме; Вук Стефановић 

Караџић: Живот и обичаји народа српскога (Божић, Ђурђевдан, Додоле, прпоруше и чароице); 

Весна Алексић: Каљави коњ; песма Влашићи Бранислава Петровића; Тиодор Росић: Приче 

старог чаробњака (избор); Миодраг Станисављевић: И ми трку за коња имамо; Ивана Брлић 

Мажуранић: Приче из давнина (избор), у корелацији нпр. са филмом Чудотворни мач 



Војислава Нановића. Марко Краљевић: народне епске песме о Марку Краљевићу (Марко 

Краљевић укида свадбарину); предање Смрт Марка Кра- љевића; Светлана Велмар Јанковић: 

Књига за Марка (прича Сиро- то ждребе); Владислава Војновић: Приче из главе (одломци при- 

че Позориште). Авантуре и дружине: Хенрик Сјенкијевич: Кроз пустињу и прашуму (одломци); 

Џек Лондон: Зов дивљине или Бели очњак; Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице; Бранко 

Ћопић: Орлови рано лете; Владимир Андрић: Пустолов; Жан-Бернар Пиј, Серж Блок, Ан 

Бланшар: Енциклопедија лоших ђака, бунтовника и осталих генијалаца – одломак о Џеку 

Лондону, прича о Џеку Лон- дону из Били су деца као и ти Гроздане Олујић. Дела заснована на 

хумору и животном оптимизму: Коста Трифковић: Избирачица; Бранислав Нушић: 

Аутобиографија; Владимир Андрић: Пустолов; Влада Стојиљковић: Писмо Бранку Ћопићу (из 

Писмописца); Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави; Добрица Ерић Месечеви 

миљеници (избор); Александар Поповић: Снежана и седам патуљака. Слике детињства у 

различитим епохама и срединама: Исидо- ра Секулић: Буре; Бранко Ћопић: Чудесна справа; 

Влада Стојиљ- ковић: Писмо Бранку Ћопићу (из збирке Писмописац); Милован Данојлић: Овај 

дечак зове се Пепо Крста; Сергеј Јесењин: Песма о керуши; Ференц Молнар: Дечаци Павлове 

улице; Гроздана Олу- јић: Били су деца као и ти (одабране приче); Јасминка Петровић:Ово је 

најстрашнији дан у мом животу; Реј Бредбери: Маслачково вино (избор); Џејмс Крис: Тим 

Талир или Продати смех; Анђела Нанети: Мој дека је био трешња; Никола Тесла: Моји изуми 

(од- ломци о детињству) уз приче о Тесли, Ћопићу и Исидори Секулић из Били су деца као и ти. 

Социјална тематика: Алекса Шантић: О, класје моје; Вељко Петровић: Ратар; Петар Кочић: 

Јаблан; Антон Павлович Чехов: Вањка; Итало Калвино: Шума на ауто-путу (из збирке прича 

Марковалдо или годишња доба у граду); Вилијем Саројан: Зовем се Арам; уз приче о Петру 

Кочићу и Чехову из Били су деца као и ти Г. Олујић. Родољубива тематика: Ђура Јакшић: Вече; 

народне епске пе- сме о Косовском боју; Смрт Мајке Југовића; народне епске песме о Марку 

Краљевићу; Десанка Максимовић: Грачаница; Војислав Илић: Свети Сава; песме Морава, Дунав 

Бранислава Петровића. Лепота маштања, певања и приповедања: Добрица Ерић: Ме- сечеви 

миљеници (избор); Мирослав Антић: Плава звезда; Иво Ан- дрић: Аска и вук; песме Па шта, па 

шта, Говор дрвећа Бранисла- ва Петровића; Владимир Андрић: Пустолов; Анђела Нанети: Мој 

дека је био трешња; Владимир Хулпах: Легенде о европским гра- довима (избор); Тиодор 

Росић: Приче старог чаробњака (избор). Животиње и људи: Петар Кочић: Јаблан; Вилијем 

Саројан: Зовем се Арам; Сергеј Јесењин: Песма о керуши; Иво Андрић: Аска и вук; Добрица 

Ерић: Месечеви миљеници (избор); Џек Лон- дон: Бели очњак или Зов дивљинe. 

Међупредметне корелације – наставу историје могуће је до- пунити одломцима: Борислав 

Пекић: Сентиментална повест Бри- танског царства („Велика повеља слободе у земљи без 

устава”). Исти текст може се повезивати са другима на различите на- чине, према различитим 

мотивима или тону приповедања, у скло- пу пројектне наставе, која се базира на исходима, а 

не на садржа- јима учења. Предложени обавезни, књижевни, научнопопуларни и 

информативни текстови и садржај обавезне домаће лектире, као и примери из допунског 

избора, приликом осмишљавања годишњег плана рада, а потом и при обликовању 

оријентационих, месечних планова рада, могу се тематски повезивати. Поред тога, неопходно 

је успоставити и уравнотежену дистрибуцију наставних јединица везаних за све подобласти 

предмета, функционално повезати са- држаје из језика и књижевности (где год је то могуће) и 

оставити довољно часова за утврђивање и систематизацију градива. Књижевна дела која су 

доживела позоришно извођење или екранизацију могу послужити за компаративну анализу и 

уочава- ње разлике између књижевне и позоришне/филмске (адаптиране, измењене) фабуле и 

израза (рецимо, на примеру Поповићеве сцен- ске бајке може се закључити како драмски 

писац мења познату причу и смешта је у савремено доба), чиме ученици могу доћи до 

закључка о природи различитих медија и развијати своју медијску писменост. Препоручује се 

читање бар једног целовитог драмског текста (од три одређена Програмом). Ученици се могу 



упутити и на филмове са тематиком сличном прочитаним књижевним текстовима (дечје 

авантуре или авантуре у фантастичном свету, од- растање усамљеног детета и сл.) и додатно 

повезати обраду једне тематско-мотивске целине. Са појединим елементима медијске 

писмености ученике тре- ба упознати такође кроз корелацију: појам дечји часопис или 

енциклопедија за децу упознати на конкретном тексту из часописа/ енциклопедије по избору 

(садржај текста треба да буде у вези са лектиром). Поред корелације међу текстовима, 

неопходно је да настав- ник успостави вертикалну корелацију. Наставник се претходно 

обавезно упознаје са садржајима Српског језика и књижевности из претходних разреда ради 

успостављања принципа поступности и систематичности. Наставник, такође, треба да познаје 

садржаје других пред- мета обрађиваних у млађим разредима и у петом разреду основне 

школе, који корелирају с предметом Српски језик и књижевност. Тако, хоризонталну 

корелацију наставник успоставља, пре свега, са наставом историје, ликовне културе, музичке 

културе, верске наставе и грађанског васпитања. Увођење ученика у свет књижевности, али и 

осталих, тзв. не- књижевних текстова (популарних, информативних), представља изузетно 

сложен наставни задатак. Управо на овом степену школова- ња стичу се основна и врло 

значајна знања, умења и навике од којих ће зависити ученичка књижевна култура, али и 

естетске компетен- ције. Ученици треба да разумеју фикционалну природу књижевног дела и 

његову аутономност (односно да праве разлику између лир- ског субјекта и песника, 

приповедача и писца), као и чињеницу да књижевно дело обликује једну могућу слику 

стварности. При обради текста, примењиваће се у већој мери јединство аналитичких и 

синтетичких поступака и гледишта. У складу са ис- ходима, ученике треба навикавати да своје 

утиске, ставове и судове о књижевном делу подробније доказују чињеницама из самога текста 

и тако их оспособљавати за самосталан исказ, истраживач- ку делатност и заузимање 

критичких ставова. Обрада књижевног дела пожељно је да буде проткана реша- вањем 

проблемских питања која су подстакнута текстом и умет- ничким доживљавањем. Многи 

текстови, а поготову одломци из дела, у наставном поступку захтевају умесну локализацију, 

често и вишеструку. Ситуирање текста у временске, просторне и друштве- но-историјске 

оквире, као и обавештења о битним садржајима који претходе одломку – све су то услови без 

којих се у бројним случа- јевима текст не може интензивно доживети и правилно схватити. 

Приликом тумачења текста ученике треба навикавати да своје утиске, ставове и судове о 

књижевном делу подробније доказују чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати 

за са- мосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова, уз уважавање 

индивидуалног разумевања смисла књижевног текста и исказивање различитих ставова. У 

наставној интерпретацији књижевноуметничког дела, об- једињавајући и синтетички чиниоци 

могу бити: уметнички дожи- вљаји, текстовне целине, битни структурни елементи (тема, мо- 

тиви, песничке слике, фабула, односно сиже, књижевни ликови, смисао и значење текста, 

мотивациони поступци, композиција), форме приповедања (облици излагања), језичко-стилски 

поступци и литерарни (књижевноуметнички) проблеми. Књижевнотеоријске појмове ученици 

ће упознавати уз обра- ду одговарајућих текстова и помоћу осврта на претходно читалач- ко 

искуство. У програму нису наведени сви појмови и врсте књи- жевних дела предвиђени за 

усвајање у претходним разредима, али се очекује ће се наставник наслонити на стечено знање 

ученика, обновити га и продубити на примерима, сходно старијем узрасту. Такав случај је са 

стилским фигурама (поређењем/компарацијом и персонификацијом) које се усвајају у трећем 

и четвртом разреду, а потом им се додају епитет, ономатопеја, контраст и хипербола; са 

појмом приповедања и облицима казивања у епском књижевном делу (дијалог, монолог, 

описивање: портрет и пејзаж); са појмови- ма везаним за драмско дело којима се додају заплет 

и расплет, као елементи драмске радње. Обнављање и повезивање знања из првог циклуса 

образовања и петог разреда основне школе је обавезно. Језичко-стилским изражајним 

средствима прилази се с дожи- вљајног становишта; полазиће се од изазваних уметничких 



утиса- ка и естетичке сугестије, па ће се потом истраживати њихова је- зичко-стилска 

условљеност. Током обраде књижевних дела, као и у оквиру говорних и пи- смених вежби, 

настојаће се да ученици откривају што више особи- на, осећања и душевних стања појединих 

ликова, као и да изража- вају своје ставове о поступцима ликова. Ученик се подстиче да уочава 

смисао смешног и хумори- стичног на примерима из лектире, као и да разликује хумористич- 

ки или оптимистички, дитирамбски тон у певању/приповедању/ драмској радњи од елегичног 

тона. Теоријско савладавање појма културноисторијско предање није обавезно. Предање Смрт 

Марка Краљевића уводи се као пример, уз описно образлагање ове врсте предања у оквиру 

категорије народне прозе. Обнављају се и про- ширују знања о родољубивој поезији, 

савладава се појава и смисао социјалних мотива у предложеним песмама или причама, уче се 

дитирамб и елегија као врсте лирске поезије. Исходи везани за наставну област књижевност 

засновани су на читању. Kроз читање и тумачење књижевних дела ученик развијачиталачке 

компетенције које подразумевају не само истраживачко посматрање и стицање знања о 

књижевности већ подстичу и разви- јају емоционално и фантазијско уживљавање, 

имагинацију, естетско доживљавање, богате асоцијативне моћи, уметнички сензибилитет, 

критичко мишљење и изграђују морално просуђивање. Разни обли- ци читања су основни 

предуслов да ученици у настави стичу сазна- ња и да се успешно уводе у свет књижевног дела. 

И у шестом разре- ду негује се, пре свега, доживљајно читање, а ученици се поступно уводе у 

истраживачко читање (читање према истраживачким зада- цима, читање из различитих 

перспектива и сл.) и оспособљавају да искажу свој доживљај уметничког дела, увиде елементе 

од којих је дело сачињено и разумеју њихову улогу у изградњи света дела. Повећан број 

допунског избора лектире указује на могућност обраде појединих предложених садржаја 

(књижевних дела) на ча- совима додатне наставе. Препоручује се да ученици у настави користе 

електронски додатак уз уџбеник, уколико за то постоји могућност у школи. ЈЕЗИК У настави 

језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писану комуникацију стандардним 

српским језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на усвајање језичких 

правила и граматичке норме, већ и на разумевање њихове функције и правилну примену у 

усменом и писменом изражавању. Када се у садржајима програма наводе наставне јединице 

које су ученици већ обрађивали у нижим разредима, подразуме- ва се да се степен усвојености 

и способност примене раније об- рађеног градива проверава, а понављање и увежбавање на 

новим примерима претходи обради нових садржаја, чиме се обезбеђује континуитет рада и 

систематичност у повезивању новог градива са постојећим знањима. Нужно је да наставник 

увек има на уму пресудну улогу уме- сних и систематских вежбања, односно да наставно 

градиво није усвојено док се добро не увежба. То значи да вежбања морају бити саставни 

чинилац обраде наставног градива, примене, обнављања и утврђивања знања. Граматика 

Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик представи и 

тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се изучава изоловано, ван 

контекста у ко- јем се остварује њена функција (у свакој погодној прилици могу се знања из 

граматике ставити у функцију тумачења текста, како уметничког тако и научнопопуларног). 

Један од изразито функционалних поступака у настави граматике јесу вежбања заснована на 

коришћењу примера из непосредне говорне праксе, што наставу граматике приближава 

животним потребама у којима се примење- ни језик појављује као свестрано мотивисана 

људска активност. Настава творбе речи подразумева пре свега поделу речи по на- станку на 

просте и творенице (у оквиру твореница уочавају се речи настале суфиксацијом, 

префиксацијом и слагањем). На школским примерима (нпр. певач, школски, школовати се, 

праунук, превелик, научити, Београд, пароброд) ученици треба да уоче саставне дело- ве 

твореница: творбене основе, префиксе и суфиксе. На примерима породице речи, ученици 

треба да уочавају корен речи. Тиме се по- ставља основ за проширивање знања из творбе речи 

у старијим ра- зредима. На часовима утврђивања градива треба нагласити разлику између 



граматичке основе и граматичких наставака у поређењу са творбеном основом и суфиксима 

(нпр. школ-а, школар-ац и сл.). Ученици су се већ раније срели са појмом гласа, а сада про- 

ширују своја знања из фонетике основним информацијама о на- станку гласова и говорним 

органима који у овом процесу учествују. На основу изговора гласови се деле на самогласнике и 

сугласнике (а сугласници на праве сугласнике и сонанте). Сугласници се деле по звучности и по 

месту изговора (овде је пожељно направити корелацију са наставом страних језика – нпр. 

различито место изговора неких гласова у српском и енглеском језику и сл.). Подела речи на 

слогове подразумева проширивање знања у односу на млађе разре- де: треба увести и 

примере слогова који се завршавају на сонант, с посебним нагласком на позицију слоготворног 

р. Ово градиво треба повезати са основним правописним правилима за растављање речи на 

крају реда. Пошто се ученици у шестом разреду први пут срећу са термином гласовне промене, 

није потребно правити разлику у од- носу на гласовне алтернације. Ову разлику ће усвојити у 

градиву за средњу школу. Препорука је да се, ради лакшег анализирања приме- ра, гласовне 

промене предају следећим редоследом: непостојано а, промена л у о, палатализација, 

сибиларизација, јотовање, једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту 

изговора, губљење сугласника. Гласовне промене треба уочавати у грађењу и промени речи (а 

на одступања указати у примерима). Настава морфологије подразумева проширивања знања о 

за- меницама (у петом разреду су биле обрађене само личне заменице). Сада се уводи подела 

заменица на именичке и придевске. У оквиру именичких обрађују се: односно-упитне, 

неодређене, опште и одрич- не; у оквиру придевских: присвојне (с нагласком на употребу 

заме- нице свој), показне, односно-упитне, неодређене, опште и одричне. Такође, треба 

указати и на граматичке категорије заменица: род, број, падеж и лице. Знања о глаголским 

облицима ученици проширу- ју тако што усвајају грађење осталих глаголска времена изузев 

пре- зента, перфекта и футура I, с тим што се имперфекат обрађује само на нивоу 

препознавања, а посебно се наводи имперфекат помоћног глагола бити. Препорука је да се 

глаголска времена уводе овим редо- следом: аорист, имперфекат, плусквампефекат. Посебно 

треба нагласити правописна решења у вези са писањем глаголских облика. Знања из синтаксе 

ученици проширују поделом независних предикатских реченица према комуникативној 

функцији. Потребно је посебно скренути пажњу на употребу знака узвика, као и на остале 

интерпункцијске знаке. Правопис Правописна правила се усвајају путем систематских вежба- 

ња (правописни диктати, исправка грешака у датом тексту, тестови са питањима из правописа 

итд.). У оквиру правописних вежби по- жељно је повремено укључити и питања којима се 

проверава гра- фија (писана слова: велико и мало ћириличко Ћ, Ђ; велико и мало латиничко Ђ, 

велико Г, С, Ш итд.). Такође, треба подстицати ученике да сами уочавају и испра- вљају 

правописне грешке у СМС комуникацији, као и у различи- тим типовима комуникације путем 

интернета. Поред тога, ученике треба упућивати на служење правопи- сом и правописним 

речником (школско издање). Пожељно је да наставник доноси примерак Правописа на час кад 

год се обрађују правописне теме (тако би могао појединачно ученицима задавати да пронађу 

реч у правописном речнику и одреде њен правилан облик или правилно писање). Oртоепијa 

Наставник стално треба да указује на важност правилног говора, који се негује спровођењем 

одређених ортоепских вежби. Ортоепске вежбе не треба реализовати као посебне наставне је- 

динице, већ уз одговарајуће теме из граматике: нпр. уочавање дужине акцента у речи може се 

повезати са обрадом и утврђивањем знања о врстама речи (именица скуп има кратак акценат, 

а придев скуп има дуг акценат итд.). На овом нивоу ученици треба само да уоче разлику у 

дужини акцента, без разликовања интонације и без употребе акценатских знакова. Уз 

коришћење аудио снимака, ученике треба навикавати да препознају, репродукују и усвоје 

правилно акцентован говор, а у местима где се одступа од акценатске норме, да разликују 

стандардни акценат од свога акцента, тј. од дијалекатске акцентуације. Неке ортоепске вежбе 

могу се спроводити и уз одговарајуће теме из књижевности: нпр. артикулација се може 



вежбати изговарањем брзалица, онда када се оне обрађују као део народног стваралаштва; 

акценат речи, темпо, ритам, реченична интонација и паузе могу се вежбати гласним читањем 

одломака из изборне лектире (по избору наставника или ученика) итд. Као ортоепску вежбу 

треба спроводити и говорење напамет научених одломака у стиху и прози (уз помоћ 

аудитивних наставних средстава). 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (УСМЕНО И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ) Развијање и унапређивање 

језичке културе ученика предста- вља један од најзначајнијих задатака наставе Српског језика. 

Један од основних задатака наставе језичке културе односи се на усавр- шавање 

језичкоизражајних средстава код ученика, а њен крајњи циљ је да ученици буду оспособљени 

за успостављање квалитетне и сврсисходне комуникације. Област Језичка култура обухвата 

усмено и писмено изражавање. Наставни рад у овој области реализује се у садејству са другим 

областима предмета Српски језик, као и кроз самосталне наставне јединице. У повратном 

смеру, обрада књижевног текста и рад на граматици морају укључивати и садр- жаје за 

неговање културе усменог и писменог изражавања ученика. Настава ће бити очигледнија и 

ефикаснија ако се анализирају снимљена казивања и читања. Приликом реализације наставних 

са- држаја пожењно је користити и савремене информационо-комуника- ционе технологије 

(нпр. паметну таблу, рачунар и видео-бим и сл.). Свака од програмских вежби (говорне, 

правописне, лексич- ко-семантичке, стилске вежбе) планира се и реализује у наставном 

контексту у коме постоји потреба за функционалним усвајањем и функционалном применом 

датих језичких законитости и појава у новим комуникативним ситуацијама, као и потреба за 

утврђивањем, обнављањем или систематизовањем знања стеченог током наставе језика и 

наставе књижевности. Све врсте вежби, чији је циљ развијање језичког мишљења, изводе се на 

тексту или током говорних вежби. Циљ говорних вежби јесте унапређивање културе усменог 

изражавања. Детаљна организација, вешто осмишњене садржајне струкуре и мотивисање 

ученика за разговор водиће ка правилно- сти, лакоћи, јасности, једноставности, прецизности и 

флуентности у усменом излагању ученика. Ове вежбе би требало да приближе учеников говор 

стандарднојезичком изговору. Форме учтивости, односно посебна језичка средства којима се 

исказује учитвост представљају важан сегмент у реализацији наставе језичке културе. Потребно 

је код ученика развијати свест о неопходности и значају језичке учтивости, тј. учтивог 

комуника- тивног понашања, односно истакнути значај неговања правилног и учтивог говора и 

писања. Ученицима треба указати на то да су у домену конвенција учтивости најтипичније 

форме усмене и писме- не етикеције: употреба заменице Ви, етикете за исказивање уважа- 

вања приликом ословљавања у јавном и службеном комуницирању (господине, 

госпођо/госпођице, Ваша екселенцијо, Ваша свето- сти...), као и говорни чинови експресивног 

типа (формуле учтивости): извињавање, захваљивање, честитање, молба. Лингвомето- дички 

текстови који садрже дијалошку форму у којој се испољава језичка учтивост могу послужити за 

уочавање форми учтивости. Такође, требало би подстицати ученике да износе своје мишљење 

и сопствена запажања о (не)учтивом комуникативном понашању. Велики део лексике српског 

језика сачињавају лексеме на- стале творбом речи. Она представља продуктиван процес којим 

се свакодневно богати наш лексички фонд. Стога, у настави језичке културе би лексикологији, 

односно творби речи требало приступи- ти, најпре, као начину за настајање нових речи, како 

би ученици схватили њен практични значај. Потребно је оспособити ученике да граде и 

разликују аугментативе (са пејоративима) и деминутиве (са хипокористицима), тако што 

обрада теме неће бити само опи- сана, тј. требало би се задржати што краће на формалном 

присту- пу теми. Стваралачки и истраживачки приступ може позитивно утицати на мотивацију 

ученика да упознају ову тематику. Пожељ- но је навести само најчешће суфиксе и за један и за 

други твор- бени модел. Требало би подстицати ученике да објасне значење датих изведеница 

и указати им на њихову улогу у свакодвевном језичком изражавању (нпр. експресивно значење 

и стилска обоје- ност изведеница, попут мајчица, сестрица, људина и сл.). Правописне вежбе 



омогућавају ученицима да посебно обрате пажњу на правописне захтеве и на њихову улогу у 

тексту. Системска примена адекватних правописних вежби омогућава да теориј- ско 

правописно знање благовремено пређе у умење, као и да се стечена навика примене 

правописних правила испољи у практич- ној и спонтаној намени. Правописне вежбе 

представљају најпогоднији начин да се правописна правила науче, провере, као и да се уочени 

недостаци отклоне. Најбоље је примењивати и просте и сложене правописне вежбе које су 

погодне за савлађивање како само једног правописног правила из једне правописне области, 

тако и више правописних правила из неколико правописних обла- сти. Правописне вежбе је 

потребно најпре припремити. Притом је пожењно поштовати принцип поступности, 

систематичности, јединства теорије и праксе. Приликом савлађивања правописних начела 

погодне могу бити следеће правописне вежбе: диктат, са- мостално писање, допуњавање 

текста. Може бити подстицајно и организовање квиза на часовима посвећеним 

систематизовању градива из правописа (нпр. препознај правописну област, пронађи грешку, да 

ли су тврдње о употреби, нпр. великог слова, тачне и сл.), а требало би и проверавати да ли су 

ученици у стању да обја- сне научена правописна правила у одређеном тексту. Циљ 

примењивања лексичко-семантичких вежби јесте бога- ћење речника ученика и упућивање на 

различите могућности при- ликом избора речи и израза и указивање на њихову сврсисходнију 

употребу. Применом лексичко-семантичких вежби код ученика се ствара навика да 

промишљају и траже адекватан језички израз за оно што желе да искажу (у зависности од 

комуникативне ситуа- ције) и повећава се фонд таквих израза у њиховом речнику. Врсте ових 

вежби треба усагласити са интересовањима ученика и на- ставним садржајима. Развијању 

смисла за прецизно изражавање и подстицању ученика да размишљају о речима и o њиховим 

значе- њима доприносе вежбе којима се ученици упућују на избегавање сувишних речи, 

поштапалица и туђица. Подстицајне су и вежбе које се односе на фигуративна значења речи, 

као и вежба пронала- жење изостављених реченичних делова која подстиче ученике да 

пронађу адекватну реч, али и да у складу са контекстом прошире скалу дозвољених 

значењских и лексичких могућности. Применом стилских вежби, ученици се упућују на то да на 

другачији начин од уобичајеног повезују речи и изразе и да истра- жују њихове семантичке 

потенцијале. Њихов циљ није да се само отклоне учињене грешке, већ да ученици стекну 

адекватне навике да говоре и пишу ваљано, односно да примењују стваралачке по- ступке у 

језику. Знања о стилу и изражајним могућностима језика ученици углавном стичу увидом у 

књижевноуметничке текстове, због чега је неспорна повезаност са наставом књижевности, али 

се не сме поистоветити са језичко-стилском анализом ових тексто- ва. Стилске вежбе је 

потребно што непосредније повезивати и са наставом граматике. Може се креирати 

ситуациони предложак за развијање и унапређивање језичко-стилског знања ученика у скла- 

ду са узрастом и начелом систематичности и условности. Ствара- лачки облик рада на 

развијању стилског умења ученика може се, на пример, заснивати на тексту као подстицају за 

сликовито кази- вање, с обзиром на то да се на различитим књижевноуметничким текстовима 

лако увиђа изражајност стилског поступка који може да буде примењен приликом 

уобличавања језичке грађе у новим комуникативним ситуацијама.  

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Праћење и вредновање резултата напредовања ученика је у функцији остваривања 

исхода, а започиње иницијалном проценом достигнутог нивоа знања, у односу на који ће се 

одмеравати даљи напредак и формирати оцена. Сваки наставни час и свака актив- ност 

ученика је прилика за формативно оцењивање, односно реги- стровање напретка ученика и 

упућивање на даље активности. Формативно вредновање је саставни део савременог приступа 

настави и подразумева процену знања, вештина, ставова и пона- шања, као и развијања 

одговарајуће компетенције током наставе и учења. Формативно мерење подразумева 



прикупљање података о ученичким постигнућима, при чему се најчешће примењују следеће 

технике: реализација практичних задатака, посматрање и бележење ученикових активности 

током наставе, непосредна комуникаци- ја између ученика и наставника, регистар за сваког 

ученика (мапа напредовања) итд. Резултати формативног вредновања на крају на- ставног 

циклуса треба да буду исказани и бројчаном оценом. 

 

 



Изборни наставни предмет: 

 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ  

разред: VII  
 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

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

игре и звука, фотографију и перформанс 

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

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

упознају вредности споменика културе и своју културну баштину. 
 

Садржај програма 

 

 
 

Ред. 

број 

наставне 

теме 

 
 

Н А С Т А В Н Е 

Т Е М Е / О Б Л А С Т И 

 
 

Н А С Т А В Н Е   

Ј Е Д И Н И Ц Е 

 
Број 

часова 

по теми 

Број часова за 

обраду остале 

типове 

часова 

1. Цртање Пропорције 

Пропорције 

Компоновање величина у простору 

Конпоновање и степеновање облика у 

простору 

Арабеска 

Арабеска 

Естетска анализа 

12 8 4 

2. Сликање Равнотежа облика и боје у простору 

Контраст, светлина, површина и облика у 

одређеном простору 

 Сродност ликовних вредности у одређеном 

простору 

12 8 4 



3. Вајање  Обликковање маса и волумена додавањем 
и одузимањем 

Орнаменти 

Вајарски материјали, одливање 

(негатив и позитив) 

 Вајање- гипс и одговарајућа средства и 
материјали 

 Естетска анализа 

12 8 4 

УКУПНО 36 24 12 



Активности наставника 

саопштава наставне садржаје 

организује и усмерава идеје и креативност 

упознаје ученике са методама и техникама успешног ликовног изражавања преноси теоријска 

и практична знања 

процењује и оцењује ниво и квалитет радова преноси културне 

вредности 

формира правилан поглед на свет и систем вредности развија карактер 

ученика и црте личности 

 

Активности ученика 

- посматрање опажање 

- учешће у дискусији 

- откривање и увиђање законитости и процеса изражавање 

својих мисли, осећања и закључака анализа и синтеза  

паженог 

- стварање вежбање 

- усвајање знања 

понављање 

- израда и презентовање самосталних и практичних радова 

 

 

 

Начин остваривања програма: 

 

Цртање- објашњавање, дискусија, дијалог, демонстрација 

- показивање основних цртачких техника 

- објашњавање и упознавање са основним ликовним елементима 

- индивидуални рад и рад у групама 

- коректуре и естетске анализе (заједно са ученицима ) 

- рад по природи (моделу ) 

- посете културним институцијама (музеји, галерије ) 

 

Сликање- 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 

 

 

 

 



Вајање- кроз разговор и објашњавање упознавање ученика са основним вајарским материјалима и техникама 



 

- репродукције 2д и 3д уметничких дела и уочавање разлика 

- демонстрација рада у појединим материјалима- глина, глинамол… 

- индивидуални, рад у пару и групи са ученицима 

- рад по природи 
- коректура и естетска анализа 

 

 



 

 План и програм наставе и учења предмета Биологија за 6. разред 
 

 

ОШ“Ђура Филиповић“ Плочица 

 

 

ЦИЉ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈИ 
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 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; 

 направи разлику између 

животне средине, станишта, 

популације, екосистема и 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА 

 

 

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). 

36 15 9 11 1 



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/илустрацији; 

 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; 

 прикупи податке о радовима 

научника који су допринели 

Разлика између бактеријске, и биљне 

и животињске ћелије. Ћелијско 

дисање, стварање енергије, основне 

чињенице о фотосинтези. 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

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. 
 

16 8 3 4 1 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 

И ЕВОЛУЦИЈА 

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.  

6 3 1 1 1 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОГ СВЕТА 

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 

6 3 1 1 1 



изучавању људског здравља и 

изнесе свој став о значају 

њихових истраживања; 

 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; 

 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. 

једром. 

Положај основних група 

једноћелијских и вишећелијских 

организама на „дрвету живота”. 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

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. 

8 4 2 1 1 



 

 

 

 

 

Р. Бр. 

 

 

 

 

 

Наставна област/тема 
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Укупан број часова 

1. Јединство грађе и 

функције као основа 

живота 

15 9 11 1 36 

2. Живот у екосистему 8 3 4 1 16 

3. Наслеђивање и 

еволуција 

3 1 1 1 6 

4. Порекло и разноврсност 

живог света 

3 1 1 1 6 

5. Човек и здравље 4 2 1 1 8 

  

Укупно: 

 

33 

 

16 

 

18 

 

5 

 

72 

 

Наставник: Срђан Ћурчин 

 



 

 

Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Разред: 6. разред 
 

ОБРАЗОВНИ ИСХОДИ 

Р
ЕД

Н
И

  Б
Р

О
Ј 

ОБЛАСТ / ТЕМА 
 

МЕСЕЦ 
ОСТВАРИВАЊА 

ТИП ЧАСА 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

     ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ О

б
р

ад
а 

У
твр

ђ
и

вањ
е 

 

У
куп

н
о

 

 разумеју једноставније текстове 
који се односе на поздрављање, 
представљање и тражење/давање 
информација личне природе 

  поздраве и отпоздраве, представе 
себе и другог користећи 
једноставнија језичка средства 

 размене једноставније 
информације личне природе 

 у неколико везаних исказа 
саопште информације о себи и 
другима 

 разумеју једноставније изразе који 
се односе на поседовање и 
припадност 

1. 

 
 

Hello 
 

Септембар 

0 4 4 

рад са подацима и 
информацијама, решавање 
проблема, сарадња, 
компетенција за учење, 
одговорно учешће у 
демократском друштву, 
естетичка компетенција, 
комуникација 

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. 1.1.15. 1.1.16. 
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.  2.1.1.  2.1.2. 
2.1.3. 2.1.6. 2.1.8.  
2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 
2.1.19. 2.1.20.  

 



 разумеју једноставније текстове 
у којима се описују радње и 
ситуације у садашњости 

 разумеју једноставније текстове 
у којима се описују способности 
и умећа 

 размене појединачне 
информације и/или неколико 
информација у низу које се 
односе на радње у садашњости 

 разумеју једноставније исказе 
који се односе на изражавање 
допадања и недопадања и 
реагују на њих 

  изразе допадање и недопадање 
уз једноставно образложење 

2. 

 
 
 
 

Mylife 
 
 

Септембар 
Октобар 

4 4 8 

рад са подацима и 
информацијама, решавање 
проблема, сарадња, 
компетенција за учење, 
одговорно учешће у 
демократском друштву, 
естетичка компетенција, 
комуникација, одговоран 
однос према околини 

1.1.1.  1.1.2.  

1.1.3.1.1.4.  1.1.5. 

1.1.6.  1.1.10.  1.1.11. 

1.1.12. 1.1.13.  

1.1.14. 1.1.15. 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. 

2.1.5. 2.1.6. 2.1.8. 

2.1.9. 2.1.10. 2.1.15. 

2.1.16. 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.  

 разумеју једноставније текстове 
у којима се описују искуства, 
догађаји и способности у 
прошлости 

 размене појединачне 
информације и/или неколико 
информација у низу о 
искуствима, догађајима и 
способностима у прошлости 

 опишу у неколико краћих, 
везаних исказа искуства, догађај 
из прошлости 

 опишу неки историјски догађај, 
историјску личност и сл. 

3. 

 
 
 

Believe it or not 
 

Октобар 
Новембар 

4 6 10 

рад са подацима и 
информацијама, решавање 
проблема, сарадња, 
компетенција за учење, 
одговорно учешће у 
демократском друштву, 
естетичка компетенција, 
комуникација, одговоран 
однос према околини, 
предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 

1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  
1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  
1.1.14. 1.1.151.2.2. 
1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.  
1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 

2.1.3. 2.1.4.1.12. 

2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 
2.1.16. 2.1.19. 2.1.20. 
2.1.212.1.22. 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. 2.3.3. 

 

 разумеју једноставније текстове 
који се односе на опис особа, 
биљака, животиња, предмета, 
места, појaва, радњи, стања 
избивања 

4. 

 
 
 

A visit to a city 
 

Новембар  
Децембар 

3 4 7 

рад са подацима и 
информацијама, решавање 
проблема, сарадња, 
компетенција за учење 

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.  
1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 
1.1.22. 



 опишу и упореде жива бића, 
предмете, места, појаве, радње, 
стања и збивања користећи 
једноставнија језичка средства 

  разумеју и следе једноставнија 
упутства у вези с уобичајеним 
ситуацијама из свакодневног 
живота 

 затраже и разумеју обавештења 
о оријентацији/положају 
предмета и бића у простору и 
правцу кретања;  

  опишу правац кретања и 
просторне односе једноставним, 
везаним исказима 

 упуте предлоге, савете и позиве 
на заједничке активности 
користећи ситуационо 
прикладне комуникационе 
моделе 

 затраже и пруже додатне 
информације у вези са 
предлозима, саветима и 
позивима на заједничке 
активности 

 разумеју уобичајене молбе и 
захтеве и реагују на њих; 

    

 одговорно учешће у 
демократском друштву, 
естетичка компетенција, 
комуникација, одговоран 
однос према околини, 
предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 

1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 
1.2.3. 1.2.4.  2.1.1.  
2.1.2. 2.1.3. 2.1.5. 
2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 
2.1.9. 2.1.11.  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. 
2.3.3. 2.3.5. 2.3.7. 
2.3.8. 

 разумеју једноставније исказе 
који се односе на одлуке, 
обећања, планове,  намере и 
предвиђања и реагују на њих 

 размене једноставније исказе у 
вези са обећањима, одлукама, 
плановима, намерама и 
предвиђањима 

 саопште шта они или неко други 
планира, намерава, предвиђа 

5. 

 
 
 

Science matters 
 

Јануар 
Фебруар 

4 5 9 

рад са подацима и 
информацијама, решавање 
проблема, сарадња, 
компетенција за учење, 
одговорно учешће у 
демократском друштву, 
естетичка компетенција, 
комуникација, одговоран 
однос према околини 

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  1.2.1. 
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. 
2.1.5. 2.1.6. .1.19. 
2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 
2.1.24.  2.1.25. 



 разумеју једноставније текстове 
који се односе на опис особа, 
биљака, животиња, предмета, 
места, појaва, радњи, стања и 
збивања 

  опишу и упореде жива бића, 
предмете, места, појаве, радње, 
стања и збивања користећи 
једноставнија језичка средства; 

 разумеjу једноставније текстове 
у којима се описују искуства, 
догађаји и способности у 
прошлости 

 размене појединачне 
информације и/или неколико 
информација у низу о 
искуствима, догађајима и 
способностима у прошлости 

6. 

 
 
 
 

Danger 
 

Фебруар 
Март 
Април 

4 7 11 

рад са подацима и 
информацијама, решавање 
проблема, сарадња, 
компетенција за учење, 
одговорно учешће у 
демократском друштву, 
естетичка компетенција, 
комуникација, одговоран 
однос према околини 

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. 
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 
2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 
2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 
2.1.11.2.1.12. 2.1.13. 
2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 
2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 
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. 2.3.3. 

 разумеју једноставније забране, 
правила понашања, своје и туђе 
обавезе и реагују на њих 

 размене једноставније 
информације које се односе на 
забране и правила понашања у 
школи и на јавном месту, као и 
на своје и туђе обавезе 

 саопште правила понашања, 
забране и листу својих и туђих 
обавеза користећи одговарајућа 
језичка средства 

 питају и саопште колико нечега 
има/нема, користећи 
једноставнија језичка средства 

 питају/кажу/израчунају колико 
нешто кошта 

7. 

 
 
 

Nowadays 
 

Април  
Мај 

4 5 9 

рад са подацима и 
информацијама, решавање 
проблема, сарадња, 
компетенција за учење, 
одговорно учешће у 
демократском друштву, 
естетичка компетенција, 
комуникација, одговоран 
однос према околини, 
предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 

1.20. 1.1.21. 1.1.22. 
1.1.23. 1.1.23. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1. 1.3.3. 1.3.4.  
2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 
2.1.4.  2.1.5. 2.1.6. 
2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 
2.1.10. 2.1.11. 2.1.12. 
2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 
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. 2.3.7. 2.3.8.   



 

 

 

 

 разумеју уобичајене изразе у 
вези са жељама, 
интересовањима, потребама, 
осетима и осећањима и реагују 
на њих 

 изразе жеље, интересовања, 
потребе, осете и осећања 
једноставнијим језичким 
средствима 

 изразе допадање и недопадање 
уз једноставно образложење 

 разумеју једноставније исказе 
којима се тражи мишљење и 
реагује на њих 

 изражавају мишљење, 
слагање/неслагање и дају кратко 
образложење 

 разумеју једноставније предлоге, 
савете и позиве на заједничке 
активности и одговори на њих уз 
одговарајуће образложење 

 упуте предлоге, савете и позиве 
на заједничке активности 
користећи ситуационо 
прикладне комуникационе 
моделе 

  затраже и пруже додатне 
информације у вези са 
предлозима, саветима и 
позивима на заједничке 
активности. 

8. 

 
 
 

Feeling good 
 

Мај 
Јун 

3 5 8 

рад са подацима и 
информацијама, решавање 
проблема, сарадња, 
компетенција за учење, 
одговорно учешће у 
демократском друштву, 
естетичка компетенција, 
комуникација, одговоран 
однос према околини, 
предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 

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.  
1.1.15. 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. 
1.3.5.  2.1.1.  2.1.2. 
2.1.3. 2.1.4.  2.1.5. 
2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 
2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 
2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 
2.1.16. 2.1.17. 2.1.19. 
2.1.20. 2.1.21. 2.1.23. 
2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 
2.3.1. 2.3.2. 2.3.5. 
2.3.6.   



ГЛОБАЛНИ ПЛАН 

           

Предмет: Енглески језик 

Разред: 6.     

Уџбеник: To the Top PLUS 2, Data Status  

Наставник: Теа Тот Радишић   

 

      

 

ОБЛАСТ 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1 HELLO x                   0 4 4 

2 

MY LIFE 

 
x x                 4 4 8 

3 

BELIEVE IT OR NOT 

 
  x x        4 6 10 

4 A VISIT TO A CITY    x x       3 4 7 

5 THE FIRST WRITTEN TEST     x       0 3 3 

6 SCIENCE MATTERS      x x     4 5 9 



 

7 

DANGER 

 
      x x x   4 7 11 

8 NOWADAYS         x x  4 5 9 

9 THE SECOND WRITTEN TEST          x  0 3 3 

10 FEELING GOOD          x x 3 5 8 

  
УКУПНО: 26 46 72 

 

      

 



Назив 

предмета 
ФИЗИКА 

Циљ 

Циљ учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавама и 

основним законима природе, стицање основе 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 часа 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈИ 

– разликује врсте кретања према 

облику путање и према промени 

брзине и одређује средњу брзину; 

– објашњава узајамно деловање 

тела у непосредном додиру 

(промена брзине, правца и смера 

кретања, деформација тела) и 

узајамно деловање тела која нису 

у непосредном додиру 

(гравитационо, електрично и 

магнетно деловање); 

– разликује деловање силе 

Земљине теже од тежине тела;  

– повезује масу и инерцију, 

разликује масу и тежину тела, 

препознаје их у свакодневном 

животу и решава различите 

проблемске задатке (проблем 

ситуације);  

– демонстрира утицај трења и 

отпора средине на кретање тела и 

примењује добре и лоше стране 

ових појава у свакодневном 

животу; 

УВОД У 

ФИЗИКУ 

Физика као природна наука. Физика и 

математика. Физика и техника. Физика и 

медицина. 

Методе истраживања у физици 

(посматрање, мерење, оглед...).  

Огледи који илуструју различите 

физичке појаве (из свакодневног 

живота). 

Демонстрациони огледи: 

– Како савити млаз воде? 

– Мехури од сапунице имају облик 

сфере, зашто? 

– Када настаје електрично пражњење?  

– Направи дугу. 

– Опишимо лик предмета у равном и 

сферном огледалу. 

Улога мерења у физици и у 

свакодневном животу (мерење времена, 

дужине, површине и запремине...). 

КРЕТАЊЕ Кретање у свакодневном животу. 



– демонстрира појаву инерције 

тела, деформације тела под 

дејством силе, узајамно деловање 

наелектрисаних тела и узајамно 

деловање магнета, притисак 

чврстих тела и течности; 

– разликује преношење силе 

притиска кроз чврста тела и 

течности и наводи примере 

примене (хидраулична преса, 

кочнице аутомобила, ходање по 

снегу...); 

– познаје примену хидростатичког 

притисака (принцип рада 

водовода, фонтане); 

– изражава физичке величине у 

одговарајућим мерним јединицама 

међународног система (SI) и 

разликује основне и изведене 

физичке величине, претвара веће 

јединице у мање и обрнуто 

(користи префиксе микро, мили, 

кило, мега);  

– процењује вредност најмањег 

подеока код мерних инструмената 

(односно, тачност мерења); 

– мери тежину, дужину, време, 

запремин у и масу и на основу 

мерених вредности одређује 

густину и притисак; 

– одређује средњу вредност 

мерене величине и грешку 

мерења; 

– решава квалитативне, 

квантитативне и графичке задатке 

(брзина, тежина, густина, 

притисак чврстих тела и 

течности...). 

Релативност кретања.  

Појмови и величине којима се описује 

кретање (путања, пут, време, брзина, 

правац и смер кретања). Векторски 

карактер брзине.  

Подела кретања према облику путање и 

брзини тела. Зависност пређеног пута и 

брзине од времена код равномерног 

праволинијског кретања.  

Променљиво праволинијско кретање. 

Средња брзина.  

Демонстрациони огледи: 

– Кретање куглице по Галилејевом 

жљебу.  

– Кретање мехура ваздуха (или куглице) 

кроз вертикално постављену дугу 

провидну цев са течношћу.  

Лабораторијска вежбе 

1. Одређивање средње брзине 

променљивог кретања тела и сталне 

брзине равномерног кретања помоћу 

стаклене цеви са мехуром (или 

куглицом).  

СИЛА 

Узајамно деловање два тела у 

непосредном додиру и последице таквог 

деловања: покретање, заустављање и 

промена брзине тела, деформација тела 

(истезање, сабијање, савијање), трење 

при кретању тела по хоризонталној 

подлози и отпор при кретању тела кроз 

воду и ваздух.  

Узајамно деловање два тела која нису у 

непосредном додиру (гравитационо, 

електрично, магнетно). Сила као мера 

узајамног деловања два тела, правац и 

смер деловања. Векторски карактер 



силе. Слагање сила истог правца. 

Процена интензитета силе 

демонстрационим динамометром.  

Сила Земљине теже. Тежина тела као 

последица деловања силе Земљине теже.  

Демонстрациони огледи.  

– Истезање и сабијање еластичне опруге. 

Трење при клизању и котрљању. 

Слободно падање.  

– Привлачење и одбијање 

наелектрисаних тела.  

– Привлачење и одбијање магнета.  

МЕРЕЊЕ 

Основне и изведене физичке величине и 

њихове јединице (префикси микро, 

мили, кило, мега). Међународни систем 

мера. 

Мерила и мерни инструменти (опсег и 

тачност). Директно и индиректно 

мерење.  

Појам средње вредности мерене 

величине и грешке мерења при 

директним мерењима. 

Демонстрациони огледи.  

– Мерење дужине (метарска трака, 

лењир), запремине (мензура) и времена 

(часовник, хронометар).  

– Приказивање неких мерних 

инструмената (вага, термометри, 

електрични инструменти).  

Лабораторијске вежбе  

1. Мерење димензија тела лењиром са 

милиметарском поделом.  



2. Мерење запремине чврстих тела 

неправилног облика помоћу мензуре. 

3. Мерење еластичне силе при истезању 

и сабијању опруге.  

4. Мерење силе трења при клизању или 

котрљању тела по равној подлози. 

 

МАСА И 

ГУСТИНА 

Инертност тела. Закон инерције (Први 

Њутнов закон механике).  

Маса тела на основу појма о инертности 

и о узајамном деловању тела.  

Маса и тежина као различити појмови.  

Мерење масе тела вагом.  

Густина тела. Средња густина тела. 

Одређивање густине чврстих тела.  

Одређивање густине течности мерењем 

њене масе и запремине.  

Демонстрациони огледи.  

– Илустровање инертности тела.  

– Судари двеју кугли (а) исте величине, 

истог материјала, (б) различите 

величине, истог материјала, (в) исте 

величине, различитог материјала.  

– Мерење масе вагом.  

– Течности различитих густина у истом 

суду ‒ „течни сендвич” 

– Суво грожђе у газираној води. 

– Мандарина са кором и без коре у води.  

Лабораторијске вежбе  

1. Одређивање густине чврстих тела 



правилног и неправилног облика.  

2. Одређивање густине течности 

мерењем њене масе и запремине.  

3. Калибрисање еластичне опруге и 

мерење тежине тела динамометром. 

ПРИТИСАК 

Притисак чврстих тела.  

Притисак у мирној течности. 

Хидростатички притисак. Спојени 

судови.  

Атмосферски притисак. Торичелијев 

оглед. Зависност атмосферског притиска 

од надморске висине. Барометри.  

Преношење спољњег притиска кроз 

течности и гасове у затвореним 

судовима. Паскалов закон и његова 

примена.  

Демонстрациони огледи. 

– Зависност притиска чврстих тела од 

величине додирне површине и од 

тежине тела.  

– Стаклена цев са покретним дном за 

демонстрацију хидростатичког 

притиска.  

– Преношење притиска кроз течност 

(стаклена цев с мембраном, Херонова 

боца, спојени судови).  

– Хидраулична преса (нпр. два 

медицинска инјекциона шприца 

различитих попречних пресека спојена 

силиконским цревом).  

– Огледи који илуструју разлику 

притисака ваздуха (како се ваздух може 

„видети”, како свећа може да гори под 

водом ). 



– Огледи који илуструју деловање 

атмосферског притиска. 

Лабораторијска вежба  

1. Одређивање зависности 

хидростатичког притиска од дубине 

воде  

Кључни појмови садржаја: кретање, мерење, сила, маса, густина, притисак 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Полазна опредељења при дефинисању исхода и конципирању програма наставе и учења 

Физике били су усвојени стандарди постигнућа ученика у основној школи. 

Ученици шестог разреда треба да науче основне појмове и законе физике на основу којих 

ће разумети појаве у природи и значај Физике у образовању и свакодневном животу. Они 

треба да стекну основу за праћење програма Физике у следећим разредима. 

Полазна опредељења утицала су на избор програмских садржаја и метода логичког 

закључивања, демонстрационих огледа и лабораторијских вежби, оријентисаних на 

очекиване исходе.  

Из физике као научне дисциплине одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу, у 

складу са образовним стандардима и исходима, могу да усвоје сви ученици шестог 

разреда. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

При планирању наставног процеса наставник, на основу дефинисаног циља предмета и 

исхода, самостално планира број и редослед часова обраде и осталих типова часова, као и 

методе и облике рада са ученицима. Наставник може у одређеној мери (водећи рачуна да 

се не наруши логичан след учења Физике) прерасподелити садржаје према својој процени. 

Улога наставника је да при планирању наставе води рачуна о саставу одељења и 

резултатима иницијалног теста, степену опремљености кабинета за Физику, степену 

опремљености школе (ИТ опрема, библиотека,...), уџбенику и другим наставним 

материјалима које ће користити.  

Полазећи од датих исхода и садржаја, наставник најпре креира свој годишњи/глобални 

план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по 

областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне 

наставне јединице. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и 

писања припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе специфичне за 

дату наставну јединицу. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи 



разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно 

више времена и више различитих активности. 

Од метода логичког закључивања, којe се користе у физици као научној дисциплини 

(индуктивни, дедуктивни, закључивање по аналогији, итд.), ученицима шестог разреда 

најприступачнији је индуктивни метод (од појединачног ка општем) при проналажењу и 

формулисању основних закона физике. Зато програм предвиђа да се при проучавању 

макрофизичких појава претежно користи индуктивни метод. 

Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ 

развијање радозналости и интересовања за физику и истраживачки приступ у природним 

наукама. Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици на часу или да их 

понове код куће, користећи многе предмете и материјале из свакодневног живота. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Препоручени садржаји наставе оријентисане на исходе за шести разред доследно су 

приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе Физике: 

– Поступност (од једноставног ка сложеном) при упознавању нових појмова и 

формулисању закона.  

– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину наведено је 

више демонстрационих огледа, а у недостатку наставних средстава могуће је користити и 

симулације). 

– Повезаност наставних садржаја са појавама у свакодневном животу. 

Програмски садржаји на основу исхода се могу реализовати: 

1. излагањем садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 

2. решавањем квалитативних и квантитативних проблема као и проблем-ситуација;1 

3. лабораторијским вежбама; 

4. коришћењем других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме 

(домаћи задаци, пројекти, допунска настава, додатни рад...); 

5. систематским праћењем рада сваког ученика. 

Да би се циљеви и задаци наставе Физике остварили у целини, неопходно је да ученици 

активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да сваки од 

наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и 

методска упутства прилагођена овим специфичностима. 



Методска упутства за предавања 

Како уз сваку тематску целину иду демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити 

ток посматране појаве, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на основу 

сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра. После тога, наставник, користећи 

прецизни језик физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише закон 

појаве. Када се прође кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис 

појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се, ако је могуће, на 

презентовање закона у математичкој форми.  

Методска упутства за решавање рачунских задатака 

При решавању квантитативних (рачунских) задатака из физике, у задатку прво треба на 

прави начин сагледати физичке садржаје, па тек после тога прећи на математичко 

формулисање и израчунавање. Наиме, решавање задатака одвија се кроз три етапе: 

физичка анализа задатка, математичко израчунавање и дискусија резултата. У првој етапи 

уочавају се физичке појаве на које се односи задатак, а затим се набрајају и речима 

исказују закони по којима се појаве одвијају. У другој етапи се, на основу математичке 

форме зaкона, израчунава вредност тражене величине. У трећој етапи тражи се физичко 

тумачење добијеног резултата. У циљу развијања природно-научне писмености наставник 

треба да инстистира на систематском коришћењу јединица мере физичких величина SI 

(међународни систем јединица).  

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби 

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се на следећи 

начин: ученици сваког одељења деле се у две групе, тако да свака група има свој термин 

за лабoраторијску вежбу. Опрема за сваку лабораторијску вежбу умножена је у више 

комплета, тако да на једној вежби (радном месту) може да ради два до три ученика. Час 

експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и записивања података 

добијених мерењима, анализе и дискусије добијених резултата, извођења закључака. 

У уводном делу часа наставник: 

– обнавља делове градива који су обрађени на часовима предавања, а односе се на дату 

вежбу (дефиниција величине која се одређује и метод који се користи да би се величина 

одредила), 

– обраћа пажњу на чињеницу да свако мерење прати одговарајућа грешка и указује на 

њене могуће изворе, 

– упознаје ученике с мерним инструментима и обучава их да пажљиво рукују 

лабораторијским инвентаром, 

– указује ученицима на мере предострожности, којих се морају придржавати ради 

сопствене сигурности. 



Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, 

кад затреба, објашњава им и помаже. При уношењу резултата мерења у ђачку свеску, 

процену грешке треба вршити само за директно мерене величине (дужину, време,...), а не 

и за величине које се посредно одређују (нпр. притисак чврстог тела). Процену грешке 

посредно одређене величине наставник може да изводи у оквиру додатне наставе. 

Методска упутства за друге облике рада 

При одабиру домаћих задатака наставник треба да води рачуна о нивоу сложености 

задатака, али и о њиховој мотивационој функцији. С обзиром да кроз израду домаћег 

задатка ученици проверавају степен разумевања усвојеног садржаја, коректност урађеног 

домаћег задатка треба да буде проверена на наредном часу. 

Праћење рада ученика 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну контролу 

његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих 

огледа, предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака и лабораторијских 

вежби. Такође је у обавези да уредно води евиденцију о раду и напредовању сваког 

ученика. Оцењивање ученика само на основу резултата које је он постигао на писменим 

вежбама непримерено је ученичком узрасту и физици као научној дисциплини. Неопходно 

је да наставник од ученика, који се први пут среће сa физиком, не тражи само формално 

знање већ да га подстиче на размишљање и логичко закључивање. Ученик се кроз усмене 

одговоре навикава да користи прецизну терминологију и развија способност да своје 

мисли јасно и течно формулише. 

Будући да је програм оријентисан на исходе, по садржају и обиму, прилагођен 

психофизичким могућностима ученика шестог разреда, сталним обнављањем најважнијих 

делова из целокупног градива постиже се да стечена знања, вештине и ставови буду 

трајнији и да ученик боље уочава повезаност разних области физике.  

Допунска настава и додатни рад 

Додатна настава из Физике организује се у шестом разреду са по једним часом недељно. 

Ова врста наставе обухвата нове садржаје, који се надовезују на програм редовне наставе, 

али се односе на сложеније физичке појаве или на појаве за које су ученици показали 

посебан интерес. 

Редослед тематских садржаја у додатној настави прати редослед одговарајућих садржаја у 

редовној настави. Уколико у школи тренутно не постоје технички услови за остваривање 

неких тематских садржаја из додатне наставе, наставник бира оне садржаје који могу да се 

остваре. Поред понуђених садржаја, могу се реализовати и теме за које ученици покажу 

посебно интересовање. 

Допунска настава се такође организује са по једним часом недељно. Њу похађају ученици 

који у редовној настави нису били успешни. Циљ допунске наставе је да ученик, уз 



додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиђа 

програм Физике у шестом разреду. 

Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за физику и друге 

природне науке, могу се организовати кроз разне секције. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се oстварени ниво постигнућа и 

напредовање током процеса учења. Да би вредновање било објективно, потребно је да 

буде усклађено са принципима оцењивања (Правилник о оцењивању у основној школи- 

важећи ). 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно 

проверавање његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: 

демонстрационих огледа, предавања, решавања квантитативних, квалитативних и 

графичких задатака, лабораторијских вежби, пројеката...  

У сваком разреду треба континуирано пратити и вредновати знања, вештине и ставове 

ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова на крају већих 

целина, контролних вежби и провером експерименталних вештина. Наставник треба да 

омогући ученицима да искажу сопствена размишљања о неким физичким појавама и да то 

адекватно вреднује.  

На почетку школске године, потребно је спровести иницијални тест. Овај тест је 

инструмент провере предзнања и потенцијала ученика. На крају школске године, такође, 

треба спровести часове систематизације градива и проверити ниво постигнућа ученика. 

ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часова предвиђених за израду 

лабораторијских вежби. 

ФИЗИКА 

VI разред 

(2 часа недељно, 72 часа годишње) 

Редни број 

теме 
Наслов теме 

Број 

часова 

Број часова за 

лабораторијске вежбе 

Укупан број часова за 

наставну тему 

1. 
Увод у 

физику 
4 - 4 

2. Кретање 13 1 14 

3. Сила 14 - 14 

4. Мерење 8 5 13 

5. Маса и 11 4 15 



густина 

6. Притисак 11 1 12 

Укупно 61 11 72 

 



 

 

 

 

Назив предметаДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК- Француски  језик 

Циљ :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. 

Разред: Шести 

Годишњи фонд часова 72 
 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 
 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

(у комуникативним 

функцијама) 

 

Језички садржаји 
 
 

– разуме краће текстове који 

се односе на поздрављање, 

представљање 

и тражење/ давање 

информација личне 

природе; 

– поздрави и отпоздрави, 

представи себе и другог 

користећи једно- 

ставна језичка средства; 

– постави и одговори на 

једноставна питања личне 

природе; 

– у неколико везаних исказа 

саопшти информације о 

себи и другима; 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 

И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ 

И ДРУГИМА 
 

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 ини- 

цирање комуникације; 

усмено и писано давање 

информације о себи и 

другима; усмено и писано 

тражење информације о 

другима. 

 

 

Salut, ça va ? Ça va, merci ! 

Comment allez-vous ? Je vais bien, 

merci ! 

Bonsoir ! Bonne nuit ! Bonjour, 

Monsieur. Au revoir, Madame. A 

demain. A bientôt. 

Je m’appelle Jean. Je suis français. 

J’habite à Lyon. Mon adresse est : 

34, rue Jacques Prévert. 

Tu t’appelles comment ? 

Tu habites où ? 

Quel est votre nom ? 

Quelle est votre adresse ? 

J’ai douze ans. 

Je suis née le 14 décembre. 



– разуме једноставан опис 

особа, биљака, животиња, 

предмета, појaва 

или места; 

– опише карактеристике 

бића, предмета, појава и 

места користећи 

Et toi, tu as quel âge ? 

Quelle est ta date de naissance ? 

C’est mon copain/ ma copine. Elle 

s’appelle Jelena. Elle est née à 

Kragujevac, mais elle vit à Novi 

Sad. 

Личне заменице. 

Садашње време фреквентних 

глагола. 

Питање интонацијом. 

Питање са упитним речима 

(comment, où, quel...). 

Основни бројеви. 

(Интер)културни садржаји: 

устаљена правила учтивости; 

титуле уз презимена особа 

(Monsieur, Madame); имена и 

надимци; 

начин писања адресе. 
 

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. 

 

Paul a les yeux bleus et les cheveux 

blonds. Il est très gentil. 

C’est mon meilleur ami. Il porte une 

blouse verte. 

La vache est un animal domestique, 

elle donne du lait. 

La rose a un beau parfum. 

C’est notre classe. Elle est grande 

et claire. Dans notre classe il y a un 

tableau blanc. 

Dans ma ville il y a un cinéma et un 

musée. 

Paris, Lyon et Marseille sont les 



villes les plus grandes de France. 

Описни придеви: род, број и 

место. 

Поређење придева. 

Присвојни придеви. 

Садашње време фреквентних 

глагола. 

(Интер)културни садржаји: 

најважније географске 

карактеристике франкофоних 

земаља; биљни и животињски 

свет. 
 

УПУЋИВАЊЕ 

ЧЕСТИТКИ И 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ЗАХВАЛНОСТИ 
 

Слушање и читање 

једноставних текстова у 

којима се честитају 

празници, рођендани и 

значајни догађаји или се 

изражава жаљење; 

реаговање на упућену 

честитку у усменом и 

писаном облику; упући- 

вање пригодних честитки у 

усменом и писаном облику. 

 

Bon anniversaire ! 

Bonne et heureuse année ! 

Bonne fête ! 

Joyeux Noël! 

Bravo, très bien! 

Merci, à toi / à vous aussi ! 

Meilleurs voeux ! 

Je suis désolé ! 

C’est dommage ! 

Придеви (bon, bonne). 

Узвичне реченице. 

Предлози (à). 

(Интер)културни садржаји: 

најзначајнији празници и начин 

обележавања /прославе. 
 

у вези са непосредним и 

конкретним 

жељама, потребама, осетима 

и осећањима и реагује на 

ОПИСИВАЊЕ 

ДОГАЂАЈА И РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 
 

Слушање и читање описа у 

вези са сталним, 

уобичајеним и тренут- 

ним догађајима, 

Mes grands-parents habitent à la 

campagne. 

Nous avons un appartement au 

troisième étage. 



њих; 

– изрази основне жеље, 

потребе, осете и осећања 

користећи једностав- 

на језичка средства; 

– разуме једноставна питања 

која се односе на положај 

предмета и 

бића у простору и правац 

кретања, u1080 è одговори 

на њих; 

– 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 метеоро- 

лошким приликама; 

– тражи и даје информације 

о хронолошком времену и 

метеороло- 

шким приликама користећи 

једноставна језичка 

средства; 

– опише дневни/недељни 

распоред активности; 

– разуме једноставне изразе 

који се односе на 

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. 

 

Le matin je me lève à 8 heures. Je 

vais au lit avant minuit. 

Sa soeur ne vas pas à l’école. 

Les élèves en France vont à l’école 

le mercredi matin ou le samedi 

matin. 

Qu’est-ce que tu fais ? Je joue aux 

jeux vidéo. 

Pendant les vacances d’été, je vais 

toujours au bord de la mer. 

Одређени и неодређени члан. 

Сажети члан (au). 

Садашње време фреквентних 

глагола, рачунајући и повратне. 

Садашње време неправилних 

глагола être, avoir, aller, faire. 

Прилози за време (toujours, 

souvent). 

(Интер)културни садржаји: 

породични живот; живот у школи 

– наставне и ваннаставне 

активности; распусти и путовања. 
 

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, 

Quelle heure est-il ? Il est sept 

heures et demie. Il est neuf heures 

moins le quart. 

Quel jour sommes-nous ? Vendredi. 

Aujourd’hui c’est le 21 mai. 

A quelle heure finit notre cours ? 

Le film commence à 20 heures. 

Nous avons les vacances en janvier. 

Quel temps fait-il ? Il pleut. Il 

neige. Il fait beau/ chaud/ froid. Il 



поседовање и припад- 

ност; 

– 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 

интересова- 

ња, 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/ 

метеоролошким приликама 

и климатским условима. 

 

fait du vent. 

Dans ma ville il neige souvent 

l’’hiver. 

En Provence il fait plus chaud que 

dans les Alpes. 

Униперсонални глаголи и 

конструкције (il est…, il fait…). 

Основни бројеви. 

Садашње време неправилних 

глагола (être, aller, faire). 

Парцијално питање са упитним 

речима (quel/ quelle). 

(Интер)културни садржаји: 

климатски услови у 

франкофоним земљама; типично 

радно време. 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 
 

Слушање и читање 

једноставних текстова у 

којима се саопштава шта 

неко има/нема или чије је 

нешто; тражење и давање 

информација у 

вези са поседовањем и 

припадањем. 

 

Je cherche mon ballon. 

Leur maison se trouve au bord de la 

mer. 

Ce n’est pas mon dictionnaire. 

C’est votre voiture ? 

Elle a deux chats et un chien. 

Je n’ai pas son numéro de 

téléphone. 

C’est à moi. 

A qui est ce portable? A toi ou à 

Pierre? 

Конструкција за исказивање 

припадања (à moi, à toi, à qui). 

Присвојни придеви. 

Негација(ne/ n’... pas). 

(Интер)културни садржаји: 



 

 

 

 

 

 

 

 

или пиће у ресторану; 

– изрази количину у 

најшире заступљеним 

мерама (грами, 

килограми...). 

 

породица и пријатељи; однос 

према својој и туђој имовини. 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

 

Слушање и читање 

једноставних текстова у вези 

с нечијим интересо- 

вањима, хобијима, 

активностима и стварима 

које му/јој се свиђају/не 

свиђају; размена 

информација у вези са 

својим и туђим интересова- 

њима, 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. 

 

Qu’est-ce que tu aimes faire quand 

tu n’es pas à l’école ? J’aime jouer 

aux jeux vidéo. 

Quel est ton sport préféré ? J’aime 

le tennis. Je n’aime pas le judo. 

Elle adore le chocolat. 

Cette BD me plait. 

Одређени члан (le, la, l’, les). 

Садашње време фреквентних 

глагола. 

Конструкција са инфинитивом 

(j’aime jouer...). 

Негација (ne/ n’... pas). 

(Интер)културни садржаји: 

интересовања, хобији, забава, 

разонода, спорт и рекреација; 

уметност (књижевност за младе, 

стрип, 

музика, филм). 
 



Назив предмета:  ГЕОГРАФИЈА 

 

Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-

географским, демографским, насеобинским, политичко-географским, економско-

географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз 

неговање вредности мултикултуралности и патриотизма. 

Разред: Шести 

Годишњи фонд часова: 72 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити устању да: 

ОБЛАСТ / ТЕМА САДРЖАЈИ 

– успоставља везе између 
физичко-географских и друштвено-
географских објеката, појава и 
процеса; 

– одређује математичко 
географски положај на Земљи; 

– анализира, чита и тумачи 
општегеографске и тематске карте; 

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

– доводи у везу размештај 
светског становништва са 
природним карактеристикама 
простора; 

– анализира компоненте 
популацоне 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; 

– анализира географски 
положај насеља; 

– објашњава континуиране 
процесе у развоју насеља и даје 
примере у Србији, Европи и свету; 

– доводи у везу типове насеља 

ДРУШТВО И  

ГЕОГРАФИЈА 

Друштвена географија, предмет 

проучавања и подела. 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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. 



и урбане и руралне процесе са 
структурама становништва, 
миграцијама, економским и 
глобалним појавама и процесима; 

– 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; 

– објасни политичко-
географску структуру државе; 

– представи процесе који су 
довели до формирања савремене 
политичко-географске карте света; 

– објасни како се издвајају 
географске регије;  

– илуструје уз помоћ карте 
најважније географске објекте, 
појаве и процесе на простору 
Европе. 

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. 

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. 

ДРЖАВА И  

ИНТЕГРАЦИОНИ  

ПРОЦЕСИ 

Појам и настанак првих држава.  

Географски положај државе. 

Величина и компактност 

територије државe. 

Појам и функција државних 

граница. 

Главни град. 

Облик владавине. 

Политичко-географска карта 

Европе после Другог светског 

рата. 

Политичко-географска карта 

света после Другог светског 

рата. 

Територијални интегритет и 

спорови. 

Интеграциони процеси. 

ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 

Географске регије и регионална 

географија. 

Положај и границе Европе. 

Природне карактеристике 



Европе. 

Становништво Европе. 

Насеља Европе.  

Привреда Европе. 

Географске регије Европе. 

 

Кључни појмови садржаја: географска карта, становништво, насеља, привреда, држава, 

регије, Европа. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм оријентисан на процес и исходе учења наставнику даје већу слободу у 
креирању и осмишљавању процеса наставе и учења. Улога наставника је да 
контекстуализује дати програм потребама конкретног одељења имајући у виду: састав 
одељења и карактеристике ученика, уџбенике и друге наставне материјале које ће 
користити, техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, ресурсе, 
могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих 
исхода и препоручених садржаја, образовних стандарда за крај обавезног образовања, 
циљева и исхода образовања и васпитања, кључних компетенција за целоживотно учење, 
предметних и општих међупредметних компетенција наставник најпре креира свој 
годишњи (глобални) план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. 
Наставник има слободу да сам одреди број часова за дате теме у годишњем плану. 

Предметни исходи су дефинисани у складу са ревидираном Блумовом таксономијом и 
највећи број њих је на нивоу примене. Редослед исхода не исказује њихову важност јер су 
сви од значаја за постизање циља предмета. Од наставника се очекује да операционализује 
дате исходе у својим оперативним плановима за конкретну тему, тако да тема буде једна 
заокружена целина која укључује могућа међупредметна повезивања. У фази планирања и 
писања припреме за час наставник дефинише циљ и исходе часа.  

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Дати садржаји су препоручени и распоређени у седам тематских целина: Друштво и 

географија, Географска карта, Становништво, Насеља, Привреда, Држава и 

интеграциони процеси и Географија Европе. 

У раду са ученицима препоручује се наставнику да на почетку школске године упути 
ученике на самостални рад тако што ћe сваки ученик добити задатак да обради по једну 
европску државу. Кроз све теме друштвене географије које изучавају у шестом разреду, 
самостално, у паровима или у групама, ученици ће уз помоћ наставника, расположивих 
статистичких извора, картографске грађе и средстава ИКТ-а (интернет извори, 
презентације: Power Point, Prezi, Edmodo, Kahoot квизове, и др.) обрађивати појединачне 
државе Европе (нпр. природни прираштај, миграције, велики градови, рударство, 
пољoпоривреда Русије, Немачке, Словеније, итд.). До краја школске године, ученици ће 
имати детаљан преглед друштвених одлика по одабраним државама, а онда ће добијене 
материјале удруживати како би добили регионално-географске приказе. На овај начин 



ученици ће бити у могућности да сагледају синтетички карактер регионалне географије у 
односу на појединачне дисциплине опште (физичке и друштвене) географије које 
карактерише примена аналитичких научних метода.  

 

ДРУШТВО И ГЕОГРАФИЈА  

У обради прве теме Друштво и географија, ученици треба да се упознају са општим 
предметом проучавања ове, веома широке области географије. Друштвена географија 
представља систем географских дисциплина, које се, свака из свог угла, баве односом 
човека (друштва) и географског простора (географске средине) у најширем смислу. С тим 
у вези, треба да се упознају са друштвено-географским дисциплинама и њиховим 
предметима проучавања (нпр. географија становништва, географија насеља – у оквиру ње 
урбана и рурална географија, економска, политичка географија итд.), као и са њиховим 
везама са другим географским дисциплинама и другим наукама. На реализацији првог 
исхода, који се односи на успостављање веза између физичко-географских и друштвено-
географских објеката, појава и процеса, ради се током читаве године, а исход се остварује 
на крају шестог разреда.  

ГЕОГРАФСКА КАРТА 

Tема Географска карта чини скуп знања и вештина којима ученици треба да овладају 
у настави географије, а односе се на познавање географске карте, њено практично 
коришћење и начине оријентисања у простору.  

На првим часовима потребно је објаснити и усвојити појмове меридијани (подневци), 
паралеле (упоредници), екватор и гринич. При обради садржаја о 
картографској/географској мрежи неопходно је користити глобус, индукциони глобус и 
карту света. Након усвајања ових појмова и демонстрације на глобусу и географској карти 
света акценат се ставља на одређивање географске ширине и географске дужине, односно 
угаоно растојање неке тачке на Земљиној површини у односу на екватор и гринички 
меридијан. Од изузетног је значаја оспособити ученике да самостално одређују 
географску ширину и дужину задатих тачака на глобусу, географској карти света и 
Србије. При обради ових садржаја логична је корелација са математиком, посебно када 
одређујемо угаоно растојање тачке на Земљиној површини у односу на почетни меридијан 
и почетну паралелу. 

На наредним часовима потребно је да ученици усвоје и разумеју појам географске 
карте, а затим истаћи да свака географска карта мора да садржи математичке, географске 
и допунске елементе. Када је реч о математичким елементима карте посебно је важно 
објаснити како се помоћу размера карте и размерника одређује однос растојања на карти и 
стварних растојања у природи, како се врше различита мерења на карти и како се деле 
карте према величини размера. Треба истаћи да се у обради ових садржаја успоставља 
корелација са математиком. 

При обради препоручених садржаја о географским елементима карте неопходно је 
објаснити да се они на географској карти представљају картографским знацима 
(линијским, контурним и ванразмерним) и да се њихово објашњење налази у легенди 
карте. Треба оспособити ученике да тумаче различите картографске знаке. 

Нарочито је битно објаснити како се представља рељеф на географским картама, 
применом различитих метода (изохипси, боја, сенчења и шрафирања). Потребно је 



научити шта су изохипсе, како се нагиб терена доводи у везу са растојањем међу 
изохипсама, шта су изобате, који облици рељефа се представљају различитим нијансама 
зелене, браон и плаве боје, чему служи висинско-дубинска скала у легенди карте. 
Комбинацијом различитих метода за представљање рељефа ученици стичу представу о 
његовој конфигурацији, а истиче се трећа димензија у простору. 

Од изузетног је значаја оспособити ученике да читају, тумаче и анализирају 
општегеографске и тематске карте. На тај начин долази до изражаја самосталност у раду 
ученика и усавршава се вештина практичне примене географске карте. 

При обради садржаја везаних за оријентацију у простору неопходно је повезати већ 
постојеће знање о начинима оријентације помоћу Сунца, звезде Северњаче, маховине на 
дрвету, годова итд., и усвојити нова знања о оријентацији помоћу компаса, географске 
карте и компаса, Глобалних сателитских система (GPS и Галилео). 

СТАНОВНИШТВО 

Tему Становништво чине садржаји који третирају основне појаве и процесе у 
развитку становништва и њихове просторне карактеристике. Ученике треба упознати са 
одликама и факторима демографског развитка, распоредом становништва на Земљи, као и 
његовим структурним обележјима.  

На уводном часу посвећеном овој теми препоручује се да нагласак буде на обради 
основних појмова о становништву, значају његовог проучавања, као и основним изворима 
података. У наставној јединици која обрађује број становника на Земљи неопходно је 
указати на основне карактеристике популационе динамике у прошлости и данас, уз 
издвајање карактеристичних простора са популационим порастом и падом. Приликом 
обраде теме која се односи на распоред становништва на Земљи ученике је потребно 
упознати са појмовима екумена и анекумена, као и са појмом густина насељености, уз 
издвајање области велике и мале густине насељености у свету, Европи и Србији. Како је 
распоред становништва условљен различитим физичко-географским карактеристикама 
средине, код ученика треба развијати свест о значају улоге човекa у простору у којем 
живи, али и обратно. 

Када је реч о садржајима који се односе на компоненте популационе динамике 
(природно и миграционо кретање) препоручује се да се поред основних термина и 
процеса, ученици упознају и са одређеним показатељима. Наиме, неопходно им је 
представити начине израчунавања стопа наталитета, морталитета и природног 
прираштаја, али на један једноставан, њима прихватљив и разумљив начин, кроз примере 
из света и Србије. Обрадом садржаја о миграцијама становништва препоручује се да се 
нагласак стави на појам, врсте, узроке и последице ових кретања, као и на значај ових 
процеса за савремени демографски развитак.  

На наредним часовима ученике треба упознати са поделом становништва према 
одређеним карактеристикама, односно основним структурним обележјима. Препоручује 
се да се ова обимна целина о структурама становништва подели на две подцелине ради 
лакше обраде и разумевања и то на биолошке и на друштвено-економске структуре. 
Приликом обраде садржаја који се односи на биолошке структуре, неопходно је објаснити 
старосно-полну (бројчани однос мушкараца и жена у свету, старост становништва, као и 
њен графички приказ – старосно-полну пирамиду) и расну структуру становништва 
(основне и мешовите типове раса и њихово географско распрострањење). Приликом 
обраде садржаја који се односи на друштвено-економске структуре неопходно је ученике 
упознати са економском структуром, затим образовном структуром (писменост, завршени 



степен формалног образовања), етничком структуром (најбројнији народи света и њихово 
географско распрострањење), верском структуром (највеће светске религије, њихова 
основна обележја и географско распрострањење религија), језичком структуром 
(најзаступљенији језици света, географско распрострањење језика у свету). Кроз обраду 
садржаја о структурама становништва ученицима се указује на различито сти социјалних, 
етничких и културних група што је важан корак у подстицању толеранције и 
солидарности.  

При обради садржаја о становништву ученике не треба оптерећивати квантитативним 
вредностима и фактографским материјалом, већ више инсистирати на појавама и 
процесима који утичу на демографски развитак света уз адекватне примере из Србије. С 
обзиром на комплексност проблематике, наставницима се препоручује да уз помоћ 
географске карте, различитих тематских карата, дијаграма, графичких приказа, објасне 
основне демографске процесе, издвоје карактеристичне регионе и укажу на позитивне и 
негативне трендове у развитку становништва у свету и у Србији. Неопходно је да ученици 
усвоје и правилно одреде појмове као што су популациона експлозија, неравномеран 
размештај становништва, пренасељеност, недовољно рађање, депопулација, бела куга, 
имиграционе и емиграционе области, процес старења становништва, а све у циљу 
разумевања савремених популационих процеса. Обрадом садржаја о демографским 
карактеристикама потребно је допринети да ученици правилно разумеју односе 
становништва и географског простора, уз коришћење адекватних примера у локалној 
средини. Значајно је указати ученицима на постојање публикације Републичког завода за 
статистику: Попис и основци (http://popis2011.stat.rs/?p=3397), чији је циљ да на сликовит 
начин прикаже историјат, процес припреме и спровођења пописа становништва, као 
најзначајнијег и најобимнијег статистичког истраживања.  

Предлог пројектног задатка за ученике: Израда постера о одређеним демографским 
карактеристика становништва Србије, Европе и света. Ученици у паровима израђују 
постере на којима су приказне одређене демографске карактеристике (нпр. области високе 
и ниске густине насељености, простори или државе са порастом и падом броја 
становника, простори са позитивним и негативним природним прираштајем, имиграциони 
и емиграциони простори), односно структурна обележја (најбронији народи света, 
распоред језика, распоред светских религија, распоред раса на Земљи). За поједине 
задатке се могу користити неме карте, на којима се могу издвојити методом боја 
карактеристични простори и државе. Ако постоје техничке могућности, ученици могу 
припремити и Power Point презентацију. На тај начин ученици ће бити у стању да кроз 
визуелизацију садржаја самостално анализирају и доносе закључке о одређеним 
демографским питањима и проблемима савременог света и Србије.  

НАСЕЉА 

У оквиру ове теме предвиђено је да се ученици упознају са основним појавама и 
процесима (законитостима) у развоју насеља у Србији, Европи и свету. У првим 
наставним јединицама потребно је дефинисати појам насеља, а затим и направити 
преглед најстаријих насеља на свету, али и на тлу Србије. У обради ових садржаја 
логична је корелација са историјом, посебно када се помињу најстарија насеља у свету 
(нпр. градови у долинама река, у Палестини, Месопотамији, Египту и сл.), али и на 
територији Србије (нпр. Лепенски вир, Винча и винчанска култура). Проблематика 
географског положаја насеља неодвојива је од њиховог постанка, јер на положај и генезу 



насеља утичу пре свега природни услови и фактори (вода, земљиште и сл.), али и 
историјске околности, као и функције. 

У наставним јединицама које се баве величином насеља најважније је скренути пажњу 
на популационе величине. Такође је смислено број становника повезати са површинама 
које различита насеља заузимају, са густином насељености, те направити разлике (нпр. 
разбијена села наспрам милионских градова). Иако ученике не треба оптерећивати 
фактографским подацима, потребно је да они стекну представе о основним 
квантитативним показатељима, као што је популациона величина градова. Тако нпр. 
Дивчибаре (141 становник), Куршумлијска бања (106) и Алексиначки рудник (1.300) су 
градска насеља у Србији (око 9 мил. ст.), а градско насеље је и Град Мексикo (око 9 мил. 
ст.), чије шире градско подручје има преко 20 милиона становника. 

Када је реч о функцијама насеља потребно је разликовати пољопривредну, 
индустријску, административну, културну, туристичку итд. Ове разлике могу се 
представити и као један од критеријума за разликовање типова насеља. У обради типова 
насеља важно је објаснити најосновнију поделу на села и градове. Кроз ову поделу 
акценат треба да буде на критеријумима разликовања села и градова: популациона 
величина, густина насељености, структуре становништва – старосна, образовна, социо-
економска, изграђеност и физички изглед насеља, веза са природном средином, начин 
живота, административни значај, доминантне функције насеља. Подједнако је важно и 
указати им на то да постоје и прелазне форме насеља која су између ове две осневне 
категорије (приградска насеља или општински центри или насеља са специфичним 
функцијама, нпр. туристичком и сл.).  

Акценат треба ставити на процесе у развоју насеља (урбанизација уз паралелне 
процесе депопулације и деаграризације села). Препоручује се упознавање ученика са 
појмовима урбанизације и депопулације, док се појам деаграризације може обрадити само 
као напуштање пољопривреде. Кроз читаву тему важно је нагласити да се сва насеља 
мењају временом – развијају се, нестају (гасе се) или мењају своје функције. 

Процес урбанизације потребно је сагледати кроз његове елементе – демографске, 
фунционалне и сл., а посебно довести у везу са миграцијама из руралних насеља и 
напуштањем пољопривреде у њима. У склопу процеса урбанизације треба поменути и 
мегаполисе и конурбације. 

У вези са овим процесима јесу и унутарградске просторне и социо-економске разлике, 
које су последица урбанизације. Ове разлике односе се на издвајање централне пословне 
зоне (центра града, урбаног језгра) и слабије урбанизоване периферије, која личи на село. 
У великим градовима посебно на западу постоје сламови – сиротињске четврти, наспрам 
богатих делова града, који су често у непосредном суседству. Ово је последица стихијског 
развоја. 

Под појмом односа града са околним простором мисли се на утицај града на 
окружење. Он опслужује окружење разним функцијама (нпр. административна, 
здравствена, културна итд.), али истовремено и привлачи елементе окружења – радну 
снагу – сталне или дневне миграције, сировине, шири изграђене просторе...). Мањи 
градови утичу на мањи околни простор. За разлику од њих, светски (глобални) градови 
утичу на регије, континенте, свет (нпр. Њујорк и Лондон у којима су светске берзе на 
којима се одређују цене пољопривредних производа у читавом свету).  

Важно је нагласити да су процеси урбанизације у вези са руралним процесима. Под 
руралним процесима мисли се на процесе напуштања (депопулације) руралних насеља, 
напуштања пољопривреде у њима (деаграризације), као и на преображај руралних насеља 
у близини градова, тако да све више добијају одлике града. 



За ученике шестог разреда може бити тешко разумевање појмова „критеријума за 
поделу насеља” и „функција” насеља, али им се они могу приближити различитим 
примерима – у традиционалном српском селу већина становника се бавила земљорадњом 
и сточарством, а данас више не, већ се становници руралних насеља или пресељавају у 
град, где раде друге послове (најчешће услужне делатности), или свакодневно путују на 
посао из села у суседни град. Пример могу бити и индустријски градови, где велики део 
становника ради у доминантној производњи (нпр. у аутомобилској индустрији у 
Крагујевцу), док су Београд и Нови Сад градови услуга (терцијарног и квартарног 
сектора). У том смислу, могу се поменути и туристички градови или рударски и слично. 

Акценат ове наставне теме треба да буде на законитостима процеса који мењају 
насеља. Овим процесима требало би да се обједине сви елементи ове наставне теме. 
Такође, корелације са претходном темом – Становништво, као и са осталим темама које 
следе (Привреда, Држава и интеграциони процеси, Географија Европе) су незаобилазне. 
Након што усвоје основне појмове и законитости, од ученика се очекује да препознају и 
описују појаве и процесе у развоју насеља кроз примере из локалне средине, Србије, 
Европе и света. 

1. предлог пројектног задатка: Проучимо насеље 

Ученици раде у групама, а свакој групи се задаје по једно насеље из Србије или света. 
Задатак групе је да открије и објасни: положај насеља, његову величину, значај, функције, 
изглед (физиономију простора), начин живота, као и ком типу припада. 

2. предлог пројектног задатка: Пресељавање из села у град 

Ученици раде у групама (на часу или као домаћи задатак), тако да свака група тражи 
одговоре на по једно питање:  

1. група: Који су узроци ових миграција?  

2. Које су последице ових миграција у селу?  

3. Које су последице овог процеса у граду?  

4. Какве су структуре становништва које учествују (старосно-полне, образовне, 
економске и сл.)?  

5. Какве су функције села, а какве града?  

6. Какав је начин живота у селу и у граду? 

Радећи овај задатак, ученици примењују знања о узрочно-последичним везама у 
процесу миграција становништва из села у градове, а тиме уче и о законитостима процеса 
урбанизације и депопулације села. 

ПРИВРЕДА 

Tему Привреда чине садржаји из области економске географије у оквиру којих 
ученици треба да се упознају са основним појмовима о привреди, факторима развоја 
привреде и појединих привредних делатности, утицајем привреде на географски простор, 
концептом одрживог развоја и да се уведу у регионалне разлике у развоју светске 
привреде.  

На уводном часу посвећеном овој теми препоручује се обрада појмова привреде, 
привредних делатности и сектора привреде као и појмова природна и географска средина. 
На наредним часовима ученици ће се упознати са структуром привредних сектора, 
природним и друштвеним факторима њиховог развоја и утицајима на географски простор 
(животну средину) најважнијих привредних грана у склопу сваког сектора (пољопривреде 
у склопу примарног сектора, индустрије у склопу секундарног, саобраћаја и туризма у 



склопу терцијарног сектора). У обради непривредних делатности (квартарни сектор) 
ученицима треба истаћи да услед развоја информационо-комуникационих технологија и 
аутоматизације индустријских процеса све већи број људи у свету прелази да ради у овом 
сектору и да је број запослених у њему показатељ економске развијености државе. 

У обради економско-географских садржаја, осим разјашњења природних и 
друштвених фактора развоја привреде, важно је да ученици разумеју да су велике разлике 
у степену економске развијености држава и појединих регија у оквиру једне државе 
узроци просторне покретљивости (миграција) становништва. 

Настава географије треба да допринесе да ученици правилно разумеју односе 
привреде и географског простора. У том смислу треба избећи погрешно разумевање 
привреде као фактора нужне деградације природе. Где год постоје могућности, треба 
искористити поучне примере у локалној средини (нпр. испуштање у реке загађујућих 
материја из фабричких постројења, пречишћавање воде, површински копови угља, 
рекултивација, ветропаркови, дивље депоније, адекватно збрињавање комуналног отпада 
– постројења за сепарацију, рециклажу, итд.). У светлу концепције одрживог развоја треба 
показати да се правилним односом према географској средини постиже и економска 
развијеност уз истовремено побољшање стања квалитета животне средине и смањење 
социјалних разлика у друштву и тај став илустровати примерима из развијених европских 
земаља. 

У обради привредно развијених и неразвијених региона и држава у свету ученицима 
треба разјаснити услове природне средине (географски положај, постојање привредних 
ресурса, итд.) и друштвено-историјске и савремене узроке ових (политичких и 
економских) односа. 

Предлог пројектног задатка: Применом групног облика рада ученици уз помоћ 
наставника могу да прикажу како се збрињава комунални отпад у њиховој средини, да ли 
је реч о санитарној депонији или о сметлишту, где се она налази, ко и како живи на њеном 
ободу, да ли је то (еколошки) прихватљив начин решавања проблема отпада и како се он 
исправно решава (на неком примеру у Европи).  

ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ 

Tема Држава треба ученика да упозна са политичко-географским карактеристикама 
државе, дефинише појам државе, њене елементе и укаже на време и место настанка првих 
држава у свету. Приликом проучавања државне границе, као линије која раздваја суверене 
државе, треба указати на ефекте које оне остварују у простору у зависности од функције 
(баријерна, филтрирајућа, контактна, интеграциона). Анализа територије државе треба да 
се заснива на посматрању њене површине и компактности као и ефектима који произилазе 
из тих карактеристика. Према површини територије треба извршити класификацију 
држава од оних највећих (гигантских), до најмањих (микро државе). Битна напомена је да 
не постоји опште прихваћена класификација, тако да је на наставнику да сам изабере. У 
случају компактности треба да се узме у обзир да ли су у питању државе које имају 
компактну или фрагментирану (издељену) територију. У оквиру садржаја који говори о 
државама са фрагментираном територијом треба дефинисати појмове енклава и ексклава и 
навести примере. Свака држава има своју престоницу (главни град). За ученика је важно 
да се упозна са појмом и функцијама главног града, разлозима зашто се премештају као и 
типовима престоница (европски и амерички). Када се говори о географском положају 
државе, важно је да се дефинише појам географског положаја, наведу његове компоненте 
(математичко-географски положај, физичко-географски положај, економско-географски 



положај, саобраћајно-географски положај, друштвено-географски положај). Важна 
карактеристика државе, са којом би требало упознати ученика, је и начин на који она бира 
свог председника као и који облици владавине постоје (монархије, републике). 
Посредством географских карата ученик би требало да се упозна са настанком нових 
самосталних држава након Другог светског рата као и процесима који су довели до тога. 
На нивоу од неколико примера упознати ученика са примерима нарушавања 
територијалног интегритета државе где треба поред изабраних примера из света (Тајван, 
Арапско-израелски спор, Кашмир, итд.) навести и пример Косова и Метохије. 
Интеграциони процеси издвојени су као посебан појам с обзиром на њихов значај који 
имају за државу. У склопу ове јединице, важно је ставити акценат на мотиве (интересе) 
интеграционих процеса – економске, политичке, војно-стратегијске итд. Указати на 
значајне међународне организације које су пример интеграционих процеса (ЕУ, УН, 
НАТО пакта и сл.). 

ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 

Након обраде друштвено-географских појава и процеса, ученици се уводе у садржаје 
регионале географије као трећег субсистема географских наука. На првом часу у склопу 
ове наставне теме ученици уче шта је предмет проучавања регионалне географије и које је 
њено место у систему географских наука. Ученици треба да увиде да знања која су 
стицали из опште (физичке и друштвене) географије сада налазе примену у регионалној 
географији будући да су географске регије јединствене (непоновљиве), континуиране 
(непрекинуте) и ограничене просторне целине које су одређене (детерминисане) склопом 
природних и друштвених објеката, појава и процеса.  

У програму наставе и учења за шести разред основне школе планирано је да се 
направи увод у регионалну географију Европе. Наставна тема Географија Европе обухвата 
основне појмове о континенту: географски положај, границе и величину, природне одлике 
и друштвене одлике и то према шеми како су проучаване друштвено-географске теме: 
Становништво, Насеља, Привреда и Географ ске регије Европе. Географске регије Европе 
појединачно, карактеристичне државе Европе и Европска Унија обрађиваће се током 
седмог разреда који је цео посвећен регионалној географији света. 

Будући да су ученици још на почетку школске године добили задатак да самостално, у 
пару или групама обрађују друштвено-географске појаве и процесе, крај школске године, 
односно време када се обрађује наставна тема Географија Европе је право време када ће 
они да презентују резултате свога рада (нпр. у виду реферата, мини енциклопедијских 
чланака, тематских атласа, статистичких / табеларних приказа, фото-албума, постер 
презентација, видео-клипова са својих путовања,...). Врло је важно да наставник током 
целе школске године прати рад ученика на њиховим истраживачким задацима, усмерава 
их на релевантне изворе и литературу, како би током обраде наставне теме Географија 
Европе могли да се презентују кључни подаци (закључци), изведу најбоља поређења 
држава (нпр. у величини природног прираштаја или производњи угља или стању 
загађености и заштите животне средине у изабраним географским регијама) и издвоје 
географске регије. Ученицима треба указати да је могуће да се географски простор Европе 
подели на различите начине према различитим географским критеријумима те да 
географске регије нису некакве објективне датости где једна географска подела простора 
Европе искључује било коју другу. 



III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално 
праћење и процењивање резултата постигнућа ученика, а у складу са Правилником о 
оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Праћење и вредновање ученика 
започиње иницијалном проценом нивоа знања на коме се ученик налази. Свака активност 
на часу служи за континуирану процену напредовања ученика. Неопходно је ученике 
стално оспособљавати за процену сопственог напредка у остваривању исхода предмета. 

Како ниједан од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати 
различите начине оцењивања. Једино тако наставник може да сагледа слабе и јаке стране 
сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати 
повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 
Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате 
напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта 
треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за 
напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима 
треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 

На почетку школске године наставници географије треба да направе план временске 
динамике и садржаја оцењивања знања и умења (процењивања постигнућа) ученика 
водећи рачуна о адекватној заступљености сумативног и формативног оцењивања. Будући 
да се у новим програмима наставе и учења инсистира на функционалним знањима, развоју 
међупредметних компетенција и пројектној настави, важно је да наставници на почетку 
школске године добро осмисле и са ученицима договоре како ће се обављати формативно 
оцењивање. Оно за циљ има да укаже ученику на чему треба и колико додатно да ради, 
као и да развија мотивацију код ученика. У том смислу препоручује се наставницима да 
на нивоу стручних већа договоре критеријуме и елементе формативног оцењивања 
(активност на часу, допринос групном раду, израда домаћих задатака, кратки тестови, 
познавање географске карте,...).  

Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика 
континуирано анализира и користи тако да унапреди део своје наставне праксе. Рад сваког 
наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да 
наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и 
учења, као и себе и сопствени рад.  
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Информатика и рачунарство 7 разред 

 
Циљ учења  

 

Оспособљавање ученика за: 

‒ управљање информацијама,  

‒ безбедну комуникацију у дигиталном окружењу,  

‒ производњу дигиталних садржаја, 

‒ креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних 

технологија брзо мења. 

 

Оперативни задаци:  

 

- оспособљавање ученика за примену рачунара у области информација и комуникација 

 

- упознавање ученика са опасностима на Интернету и начинима заштите од њих 

- упознавање ученика са основама програма за снимање и обраду звука 

 

- оспособљавање ученика за самостално коришћење програма за обраду звука (Audacity, Windows Media 

Encoder, Adobe Audition, Sound Forge…) 

- упознавање ученика са основама програма за снимање и обраду видео записа 

 

- упознавање ученика са начинима конверзије између различитих видео формата (Windows Movie Maker, 

Windows Media Encoder, Super Encoder...) 

 

- oбјаснити кораке у решавању проблема програмирањем те се припремити за писање и извођење у програмском језику Python. 
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Начин остваривања програма: 

 

Програмску структуру чине следеће области: 

1.Интернет 

2.Обрада звука и oбрада видео записа 

3. Рачунарство 

 

 

 

Наставник треба да обезбеди услове у којима ће ученик учити: 

 

-Информатички кабинет опремљен ИТ утређајима и осталим пратећим технолошким средствима за успешан рад са 

ученицима   

 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

 

 

 

Образовни исходи- по завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
Р

ед
н

и
 б

р
о

ј т
ем

е 

 

 

Назив 

теме/области (и 

месец 

остваривања) 

 

 

ТИП ЧАСА М
еђ

у
п

р
ед

м
ет

н
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
је 

 

 

Образов

ни 

стандар

ди 

О
б

р
ад

а
 

К
о

м
б

и
н

о
в

ан
о

 

У
тв

р
ђ
и

в
а

њ
е 

С
и

стем
ати

зац
и

ја 

У
к
у

п
н

о
 



 

ОШ „ Моша Пијаде“ Иваново 

- посматрају 

- активно учествују (постављају 

питања) 

- саслушају препоруке за 

безбедно понашање на 

Интернету 

- користе електронску пошту 

(програм MS Outlook Express) за 

креирање e-mail-а, 

- раде у радном окружењу 

Internet Explorer-а 

- препознавање је инстант 

порука, блог и форума 

- коментаришу како се 

остварују видео – 

конференције, електронско 

учење и учење на даљину 

- користе дигиталну 
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- заштити се на Интернету 

- да разликује формате звучних записа 

- изврши конверзија различитих формата 

- да сними и обради глас и друге звукове 

- слушају 

- сами снимају видео 

материјале 

- дискутују са наставником о 

квалитету видео записа 

 - Изради видео запис 

- -помени формат, резолуцију, и димензије 

видео записа 

- обради видео запис 
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Ученик уме да: 

-уз помоћ програмске библиотеке текстуалног 

програмског  језика исцртава елементе 2Д графике  

-планира, опише и имплементира решење једноставног 

проблема из области 2Д графике 

-проналази и отклања грешке у програму 

-програмира реаговање на догађаје миша и тастатуре 

-креира једноставне анимиране садржаје 3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рачунарство 
I,II,III,IV,V,VI 
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Назив 

предмета ИСТОРИЈА 

Циљ 

Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и 

личности, стекне знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије 

вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном 

идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

Разред Шести 

Годишњи 

фонд 

часова 
72 

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; 

– наведе најзначајније последице 

настанка и развоја држава у Европи и 

Средоземљу у средњем и раном новом 

веку; 

– на основу датих примера, изводи 

закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и европском 

(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 средњем и раном 

новом веку; 

– идентификује разлике између типова 

државног уређења у периоду средњег и 

раног новог века; 

– изводи закључак о значају српске 

средњовековне државности и издваја 

најистакнутије владарске породице; 

– пореди положај и начин живота жена и 

мушкараца, различитих животних доби, 

припадника постојећих друштвених 

слојева, у средњем и раном новом веку; 

– разликује основна обележја и 

идентификује најзначајније последице 

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

Основне одлике периода 

средњег века и новог века 

(појмови средњи век, нови 

век, прединдустријско доба, 

хронолошки и просторни 

оквири). 

Историјски извори за историју 

средњег века и раног новог 

века и њихова сазнајна 

вредност (писани и 

материјални). 

ЕВРОПА, СРЕДОЗЕМЉЕ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

Велика сеоба народа и 

стварање нових држава у 

Европи (германска и 

словенска племена, Бугари, 

Мађари, 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 

категорије, 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, Карло Велики, 

кнез Властимир, цар Симеон, 

Јован Владимир, Василије II, 

краљ Михаило, Ћирило и 



настанка и ширења различитих верских 

учења у средњем и раном новом веку; 

– на понуђеним примерима, разликује 

легенде и митове од историјских 

чињеница, као и историјске од 

легендарних личности; 

– образлаже најважније последице 

научно-техничких открића у периоду 

средњег и раног новог века; 

– идентификује основне одлике и 

промене у начину производње у 

средњем и раном новом веку; 

– илуструје примерима значај 

прожимања различитих цивилизација; 

– разликује споменике различитих 

епоха, са посебним освртом на оне у 

локалној средини; 

– илуструје примерима важност утицаја 

политичких, привредних, научних и 

културних тековина средњег и раног 

новог века у савременом друштву; 

– користећи ИКТ, самостално или у 

групи, презентује резултате 

елементарног истраживања заснованог 

на коришћењу одабраних историјских 

извора и литературе; 

– повеже визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом (хронолошки, 

политички, друштвени, културни); 

– учествује у организовању и 

спровођењу заједничких школских 

активности везаних за развој културе 

сећања. 

Методије. 

ЕВРОПА, СРЕДОЗЕМЉЕ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

Државно уређење (типови 

европских монархија; 

република). 

Сусрети и прожимања 

цивилизација и народа 

(хришћанство, ислам, 

јудаизам, Крсташки ратови, 

најзначајнији путописци и 

њихова путовања – Марко 

Поло, Ибн 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: Фридрих 

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, деспот Ђурађ, 

султанија Мара, Ђурађ 

Кастриот Скендербег, 

Балшићи, Црнојевићи, 

Мехмед II Освајач. 

 

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, 

Антверпена...). 

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 апсолутистичких 

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 Хабзбуршки, 

Елизабета I, Вилијам 

Шекспир, Луј XIV, Сулејман 

Величанствени, Мехмед-паша 

Соколовић, Арсеније III 

Црнојевић, Арсеније IV 

Јовановић. 



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. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм је конципиран тако да су уз дефинисане исходе за крај разреда и кључне појмове, 

за сваку од четири тематске целине (Основи проучавања прошлости; Европа,Средоземље и 

српске земље у раном средњем веку; Европа, Средоземље и српске земље у позном средњем 

веку и Европа, свет и српске земље у раном новом веку – прединдустријско доба), дати и 

садржаји. 

Приступ настави заснован на процесу и исходима учења подразумева да ученици развијају 

не само основна знања, већ да их искористе у развоју вештина историјског мишљења и 

изградњи ставова и вредности. Програм, у том смислу, нуди садржински оквир, а наставник 

има могућност да изабере и неке додатне садржаје уколико сматра да су примерени средини у 

којој ученици живе, или да одговарају њиховим интересовањима (програм се, на пример, може 

допунити и садржајима из прошлости завичаја, чиме се код ученика постиже јаснија представа 

о историјској и културној баштини у њиховом крају – археолошка налазишта, музејске збирке). 

Сви садржаји су дефинисани тако да буду у функцији остваривања исхода предвиђених 

програмом. Наставник има значајан простор за избор и повезивање садржаја, метода наставе и 

учења и активности ученика. 

Важна карактеристика наставе и учења усмерених на остваривање исхода је та да су 

фокусирани на учење у школи. Ученик треба да учи: 

– смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; 

повезивањем оног што учи са оним што је учио из Историје 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; 

– кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз дискусију и 

размену мишљења; уважавајући аргументе саговорника. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм оријентисан на процес и исходе учења наставнику даје већу слободу у креирању и 

осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује дати програм 

потребама конкретног одељења имајући у виду: састав одељења и карактеристике ученика; 

уџбенике и друге наставне материјале које ће користити; техничке услове, наставна средства и 

медије којима школа располаже; ресурсе, могућности, као и потребе локалне средине у којој се 

школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја, наставник најпре креира свој годишњи 

план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Од њега се очекује и да, у 

фази планирања и писања припреме за час, дефинише исходе за сваку наставну јединицу. При 

планирању треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, 

али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. Наставник за 

сваки час планира и припрема средства и начине провере остварености пројектованих исхода. 

У планирању и припремању наставе и учења, наставник планира не само своје, већ и 

активности ученика на часу. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је да 

ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Ученици у шести разред улазе са знањем о основним историјским појмовима, са 

одређеним животним искуствима и уобличеним ставовима и на томе треба пажљиво градити 

нова знања, вештине, ставове и вредности. 



Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку тему, 

уважавајући циљ учења предмета и дефинисане исходе. Редослед исхода не исказује њихову 

важност јер су сви од значаја за постизање циља предмета. Између исхода постоји повезаност и 

остваривање једног исхода доприноси остваривању других исхода. Многи од исхода су 

процесни и представљају резултат кумулативног дејства образовно-васпитног рада, током 

дужег временског периода и обраде различитих садржаја. 

Битно је искористити велике могућности које Историја као наративни предмет пружа у 

подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји треба 

да буду представљени као „прича” богата информацијама и детаљима, не зато да би оптеретили 

памћење ученика, већ да би им историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно, 

детаљно, живо и динамично. Посебно место у настави Историје имају питања, како она која 

поставља наставник ученицима, тако и она која долазе од ученика, подстакнута оним што су 

чули у учионици или што су сазнали ван ње користећи различите изворе информација. Добро 

осмишљена питања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског мишљења и 

критичке свести. У зависности од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати 

различите функције, као што су: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање 

поређења, трагање за појашњењем. 

Учење историје би требало да помогне ученицима у стварању што јасније представе не 

само о томе „како је уистину било”, већ и зашто се нешто десило и какве су последице из тога 

проистекле. Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их „оживи у свом уму”, у 

чему велику помоћ може пружити употреба различитих историјских текстова, карата и других 

извора историјских података (документарни и играни видео и дигитални материјали, музејски 

експонати, илустрације), обилажење културно-историјских споменика и посете установама 

културе. Коришћење историјских карата изузетно је важно јер омогућава ученицима да на 

очигледан и сликовит начин доживе простор на коме се неки од догађаја одвијао, помажући им 

да кроз време прате промене на одређеном простору. 

Треба искористити и утицај наставе Историје на развијање језичке и говорне културе 

(вештине беседништва), јер историјски садржаји богате и оплемењују језички фонд ученика. 

Неопходно је имати у виду и интегративну функцију Историје, која у образовном систему, где 

су знања подељена по наставним предметима, помаже ученицима да постигну целовито 

схватање о повезаности и условљености географских, економских и културних услова живота 

човека. Пожељно је избегавати фрагментарно и изоловано учење историјских чињеница јер оно 

има најкраће трајање у памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања и вештина. У 

настави треба, кад год је то могуће, примењивати дидактички концепт мултиперспективности. 

Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одговарајућим садржајима из сродних 

предмета, а посебну пажњу треба посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење 

информационо-комуникационих технологија (употреба интернета, прављење презентација, 

коришћење дигиталних аудио-визуелних материјала и израда реферата). 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и 

у односу на шта ће се процењивати његов даљи рад. 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. Сваки наставни час и свака активност ученика су, у том смислу, прилика за 

регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности. 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. У 

вредновању наученог, поред усменог испитивања, користе се и тестови знања. У формативном 

оцењивању се користе различити инструменти, а избор зависи од врсте активности која се 

вреднује. Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са 

групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана 

понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

 



1 
 

 

ПРЕДМЕТ:  Ликовна култура 

РАЗРЕД: 6. 

ЦИЉ учења ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме, кроз практични рад 

оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 
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Р.БР. 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / 

МОДУЛ 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

 

ИСХОДИ 

 

1. 

 

 

Боја 

- естетичка, 

- компетенција за 

учење, 

- рад са подацима и 

информацијама, 

- комуникација, 

- сарадња,  

- решавање проблема 

- дигитална 

компетенција 

- одговорно учешће у 

демократском 

друштву,  

- одговоран однос 

према здрављу, 

- одговоран однос 

према околини 

 По завршетку активности ученик ће 

бити у стању да:  
- користи одабране информације као 

подстицај за стваралачки рад;користи 

изражајна својства боја у ликовном 

раду; 

- познаје различите сликарске 

материјале и технике; 

- користи изражајна својства 

комплементарних  боја у ликовном 

раду; 

- разматра сам и са другима шта и како 

је учио и где та знања може 

применити; 

- изражава своје замисли одабраном 

ликовном техником; 

- примени стечена знања и доживљена 

искуства на новим задацима; 

- истражује односе ликовних 

елемената; 

- разуме улогу  боја у свакодневном 

животу и њихово деловање на 

човека; 

- експериментише и користи  ликовна 

својства различитих тонова боја; 

- разуме утицај светлости на изглед 

предмета; 

- изражава своје замисли одабраном 

ликовном техником; 

- Опише естетски доживљај простора и 

дизајна употребних предмета;  
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- повезује карактеристичан експонат и 

одговарајући музеј. 

 

2. 

 

 

Простор 

- естетичка, 

- компетенција за 

учење, 

- рад са подацима и 

информацијама, 

- комуникација, 

- сарадња,  

- решавање проблема 

- дигитална 

компетенција 

- одговорно учешће у 

демократском 

друштву,  

- одговоран однос 

према здрављу, 

- одговоран однос 

према околини 

По завршетку активности ученик ће 

бити у стању да:  

- описује естетски доживљај простора; 

- обликује простор у коме живи 

користећи стечена знања из дизајна; 

- обликује самостално, или у сарадњи 

с другима употребне предмете; 

- постави изложбу радова; 

- користи информације за стваралачки 

рад; 

 

 

3. 

 

 

Текстура 

- естетичка, 

- компетенција за 

учење, 

- рад са подацима и 

информацијама, 

- комуникација, 

- сарадња,  

- решавање проблема 

 

По завршетку активности ученик ће 

бити у стању да:  
- уочава и разликује површине и 

текстуре; 

- описује тактилни  доживљај; 

- уочава различите текстуре у делима 

природе и човека; 

- користи одабране информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

- прави разноврсне текстуре на 

различитим подлогама или 

облицима; 

- прави разноврсне текстуре линијама 

материјалом по избору или у 

апликативном програму; 

- користи изражајна средства боје у 

изради текстуре; 



4 
 

- прави различите текстуре на 

тродимензионалном облику; 

- користи усвојене информације у 

стварању ликовног дела; 

- разматра са другима шта  је учио и 

како то  да представи визуелном 

поруком; 

 
 

 

      4. 

 

 

Комуникација 

- естетичка, 

- компетенција за 

учење, 

- рад са подацима и 

информацијама, 

- комуникација, 

- сарадња,  

- решавање проблема 

 

По завршетку активности ученик ће 

бити у стању да:  

- разуме садржај визуелних порука и 

улогу визуелне комуникације у 

свакодневном животуликовном 

техником; разликује врсте визуелних 

порука и њихове намене. 

- перцепира поруке које се преносе 

визуелним путем; кодира и декодира 

визуелне информације. 

- идентификује теме у одабраним 

уметничким делима и уочава циљеве 

једноставних визуелних порука. 

- уочава веб дизајн у окружењу и 

тумачи; развија перцепцију за поруке 

које се преносе визуелним путем;  

- изражава својезамисли и позитивне 

поруке одабраном ликовном 

техником;  

- разликује врсте визуелних порукаи 

њихове намене. 

 

 

 

       5. 

 

Уобразиља 

- естетичка, 

- компетенција за 

учење, 

- рад са подацима и 

информацијама, 

- комуникација, 

По завршетку активности ученик ће 

бити у стању да:  

- идентификује теме у одабраним 

уметничким делима и разуме значај 

маште и способности имагинације. 

- изрази своје замисли одабраном 
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- сарадња,  

- решавање проблема 

- дигитална 

компетенција 

- одговорно учешће у 

демократском 

друштву,  

- одговоран однос 

према здрављу, 

- одговоран однос 

према околини 

ликовном техником. 

 

 



Назив 

предмета 
МАТЕМАТИКА 

Циљ 

Циљ 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 часа 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 

– прочита, запише, упореди и 

представи на бројевној правој целе и 

рационалне бројеве (записане у 

облику разломка или у децималном 

запису); 

– одреди супротан број, апсолутну 

вредност и реципрочну вредност 

рационалног броја; 

– израчуна вредност једноставнијег 

бројевног израза и реши једноставну 

линеарну једначину и неједначину у 

скупу рационалних бројева; 

– реши једноставан проблем из 

свакодневног живота користећи 

бројевни израз, линеарну једначину 

или неједначину; 

– примени пропорцију и проценат у 

реалним ситуацијама; 

– прикаже податке и зависност 

између две величине у координатном 

систему (стубичасти, тачкасти и 

линијски дијаграм); 

– тумачи податке приказане табелом 

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 Z и њихова својства. 

Изрази са целим бројевима. 

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 Q и њихова својства. 

Изрази са рационалним 

бројевима.  

Једначине и неједначине: 

ax + b = c; ax + b ≤ c; ax + b < c; 



и графички; 

– класификује троуглове односно 

четвороуглове 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, паралелограм 

и трапез на основу задатих елемената 

(странице и углови троуглова и 

четвороуглова и дијагонала 

четвороугла); 

– примени својства троуглова и 

четвороуглова у једноставнијим 

проблемским задацима; 

– сабира и одузима векторе и користи 

их у реалним ситуацијама; 

– одреди центар описане и уписане 

кружнице троугла;  

– примењује особине централне и 

осне симетрије и транслације у 

једноставнијим задацима; 

– израчуна површину троугла и 

четвороугла користећи обрасце или 

разложиву једнакост. 

ax + b ≥ c; 

ax + b > c ( a, b, c Î Q, а ≠ 0).  

Други део 

Координатни систем. Приказ 

података у координатном 

систему.  

Приказ зависности међу 

величинама.  

Размере, пропорције и 

проценти. 

Директна пропорционалност. 

Обрнута пропорционалност. 

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. 

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. 

 

ПОВРШИНА 

ЧЕТВОРОУГЛА И  

ТРОУГЛА 

Појам површине фигуре, 

површина правоугаоника и 

квадрата.  

Једнакост површина 

подударних фигура.  

Површина паралелограма, 

троугла, трапеза.  

Површина четвороугла с 

нормалним дијагоналама. 



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. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

Учењем математике ученици се оспособљавају за: решавање разноврсних практичних и 

теоријских проблема, комуникацију математичким језиком, математичко резоновање и 

доношење закључака и одлука. Сам процес учења математике има своје посебности које 

се огледају у броју година изучавања и недељног броја часова предмета и неопходности 

стицања континуираних знања. 

Исходи учења су важни,  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. 

Оријентациони предлог броја часова по темама:  

Редни 

број 

теме 

Назив теме/области 
Број часова 

за обраду 

Утврђивање и 

систематизација 

Укупан 

број 

часова 

1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 9 15 24 

2. РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 18 32 50 

3. ТРОУГАО 9 15 24 

4. ЧЕТВОРОУГАО 8 14 22 

5. ПОВРШИНА ТРОУГЛА И 

ЧЕТВОРОУГЛА 

6 10 16 

 

 

У програму су садржаји појединих тема подељени на два дела, због тога што је пожељно 

комбиновати алгебарске и геометријске садржаје. Предложени редослед реализације тема: 

1. Цели бројеви; 

2. Троугао – први део; 

3. Рационални бројеви – први део; 



4. Троугао – други део; 

5. Рационални бројеви – други део; 

6. Четвороугао; 

7. Површина четвороугла. 

Напомена: за реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по једног часа), са исправкама, 

планирано је 8 часова. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наставни процес конципиран  је у складу са дефинисаним исходима, односно планира се 

како да ученици остваре исходе,  избором одговарајућих метода, активности и техника за 

рад. Дефинисани исходи показују која су то специфична знања и вештине која су ученику 

потребна за даље учење и свакодневни живот. 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.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 се, комбиновањем  различитих  метода и облика рада, подстиче 

интелектуална активност ученика што наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. 

Избор метода и облика рада зависи од наставних садржаја које треба реализовати  и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних 

карактеристика ученика. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

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 – 5°С, 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. 

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 Z није затворен за дељење, 

тј.да количник два цела броја није увек цео број. 

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 Z користећи a, 

b, c итд.као ознаке за променљиве (а не оне којима се истиче знак целог броја).  

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. 

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. 

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 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.) 

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 четвороугла и троугла 

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 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. 

III. 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 започиње 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 при сагледавању 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Школски програм  МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ  ЗА 6. РАЗРЕД 

 

Наставник: Горан Јанић      

Наставни предмет: Музичка култура 

Недељни фонд часова: 1, годишњи фонд часова: 36 

Циљ: 

 

- развијање интересовања за музичку културу; 

- развијање музикалности и креативности; 

- неговање смисла за заједничко музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са 

ученицима; 

- упознавање музичке традиције и културе свога и других народа. 

Задаци: 

- неговање способности извођења музике (певање/свирање); 

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике; 

- подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и 

стварање 

музике); 

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности; 

- припремање програма за културну и јавну делатност школе; 

- упознавање занимања музичке струке. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- певају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа (народне, уметничке, дечје, 

староградске); 

- упознају основне појмове из музичке писмености; 

- упознају музичке дела уз основне информације о делу и композитору; 

- развијају стваралачке способности. 

Начин остваривања програма: Прирoдa сaмe музикe, пa и прeдмeтa музичкa културa укaзуje нa 

стaлнo прoжимaњe и сaдejствo свих oблaсти и тeмa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм.Све 

области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим 

областима.  

 

Програмску структуру чине следеће области: 

1. Човек и музика 

2. Музички инструменти 

3. Слушање музике 

4. Извођење музике- певање, свирање 

5. Музичко стваралаштво 
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е у а 
-повеже  различите 

видове  музичког 

изражавања са 

друштвено-

историјским 

амбијентом у коме су 

настали; 
-наведе изражајна 

средстава музичке 

уметности 

карактеристична за 

период средњег века 

и ренесансе; 
-уочи основне 

карактеристике 

музичког 

стваралаштва у 

средњем веку и 

ренесанси; 
-опише улогу музике 

у средњовековној 

Србији; 
-уочи разлике између 

духовних и 

световних вокалних 

композиција средњег 

века и ренесансе; 
-издвоји начине 

коришћења 

изражајних средстава 

у одабраним 

музичким 

примерима; 
-објасни како је 

музика повезана са 

другим уметностима 

и областима ван 

уметности (музика и 

религија; технологија 

записивања, 

штампања нота; 

извођачке и техничке 

могућности 

инструмената; 
 

 

1. ЧОВЕК И 

МУЗИКА 
 

4   4 
 

-компетенција за целоживотно 

учење;  
-дигитална компетенција;  
-естетска компетенција; 
 -решавање проблема; 
 -компетенција за учење;  
 -комуникација; 
 



 

 

-одреди врсту 

музичког 

инструмента са 

диркама по изгледу и 

звуку; 
-опише разлику у 

начину добијања 

звука код 

иснтрумената са 

диркама; 
-препозна 

инструмент или 

групу према врсти 

композиције у 

оквиру датог 

музичког стила; 
 

 

2. МУЗУЧКИ 

ИНСТРУМЕНТ

И 

2   2 -компетенција за целоживотно 

учење;  
-дигитална компетенција;  
-естетска компетенција; 
 

-препозна 

инструмент или 

групу према врсти 

композиције у 

оквиру датог 

музичког стила; 
-разликује вокално-

инструменталне и 

инструменталне 

облике средњег века 

и ренесансе; 
-коментарише 

слушано дело у 

односу на извођачки 

састав и инструменте 

; 
-идентификује 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника 

средњег века и 

ренесансе; 
-уочи сличности и 

разлике између 

православне и 

(римо)католичке 

духовне музике; 
-идентификује 

елементе 

средњовековне 

музике као 

инспирацију у 

3. СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ  
2 1 1 4 -компетенција за целоживотно 

учење;  
-дигитална компетенција;  
-естетска компетенција; 
 -решавање проблема; 
 -компетенција за учење;  
 -рад са подацима; 
- одговорност према здрављу; 
 -комуникација; 
 



 

 

музици савременог 

доба; 
 
-изводи музичке 

примере користећи 

глас, покрет и 

традиционалне и/или 

електронске 

инструменте, 

сaмoстaлнo и у 

групи; 
-примењује правилну 

технику певања; 
-примењује 

различита средства 

изражајног певања и 

свирања у зависности 

од врсте, намене и 

карактера 

композиције; 
-развије 

координацију и 

моторику кроз 

свирање и покрет; 
-примењује принцип 

сарадње и 

међусобног 

подстицања у 

заједничком 

музицирању; 
 

 

4. ИЗВОЂEЊЕ 

МУЗИКЕ, 

ПЕВАЊЕ И 

СВИРАЊЕ 

17 2 1      20 -дигитална компетенција;  
-естетска компетенција; 
 -компетенција за учење; 
 -рад са подацима; 
- одговорност према здрављу; 
 -комуникација; 
  

 

 

-користи музичке 

обрасце у 

осмишљавању 

музичких целина 

кроз пeвaњe, свирaњe 

и пoкрeт; 
-комуницира у групи 

импрoвизуjући мање 

музичке целине 

глaсoм, 

инструмeнтом или 

пoкрeтом; 
-учествује у 

креирању шкoлских 

прирeдби, догађаја и 

пројеката; 
-изрази доживљај 

музике језиком 

5. МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТ

ВО 

4  2 6 -дигитална компетенција;  
-естетска компетенција; 
 -компетенција за учење; 
 -рад са подацима; 
 -комуникација; 
-информација 
  

 



 

 

 

 

СТАНДАРДИ: 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу. 

 

1.1. ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ  

У области ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ ученик/ученица уме да: 

МК.1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености 

МК.1.1.2. опише основне карактеристике музичких инструмената и састава, историјско--стилских 

периода, музичких жанрова и народног стваралаштва 

 

1.2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

У области СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ ученик/ученица уме, на основу слушања музичких примера, да 

именује: 

МК.1.2.1. музичке изражајне елементе  

МК.1.2.2. извођачки састав 

МК.1.2.3. музичке жанрове 

МК.1.2.4. српски музички фолклор 

 

1.3. МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 

У области МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ ученик/ученица уме да: 

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 

инструменту 

 

других уметности 

(плес, глума, писана 

или говорна реч, 

ликовна уметност); 
-учeствуje у 

шкoлским 

прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма; 
-понаша се у складу 

са правилима 

музичког бонтона у 

различитим 

музичким 

приликама; 
-критички просуђује 

лош утицај прегласне 

музике на здравље; 
-користи могућности 

ИКТ-а за самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво. 
 

 

  Укупно: 29 

 

3 4 36 

 
 



 

 

1.4. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

У области МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО ученик/ученица уме да: 

МК.1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења 

МК.1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела 

МК.1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним музичким 

инструментима 

МК.1.4.4. учествује у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 

 

 

 2.1. ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

У области ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ ученик/ученица уме да анализира повезаност: 

МК.2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком 

изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером) 

МК.2.1.2. структуре и драматургије одређеног музичког жанра (на пример, оперски финале са 

догађајима у драми) 

МК.2.1.3. облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота 

 

2.2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

У области СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ ученик/ученица уме да: 

МК.2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких 

елемената (на пример, узбуркана мелодија као резултат специфичног 

ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре) 

МК.2.2.2. препозна структуру одређеног жанра 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 

 

3.1. ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

У области ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ ученик/ученица: 

МК.3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког 

дела 

МК.3.1.2. разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког фолклора 

МК.3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд 

МК.3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту 

(одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом) 

 

3.2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

У области СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ ученик/ученица 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 

 

 

 

3.3. МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 

У области МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ ученик/ученица уме да: 

МК.3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем или свирањем као солиста и у школским 

ансамблима 

 

3.4. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 



 

 

У области МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО ученик/ученица уме да: 

МК.3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке 

инструменте 

МК.3.4.2. импровизује и/или компонује мање музичке целине (ритмичке и мелодијске) у оквиру 

различитих жанрова и стилова 

МК.3.4.3. осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс 

 

 

 

 

 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ 

 

Химне 

Државна химна 

Химна светом Сави 

Химна школе 

Народне песме 

Избор народних песама из различитих крајева Србије 

Песма из Јапана - Шушти, шушти бамбусов лист 

Народна из Индонезије - Кочија 

Песме других народа 

Дечје песме 

З. Вауда - Бржимир и Бржимирка 

З. Вауда - Лептирова успаванка 

С. Мокрањац - Повела је Јела 

С. Мокрањац - Ој, за гором 

В. А. Моцарт - Чежња за пролећем 

К. Бабић - Коњски реп 

Ј. С. Бах - Зима 

Ј. С. Бах - Ах, што волим 

Ђ. Б. Перголези - Где је онај цветак жути 

Д. Кабалевски - Спокојно спавај 

Песме чији су ствараоци деца 

Награђене композиције са дечјег конкурса. 

 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ 

 

Химне 

Државна химна 

Химна светом Сави 

Химна школе 

Народне песме и игре 

Избор песама из различитих крајева Србије 

Домаћи композитори 

С. Мокрањац - Пета руковет 

С. Мокрањац - Осма руковет 

Ј. Маринковић - Отче наш 

С. Бинички - Марш на Дрину 

М. Милојевић - Муха и комарац 

М. Тајчевић - Седам балканских игара (избор) 



 

 

К. Бабић - Гимнастика за два цванцика 

Д. Радић - Гунгулице (избор) 

Р. Петровић - Сватовске шаљивке 

Избор из доступних инструменталних дела савремених композитора 

Страни композитори 

Ј. С. Бах - Друга свита за флауту и оркестар, последњи став, Бадинера 

Вивалди - концерти из циклуса Годишња доба - Зима 

Тартини - Ђавољи трилер, соната за виолину и клавир, први став 

В. А. Моцарт - дует Папагена и Папагене из опере Чаробна фрула 

Бетовен - Први став Пете симфоније 

Ф. Шуберт - Дивља ружица 

Ф. Менделсон - Виолински концерт, први став 

Ј. Брамс - Мађарске игре (избор) 

П. И. Чајковски - одломци из балета Успавана лепотица 

А. Бородин - Половецке игре из опере Кнез Игор 

 

Е. Григ - Прва свита из музике за драму Пер Гинт, Јутро (први став) и У двору планинског краља 

(четврти 

став) 

Н. Римски-Корсаков - одломци из свите Шехерезада 

Избор из доступних дела композитора XX века 

 



Назив 

предмета 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, 

да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, 

коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена 

професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

Разред Седми 

Годишњи 

фонд часова 
72 часа 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– повеже развој машина и  њихов допринос 

подизању квалитета живота и рада; 

– повеже ергономију са здрављем и 

конфором људи при употреби техничких 

средстава; 

– анализира да ли је коришћење одређене 

познате технике и технологије у складу са 

очувањем животне средине; 

– истражи могућности смањења трошкова 

енергије у домаћинству; 

– разликује врсте транспортних машина; 

– повезује занимања у области машинства 

са сопственим интересовањима; 

– повеже подсистеме код возила друмског 

саобраћаја са њиховом улогом; 

– провери техничку исправност бицикла; 

– демонстрира поступке одржавања 

бицикла или мопеда; 

– самостално црта скицом и техничким 

цртежом предмете користећи ортогонално 

и просторно приказивање; 

– користи ЦАД технологију за креирање 

техничке документације; 

– образложи предности употребе 3D 

штампе у изради тродимензионалних 

модела и макета; 

ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

Појам, улога и развој машина 

и механизама. 

Потрошња енергије у 

домаћинству и могућности 

уштеде. 

Утицај дизајна и правилне 

употребе техничких средстава 

на здравље људи. 

Зависност очувања животне 

средине од технологије. 

Професије (занимања) у 

области машинства. 

САОБРАЋАЈ Машине спољашњег и 

унутрашњег транспорта. 

Подсистеми код возила 

друмског саобраћаја 

(погонски, преносни, 

управљачки, кочиони). 

Исправан бицикл/мопед као 

битан предуслов безбедног 

учешћа у саобраћају. 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Специфичности техничких 

цртежа у машинству. 

Ортогонално и просторно 

приказивање предмета. 

Коришћење функција и алата 

програма за ЦАД. 

Употреба 3D штампе у изради 

тродимензионалних модела и 

макета. 

Основне компоненте ИКТ 

уређаја. 

Управљање и контрола 



коришћењем рачунарске 

технике и интерфејса. 

– управља моделима користећи рачунар; 

– објасни улогу основних компоненти 

рачунара, таблета, паметних телефона и 

осталих савремених ИКТ уређаја;  

– аргументује значај рационалног 

коришћења расположивих ресурса на 

Земљи; 

– идентификује материјале који се користе 

у машинству и на основу њихових 

својстава процењује могућност  примене; 

– користи прибор за мерење у машинству 

водећи рачуна о прецизности мерења;  

– врши операције обраде материјала који 

се користе у машинству, помоћу 

одговарајућих алата, прибора и машина и 

примени одговарајуће мере заштите на 

раду; 

– објасни улогу одређених елемената 

машина и механизама на једноставном 

примеру; 

– образложи значај примене савремених 

машина у машинској индустрији и 

предности роботизације производних 

процеса;  

– објасни основе конструкције робота; 

– класификује погонске машине – моторе и 

повеже их са њиховом применом; 

– самостално/тимски истражи и реши 

задати проблем у оквиру пројекта; 

– изради производ у складу са принципима 

безбедности на раду; 

– тимски представи идеју, поступак израде 

и производ; 

– креира рекламу за израђен производ; 

– врши е-коресподенцију у складу са 

правилима и препорукама са циљем 

унапређења продаје; 

– процењује свој рад и рад других на 

основу постављених критеријума 

(прецизност, педантност и сл.). 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

Рационално коришћење 

ресурса на Земљи и очување и 

заштита животне средине. 

Материјали у машинству  

(пластика, метали, легуре и 

др.). 

Мерење и контрола – појам и 

примена мерних средстава 

(мерила). 

Технологија обраде материјала 

у машинству  (обрада 

материјала са и без скидања 

струготине, савремене 

технологије обраде). 

Елементи машина и 

механизама (елементи за везу, 

елементи за пренос снаге и 

кретања, специјални 

елементи). 

Производне машине: врсте, 

принцип рада, појединачна и 

серијска производња. 

Појам, врсте, намена и 

конструкција робота 

(механика, погон и 

управљање). 

Погонске машине – мотори 

(хидраулични, пнеуматски, 

топлотни). 

Моделовање погонских 

машина  и/или школског мини 

робота. 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

Проналажење информација, 

стварање идеје и дефинисање 

задатка. 

Самосталан/тимски  рад на 

пројекту. 

Израда техничке 

документације изабраног 

модела ручно или уз помоћ 

рачунарских апликација. 

Реализација пројекта – израда 

модела  коришћењем алата и 

машина у складу са 

принципима безбедности на 

раду.  



Представљање идеје, 

поступака израде и производа. 

Процена сопственог рада и 

рада других на основу 

постављених критеријума.  

Употреба електронске 

коресподенције са циљем 

унапређења производа. 

Одређивање оквирне цене 

трошкова и вредност 

израђеног модела. 

Креирање рекламе за израђен  

производ. 

Кључни појмови садржаја: машинство, саобраћај, техничка документација, енергетика, 

заштита личне безбедности и животне средине, предузимљивост и иницијатива. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

Наставни предмет Техника и технологија намењен је развоју основних техничких 

компетенција ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и 

технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе 

да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно 

усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од важних 

предуслова личног и професионалног развоја.  

Програм наставе и учења за седми разред оријентисан је на остваривање исхода.  

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи 

предмет техника и технологија. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и 

вредности ученика у пет наставних тема: животно и радно окружење, саобраћај, техничка и 

дигитална писменост, ресурси и производња и конструкторско моделовање. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи – глобални план 

рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Дефинисани исходи олакшавају 

наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. При 

планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу 

остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. 

Настава се не планира према структури уџбеника јер ученици не треба да уче лекције по реду, 

већ да истражују уџбеник као један од извора података и информација како би развијали 

међупредметне компетенције. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је 

да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања.  

Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учења аутономан. За сваки час 

треба планирати и припремити средства и начине провере остварености пројектованих 

исхода.  

Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба 

остваривати увек када за то постоје услови, ради показивања савремених техничких 

достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то не 

постоје одговарајући услови, ученицима треба обезбедити мултимедијалне програме у којима 

је заступљена ова тематика. 



С обзиром да је настава технике и технологије теоријско-практичног карактера, часове треба 

реализовати поделом одељења на 2 (две) групе, са највише 20 ученика. Програм наставне и 

учења треба остваривати на спојеним часовима. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Ученици у седмом разреду долазе са извесним знањем из области технике и технологије која 

су стекли у претходним разредима, као и са одређеним животним искуствима у коришћењу 

различитих уређаја и учествовања у саобраћају. На томе треба градити даље стицање знања, 

овладавање вештинама водећи рачуна да су изузетно важни исходи овог предмета формирање 

правилних ставова према техници и технологији где је човек лично одговоран за њихову 

употребу и злоупотребу, као и за заштиту животне средине. Реализацијом вежби ученици 

откривају и решавају једноставне техничке и технолошке проблеме, упознају примену 

природних законитости у пракси, формирају свест о томе како се применом технике и 

технологије мења свет у коме живе. Они уочавају како на околину техника утиче позитивно, а 

како понекад нарушава природни склад и како се могу смањити штетни утицаји на природно 

окружење чиме развијају свест о потреби, значају и начинима заштите животне средине. 

Животно и радно окружење 

Да би се достигли исходи за ову област, потребно је повезивати садржаје осталих области са 

примерима са којима се ученици готово свакодневно срећу, стимулисати их да препознају 

утицај технологије на живот и рад у свом окружењу као и да стекну знања о томе како су 

људи до сада решавали проблеме у борби за преживљавање. 

Појам и улогу машина и механизама и њихово коришћење у окружењу треба представити 

ученицима што је могуће више на практичним примерима користећи доступна наставна 

средства и мултимедије. Потребно је упутити ученике да проналазе и откривају предности и 

противречности убрзаног развоја технологије методом истраживачког рада у групама.  

Посебну пажњу треба обратити утицају технологије на животну средину, а нарочито на 

експлоатацију сировина, загађење ваздуха производњу токсичних отпада и њихов утицај на 

климатске промене. Препорука је да се што више користе мултимедијални материјали, како 

готови, тако и они које су ученици сами урадили. 

На животну средину веома утиче и енергетска ефикасност. Да би ученици што лакше усвојили 

појам уштеде енергије, потребно је упутити их да на примеру свог домаћинства истраже 

колика је потрошња енергије, који су највећи потрошачи и шта би било најбоље учинити да би 

се потрошња смањила. Ово је потребно остварити задајући ученицима да прикупе и обраде 

податке о потрошњи појединих доступних уређаја и укупној количини потрошене енергије на 

месечном нивоу. У зависности од средине, може се истраживати и потрошња горива (грејање, 

самостални превоз, пољопривредне машине) и могућности уштеде.  

У оквиру активности у којима користе машине и алате ученици су готово свакодневно 

изложени утицају дизајна на комфорно и безбедно руковање машинама и уређајима. Без 

дубљег задирања у појам ергономије објаснити ученицима како је добар дизајн предуслов за 

квалитетнији и безбеднији рад, као и на који начин се треба прилагодити (став, правилно 

држање, безбедна растојања од машина, екрана) ради постизања конфора и очувања здравља. 

Препоручени број часова је  6. 

Саобраћај 

Област која се односи на саобраћај се реализује у континуитету као важна компонента 

саобраћајног васпитања. На почетку реализације ове области подсетити ученике да су у 

претходним разредима учили о саобраћајним системима, намени, функционисању и 

организацији саобраћаја у оквиру саобраћајних објеката, као и о правилима и прописима за 

регулисање друмског саобраћаја која се, пре свега, односе на пешаке и бициклисте као 



учеснике у саобраћају. Посебно нагласити да је тежиште исхода у претходна два разреда било 

на безбедном понашању и преузимању личне одговорности ученика за понашање у 

саобраћају. 

У седмом разреду тежиште је на саобраћајним средствима која се користе и њиховим 

најважнијим подсистемима (погонски, преносни, управљачки и кочиони). У складу са 

исходима ову област треба реализовати у два корака. У првом кораку фокус је на основним 

деловима саобраћајних средстава и њиховим најважнијим подсистемима друмског саобраћаја 

са безбедносног аспекта. Други део треба реализовати у области Ресурси и производња са 

аспекта елемената машина и механизама (елементи за пренос снаге и кретања, елементи за 

везу, специјални елементи) и са енергетског аспекта (погонске машине и мотори). 

Уз помоћ мултимедије упознати ученике са машинама и њиховим главним карактеристикама 

спољашњег (бицикли, мопеди/мотоцикли, аутомобили, камиони, аутобуси, возови, бродови, 

авиони) и унутрашњег транспорта (дизалице, виљушкари, транспортери, лифтови).  

При реализацији ових садржаја посебно назначити наведене подсистеме код бицикла, мопеда 

и аутомобила. 

Оспособити ученике да самостално провере и подесе техничку исправност бицикла 

(управљачки, преносни и кочиони систем, пнеуматике, висину седишта, осветљење и др.) и 

демонстрирају поступке одржавања бицикла или мопеда. За остваривање ових исхода 

користити школски бицикл и постер мопеда. 

Препоручени број часова је 6. 

Техничка и дигитална писменост 

Ова област се ослања на усвојена знања ученика из техничког цртања у претходним 

разредима. Потребно је упознати и оспособити ученике за ортогонално и просторно 

представљање предмета и коришћење рачунарских апликација за ЦАД. У оквиру апликације 

ученици најпре креирају модел користећи 2D приказ на основу података које читају са 

техничког цртежа. Коришћењем 3D модела ученици активирају основне технике дизајна са 

циљем самосталног креирања техничког цртежа у складу са стандардима. Креирати вежбу у 

оквиру које ученици анализирају елемент сложеније геометрије, израђују модел користећи 

ЦАД и рендерују га. 

Ученике треба упознати са наменом основних електронских компоненти рачунара и осталих 

ИКТ уређаја. Уколико временски оквир дозвољава, ученике упознати и са начином 

функционисања појединих компоненти, али на елементарном нивоу препоручено 

коришћењем рачунарских симулација и анимација. Код ученика треба развити свест о значају 

коришћења рачунарске технике у апаратима, уређајима и производним процесима и објаснити 

појам и улогу интерфејса у управљању и контроли. Уколико школа поседује одговарајућу 

опрему, реализовати вежбе у којима ће ученици управљати моделом користећи рачунар и 

интерфејс, у супротном исту активност реализујте коришћењем рачунарских симулација. 

Препоручен број часова за реализацију ове области је 18. 

Ресурси и производња  

Упознати ученике са значајем рационалног коришћења ресурса и принципима очувања 

животне средине. Уколико има могућности, организовати посету установи или погону чија је 

делатност директно или индиректно везана за наведене принципе. Поставити ученицима 

задатак за самосталан рад у оквиру кога ће у свом домаћинству истражити у којој мери и на 

који начин се они остварују. 

Уз практичне примере и реалне моделе навести ученике да закључе који се материјали 

најчешће користе у машинству и због којих њихових својстава. Демонстрирати правилно 



коришћење прибора за мерење и контролу у машинству и реализовати практичне вежбе са 

истима. Објаснити улогу елемената машина и механизама и демонстрирати њихов рад на 

моделу или путем рачунарске симулације. Потребно је увести ученике у карактеристике 

обраде материјала који се користе у машинству, практично демонстрирати операције и 

реализовати једноставну вежбу водећи рачуна о безбедности ученика. Илустровати савремене 

технологије обраде материјала и по могућности организовати посету производном погону који 

их користи. Упознати ученике са савременим производним машинама у машинској 

индустрији и значајем њихове примене у појединачној и серијској производњи. 

Увести појам роботике и објаснити њен значај у савременој индустрији. Уколико постоји 

могућност, демонстрирати рад школског робота или користити рачунарску симулацију. 

Упознати ученике са основама конструкције робота и улогом појединих делова. Роботику 

повезати са наставним садржајима као што су информатичка технологија, машине и 

механизми, енергетика и технологија обраде материјала. Реализацију ових садржаја урадити 

уз корелацију са наставом Информатике и рачунарства. 

Ученицима представити класификацију погонских машина – мотора и илустровати њихову 

примену на практичним примерима из учениковог окружења. 

Препоручен број часова за реализацију ове области је 20. 

Конструкторско моделовање  

У овом делу програма ученици кроз практичан рад примењују претходно стечена знања и 

вештине. Садржаје треба реализовати кроз ученичке пројекте, од графичког представљања 

замисли, преко планирања, извршавања радних операција, маркетинга до процене и 

вредновања. Наставити са алгоритамским приступом у конструкторском моделовању посебно 

у приступу развоја техничког стваралаштва – од идеје до реализације.  

Ова тема се односи на израду модела разних машина и уређаја који су засновани на основним 

елементима и принципима рада машина и механизама (елементима за везу, за пренос снаге и 

кретања, специјални елементи). То се односи на моделовање производних машина, 

саобраћајних средстава, транспортних машина и уређаја, претварача енергије и др. 

Један од аспекта употребе рачунара и периферних уређаја је и у функцији управљања 

техничким системима и процесима (интерфејс – систем веза са рачунаром) и конструкцијом 

робота. Реализацију ових садржаја урадити уз корелацију са наставом Информатике и 

рачунарства. 

Пошто се ученици слободно опредељују за одређену активност у оквиру дате теме, један од 

корака ка дефинисању свога пројекта је проналажење информација, стварање идеје и 

дефинисање задатка. Потребно је да ученици користе податке из различитих извора, 

самостално проналазе информације о условима, потребама и начину реализације 

макете/модела користећи ИКТ и адекватну литературу. Исто тако, мора се водити рачуна о 

принципу економичног искоришћења материјала и рационалног одабира алата и машина, 

примењујући процедуре у складу са принципима безбедности на раду. У пројекат се може 

укључити и више ученика (тимски рад) уколико је рад сложенији, односно ако се ученици за 

такав вид сарадње одлуче. У сврху боље координације чланова тима треба упутити ученике на 

употребу електронске коресподенције са циљем унапређења рада на реализацији пројекта. 

Избор модула активности прилагодити постојећим условима рада тј. опремљености кабинета 

за технику и технологију алатима и материјалом. 

Приликом израде техничке документације изабраног модела, ручно или уз помоћ рачунарских 

апликација, примењивати научено: просторно приказивање предмета, ортогонално 

пројектовање као и специфичности техничког цртања у области машинства. Треба настојати 



да се остварује континуитет информатичке писмености с циљем да ученици науче да користе 

рачунар за цртање и израду презентација.  

По завршетку радова треба организовати представљање идеје од које се пошло, поступака 

израде и готовог производа. У овој етапи се врши и процена сопственог рада и рада других на 

основу постављених критеријума (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, 

креативност и др.). 

На основу утрошеног материјала, енергије и рада реализатори (појединац или тим) треба да 

искажу оквирне цене трошкова и вредност израђеног модела. У складу са предузетничким 

аспектима, реализатори треба да израде и одговарајуће материјале за рекламе за израђени 

производ.  

Препоручен број часова за реализацију ове области је 22. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења.  

У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, 

систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др).  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, потребно је обавити са групом 

тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ 

(тзв. вршњачко оцењивање). 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је да наставник са ученицима договори 

показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу. На тај начин ученици ће бити 

подстакнути да промишљају о квалитету свог рада и начинима како га унапредити. 

Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и 

вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије 

учења. 

 



 

 

 

 

Циључења: 

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.  
 

 

 

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
Редни  

број 
Предметне области 

Реализују се кроз све наставне области 

и теме уз практичан рад 

1. Физичке способности 

2. Физичка и здравствена култура 

 1.  Физичко вежбање и спорт 

2.  Здравствено васпитање 

3. 

 

Моторичке вештине, спорт и спортске 

дисциплине 

 

 

Месец Обуча- 

вање 

Увежба- 

вање 

Свега 

IX X XI XII I II III IV V VI 

 

 

 

1. Атлетика 3 4     5  6    18 
2. Спортска гимнастика  2 2 4 2 8       18 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ   

VII РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3. Основе тимских и спортских игара 5  9 6 5 5 4 7 10 6 3   60 

 4. Ритмика и плес   4          4 
 5.Теоретски час 1    1        2 

Тестирање и мерење 3  3   6 

УКУПНО 12 15 12 9 8 12 12 10 12 6       108 
                                                                     



Исходи 

 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 

− примени комплексе простих и опште припремних вежби у већем обиму и интензитету у самосталном 

вежбању;  

− користи научене вежбе у спорту, рекреацији и различитим животним ситуацијама;  

− упоређује резултате тестирања савредностимаза свој узраст;  

− примени досегнути ниво усвојене технике кретања у игри, спорту и свакодневно мживоту;  

− разликује атлетске дисциплине;  

− развија своје моторичке способности применом вежбања из атлетике;  

− одржава равнотежу уразличитим кретањима, изводи ротације тела;  

− схвати вредност спортске гимнастике засопствениразвој;  

− изведе елементе одбојкасе технике;  

− примени основна правила одбојка;  

− користи елементе одбојка у игри;  

− примени основне елементе тактике у одбрани и нападу;  

− учествује на унутар одељенским такмичењима;  

− изведе кретања у различитом ритму;  

− игра народно коло;  

− изведе основне кораке плеса из народне традиције других култура;  

− изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку пратњу;  

 

− објасни својим речима значај примењених вежби;  

- процени ниво сопствене дневне физичке активноси;  

- препозна начине за побољшањес војих физичких способности;  

- препозна могуће последице недовољне физичке активности;  

− правилно се понаша на вежбалиштима као и на спортским манифестацијама;  

− примени меребезбедности у вежбању у школи и ванње;  

− одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима;  

− примени и поштујеправилаигара у складусаетичкимнормама;  

− примерено се понаша као посматрач на такмичењима;  

− решава конфликте на друштвено прихватљив начин;  

− пронађе и користи различите изворе информација заупознавање са разноврсним облицима физичких и 

спортско-рекративних 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.  
 
 

Образовни стандарди: 

 

ФВ1.1.1. 

ФВ1.1.2 

ФВ2.1.1 

ФВ2.1.2 

ФВ3.1.1 

ФВ3.1.2 

ФВ2.1.1 

ФВ2.1.2 
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