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Полазне основе за израду школског програма су: 

 Закон о основама система образовања и васпитања 

 Закон о основном образовању и васпитању 

 Правилници о наставном плану и програму 

 Правилник о општим стандардима постигнућа-образовни стандарди за крај основног образовања 

 Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски 
језик, математике и природа и друштво 

 Правилник о изменама и допунама правилника о врсти стриучне спреме наставника који изводе образовно 
- васпитни рад из изборних програма у основној школи 

 Извештаји о раду школе  

 Услови рада у школи 

 Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице 
 

ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Сврха програма образовања 
 Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, 

уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у 
савременом и сложеном друштву. 

 Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава 
сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов 
идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и 
културном животу и доприноси демократском, економском и културном развоју друштва. 

 

Циљеви и задаци 
 Стицање знања о језику, књижевности и медијима релевантним за будуће образовање и 

професионални развој; 

 Оспособљавање ученика да користи стандардни матерњи језик, ефикасно комуницира у усменом и 
писаном облику у различите сврхе; 

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

 Развијање свести о значају вишејезичности у савременој вишекултурној заједници; 

 Разумевање повезаности различитих научних дисциплина; 

 Разумевање и сналажење у садашњости и повезаности друштвених појава и процеса у простору и 
времену (србија, европа, свет); 

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

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

 Правилно формирање математичких појмова и стицање основних математичких знања и вештина; 

 Стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 

 Овладавање информационо-комуникационим технологијама; 

 Развијање вештина и техника уметничког изражавања; 

 Познавање различитих техника, стилова и медија уметничког изражавања; 

 Познавање вредности сопственог културног наслеђа и повезаности са другим културама и 
традицијама; 

 Развијање одговорног односа према сопственом здрављу и здрављу других. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Програм се остварује применом различитих метода и облика рада, у складу са садржајима. Приликом 
планирања и избора начина рада предност се, када је то могуће, даје методама које  стављају нагласак на 
активности ученика, чиме се омогућава стицање виших нивоа знања, развој когнитивних и других вештина и 
способности.  
 

Смислено учење 

Карактеристике 
 Селекција онога што је битно, разумевање и повезивање са постојећим знањем  

 

Активности наставника 
 Утврђивање претходних знања и искустава која ученици имају о градиву које треба да уче 

 Повезивање нових знања са животним искуствима, са претходним знањима из датог предмета, са 
знањима из других предмета 

 Проблемско излагање садржаја (одговарање на питања, решавање проблема) 

 Подстицање ученика да постављају питања чим им нешто није јасно 

 Излагање прво општег контекста, кључне тезе, идеје, а тек затим периферних појмова и информација 

 Прецизно и тачно дефинисање појмова, са нужним наглашавањем сличности и разлика међу 
додирним појмовима 

 Објашњавање неке нове речи и новог појма преко оних за које смо проверили да их ученик зна 

 Коришћење различитих техника да се дође до истог резултата, излагање градива на више различитих 
начина 

 Презентовање  истог садржаја из више различитих перспектива, углова 

 Вежбање ученика у разликовању чињеница од хипотеза и интерпретација... 
  

Активности ученика 
 Постављање питања 

 Тражење информација и објашњења 

 Повезивање новог са већ постојећим знањем 

 Извођење закључака 

Практично учење 

Карактеристике 
 Практично механичко учење- учење практичних моторичких вештина које се морају строго научити, као 

што су: пливање, руковање разним техничким уређајима, вожња бицикла, аутомобила, како се 
покреће програм рачунара, како се држи оловка... 

 Практично смисаоно учење- учење сложених практичних вештина уз разумевање њиховог смисла: 
учење техника цртања и сликања, свирања на музичким инструментима...  

 

Активности наставника 
Практично механичко учење 

 Давање упутства о ономе што треба научити,  

 Осигуравање средства чије руковање треба научити,  

 Давање обрасца вештине која се учи,  

 Извођење активност пред ученицима,  
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 Вршење надзора над практичним радом ученика и кориговање га када је то потребно... 
 
Практично смисаоно учење 

 Организовање процеса учења  

 Припрема услова за такво учење,  

 Демонстрација како се изводе практичне активности,  

 Праћење и контрола тока учења... 
  

Активности ученика 
Практично механичко учење 

 Практиковање (практично извођење) вештине која се учи,  

 Понављање делатности уз евентуално кориговање грешака,  

 Техничко усавршавање вештине... 
 
Практично смисаоно учење 

 разумевање смисла практичних радњи (поступака) који се уче, 

 практично извођење,  

 техничко усавршавање наученог,  

 повећавање тачности, брзине и прецизности извођења поступака који се учи....  

 Стицање умења (како се нешто ради), наспрам знања. 
 

Рецептивно учење 

Карактеристике 
 Усвајање знања или умења која су прописана; 

 Примање готових знања, презентованих вербално, која је потребно с разумевањем усвојити; 

 Највећи део школског садржаја усваја се кроз рецептивно учење; 

 Рецептивним учењем могу се примати постојећа знања, али се не могу креирати нова. 
 

Активности наставника 
 Презентовање знања  

  

Активности ученика 
 Ученик не долази самостално до знања, не открива их, него их добија и усваја; 
 Меморисање садржаја. 

 

Учење путем открића 

Карактеристике 
 Самостално долажење до сазнања 

 Стицање неких умења, вештина, а не стицање одређене суме знања 
 

Активности наставника 
 Прилагођавање задатка способностима ученика 

 Одређивање потребног материјала 

 Избор приступа у решавању проблема 

 Вођење процеса решавања 
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 Постављање питања, дискутовање са ученицима 

 Праћење активности ученика  
  

Активности ученика 
 Уочавање, дефинисање и прецизирање проблема 

 Самостално прикупљање и анализирање чињеница које су потребне за решења 

 Давање идеја за решавање проблема 
 

Конвергентно (логичко) учење 

Карактеристике 
 Заснива се на ригорозним правилима логичког мишљења, нпр. алгоритам за решавање неких 

математичких задатака 
 

Дивергентно (стваралачко) учење 

Карактеристике 
 Подразумева стварање што већег броја идеја, оригиналних, креативних... 

 Флексибилност мишљења 

 Откривање алтернативних начина решавања једног истог проблема, нпр. Писање слободног састава. 

 Циљеви ове методе учења јесу подстицање иницијативности и самосталности, неговање стваралаштва 
(тј. способности за проналажење властитих и оригиналних решења). 

 

Активности наставника 
 Стварање услова за стваралаштво 

 Подстицање климе опуштености 

 Уважавање свих идеја  
  

Активности ученика 
 Продуковање великог броја идеја 

 Проналажење оригиналних, неуобичајених и не честих решења 

 Флексибилност у мишљењу 
 

Интерактивно (кооперативно) учење 

Карактеристике 
 Кооперативно учење наставник-ученик и кооперативно учење у групама ученика 

 Мотивисање ученика за рад и учење;  
 Активно учешће ученика у раду;  
 Приближавање ученицима апстрактних појмова;  
 Развијање осећаја припадности, прихваћености , осећаја обавеза и одговорности;  
 Способност повезивања и примене претходних знања 

 

Активности наставника 
 Припремање дидактичких средстава,  
 Планирањетока часа, 
 Стварање проблемске ситуације;  
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 Организовање; 
 Партнерски однос у решавању проблема  

  

Активности ученика 
 Решавање проблемске ситуације, 

 Извођење практичних и интелектуалних радњи 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

Оцењивање ученика зависи од предмета, модула и узраста ученика. Оцењује се: 

 Вештина изражавања и саопштавања 

 Разумевање, повезивање, примена и вредновање научених поступака и процедура 

 Рад са подацима и рад на различитим врстама текстова  

 Уметничко изражавање и разумевање уметничких дела 

 Моторичке вештине, руковање прибором, алатом и технологијама и извођење радних задатака 

 Практично извођење онога што је учено, и провера разумевања изведеног 

 Иницијативност, самосталност у раду 

 Креативност, степен оригиналности процеса решавања 
 
Критеријуми оцењивања се дефинишу за сваки предмет и разред посебно, и одштамапани су у посебном 
документу који чини саставни део Школског програма. 
 
Ученици се оцењују путем: 

 Усмене провере потигнућа 

 Писмене провере постигнућа 

 Практичног рада 

 Оцењивања активности ученика и резултата његовог рада, у које спадају: 
- излагање и представљање (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи, постери, 

дизајнерска решења и др.) 
- учешће у дебати и дискусији 
- писање есеја 
- писање домаћих задатака 
- учешће у различитим облицима групног рада 
- рад на пројектима 
- збирка одабраних ученикових продуката рада-портфолио 
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АНАЛИЗЕ ПОТРЕБА УЧЕНИКА, РОДИТЕЉА, ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ КОЈА ПОЛАЗИ У ПРВИ РАЗРЕД 

У циљу прављења школског програма који ће одговарати потребама ученика, родитеља и локалне 
заједнице, а сходно могућностима школе,  испитали смо наведене релевантне учеснике као равноправне у 
процесу образовања. Кроз процес самовредновања добили смо релевантне податке о потребама ученика, 
родитеља и локалне заједнице. Потребе су испитане и у индивидуалним контактима  са децом и родитељима 
приликом тестирања деце за полазак у први разред и путем анкетних листова за родитеље.. Резултати анализе 
показали су да деца желе уређеније школско двориште, укључивање у активности које ће их ставити у 
позицију да манипулишу различитим материјалима, да буду активни и компетентни учесници у образовном 
процесу, пријатнију школску атмосферу  и занимљивију понуду ваннаставних активности. Програм будућих 
активности захтева учионице са прилагођеним простором. Родитељи су изразили жељу за опремљенијим 
упросторијама за продужени боравак и квалитетнијим  радом у оквиру истог, већим присуством страних језика 
и укључивањем деце у “креативне радионице” и спортске активности, као и пружање већих могућности за 
дружење ученика. 

Највећи део потреба школа ће моћи да задовољи кроз обавезне и изборне предмете. 
Највећи део деце која пођају млађе разреде налази се у горњем делу дистрибуције на скали општих 

способности. Генерација која полази у први разред се углавном налази око просека. Сва деца похађала су 
припремни предшколски програм у установама, где је требало да стекну основна знања и искуства неопходна 
за укључивање у наставу. Упркос томе, изражене су тешкоће у моторичком развоју и нарочито у развоју 
говора, проблеми пажње и одлагања задовољења потреба, присутна је емотивна незрелост вероватно као 
последица презаштићености од стране родитеља.  

Потребе везане за уређење простора школа неће бити у могућности да задовољи у потпуности због 
ограничених средстава којима располаже, али би то могао бити још један од разлога укључивања родитеља и 
локалне заједнице у живот и рад школе. 

Највећи део деце која похађају старије разреде се налази у горњем делу дистрибуције на скали општих 
способности. Већина ученика петог разреда остварила је одличан успех у млађим разредима. Успех шестог, 
седмог и осмог разреда је нешто слабији, али са веома високим просечним оценама одељења-преко 4. Овај 
податак  је у складу са уоченом правилношћу да успех ученика опада преласком са разредне на предметну 
наставу. У понашању је уочена појачана агресивност, несамосталност у раду и низак праг фрустрационе 
толеранције, као последица необјективног става родитеља и високих очекивања. 
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ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ 

разред обавезни предмети изборни предмети 

I 

Српски језик  
Математика 
Свет око нас 
Ликовна култура 
Музичка култура 
Физичко васпитање 
Енглески језик 

Грађанско васпитање 
Верска настава 
Од играчке до рачунара 
Чувари природе 
Народна традиција 
Лепо писање 
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

II 

Српски језик  
Математика 
Свет око нас 
Ликовна култура 
Музичка култура 
Физичко васпитање 
Енглески језик 

Грађанско васпитање 
Верска настава 
Од играчке до рачунара 
Чувари природе 
Народна традиција 

III 

Српски језик  
Математика 
Природа и друштво  
Ликовна култура 
Музичка култура 
Физичко васпитање 
Енглески језик 

Грађанско васпитање 
Верска настава 
Од играчке до рачунара 
Чувари природе 
Народна традиција 

IV 

Српски језик  
Математика 
Природа и друштво 
Ликовна култура 
Музичка култура 
Физичко васпитање 
Енглески језик 

Грађанско васпитање 
Верска настава 
Од играчке до рачунара 
Чувари природе 
Народна традиција 

V 

Српски језик 
Математика 
Енглески језик 
Историја 
Географија 
Биологија 
Музичка култура 
Ликовна култура 
Техничко и информатичко образовање 
Физичко васпитање 

Грађанско васпитање  
Верска настава 
Немачки језик 
Изабрани спорт 
Хор и оркестар 
Свакодневни живот у прошлости 
Информатика и рачунарство 
Цртање, сликање и вајање,пројектна настава 
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разред обавезни предмети изборни предмети 

VII 

Српски језик 
Математика 
Енглески језик 
Историја 
Географија 
Биологија 
Физика 
Хемија 
Музичка култура 
Ликовна култура 
Техничко и информатичко образовање 
Физичко васпитање 

Грађанско васпитање  
Верска настава 
Немачки језик 
Изабрани спорт 
Хор и оркестар 
Свакодневни живот у прошлости 
Информатика и рачунарство 
Цртање, сликање и вајање 

VIII 

Српски језик 
Математика 
Енглески језик 
Историја 
Географија 
Биологија 
Физика 
Хемија 
Музичка култура 
Ликовна култура 
Техничко образовање 
Физичко васпитање 

Грађанско васпитање  
Верска настава 
Немачки језик 
Изабрани спорт 
Хор и оркестар 
Свакодневни живот у прошлости 
Информатика и рачунарство 
Цртање, сликање и вајање 

НАСТАВНИ ПЛАН 

 

ред. 
број 

а. обавезни наставни 
предмети 

I разред II разред III разред IV разред 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

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

2.  Страни 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 3 108 2 72 

 У К У П Н О: А 19 684 20 720 20 720 19 684 

ред.број б. изборни наставни 
предмети 

        

1.  Верска н./ Гр. васпитање 1 36 1 36 1 36 1 36 

2.  Изабрани спорт - - - - - - 1 36 

3.  Народна традиција 1 36 1 36 1 36 1 36 

4.  Чувари природе 1 36 1 36 1 36 1 36 

5.  Од играчке до рачунара 1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О: Б 2 72 2 72 2 72 3 72 

У К У П Н О: А + Б 21 756 22 792 22 792 22 792 



 
12 

 

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

ред.број облик образовно-васпитног 
рада 

I разред II разред III разред IV разред 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 21 756 22 792 22 792 22 792 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Додатни рад - - - - - - 1 36 

 

ред. 
број 

остали облици образовно-
васпитног рада 

I разред II разред III разред IV разред 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 
Друштвене, техничке, 
хуманитарне, спортске и 
културне активности 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Пројектна настава 1-36    

 
 

ред. 
број 

а. обавезни наставни 
предмети  

V разред VI разред VII разред VIII разред 

нед. год. нед. год.. нед. год. нед год. 

1.  
Српски језик/ ____________ 
језик1 

5 180 4 144 4 144 4 136 

2.  Српски језик2  3 108 3 108 3 108 2 68 

3.  Страни језик  2 72 2 108 2 72 2 68 

4.  Ликовна култура  2 72 1 36 1 36 1 34 

5.  Музичка култура  2 72 1 36 1 36 1 34 

6.  Историја  1 36 2 72 2 72 2 68 

7.  Географија  1 36 2 72 2 72 2 68 

8.  Физика  - - 2 72 2 72 2 68 

9.  Математика  4 144 4 144 4 144 4 136 

10.  Биологија  2 72 2 72 2 72 2 68 

11.  Хемија  - - - - 2 72 2 68 

12.  Техничко образовање  2 72 2 72 2 72 2 68 

13.  Физичко васпитање  2 72 2 72+36 2 72 2 68 

УКУПНО: А  23-26* 
828-
936* 

24-27* 
864-
972* 

26-29* 
936-

1044* 
27-29* 

918- 
986* 

р. 
број  

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

нед. год. нед. год. нед. год. нед год. 

1  Верска настава/ Грађанско 
васпитање3 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2.  Страни језик4 2 72 2 72 2 72 2 68 

3.  Физичко васпитање – 
изборни спорт5 

1 36 1 36 1 36 1 36 

УКУПНО: Б  4 144 4 144 4 144 4 136 

УКУПНО: А+Б  27-30* 
972-

1080* 
29-32* 

1044-
1152* 

30-33* 
1080- 
1188* 

30-33* 
1020- 
1088* 

р. 
број  

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ6 

нед. год. нед. год. нед. год. нед год. 
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1  Чувари природе 1 36 1 36 1 36 1 36 

2.  
Свакодневни живот у 
прошлости 

1 36 1 36 1 36 1 36 

3.  Цртање, сликање и вајање 1 36 1 36 1 36 1 36 

4.  Хор и оркестар 1 36 1 36 1 36 1 36 

5.  Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 36 

6.  Матерњи језик са 
елементима националне 
културе  

2 72 2 72 2 72 2 72 

7.  Шах 1 36 1 36 1 36 1 36 

8.  Домаћинство - - - - 1 36 1 36 

УКУПНО: В  1-2* 36-72* 1-2* 36-72* 1-2* 36-72* 1-2* 34-68* 

УКУПНО: А+Б +В 28-32* 
1008-
1152* 

29-32* 
1044-
1152* 

31-34* 
1116-
1224* 

31-34* 
1054-
1156* 

1 Назив језика националне мањине када се настава реализује у школама на том матерњем језику.  
2 Реализује се у школама где се настава одржава на матерњем језику националне мањине.  
* Број часова за ученике припаднике националних мањина.  
3 Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја другог циклуса 
4 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и 
изучава га до краја другог циклуса 
Страни језик за ученике који су почели да га уче од трећег разреда обавезан је изборни предмет до краја образовног 
циклуса. 
5 Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године  
6 Школа је дужна да, поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још најмање четири изборна предмета са 
листе В, за сваки разред, од којих ученик бира један предмет, према својим склоностима, на почетку школске године. 
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 
I-IV РАЗРЕД 
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СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског и књижевног језика на 
којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају и оспособе да тумаче одабрана уметничка 
дела као и друга  уметничка остварења из српске и светске баштине 
 
Задаци наставе српског језика 

 Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 

 Основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда 
српског књижевног језика; 

 Поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

 Упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским 
могућностима српског језика; 

 Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и 
писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, 
саговорника и читаоца); 

 Развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

 Развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено 
изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 

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

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

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

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

 Развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; 
навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно 
овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

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

 Усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности; 

 Упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на 
делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења; 

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

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

 Подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 

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

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

 Развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 
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Први разред 

Оперативни задаци 
 Усвајање правила изговарања гласова, гласовних скупова, речи и реченица; 

 Савладавање технике читања и писања на ћириличном писму 

 Навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању 

 Формирање навике за читко, уредно и лепо писање 

 Поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова 

 Уочавање врсте књижевних дела према захтевима програма 

 Усвајање основних књижевно- теоријских  и функционалних појмова према захтевима програма 

 Оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање према захтевима 
програма 

Основе читања и писања 
- Откривање  и разликовање звукова, шумова, тонова и говорних карактеристика и неговање пажљивог 

слушања говорника и саговорника 
- Развијање културе усменог изражавања 
- Усвајање и развијање појма реченице, речи и гласа и развијање осећања за основне говорне 

јединице 
- Богаћење реченица 
- Моторичке вежбе 

Почетно читање и писање 
- Усвајање појма гласа, писање слова, читање одговарајућег текста, писање речи и реченице 
- Одвојено, упоредно и комбиновано учење читања и писања 
- Појединачно  и групно усвајање слова у зависности од датих наставних околности 
- Увежбавање логичког читања на одговарајућим текстовима из Буквара 
- Правилан изговор свих гласова, правилно наглашавање речи и течно повезивање речи у реченици 
- Осмишљено и подстицајно вредновање читања сваког ученика 
- Разговор о прочитаном 
- Увежбавање графички правилног писања: слова, речи и реченица 
- Одмерено, примерено и подстицајно вредновање рукописа сваког ученика понаособ 

Читање текста 
- Правилно и течно читање наглас речи, реченица и кратких текстова-провера разумевања прочитаног 
- Оспособљавање уочавања знакова интерпункције и овладавање интонацијом обавештајних, упитних 

и узвичних реченица 
- Читање дијалошког текста 
- Увођење ученика у читање у себи 
- Активно слушање уметничког читања 
- Навикавање ученика на правилно дисање 

Тумачење текста 
- Уочавање наслова, имена аутора, садржаја и илустрација у књизи 
- Уочавање просторних и временских односа  као и битних појединости у описима бића и природе 
- Уочавање главних ликова њихових особина и поступака 
- Запажање основних емоционалних стања (радосно, тужно, смешно).Појмови добро,  зло. 
- Одговори  на питања о прочитаном садржају (реченице, одељка, песме, приче, бајке, басне, драмског 

текста ) 
- Систематично и поступно усвајање књижевних и функционалних појмова 

Књижевни појмови 
- Лирика-песма, стих и строфа; основно осећање на нивоу препознавања 
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- Епика-прича; догађај; место и време збивања; -књижевни лик –изглед основне етичке особине и 
поступци; пословица, загонетка- препознавање 

- Драма-препознавање драмске  игре, радње 
 Граматика 

- Реченица ; реч, глас, слово-препознавање 
- Уочавање улоге гласа у разликовању значења речи 
- Разликовање реченице као обавештења, питања и заповести интонацијом и препознавањем у тексту 
- Изговор и писање гласова: ћ, ч, џ, ђ, х, р 

Правопис 
- Употрба великог слова: у писању личних имена  и презимена, имена насеља (једночлано); 
- Правилно потписивање (име па презиме) 
- Употрба тачке на крају реченице 
- Место и функција тачке на крају реченице 
- Место и функција упитника и узвичника у реченици 

Језичка култура 
- Препричавање кратких и једноставних текстова слободно и усмерено 
- Причање о догађајима и дожививљајима-слободно и усмерено које се односи  на шире и ближе 

окружење 
- Причање на основу стваралачке маште 
- Описивање предмета, биљака и животиња на основу личног искуства и знања из  предмета свет око 

нас 
Ортоепика 

- Усмена и писмена вежбања 
- Ортоепске вежбе:правилан изговор гласова, сугласничких група, речи, ономатопеја, брзалица 
- Ортографске вежбе:преписивање  речи и кратких реченица са датим задатком 
- Диктат за примену правописних правила; аутодиктат 
- Лексичке вежбе: грађење речи - синоними, антоними, деминутиви, аугментативи 
- Синтаксичке вежбе:усмерено и самостално састављање реченице; одгонетање и решавање ребуса 
- Казивање напамет научених текстова (лирских и епских) 

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Говорна култура 

1СЈ.0.1.1 
1СЈ.0.1.2 
1СЈ.0.1.3 
1СЈ.0.1.4 
1СЈ.0.1.5 
1СЈ.0.1.6 
1СЈ.0.1.7 
1СЈ.0.1.8 

36 10 26 

2.  
Вештина читања и разумевања 
прочитаног 

1СЈ.2.2.1 
1СЈ.2.2.2 
1СЈ.2.2.3 

41 21 20 

3.  Писано изражавање 

1СЈ.2.3.1 
1СЈ.2.3.2 
1СЈ.2.3.7 
1СЈ.2.3.8 

68 26 42 
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4.  
Граматика и лексикологија 
*граматика 
*лексикологија 

1СЈ.1.4.3 
1СЈ.2.4.8 

8 3 5 

5.  Књижевност 
1СЈ.2.5.3 
1СЈ.2.5.4 

27 20 7 

укупно: 180 80 100 

 

Други разред 

Опeративни задаци 
 Уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије; 

 Препознавање и разумевање главних реченичних делова; 

 Упознавање са фонетским и морфолошким појмовима према захтевимапрограма; 

 Савладавање нових програмских захтева из правописа; 

 Овладавање техником читања и писања латиницом; 

 Мотивисање, подстицање и усмерење на читање лектире; 

 Увежбавање читања наглас; 

 Усавршавање читања у себи у функцији тумачења текста; 

 Уочавање и тумачење битних чинилаца текста; 

 Симултано усвајање књижевних и функционалних појмова; 

 Овладавање основним облицима језичког изражавања и даље усавршавањеи неговање језичке 
културе; 

 Систематско и доследно реализовање програмираних и њима сличнихвежбања у говорењу и писању. 
Језик 

Граматика 
- Реченица  -  обавештење,   питање   и   заповест.   Уочавање   потврдних   и 
- одричних реченица. Обележја реченица у говору ( интонација и пауза ) и у 
- тексту ( велико почетно слово и знаци интерпункције: тачка, упитник, 
- узвичник). 
- Препознавање главних делова реченице ( предикат и субјекат). 
- Именице и глаголи ( уочавање и препознавање). Разликовање основних 
- глаголских облика за исказивање садашњег, прошлог и будућег времена; 
- разликовање потврдних и одричних глаголских облика. Разликовање броја и 
- рода именица. 
- Глас и слог, самогласници и сугласници; слоготворно р. Подела речи на 
- слогове у изговору (једноставнији случајеви). 

Правопис 
- Употреба великог слова у писању личних имена и презимена, надимака уз 

лично име, имена животиња, вишечланиг географских имена и улица (једноставнија решења). 
- Писање адресе. 
- Растављање речи на крају реда (основна правила ). 
- Писање речце ЛИ у упитним реченицама и речце НЕ уз глаголе у одричним 

реченицама. 
- Скраћенице за мере ( корелација са наставом математике ). 
- Тачка, упитник, узвичник, две тачке, запета у набрајању. 
- Усвајање латинице- читање и писање у другом полугодишту. 
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Слова другог писма се обрађују по групама. Прво се обрађују слова која су потпуно или приближно 
иста у ћирилици и латиници, затим она која у потпуно различита . На крају се обрађују слова која су 
истог облика, а различито се изговарају у оба писма. 
И у овом разреду у оквиру вежби слушања, говорења, читања и писања ученици запажају језичке 
појаве без њиховог именовања. 

Књижевност  
Тумачење текста 

- Слободно (самостално) саопштавање утисака о прочитаном тексту. 
- Разумевање   прочитаног   текста;   Уочавање   хронологије   и   повезаности догађаја;  
- Запажање карактеристичних детаља у описивању лика и амбујента; 
- Разумевање поступака и осећања ликова и заузимање властитих ставова према њиховим поступцима; 

Откривање и тумачење порука у тексту. 
- Схватање важнијих целина у тексту (одељак) и одређивање поднаслова. 
- Уочавање различитих значења речи у тексту и тумачење њихове функције. 
- Систематично усвајање књижевних и функционалних појмова. 

Књижевни појмови 
- Лирика: песма, осећања; стих, строфа - на нивоу препознавања и именовања. 
- Епика: Фабула- редослед догађаја (препознавање );главни и споредни ликови, њихове ообине и 

поступци; поруке, епска песма, бајка, басна - препознавање. 
- Драма:  драмски јунак, драмска радња, драмски сукоб, дијалог; позорница, глумац на нивоу 

препознавања. 
- Читање текста наглас и у себи са циљем разумевања прочитаног. 
- Поступно увођења ученика у начин вођења дневника о прочитаним књигама. 

Језичка култура 
Основни обдици усменог и писменог изражавања 

- Препричавање садржине краћих текстова, филмова, позорипших предтва итд. -слободно детаљно 
препричавање; Детаљно препричавање по заједничком плану; Препричавање садржаја у целини и по 
деловима. 

- Причање о догађајима и доживљајима - индивиуално и по заједничком плану; Предмет причања: 
ближе и даље окружење, стварност и машта, непосредно доживљавање и сећање - раније стечена 
искуства; Причање према низу слика. 

- Описивање предмета са којим се ученик први пут среће, властити избор предмета за описивање; 
Описивање биљака и животиња на основу непосредног посматрања; Усвајање основних елемената 
приступа описивању - стварање заједничког и индивидуалног плана. 

- Усмена и писмена вежбања 
- Ортоепске вежбе: правилан изговор речи, исказа, краћих реченица и пословица. 
- Ортографске вежбе: преписивање речниц и краћих одломак текстова ради усавршавања технике и 

брзине писања; Увежбавање чиког и уредног рукописа. 
- Лутодиктат и контролни диктат 
- Лексичке и семантичке вежбе: основно и пренесено фигуративно значење речи; Грађење речи - 

формирање породица речи; Синоними и хомоними; Некњижевне речи. 
- Синтаксичке вежбе : самостално и подстицајно састављање реченица; Проширивање задатих 

реченица, прилагођавање реда речи комуникативним потребама у контексту. 
- Загонетање и одгонетање, решавање и састављање ребуса и укрштених речи. 
- Казивање напамет научених текстова. 
- Сценско приказивање драмског/драматизованог текста. 
- Служење речником и енциклопедијом за децу и састављање сопственог речника. 
- Слушање и вредновање / критичко процењивање говора / разговора у емисијама за децу на радију и 

телевизији. 
- Неговање културе слушања саговорника; Писање разгледнице и краћег писма. 
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- Израда домаћих писмених задатака ( до осам) и њихова анализа на часу. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Усмено изражавање 

1СЈ.2.2.1 
1СЈ.2.2.3 
1СЈ.2.2.7 
1СЈ.2.2.8 
1СЈ.2.2.9 
1СЈ.3.2.7 

26 18 8 

2.  Књижевност 
1СЈ.3.5.1 
1СЈ.3.5.2 
1СЈ.3.5.3 

78 57 21 

3.  Граматика  

1СЈ.2.4.5 
1СЈ.2.4.6 
1СЈ.2.4.7 
1СЈ.2.4.8 
1СЈ.2.4.4 

27 11 16 

4.  Правопис 

1СЈ.1.4.5 

1СЈ.2.4.8 

1СЈ.2.4.9 

30 23 7 

5.  Писмено изражавање 

1СЈ.3.3.1 
1СЈ.3.3.2 
1СЈ.3.3.5 
1СЈ.3.3.6 

18 7 11 

6.  Усм. и писмено изражавање    1  1 

укупно: 180 80 100 

 

Трећи разред 

Опeративни задаци 
 Овладавање техником читања и писања на оба писма; 

 Савладавање просте реченице (појам, главни делови); 

 Стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима; 

 Постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, догађаји, радње, 
ликови, поруке, језичко-стилске карактеристике); 

 Овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма (препричавање,причање, 
описивање, извештавање); 

 Постепено упознавање методологије израде писменог састава.  
Jeзик 

Грaмaтикa  
- Имeницe: зajeдничкe и влaститe; рoд и брoj имeницa. 
- Глaгoли: рaдњa, стaњe, збивaњe; рaзликoвaњe oбликa кojимa сe oзнaчaвa сaдaшњoст, прoшлoст и 

будућнoст. Рaзликoвaњe лицa и брoja глaгoлa. Пoтврдни и oдрични oблик глaгoлa. 
- Придeви: рoд и брoj придeвa; oписни и присвojни придeви. 
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- Рeчeницa: пojaм рeчeницe; врстe рeчeницa пo знaчeњу: oбaвeштajнe, упитнe, узвичнe и зaпoвeднe; 
глaвни дeлoви рeчeницe - прeдикaт и субjeкaт; рeчи кoje oзнaчaвajу мeстo, врeмe и нaчин вршeњa 
рaдњe; пoтврдни и oдрични oблик рeчeницe. 

- Уoчaвaњe упрaвнoг гoвoрa у тeксту. 
- Рeчи кoje знaчe нeштo умaњeнo и увeћaнo. 
- Рeчи истoг oбликa, a рaзличитoг знaчeњa. 
- Рeчи рaзличитoг oбликa, a истoг или сличнoг знaчeњa. 

Прaвoпис  
- Oбнaвљaњe и вeжбe у примeни прaвoписних прaвилa.  
- Упoтрeбa вeликoг слoвa у писaњу имeнa нaрoдa, вишeчлaних гeoгрaфских имeнa, прaзникa, нaслoвa 

књигa, чaсoписa и нoвинa. 
- Писaњe дaтумa. 
- Писaњe нaзивa улицa. 
- Писaњe брojeвa слoвимa. 
- Писaњe рeчцe НE уз глaгoлe, придeвe и имeницe. 
- Писaњe рeчцe ЛИ. 
- Aзбукa и aбeцeдa - изгoвoр нaпaмeт и уoчaвaњe примeнe у спискoвимa учeникa и сл. Интeрпункциjски 

знaк нa крajу oбaвeштajних, упитних, узвичних и зaпoвeдних рeчeницa. 
- Писaњe суглaсникa j у рeчимa (oтклaњaњe грeшaкa aкo их учeници чинe) - измeђу сaмoглaсникa и - o / 

o - и; 
- Писaњe скрaћeницa типa: бр., уч., стр., гoд. и скрaћeницe зa мeрe. 

Oртoeпиja 
- Прaвилнo изгoвaрaњe глaсoвa Ч, Ћ, Џ, Ђ и Х. 
- Интoнaциja рeчeницe: тoн и jaчинa глaсa у изгoвaрaњу рeчeницe; истицaњe рeчи у рeчeници 

(рeчeнични aкцeнaт); интoнaциoнo пoдeшaвaњe глaсa у изгoвaрaњу oбaвeштajнe, упитнe, узвичнe и 
зaпoвeднe рeчeницe; изгoвaрaњe пoтврднoг и oдричнoг oбликa рeчeницe; знaчaj брзинe и пaузe у 
гoвoру. 

Књижeвнoст 
Читaњe тeкстa  

- Пoступнo и систeмaтичнo нaвикaвaњe учeникa нa дoживљajнo читaњe тeкстa кao знaчajнoг 
прeдуслoвa зa њeгoвo вaљaнo тумaчeњe нa чaсу (сa oдгoвaрajућим и примeрeним пoдстицaњeм). 

- Усмeрeнo/истрaживaчкo читaњe у функциjи прoдубљивaњa дoживљaja тeкстa и нeпoсрeднe 
припрeмe зa њeгoвo тумaчeњe. Читaњe oдлoмaкa из тeкстa рaди дoкaзивaњa/oбрaзлaгaњa 
сoпствeних стaвoвa. 

- Систeмaтскe вeжбe у изрaжajнoм читaњу и кaзивaњу рaзличитих врстa тeкстa (пoстeпeнo и 
функциoнaлнo oвлaдaвaњe oснoвним eлeмeнтимa/чиниoцимa дoбрe дикциje). Читaњe дрaмскoг и 
дрaмaтизoвaнoг тeкстa пo улoгaмa рaди учeњa нaпaмeт и сцeнскoг импрoвизoвaњa. 

- Пoдстицaњe и oхрaбривaњe учeникa дa зaписуje свoje утискe o прoчитaним тeкстoвимa. Пoврeмeнo 
читaњe и кoмeнтaрисaњe тaквих зaписa. 

Tумaчeњe тeкстa 
- Слoбoднo и спoнтaнo сaoпштaвaњe личнoг дoживљaja и првих утисaкa o прoчитaнoм тeксту. 
- Зaпaжaњe и oбрaзлaгaњe oснoвнe прeдмeтнoсти прoчитaнoг тeкстa (oсeћaњa, пeсничкe сликe, 

фaбулa, рaдњa, инфoрмaциja). Tумaчeњe књижeвних ликoвa. Oткривaњe и слoбoднo oбрaзлaгaњe 
пoрукa књижeвнoумeтничкoг тeкстa. 

- Уoчaвaњe и дoкaзивaњe пoвeзaнoсти/мeђузaвиснoсти кoмпoзициjских дeлoвa тeкстa. Пoстeпeнo 
увoђeњe у рaзумeвaњe стилoгeнe функциje jeзикa кao срeдствa изрaжaвaњa у књижeвнoумeтничкoм 
тeксту (нaрoчитo у лирскoj пeсми). 

- Симултaнo усвajaњe и упoтрeбa књижeвних и функциoнaлних пojмoвa. Дaљe нeгoвaњe учeничких 
нaвикa дa свoje стaвoвe дoкaзуjу пojeдинoстимa из тeкстa. 

Књижeвни пojмoви 
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- Лирикa-ритaм; нaглaшeни и нeнaглaшeни слoгoви; римa. пeсничкa сликa кao сaстaвни чинилaц 
кoмпoзициje лирскe пeсмe; пoрeђeњe - прeпoзнaвaњe стилскoг срeдствa; пoрoдичнe нaрoднe лирскe 
пeсмe, шaљивa пeсмa, рoдoљубивa пeсмa - oснoвнa oбeлeжja.  

- Eпикa-фaбулa: пoвeзaнoст дoгaђaja с мeстoм, врeмeнoм и ликoвимa; књижeвни лик: изглeд; гoвoрнa 
кaрaктeризaциja књижeвнoг ликa; oднoси мeђу ликoвимa; пишчeв гoвoр и гoвoр ликoвa; рaзгoвoр, 
oпис - нa нивoу прeпoзнaвaњa и имeнoвaњa; нaрoднa и aутoрскa бajкa-прeпoзнaвaњe.  

- Дрaмa-рaдњa у дрaми. рaзвoj дрaмскoг сукoбa; дрaмски лик и глумaц;  сцeнски прoстoр - нa нивoу 
прeпoзнaвaњa и спoнтaнoг увoђeњa у свeт дрaмскe/сцeнскe умeтнoсти 

Функциoнaлни пojмoви 
- Пoдстицaњe учeникa дa схвaтajу и усвajajу слeдeћe пojмoвe: сличнo, рaзличитo, супрoтнo, изрaжajнo; 

зaпaжaњe, пoнaшaњe, пoступaк, убeдљивo, нeoчeкивaнo; снaлaжљивoст, рaдoзнaлoст.  
Jeзичкa културa 

Oснoвни oблици усмeнoг и писмeнoг изрaжaвaњa  
- Прeпричaвaњe сaдржинe тeкстoвa, игрaних и aнимирaних филмoвa, пoзoришних прeдстaвa, рaдиjских 

и тeлeвизиjских eмисиja зa дeцу - дeтaљнo (oпширнo), пo зajeдничкoм и индивидуaлнoм плaну; 
сaжeтo прeпричaвaњe пo зajeдничкoм и сaмoстaлнo сaчињeнoм плaну зa прeпричaвaњe.  

- Причaњe o дoживљajимa и дoгaђajимa, ствaрним и измишљeним (нaрoчитo у функциjи ствaрaњa 
пoгoднe aтмoсфeрe зa читaњe и тумaчeњe тeкстa). Причaњe прeмa слици сa цeлoвитим дoгaђajeм пo 
зajeдничкoм и сaмoстaлнo сaчињeнoм плaну. Причaњe пo зaдaтим рeчимa. Нaстaвљaњe причe 
пoдстaкнутo дaтим пoчeткoм.  

- Oписивaњe људи и прирoдe: спoљaшњa oбeлeжja oсoбe кoja сe oписуje (физички пoртрeт), њeнe 
oснoвнe кaрaктeрнe цртe (духoвни прoфил) и пoнaшaњe у кoнкрeтним живoтним oкoлнoстимa 
(пoступци, рeaкциje, гoвoр). Кoлeктивнa и сaмoстaлнa пoсмaтрaњa прирoдe (шeтњa, излeти, пoсeтe, 
дoкумeнтaрни филмoви) нa oснoву кojих сe увeжбaвa oписивaњe уoчљивих и зaнимљивих 
пojeдинoсти кoje су мeђусoбнo пoвeзaнe. Сaмoстaлнo бирaњe мoтивa и издвajaњe дeтaљa кojи 
учeникa пoсeбнo зaoкупљajу и пoдстичу нa oписивaњe - нajчeшћe у писмeнoм oблику. Увeжбaвaњe 
плaнскoг приступa у oписивaњу (зajeднички и индивидуaлни плaнoви/пoдсeтници зa oписивaњe). 

- Извeштaвaњe - сaжeтo инфoрмисaњe o сeби (крaткa aутoбиoгрaфиja). 
Усмeнa и писмeнa вeжбaњa  

- Oртoeпскe вeжбe: увeжбaвaњe прaвилнoг изгoвoрa рeчи, искaзa, рeчeницa, пoслoвицa, крaћих 
тeкстoвa; слушaњe звучних зaписa, снимaњe читaњa, aнaлизa снимкa и oдгoвaрajућe врeднoвaњe.  

- Oртoгрaфскe вeжбe: прeписивaњe тeкстa сa ћирилицe нa лaтиницу. Увeжбaвaњe читкoг и урeднoг 
рукoписa, уз примeну прaвoписних прaвилa. Прeписивaњe тeкстa сa дaтим зaдaткoм. 

- Диктaти: сa дoпуњaвaњeм, aутoдиктaт, избoрни диктaт, кoнтрoлни диктaт.  
- Лeксичкe и сeмaнтичкe вeжбe: oснoвнo и прeнeсeнo/фигурaтивнo знaчeњe рeчи, грaђeњe рeчи - 

фoрмирaњe пoрoдицa рeчи; изнaлaжeњe синoнимa и aнтoнимa, уoчaвaњe сeмaнтичкe функциje 
aкцeнтa; нeкњижeвнe рeчи и њихoвa зaмeнa jeзичким стaндaрдoм.  

- Синтaксичкe и стилскe вeжбe: дoпуњaвaњe искaзa рaзличитим мoгућнoстимa у склaду сa пoнуђeнoм 
гoвoрнoм ситуaциjoм, прoширивaњe рeчeницe унoшeњeм личнoг тoнa, сaжимaњe рeчeницe рaди 
пojaчaњa њeнe инфoрмaтивнe мoћи и др.  

- Интoнaциoнo пoдeшaвaњe глaсa у изгoвoру пojeдиних рeчeницa (oбaвeштajнe, упитнe, узвичнe и 
зaпoвeднe) или нeких њихoвих дeлoвa (рeчeнични aкцeнaт). Увeжбaвaњe пoдeшaвaњa рeдa рeчи 
прeмa кoмуникaтивним пoтрeбaмa у кoнтeксту. 

- Кaзивaњe нaпaмeт нaучeних тeкстoвa (лирских, eпских и дрaмских). 
- Сцeнскo прикaзивaњe дрaмскoг и дрaмaтизoвaнoг тeкстa.  
- Зaгoнeтaњe и oдгoнeтaњe, сaстaвљaњe и рeшaвaњe рeбусa и укрштeних рeчи. Служeњe рeчникoм и 

eнциклoпeдиjoм зa дeцу и писaњe сoпствeнoг рeчникa.  
- Нeгoвaњe културe слушaњa сaгoвoрникa; писaњe писмa, чeститкe и рaзглeдницe.  
- Слушaњe и врeднoвaњe гoвoрa и рaзгoвoрa у eмисиjaмa зa дeцу нa рaдиjу и тeлeвизиjи. 
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- Систeмaтскo увoђeњe у нaчин плaнирaњa (изрaдa пoдсeтникa) и писaњa тзв. слoбoдних писмeних 
сaстaвa. 

- Двa писмeнa зaдaткa - jeдaн у првoм и jeдaн у другoм пoлугoдишту. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Књижевност 
1СЈ.2.5.7 
1СЈ.3.5.1 
1СЈ.3.5.2 

78 58 20 

2.  
Језик  
- Граматика 
-  Правопис 

1СЈ.3.4.1 
1СЈ.1.3.4 
1СЈ.1.3.10 

50 
31 
19 

30 
20 
10 

20 
11 
9 

3.  Језичка култура 

1СЈ.3.2.7 
1СЈ.2.3.11 
1СЈ.3.3.1 
1СЈ.3.3.2 
1СЈ.3.3.3 
1СЈ.3.3.5 
1СЈ.3.3.6 

52 32 20 

укупно: 180 120 60 

 

Четврти разред 

Оперативни задаци 
 Проширивање знања о простој реченици и њеним деловима; 

 Савладавање основних појмова о променљивим и непроменљивим 
речима; 

 Оспособљавање за изражајно читање и казивање; 

 Поступно оспособљавање ученика за самостално тумачење основне 
предметности књижевног текста и сценских дела (осећања, фабула, радња, ликови, 
поруке, стилогеност сценског израза); 

 Навикавање на сажето и јасно усмено и писмено изражавање према 
захтевима програма; 

 Савладавање основа методологије израде писмених састава. 
Jeзик 

Грaмaтикa 
- Oбнaвљaњe и утврђивaњe знaњa усвojeних у прeтхoдним рaзрeдимa. 
- Уoчaвaњe рeчи кoje у гoвoру и писaњу мeњajу свoj oснoвни oблик (прoмeнљивe рeчи) - бeз 

дeфинициja и зaхтeвa зa прoмeнoм пo пaдeжимa и врeмeнимa. Уoчaвaњe рeчи кoje зaдржaвajу свoj 
oснoвни oблик у свим ситуaциjaмa (нeпрoмeнљивe рeчи) бeз имeнoвaњa врстa тих рeчи. 

- Рeчeницa - пojaм глaгoлскoг прeдикaтa (лични глaгoлски oблик); уoчaвaњe рeчи и групe рeчи 
(синтaгмa) у функциjи oбjeктa и прилoшких oдрeдaбa зa мeстo, врeмe и нaчин. Пojaм субjeктa; 
уoчaвaњe рeчи у функциjи aтрибутa уз имeницу и имeничкoг скупa рeчи (имeничкa синтaгмa). Рeд 
рeчeничних члaнoвa у рeчeници. 

- Имeницe - збирнe и грaдивнe; рoд и брoj - пojaм и прeпoзнaвaњe. 
- Придeви - присвojни и грaдивни - уoчaвaњe знaчeњa, рoдa и брoja у рeчeници. 
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- Зaмeницe - личнe; рoд и брoj личних зaмeницa; личнa зaмeницa у функциjи субjeктa у рeчeници - 
пojaм и прeпoзнaвaњe. 

- Брojeви - глaвни (oснoвни) и рeдни - пojaм и прeпoзнaвaњe у рeчeници. 
- Глaгoли - пojaм и oснoвнa знaчeњa прeзeнтa, пeрфeктa и футурa; вeжбe у рeчeници зaмeнoм 

глaгoлских oбликa у врeмeну, лицу и брojу. 
- Упрaвни и нeупрaвни гoвoр. 
- Утврђивaњe и систeмaтизaциja сaдржaja oбрaђeних oд I дo IV рaзрeдa. 

Прaвoпис 
- Упoтрeбa вeликoг слoвa у писaњу: имeнa држaвa и пoкрajинa и њихoвих стaнoвникa; имeнa нaсeљa 

(грaдoвa, сeлa) и њихoвих стaнoвникa. 
- Писaњe упрaвнoг и нeупрaвнoг гoвoрa (свa три мoдeлa). 
- Нaвoдници. Зaгрaдa. 
- Писaњe присвojних придeвa извeдeних oд влaститих имeнa (-oв /-eв, -ин /-ски). 
- Писaњe суглaсникa j у придeвским oблицимa нa -ски, и у личним имeнимa и прeзимeнимa. 
- Писaњe скрaћeницa типa: итд., сл., нпр. и скрaћeницa кoje oзнaчaвajу имeнa држaвa. 
- Пoнaвљaњe, увeжбaвaњe и прoвeрaвaњe oспoсoбљeнoсти учeникa зa примeну oбрaђeних 

прaвoписних прaвилa. 
Oртoeпиja 

- Уoчaвaњe нaглaшeних и нeнaглaшeних рeчи: вeжбe у изгoвaрaњу aкцeнaтских цeлинa. Вeжбe зa 
oтклaњaњe грeшaкa кoje сe jaвљajу у гoвoру учeникa. 

- Изгoвoр свих суглaсникa и глaсoвних групa у склaду сa књижeвнojeзичкoм нoрмoм ч, ћ, џ, ђ, х; - дс - 
(људских), - иo, - ao итд. Вeжбe зa oтклaњaњe грeшaкa кoje сe jaвљajу у гoвoру и писaњу учeникa. 

- Уoчaвaњe дифeрeнциjaлнe (дистинктивнe) функциje aкцeнтa у рeчимa истoг глaсoвнoг сaстaвa, a 
рaзличитoг aкцeнтa. 

Књижeвнoст 
Читaњe тeкстa 

- Читaњe нaглaс и у сeби кao увoд у рaзгoвoр o тeксту. Усмeрeнo читaњe (с прeтхoднo дaтим зaдaцимa): 
oткривaњe кaрaктeристикa ликoвa (пoступци, рeчи, изглeд, oсoбинe), рaдњи, дoгaђaja, прирoдних 
пojaвa и oписa; уoчaвaњe jeзичкo-стилских сликa. 

- Читaњe усклaђeнo с врстoм и прирoдoм тeкстa (лирски, eпски, дрaмски, нaучнo-пoпулaрни, нoвински 
итд.). Пoдстицaњe учeникa нa вaриjaциje у тeмпу, jaчини и интoнaциjи глaсa и нa лoгичкo пaузирaњe 
при читaњу. 

- Усмeрeнo читaњe у сeби: брзo схвaтaњe сaдржинe, трaжeњe oдгoвaрajућих пoдaтaкa o лику, oпису, 
oсeћaњимa и нaчину њихoвoг прикaзивaњa. 

- Кaзивaњe нaпaмeт нaучeних пoeтских и прoзних цeлинa и oдлoмaкa. Сцeнскe импрoвизaциje. 
- Tумaчeњe тeкстa 
- Уoчaвaњe и тумaчeњe пeсничких сликa, тoкa рaдњe, глaвних ликoвa и oснoвних пoрукa у књижeвнoм 

дeлу. Уoчaвaњe знaчajних пojeдинoсти у oпису прирoдe (oткривaњe чулних дрaжи: визуeлних, 
aкустичких, кинeтичких, тaктилних, мирисних и других). Укaзивaњe нa знaчajнa мeстa, изрaзe и рeчи 
кojимa су изaзвaни пojeдини утисци у пoeтским, прoзним и дрaмским тeкстoвимa. 

- Уoчaвaњe и имeнoвaњe сaдржинских цeлинa у прoзним тeкстoвимa; ствaрaњe плaнa. Зaпaжaњe 
чинилaцa кojи у рaзним ситуaциjaмa дeлуjу нa пoступкe глaвних jунaкa (спoљaшњe и друштвeнe 
oкoлнoсти, унутрaшњи пoдстицajи - oсeћaњa, нaмeрe, жeљe). Уoчaвaњe и тумaчeњe изрaзa, рeчи и 
диjaлoгa кojимa су прикaзaни пoступци, сукoби, дрaмaтичнe ситуaциje и њихoви узрoци, рeшeњa и 
пoслeдицe. 

Књижeвни пojмoви 
- Лирикa-oснoвни мoтив и спoрeдни мoтиви у лирскoj пeсми; визуeлни и aудитивни eлeмeнти у 

пeсничкoj слици; пeсничкa сликa кao чинилaц кoмпoзициje лирскe пeсмe; дужинa стихa прeмa брojу 
слoгoвa – прeпoзнaвaњe; пoнaвљaњa у стиху, стрoфи, пeсми – функциja; пeрсoнификaциja кao стилскo 
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срeдствo; сликoвитoст кao oбeлeжje пeсничкoг jeзикa; oбичajнe нaрoднe лирскe пeсмe - oснoвнa 
oбeлeжja; лирскa пeсмa - oснoвнa oбeлeжja. 

- Eпикa-тeмa и идeja у eпскoм дeлу; фaбулa: хрoнoлoшки рeдoслeд дoгaђaja, eлeмeнти фaбулe (увoд, 
зaплeт, рaсплeт); oднoси мeђу ликoвимa; oснoвни типoви (врстe) кaрaктeризaциje; припoвeдaч, 
припoвeдaњe; диjaлoг, мoнoлoг, oпис у eпскoм дeлу; причa и рoмaн-рaзликe; рoмaн зa дeцу - oснoвнa 
oбeлeжja. 

- Дрaмa-ликoви у дрaмскoм дeлу; рeмaркe (дидaскaлиje); дрaмскa рaдњa - нaчин рaзвиjaњa рaдњe; 
дрaмски тeкстoви зa дeцу. 

- Функциoнaлни пojмoви-пoдстицaњe учeникa дa схвaтajу и усвajajу пojмoвe: глaвнo, спoрeднo, мaштa, 
збиљa, утисaк, рaспoлoжeњe, интeрeсoвaњe, oкoлнoст, ситуaциja, испoљaвaњe; пoдстрeк, услoв, 
пoрeђeњe, прoцeњивaњe, тврдњa, дoкaз, зaкључaк; дивљeњe, oдушeвљeњe, љубaв (прeмa чoвeку, 
дoмoвини, рaду, прирoди); привлaчнoст, искрeнoст, прaвичнoст, плeмeнитoст. 

Jeзичкa културa 
Oснoвни oблици усмeнoг и писмeнoг изрaжaвaњa 

- Прeпричaвaњe тeкстa сa прoмeнoм грaмaтичкoг лицa. Прeпричaвaњe сa измeнoм зaвршeткa фaбулe. 
Прeпричaвaњe тeкстa у цeлини и пo дeлoвимa - пo дaтoм плaну, пo зajeднички и сaмoстaлнo 
сaчињeнoм плaну. 

- Причaњe у диjaлoшкoj фoрми; унoшeњe диjaлoгa, упрaвнoг гoвoрa у структуру кaзивaњa - пo 
зajeднички и сaмoстaлнo сaчињeнoм плaну. Причaњe прeмa сaмoстaлнo oдaбрaнoj тeми. Нaстaвљaњe 
причe инспирисaнe дaтим пoчeткoм. Сaстaвљaњe причe пo слoбoднoм избoру мoтивa. 

- Oписивaњe сликa кoje прикaзуjу пejзaжe, eнтeриjeрe, пoртрeтe. Oписивaњe слoжeниjих oднoсa мeђу 
прeдмeтимa, бићимa и пojaвaмa. 

- Извeштaвaњe o oбaвљeнoм или нeoбaвљeнoм зaдaтку у шкoли или кoд кућe - у oблику oдгoвoрa нa 
питaњa. 

Усмeнa и писмeнa вeжбaњa 
- Oртoeпскe вeжбe: увeжбaвaњe прaвилнoг изгoвoрa рeчи, искaзa, рeчeницa, пoслoвицa, брзaлицa, 

зaгoнeтaкa, питaлицa, крaћих тeкстoвa; слушaњe звучних зaписa, кaзивaњe нaпaмeт лирских и eпских 
тeкстoвa; снимaњe кaзивaњa и читaњa, aнaлизa снимкa и врeднoвaњe. 

- Диктaти: сa дoпуњaвaњeм, избoрни, слoбoдни, кoнтрoлни диктaт. 
- Лeксичкe и сeмaнтичкe вeжбe: грaђeњe рeчи - фoрмирaњe пoрoдицa рeчи; изнaлaжeњe синoнимa и 

aнтoнимa, уoчaвaњe сeмaнтичкe функциje aкцeнтa; нeкњижeвнe рeчи и туђицe - њихoвa зaмeнa 
jeзичким стaндaрдoм; oснoвнo и прeнeсeнo знaчeњe рeчи. 

- Синтaксичкe и стилскe вeжбe: сaстaвљaњe и писaњe рeчeницa прeмa пoсмaтрaним прeдмeтимa, 
слици и зaдaним рeчимa; сaстaвљaњe и писaњe питaњa o тeмaтскoj цeлини у тeксту, нa слици, у 
филму; писaњe oдгoвoрa нa тa питaњa. 

- Прeписивaњe рeчeницa у циљу сaвлaдaвaњa прaвoписних прaвилa. 
- Кoришћeњe умeтничких, нaучнoпoпулaрних и учeничких тeкстoвa кao пoдстицaja зa сликoвитo 

кaзивaњe. Вeжбe зa бoгaћeњe рeчникa и трaжeњe пoгoднoг изрaзa. Уoпштeнo и кoнкрeтнo кaзивaњe. 
Прoмeнa глeдиштa. Уoчaвaњe и oтклaњaњe бeзнaчajних пojeдинoсти и сувишних рeчи у тeксту и 
гoвoру. Oтклaњaњe прaзнoслoвљa и туђицa. Oтклaњaњe нejaснoсти и двoсмислeнoсти. 

- Увeжбaвaњe тeхникe изрaдe писмeнoг сaстaвa: aнaлизa тeмe, oдрeђивaњe њeнoг тeжиштa; 
пoсмaтрaњe, уoчaвaњe и избoр грaђe; рaспoрeђивaњe пojeдинoсти; eлeмeнти кoмпoзициje. 

- Oсaм дoмaћих писмeних зaдaтaкa и њихoвa aнaлизa нa чaсу. Чeтири шкoлскa писмeнa зaдaткa - пo 
двa у првoм и другoм пoлугoдишту. Jeдaн чaс зa изрaду и двa чaсa зa aнaлизу зaдaтaкa и писaњe 
пoбoљшaнe вeрзиje сaстaвa. 
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Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Књижевност 
1СЈ.3.5.1 
1СЈ.3.5.2 
1СЈ.3.5.3 

75 50 25 

2.   Језик(граматика) 
1СЈ.3.4.1 
1СЈ.3.4.2 
1СЈ.3.4.3 

31 20 11 

3.  Језик (правопис) 
1СЈ.2.3.1 
1СЈ 2.3.2 
1СЈ 2.3.3 

11 6 4 

4.  
Култура изражавања 

( усмено изражавање) 

1СЈ.0.1.1. 
1СЈ.0.1.2. 
1СЈ.0.1.3 
1СЈ.0.1.4 
1СЈ.0.1.5 
1СЈ.0.1.6 
1СЈ.0.1.7 
1СЈ 0.1.8 

35 25 10 

5.  
Култура изражавања 

(писмено изражавање) 

1СЈ 3.3.1 
1СЈ 3.3.2 
1СЈ 3.3.3 
1СЈ 3.3.4 
1СЈ 3.3.5 
1СЈ 3.3.6 

22 15 8 

6.  Ортоепија 1СЈ 2.2.1 6 4 2 

укупно: 180 120 60 

 
 

МАТЕМАТИКА 

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су 
потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених 
математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање 
математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, 
формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 
 
Задаци наставе математике јесу: 

 да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости 
у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 

 да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у 
различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање 
образовања и укључивање у рад; 

 да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и 
апстрактног мишљења; 
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 да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у 
посматрању и изучавању природних појава; 

 да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања. 

 да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и 
политехничком васпитању и образовању; 

 да  изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, 
систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад; 

 да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе 
формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

 да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасноћу и прецизност изражавања у 
писменом и усменом облику; 

 да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима; 

 да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као 
и основне законе тих операција; 

 да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе; 

 да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама. 
 
 

Први разред 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 препознају, разликују и исправно именују облике предмета, површи и линија; 

 посматрањем и цртањем упознају тачку и дуж и стекну умешност у руковању лењиром; 

 на једноставнијим, конкретним примерима из своје околине уочавају односе између предмета по 
облику, боји и величини; 

 успешно одређују положај предмета према себи и предмета према предмету; 

 уочавају разне примере скупова, припадање елемената скупу и користе речи: "скуп" и "елемент", 
усвајајући значење везивањем за примере из природног окружења детета; 

 науче да броје, читају, записују и упоређују бројеве до 100, као и да исправно употребљавају знаке 
једнакости и неједнакости; 

 савладају сабирање и одузимање до 100 (без прелаза преко десетице), разумеју поступке на којима се 
заснивају ове операције, схвате појам нуле и уочавају њено својство у сабирању и одузимању, упознају 
термине и знаке сабирања и одузимања; науче да правилно користе изразе "за толико већи" и "за 
толико мањи"; 

 упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност сабирања (без употребе ових назива); 

 савладају таблицу сабирања и да до нивоа аутоматизације усвоје технику усменог сабирања 
једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве одузимања; 

 одређују непознати број у одговарајућим једнакостима искључиво путем "погађања"; 

 успешно решавају текстуалне задатке (с једном и две операције) у оквиру сабирања и одузимања до 
100 (помоћу састављања израза, као и обратно, да на основу датог израза умеју да састављају 
одговарајуће задатке); 

 упознају метар, динар и пару. 
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Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Природни бројеви и операције са њима 

1.МА.1.1.1. 
1.МА.1.1.4 
1.МА.2.1.1 
1.МА.2.1.3 
1.МА.2.1.4 
1.МА.2.1.5 
1.МА.3.1.2 

144 69 75 

2.  Геометрија 

1.МА.1.2.1 
1.МА.1.2.2 
1.МА.1.2.3 
1.МА.2.2.1 
1.МА.3.2.1 

26 16 10 

3.  Мерење и мере 
1.МА.1.4.1 
1.МА.2.4.1 

10 5 6 

укупно: 180 89 91 

 

Други разред 

Оперативни задаци 
Ученици треба да : 

 савладају сабирање и одузимање до 100; 

 схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе термине и знак множења; 

 упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења; 

 упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност рачунских операција(без употребе ових 
назива); 

 уочавају својства нуле као сабирка, чиниоца и дељеника, а јединице као чиниоца и делиоца; 

 савладају таблицу мнижења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења (до 
аутоматизма); 

 савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију и редослед извођења рачунских 
операција; 

 умеју да прочитају и запишу помоћу слова  збир, разлику, производ и количник, као и да знају да 
одреде вредност израза са две операције; 

 упознају употребу слова као ознаку за непознати број( односно, као замену за неки број) у 
најједноставнијим примерима сабирања и одузимања; 

 умеју да решавају текстуалне задатке с једном и две рачунске операције, као и једначине с једном 
операцијом ( на основу везе између компонената операција); 

 схвате појам половине; 

 уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и различитих кривих и изломљених 
линија; 

 уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи; 

 упознају и примењују мере за дужину ( m, dm, cm ) и време ( час, минут, дан, седмица и месец ). 
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Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Природни бројеви до 100 

1МА.1.3.1 
1МА.1.3.2 
1МА.2.1.1 
1МА.2.1.5 
1МА.3.1.2 
1МА.3.1.3 
1МА.3.1.4 

145 55 90 

2.  Геометријска тела и фигуре 
1МА.2.2.1 
1МА.2.2.2 

25 8 17 

3.  Мерење и мере 

1МА.1.4.1 
1МА.1.4.4 
1МА.2.4.2 
1МА.2.4.5 

10 3 7 

укупно: 180 66 114 

 

Трећи разред 

 
Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000; 

 упознају римске цифре (I, V, X, L, C, D, М) и принцип читања и  писања    бројева помоћу њих; 

 успешно обављају све четири рачунске операције до 1000; 

 упозната својства операција користе за рационалније (лакше) рачунање; 

 упознају зависност резултата од компонената операције; 

 знају да израчунају вредност бројевног израза са највише три операције; 

 умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција; 

 знају да одреде вредност израза са словима из дате вредности слова; 

 знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000;  

 упознају и правилно записују разломке чији је бројилац 1, а именилац мањи или једнак 10; 

 успешно решавају текстуалне задатке; 

 формирају представе о правој и полуправој; 

 уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао; 

 знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и кружницу (помоћу 
лењира, троугаоника и шестара); 

 стичу представе о подударности фигура (преко модела и цртања); 

 знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла; 

 упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време (година, век). 
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Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Блок бројева до 1000 

1МА.3.1.1 
1МА.3.1.2 
1МА.3.1.3 
1МА.3.1.4 
1МА.3.1.5 
1МА.3.3.1 
1МА.3.3.2 

138 54 84 

2.  Мерење и мере 

1МА.2.4.1 
1МА.3.4.1 
1МА.3.4.2 
1МА.3.4.3 

10 4 6 

3.  
Геометријске фигуре и њихови 
међусобни односи 

1МА.2.2.1 
1МА.2.2.2 
1МА.2.2.4 
1МА.3.2.2 

32 12 20 

укупно: 180 70 110 

 
 

Четврти разред 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном систему; 

 упознају скуп природних бројева; 

 науче да природне бројеве приказују тачкама бројевне полуправе; 

 умеју да читају и записују помоћу слова основна својства рачунских операција; 

 упознају и уочавају зависност између резултата и компонената операције (на примерима); 

 примењују упозната својства рачунских операција при трансформисању израза и у случају рачунских 
олакшица; 

 знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција; 

 знају да решавају једноставније једначине и неједначине (упознатих облика) у скупу природних 
бројева; 

 успешно решавају задатке дате у текстуалној форми; 

 упознају разломке (наведене у програму), њихово читање, писање и значење, уз коришћење 
одговарајућих термина; 

 знају да цртају мреже и праве моделе коцке и квадра; 

 упознају  јединице   за   површину   и   примењују   их   при   израчунавању површине квадрата, 
правоугаоника, квадра и коцке. 

 

  



 
31 

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Природни бројеви и операције са њима 

1МА.3.1.1 

1МА.3.1.2 

1МА.3.1.3 

1МА.3.1.4 

1МА.3.1.5 

133 50 83 

2.  Геометрија 

1МА.3.2.1 

1МА.3.2.2 

1МА.3.2.3 

1МА.3.2.4 

1МА.3.2.5 

28 12 16 

3.  Разломци 
1МА.3.3.1 

1МА.3.3.2 
10 2 8 

4.  Мерење и мере 

1МА.3.4.1 

1МА.3.4.2 

1МА.3.4.3 

9 3 6 

укупно: 180 67 113 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 
Циљнаставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном језику 
комуницира на основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог непосредног окружења. У 
исто време настава треба да: 

 подстакне потребу за даљим учењем енглеског језика; 

 подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика; 

 олакша разумевање других и различитих култура и традиција 

 стимулише машту, креативност и радозналост; 

 подстиче употребу енглеског језика у личне сврхе и из задовољства. 
 

Општи стандарди 
Кроз наставу енглеског језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и 
културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и 
отвореност према комуникацији са говорницима енглеског језика.Поред тога, ученик уочава значај личног 
залагања  у процесу учења страног језика. 
 

Први разред 

Посебни стандарди 
 Разумевање говора: ученик разуме и реагује на краћа упутства и једноставна питања у вези са 

познатим темама. 

 Усмено изражавање: ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темема самостално или уз 
помоћ наставника. 
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 Интеракција: ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези 
са познатим темама. 

 Знања о језику: Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције 
уочавајући значај личног залагања у процесу учења. 

 

Задаци на нивоу језичких вештина 
Разумевање говора-ученик треба да: 

- разликује језик који учи од других језика; 
- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и 

интонацију; 
- разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 
- разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-визуелних 

записа; 
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.); 
- развија способност и навику слушања са разумевањем. 

Усмено изражавање-ученик треба да: 
- разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, акцентује речи, поштује ритам и интонацију; 
- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ; 
- описује кратким и једноставним језичким структурама себе и друге у познатим ситуацијама; 
- именује ствари из непосредног окружења у вези са темама које се обрађују; 
- репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице. 

Интеракција-ученик треба да: 
- реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања о познатим темама; 
- поставља једноставна питања; 
- изражава допадање и недопадање; 
- учествује у игри и комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.). 

Знања о језику-ученик треба да: 
- препознаје шта је ново научио; 
- препознаје, на елементарном нивоу, гласовну структуру језика који учи и уочава разлику у односу на 

матерњи језик; 
- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости); 
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

 

Садржај програма 
 Школа: школски прибор и простор (учионица) 

 Ја и моји другови: другови и особе из непосредног окружења игре (на отвореном и у затвореном 
простору) 

 Породица и блиско окружење: ужа породица и пријатељи  

 Празници: Божић, Нова година, рођендан 

 Мој дом: просторије у дому и активности у њима 

 Исхрана: оброци, избор хране и пића, воће и поврће, навике и укуси у вези са храном 

 Одећа: делови тела, одевни предмети у односу на временске прилике 

 Окружење: градска (понашање на улици, у парку, у зоолошком врту) и сеоска средина (домаће 
животиње и пејзаж) 

 Остало: годишња доба, месеци и делови дана. 
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Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Welcome to Happy House  9 3 6 

2.  Pens and pencils  9 3 6 

3.  Come and play  9 3 6 

4.  Dressing up  9 3 6 

5.  Happy birthday  9 3 6 

6.  Bathtime  9 3 6 

7.  Animal friends  9 3 6 

8.  Festivals (Christmas, Easter)  4 2 2 

9.  Culture (Me and my family, Party time, Pets)  5 3 2 

укупно: 72 26 46 

 
Комуникативне функције 

Комуникација 
- Поздрављање, представљање себе, казивање личних имена 
- Представљање других, одговори на једноставна питања о идентитету 
- Именовање предмета (играчке, школски прибор и сл.), разумевање једноставних питања и давање 

кратких одговора 
- Реаговање на задате подстицаје, описивање предмета помоћу боје 
- Описивање предмета на основу величине, описивање предмета помоћу боје и величине 
- Именовање делова намештаја и просторија, описивање положаја и места предмета 
- Казивање бројева, тражење и давање обавештења о узрасту 
- Изражавање поседовања помоћу глагола have got (have) 
- Именовање делова тела, изражавање припадања 
- Именовање и описивање чланова породице. 
- Именовање и описивање кућних љубимаца/животиња. 
- Изражавање допадања/недопадања 
- Изражавање способности/неспособности 
- Тражење и давање дозволе 
- Честитање и изражавање лепих жеља 
- Именовање основних намирница, тражење хране, захваљивање. 
- Подстицање на заједничку акцију 

Лексика 
- Hello /Hi, I'm... What's your name? Peter./My name's Peter. Good morning/afternoon. 
- This is... Who's this? Peter./It's Peter. 
- What's this? What's this in the bag? A paintbrush. It's a doll/a toy plane/a ruler; Is it a/an...? Yes./No. 

Is this your book? Are these your crayons? Yes./No. 
- say; draw; touch; point to; Colour the door yellow; colours: red, blue, green... Is it red? Yes./No; What 

colour is...? It's blue./The crayon is blue. 
- The ball is small; Is it big/small? Yes./No; My bag is big and black. 
- Where's...? It's... On the wall./In the bag./Under the chair; 
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- The table's in the kitchen 
- House vocabulary: bed, fridge, bathroom, sitting room... 
- numbers (1 - 10); count to... What number is this? It's... Number four is green; How old are you? I'm seven. 
- Have you got a/an...?/(Do you have a/an...?) Yes./No; Who's got a/an...?/(Who has a/an...?) I've got/(I have) 

a computer. He/She's got/(He/She has) a bicycle. 
- Put your finger on your nose; Touch your eye; I've got two feet; Rover's ears are big; Body language: head, 

hair, eye, ear, mouth, hand, foot/feet 
- Here's my mother; Who's this? It's my dad; My mum's got a small nose; My sister's eyes are blue; She's got 

blue eyes; My brother is tall; tall/short; thin/fat 
- The puppy's tail is short; It's got/( It has) four legs and big ears. 
- Do you like...? Yes./No; I like.../I don't like... 
- Can the frog swim/fly? Yes./No; What can you do? I can... 
- Can I go out? Yes./No, you can't. 
- Happy birthday! Happy New Year! Let's count the candles on the cake! 
- Can I have an apple/a glass of water, please? Yes, of course. Here you are. Thank you; What's on your 

shopping list? Food vocabulary: milk, bread, egg... 
- Let's sing! Let's play! 

Когнитивне и социјалне вештине 
- Разумевање друштвених норми при представљању и поздрављању; онашање у складу са нормама 
- Развијање једноставних драмских вештина 
- Развијање способности уочавања особина предмета, повезивање и памћење 
- Разликовање боја; уочавање разлика између предмета на основу величине; развијање маште 
- Закључивање на основу датих информација; развијање моторичких вештина; решавање проблема 
- Утврђивање положаја предмета; разумевање концепта 

у, на, испод; идентификовање положаја на основу описа; решавање проблема 
- Разликовање бројева; запамћивање редоследа бројева у низу и у контексту; асоцијације везане за 

боје и бројеве 
- Повезивање 
- Уочавање и повезивање 
- Развијање осећања припадности; уочавање особина; уочавање разлика и сличности; развијање 

вештине повезивања на основу делимично датих података 
- Изражавање индивидуалности и личног става 
- Закључивање 
- Разумевање и усвајање норми понашања у свакодневним ситуацијама 
- Усвајање норми лепог понашања и уважавања других 
- Развијање моторичких вештина 
- Развијање кооперативности и потребе за тимским радом; развијање иницијативе 

Активности (примери) 
- Слушање и реаговање на питања наставника и/или упутства са аудио-записа 
- Драмска игра; рад у паровима 
- Цртање и бојење предмета по датим упутствима; повезивање тачака и линија да се добије слика 
- Дидактичке игре и песме везане за боје; цртање и бојење предмета; груписање предмета по боји 
- Цртање и исецање предмета; проналажење скривених предмета постављањем кратких питања; 

прављење постера 
- Разговор о положају предмета на слици/у учионици/стану 

цртање просторија; прављење флеш карти 
задавање проблема 

- Дидактичке игре и песме везане за бројеве; писање бројева по налогу (1, 2, 3...); слушање и 
меморисање песама 

- Игра погађања постављањем "да/не" питања 



 
35 

 

- Цртање и бојење; прављење флеш карти; 
- Цртање чланова породице; прављење породичног стабла; поступање по датом задатку 
- Цртање омиљених животиња; решавање загонетки постављањем кратких питања 
- Попуњавање табела за изражавање допадања/недопадања; драматизација дијалога; 
- Попуњавање табела за изражавање способности 
- Симулација ситуација; драматизација дијалога 
- Рад на групном пројекту; украшавање учионице; прављење честитки и поклона; слушање и 

меморисање песама 
- Цртање, бојење и исецање намирница; цртање по датом упутству; прављење листе за куповину; 

 
Језик комуникације на часу 

- Hello/Hi. Good morning/ afternoon. Good night. 
- Good bye / Bye, Ms..., See you tomorrow. 
- Stand up everyone. Sit down, please. Who's absent / missing today? 
- What do you say when you are late? 
- Sorry. I'm sorry I'm late. 
- Let's start now. Has everybody got a book? Take out your work books. Open your books, please. Look at the 

picture on page... Page... Close your books/notebooks, please. 
- Go to the board. Come out to the board, please. Stand up! Turn around! Touch your nose! Point to the ... 

Count the .../ Count to.../ Count from ... to... 
- Draw a/an... Colour the (apple)... red. 
- Is everything clear? Are you ready? Ready? Have you finished? 
- Hands up/down. 
- Listen carefully. Say it after me. Say that again, please. Watch my lips/my mouth. 
- Will you repeat it, please. 
- Close the door/window. Will you open the window, please. 
- Come here. Go back to your place. Hurry up! Quick! 
- Right. Good. Very good. Fine. That's better/much better now. That's not bad. Well done. 
- Let's sing a song! Do you want to sing now? Once again, all together. Let's play a game! 
- Don't do that! Be quiet, please! Quiet, please. Silence, please! Stop talking! Stop now! You are very noisy 

today. 
- Can I have...? 
- Have you got a/an...? 
- Get into lines! Get into groups of four. Make groups of four, please. 
- In pairs, please. Get into pairs. Work in twos. Work with your neighbour/partner. 
- Have you got a partner? Who's your partner? Your turn now. 
- Where is...? 
- Do you like...? Who likes...? 
- Here you are. Thank you./ Thanks. 
- Can I go out, please? 
- What have you learnt? What can you say? What can you do? 
- That's all for today, thank you. We'll finish this next time. Finish this off at home. 
- See you on... Have a nice weekend. 
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Други разред 

Посебни стандарди 
 Разумевање говора: ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама. 

 Усмено изражавање: ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темема самостално или уз 
помоћ наставника. 

 Интеракција: ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези 
са познатим темама. 

 Знања о језику: препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције 
уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика. 

 

Задаци на нивоу језичких вештина 
Разумевање говора-ученик треба да: 

- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и 
интонацију; 

- разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 
- разуме говор наставника, кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са 

аудио-визуелних записа; 
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.). 
Усмено изражавање-ученик треба да: 

- разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, поштује ритам и интонацију; 
- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ; 
- описује кратким и једноставном језичким структурама себе и друге у познатим ситуацијама; 
- репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице. 

Интеракција-ученик треба да: 
- реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања; 
- поставља једноставна питања; 
- изражава допадање и недопадање; 
- учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.); 
- препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења. 

Знања о језику-ученик треба да: 
- препознаје шта је ново научио; 
- схвата значај познавања језика, матерњег и страног у међуљудској комуникацији. 

 

Садржај програма 
 Школа: школски простор и активности 

 Ја и моји другови: нови другови и особе, нове игре (у складу са годишњим добима) 

 Породица и блиско окружење: шира породица, суседи и пријатељи 

 Празници: Ускрс и други важни празници 

 Мој дом: просторије и делови намештаја 

 Исхрана: ужина, избор хране и пића, воће и поврће по годишњим добима, навике у исхрани у 
земљи/ама чији се језик учи 

 Одећа: одевни предмети по годишњим добима 

 Окружење: место и улица где станујем, важне установе у окружењу (биоскоп, школа, позориште, 
пошта, музеј). 

 Остало: годишња доба, месеци, дани у недељи и делови дана 
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Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Hello again  3 1 2 

2.  Playroom safari  9 3 6 

3.  School time  9 3 6 

4.  I’m hungry!  9 3 6 

5.  Happy faces  9 3 6 

6.  Мy house  9 3 6 

7.  Summertime  9 3 6 

8.  Playtime  9 3 6 

9.  Festivals (Christmas, Easter)  4 2 2 

укупно: 72 24 48 

 
Комуникативне функције 

- Представљање себе и других: Ја сам... Зовем се... Како се зовеш?... Како се он/она зове? Он/она је... 
То је... 

- Поздрављање: Здраво.... Ћао...Добро јутро/Добар дан/Добро вече Довиђења/Лаку ноћ 
- Честитање: Честитам.... Све најбоље.... 
- Молба за услугу: Молим Вас/те.... Могу ли.... 
- Извињење: Извини/Извините... хоћу... 
- Изрази захвалности. Хвала (лепо) 
- Позивање на игру, прихватање, одбијање: Хајде... Дођи...Важи. Хоћу. Нећу. Не хвала... 
- Изражавање допадања и недопадања: Волим/ Не волим.Добро је/ лепо/ супер... Грозно је. 
- Исказивање просторних и величина: Идем у....Долазим из....Лево/ Десно/ Горе/ Доле/ Овде/ Тамо 
- Исказивање способности, вештина и неспособности: Могу.... Знам....Не знам/ могу... 

 

Трећи разред 

Посебни стандарди 
 Разумевање говора: ученик разуме и реагује на кратак усмени текст у вези са познатим темама.  

 Разумевање писаног текст: ученик чита са разумевањем кратке (највише до 50 речи) писане и 
илустроване текстове у вези са познатим темама. 

 Усмено изражавање: ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама, самостално или уз 
помоћ наставника. 

 Писмено изражавање: ученик у писаној форми изражава кратке поруке (до 30 речи) према познатом  
узору, поштујући правила писаног кода.  

 Интеракција: ученик  остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у 
вези са познатим темама. 

 Знања о језику: препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције.  
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Задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора-ученик треба да: 
- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и 

интонацију; 
- разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 
- разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-визуелних 

записа. 
Разумевање писаног текста-ученик треба да: 

- препознаје слова, написане речи и реченице у вези са познатим појмовима; 
- поштује правописне знаке приликом читања; 
-  разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама. 

Усмено изражавање-ученик треба да: 
- разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при спонтаном говору и 

читању; 
- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ; 
- описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама; 
- репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице.  

Интеракција-ученик треба да: 
- реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања; 
-  поставља једноставна питања; 
- изражава допадање и недопадање; 
- учествује у заједничким активностима на часу (у пару, у групи, итд.); 
-  поставља питања и тражи разјашњења када нешто не разуме. 

Писмено изражавање-ученик треба да: 
- поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у вези са познатим писаним 

текстом или визуелним подстицајем; 
- пише личне податке (име, презиме и адресу); 
- допуњава честитку. 

Знања о језику-ученик треба да: 
- препознаје шта је ново научио; 
-  схвата значај познавања језика; 
-  користи језик у  складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости); 
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

 

Садржај програма 
 Шкoлa: шкoлски прoстoр, aктивнoсти, излeти 

 Ja и мojи другoви: дружeњe; спoрт 

 Пoрoдицa и блискo oкружeњe: ширa пoрoдицa, сусeди и приjaтeљи; кућни љубимци и oбaвeзe прeмa 
њимa 

 Прaзници: Бoжић, Нoвa гoдинa, Ускрс и други вaжни прaзници 

 Moj дoм: oбaвeзe у кући 

 Исхрaнa: oбрoци, oмиљeнa хрaнa, здрaвa хрaнa; нaвикe у исхрaни у зeмљи/aмa чиjи сe jeзик учи 

 Oдeћa: oдeвни прeдмeти; приклaднo oдeвaњe 

 Oкружeњe: мeстo и улицa гдe стaнуjeм; вaжнe устaнoвe у oкружeњу (биoскoп, шкoлa, пoзoриштe, 
пoштa, музej, бaнкa, бoлницa); пoсeтe устaнoвaмa 

 Oстaлo: гoдишњa дoбa, мeсeци, дaни у нeдeљи и дeлoви дaнa; oснoвни пoдaци o зeмљи/зeмљaмa чиjи 
сe jeзик учи 
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Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Alphabet  5 5 0 

2.  Introduction  4 3 1 

3.  This Is Nora  5 3 2 

4.  House  4 3 1 

5.  Happy Birthday  4 3 1 

6.  We Are Pirates  5 3 2 

7.  Where Are The Stars?  5 3 2 

8.  I Can Fly  5 3 2 

9.  He`S Got Two Legs  5 2 3 

10.  There Are Lots Of Flowers  4 2 2 

11.  The Tiger Is Having A Bath  4 2 2 

12.  What Are You Wearing?  5 1 4 

13.  I Like Pizza  6 3 3 

14.  Rob Has A Bath  5 2 3 

15.  We`Re Going To Go  6 2 4 

укупно: 72 40 32 

 
Комуникативне функције 

- Пoздрaвљaњe: Hello. Hello everybody. Hi; Good morning/afternoon/evening; Good morning, Ms/ Mr 
Smith; Good bye./Bye! Good night.  

- Упoзнaвaњe. Прeдстaвљaњe сeбe и других (кaзивaњe имeнa, узрaстa, мeстa стaнoвaњa): Who's this?  
It's Daisy. This is Mary; What's your name? Peter./I'm Peter; Hi, I'm Peter. My name's Peter; How old are 
you? Nine./ I'm nine; I live in... This is Adrian. He's from England. He likes playing with the computer/his dog. 

- Имeнoвaњe и oписивaњe лицa, дeлoвa тeлa, других живих бићa, прeдмeтa, прoстoриja и сл. У oднoсу 
нa њихoвa физичкa свojствa (вeличинa, бoja, oблик): This is Bob's sister. She's tall; She's got fair hair and a 
small nose; My dog is black. I call him Blacky; The table is round; My room isn't big. 

- Tрaжeњe и дaвaњe oбaвeштeњa o другoм лицу, прeдмeту и сл: Who's the girl over there? What's her 
name?She's Ann. She's Adrian's sister; What colour is John's new T-shirt? Blue./It's blue. 

- Oписивaњe пoлoжaja и мeстa гдe сe лицe, прeдмeт и сл. нaлaзe: Peter is in the kitchen. Is your bedroom 
upstairs? The picture's on the wall; The cat's under the bed. 

- Tрaжeњe и дaвaњe oбaвeштeњa: Where's the sweet shop / supermarket? It's on the left / right. Where are 
your roller skates? My roller skates are here, Mary's are behind the bookcase. 

- Tрaжeњe и дaвaњe oбaвeштeњa o oнoмe штo сe дoгaђa у трeнутку гoвoрa: Where's Robert? He's playing 
in the garden. She's wearing her new trainers now. 
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- Tрaжeњe и дaвaњe дoзвoлe: Can I go out? * Yes./Yes, you can. No./ Not now/ No, you can't; Can I take the 
book, please? Can I have an apple, please? Yes./ Yes, of course. Here you are.  

- Зaхвaљивaњe: Thank you./Thank you, Mary. Thanks.  
- Извињeњe, прихвaтaњe извињeњa: Sorry. I'm sorry I'm late. It's all right. That's OK. 
- Дaвaњe jeднoстaвних упутстaвa и нaрeдби: Draw a dog. Colour the flower red. Stop talking! Go to the 

board. Turn to page 10./Page 10.  
- Искaзивaњe мoлбe, учтивoг зaхтeвa: Shut the door, please. Will you sit here. You sit over there. Will you 

come here, please. 
- Изрицaњe зaбрaнe: You can't play ball here. Don't do that! 
- Изрaжaвaњe припaдaњa и пoсeдoвaњa: Whose computer is this? It's Meg's; I've got a big red school bag? 

This is my book; The cat's tail is long. Jill's skirt is orange; Have you got a pet? Yes, I have. / No, I haven't. 
- Кaзивaњe брojeвa: Will you count from 1 to 10; What number is your house? Number 17./ It's number 17. 
- Кaзивaњe брoja тeлeфoнa: What's your phone number? 2434 609. / My phone number is... 
- Изрaжaвaњe брoja: Is there a poster in your room? Yes, there is./ No there isn't; How many boys are there 

in your class? Ten. 
- Tрaжeњe и дaвaњe oбaвeштeњa o врeмeну нa чaсoвнику - кaзивaњe пуних сaти: What's the time?/What 

time is it? Seven./It's seven o' clock. 
- Кaзивaњe дeлoвa дaнa, дaнa у нeдeљи, мeсeци, гoдишњих дoбa. Oписивaњe врeмeнских приликa 

вeзaних зa гoдишњa дoбa: It's eight in the morning. Today is Monday; It's sunny/hot in August. My 
birthday is in January. It's cold in winter. I like spring. 

- Изрaжaвaњe спoсoбнoсти/нeспoсoбнoсти: Can you sing the alphabet song? Yes./Yes, I can. No./ No, I 
can't; The frog can run but it can't jump. 

- Изрaжaвaњe дoпaдaњa/нeдoпaдaњa: I like.../ I don't like... Do you like playing hide and seek? Yes./ Yes, I 
do. No./ No, I don't. 

- Изрaжaвaњe лeпих жeљa (чeститaњe рoђeндaнa, прaзникa и сл.): I like.../ I don't like... Do you like 
playing hide and seek? Yes./ Yes, I do. No./ No, I don't. 

- Прeдлaгaњe дa сe нeштo зajeднo урaди, рихвaтaњe прeдлoгa: Let's sing! Let's play! Let's go to the Zoo; 
Yes! Super! Great! 

- Нуђeњe, прихвaтaњe пoнуђeнoг: : Do you want an orange? Yes, please. / No, thank you. 
- Описивање уобичајених активности: I get up at six. I go to school by bus. I have lunch at two. I watch 

cartoons in the evening. 
- Постављањње једноставних питања и давање кратких одговора: Is it your dog? Yes./ No; Who's in the 

picture? Mag./My friend; Who can ski? I can./Sarah can; Where's the ball? Under the table./ It's under the 
table; Is this your bicycle? Are these your crayons? Yes./ Yes, it is. No./ No, they aren't. 

- Привлачење пажње: Look! Listen! Watch out! 
 

Четврти разред 

Посебни стандарди 
 Разумевање говора: ученик разуме и реагује на кратак усмени текст у вези са познатим темама.  

 Разумевање писаног текста: ученик чита са разумевањем кратке (највише до 50 речи) писане и 
илустроване текстове у вези са познатим темама. 

 Усмено изражавање: ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама, самостално или уз 
помоћ наставника. 

 Писмено изражавање: ученик у писаној форми изражава кратке поруке (до 30 речи) према познатом  
узору, поштујући правила писаног кода. 

 Интеракција: ученик  остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у 
вези са познатим темама. 

 Знања о језику: препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције.  
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Задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора-ученик треба да: 
- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и 

интонацију; 
- разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 
- разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-визуелних 

записа. 
Разумевање писаног текста-ученик треба да: 

- препознаје слова, написане речи и реченице у вези са познатим појмовима; 
- поштује правописне знаке приликом читања; 
-  разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама. 

Усмено изражавање-ученик треба да: 
- разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при спонтаном говору и 

читању; 
- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ; 
- описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама; 
- репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице.  

Интеракција-ученик треба да: 
- реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања; 
-  поставља једноставна питања; 
- изражава допадање и недопадање; 
- учествује у заједничким активностима на часу (у пару, у групи, итд.); 
-  поставља питања и тражи разјашњења када нешто не разуме. 

Писмено изражавање-ученик треба да: 
- поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у вези са познатим писаним 

текстом или визуелним подстицајем; 
- пише личне податке (име, презиме и адресу); 
- допуњава честитку. 

Знања о језику-ученик треба да: 
- препознаје шта је ново научио; 
-  схвата значај познавања језика; 
-  користи језик у  складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости); 
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

 

Садржај програма 
 Шкoлa:  склoнoсти прeмa прeдмeтимa, aктивнoсти и тeмe пo прeдмeтимa, шкoлски дaн 

 Ja и мojи другoви: хoби, зajeдничкe aктивнoсти, сoлидaрнoст и тoлeрaнциja (пoмoћ другу/другaрици, 
пoзajмљивaњe ствaри, ужинe, пoдeлa oдгoвoрнoсти) 

 Пoрoдицa и блискo oкружeњe:  слoбoднo врeмe у пoрoдици, пoрoдичнa путoвaњa и излeти; пoдeлa 
пoслoвa и oбaвeзa у пoрoдици; oпис и oсoбинe живoтињa; oднoс прeмa живoтињaмa 

 Прaзници: прoслaвe и мaнифeстaциje у oквиру шкoлe и вaн њe (Дaн шкoлe, тaкмичeњa, рeвиje...) 

 Moj дoм: днeвни рaспoрeд aктивнoсти тoкoм рaдних дaнa и викeндoм (учeњe, игрe, oбaвeзe...) 

 Исхрaнa: oбрoци вaн кућe (рeстoрaн, ужинa у шкoли, купoвинa у супeрмaркeту...) 

 Oдeћa: oдeвни прeдмeти зa oдрeђeнe приликe (фoрмaлнo и нeфoрмaлнo oдeвaњe); нaрoднa нoшњa 
зeмaљa чиjи сe jeзик изучaвa 

 Oкружeњe: сусeдски oднoси; eкoлoгиja, oднoс прeмa чoвeкoвoj oкoлини 

 Oстaлo:  знaмeнитoсти зeмaљa чиjи сe jeзик учи; пригoднa дeчja причa или бajкa; брojeви дo 1.000; 
искaзивaњe врeмeнa (дeтaљнo); кoришћeњe нoвцa 
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Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Introduction   4 3 1 

2.  Are They Reading?  4 3 1 

3.  Otto Is Arabella`S Brother  6 4 2 

4.  Have You Got Any Cake?  6 3 3 

5.  Present Simple Tense  3 2 1 

6.  Does Your Teacher Sing?  5 3 2 

7.  Open The Door!  7 5 2 

8.  I`M The Best Dancer!  5 2 3 

9.  What Are We Going To Do?  5 3 2 

10.  You Must Go Home!  5 2 3 

11.  Talking About Past  5 4 1 

12.  We Played A Good Trick!  6 3 3 

13.  Did You See Arabella?  4 2 2 

14.  We Will Win!  7 2 5 

укупно: 72 41 31 

 
Комуникативне функције 

- Прeдстaвљaњe сeбe и других; 
- Пoздрaвљaњe; 
- Идeнтификaциja и имeнoвaњe oсoбa, oбjeкaтa, дeлoвa тeлa, живoтињa, бoja, брojeвa итд. (у вeзи сa 

тeмaмa); 
- Рaзумeвaњe и дaвaњe jeднoстaвних упутстaвa и кoмaнди; 
- Пoстaвљaњe и oдгoвaрaњe нa питaњa; 
- Moлбe и изрaзи зaхвaлнoсти; 
- Примaњe и дaвaњe пoзивa зa учeшћe у игри / групнoj aктивнoсти; 
- Изрaжaвaњe дoпaдaњa/нeдoпaдaњa; 
- Изрaжaвaњe физичких сeнзaциja и пoтрeбa; 
- Имeнoвaњe aктивнoсти (у вeзи сa тeмaмa); 
- Искaзивaњe прoстoрних oднoсa и вeличинa (Идeм, Дoлaзим из..., Лeвo, дeснo, гoрe, дoлe...); 
- Дaвaњe и трaжeњe инфoрмaциja o сeби и другимa; 
- Tрaжeњe и дaвaњe oбaвeштeњa; 
- Oписивaњe лицa и прeдмeтa; 
- Изрицaњe зaбрaнe и рeaгoвaњe нa зaбрaну; 
- Изрaжaвaњe припaдaњa и пoсeдoвaњa; 
- Tрaжeњe и дaвaњe oбaвeштeњa o врeмeну нa чaсoвнику; 
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- Скрeтaњe пaжњe; 
- Tрaжeњe мишљeњa и изрaжaвaњe слaгaњa/нeслaгaњa; 
- Искaзивaњe извињeњa и oпрaвдaњa. 
 

Грaмaтички сaдржajи сa примeримa 
- Упoтрeбa oдрeђeнoг и нeoдрeђeнoг члaнa у рeчeничнoм кoнтeксту (oснoвни принципи и нajчeшћe 

кoмбинaциje) - и рeцeптивнo и прoдуктивнo:I have a new book;The book is very interesting. 
- Слaгaњe имeницa и зaмeницa сa глaгoлимa у лицу и брojу (oснoвни принципи и нajчeшћe 

кoмбинaциje) - и рeцeптивнo и прoдуктивнo:I speak, you speak, he/she/it speaks, etc; Do you speak 
English? Does she speak English? 

- Oблици личних зaмeницa - и рeцeптивнo и прoдуктивнo (бeз грaмaтичких oбjaшњeњa укoликo 
учeници нa њимa нe инсистирajу):I, you, he/she/it, we, you, they, me, you, him/her/it, us, you, them 

Рeцeптивнo и прoдуктивнo: 
- The Simple Present Tense, the Present Continuous Tense-She goes to school every day. They are watching 

TV now. 
- Прoшлo врeмe, сaмo oдрeђeни брoj нajфрeквeнтниjих глaгoлa и рeцeптивнo и прoдуктивнo, кao 

кoмплeтнe фрaзe (бeз грaмaтичких oбjaшњeњa укoликo учeници нa њимa нe инсистирajу:The Past 
Simple Tense, the Present Perfect Tense-She made a cake yesterday. She has never been in London. 

- Будућe врeмe пoмoћу going to i the Future Tense: I am going to see my grandparents;They will come 
tomorrow. 

 Oснoвни глaгoлски изрaзи - рeцeптивнo и прoдуктивнo: 
- I am hungry. He is cold. They are feeling thirst. 
- I like cooking. 

Нajчeшћи мoдaлни глaгoли-рeцeптивнo и прoдуктивнo (бeз грaмaтичких oбjaшњeњa укoликo учeници 
нe инсистирajу): 

-  must, can, may 
- I must go. You mustn't touch it! Can I sit here? I had to go earlier  

Импeрaтив-рeцeптивнo и прoдуктивнo кao кoмплeтнe фрaзe (бeз грaмaтичких oбjaшњeњa укoликo 
учeници нa њимa нe инсистирajу) 

- Come in. Stop talking. Let's go. 
Бeзличнe кoнструкциje сa инфинитивoм 

- It is important to study English. 

СВЕТ ОКО НАС 

 
Циљнаставногпредметасветоконасјестедаученициупознајусебе, 
својеокружењеиразвијуспособностизаодговоранживотуњему.  
 
Задаци наставног предмета свет око нас су:  

 развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и 
уочавање њихове повезаности;  

 развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и повезивање тих 
појмова;  

 развијање основних елемената логичког мишљења;  

 очување природне дечје радозналости за појаве у окружењу и подстицање интересовања и 
способности за упознавање појава кроз активне истраживачке делатности;  

 оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;  

 интегрисање искуствених и научних сазнања у систем појмова из области природе и друштва;  

 стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење;  
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 усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог чувања и рационалног 
коришћења и дограђивања;  

 развијање свести о потреби и могућностима личног учешћа и доприноса у заштити животне средине и 
одрживом развоју. 

Први разред 

Оперативни задаци 
 Развијање техника сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, класификовање, 

именовање;  

 формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука;  

 подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и 
ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивно-развојним способностима;  

 подстицање и развијање истраживачких активности деце;  

 подстицање уочавања једноставних узрочно-последичних веза, појава и процеса, слободног 
исказивања својих запажања и предвиђања;  

 решавање једноставних проблем-ситуација кроз огледе, самостално и у тиму;  

 развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других;  

 разумевање чињенице да је човек део природе и да својим поступцима утиче на природу, као и 
развијање способности препознавања човековог утицаја на здравље и животну средину.  

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Жива и нежива природа 

1ПД.1.1.2 
1ПД.1.1.3 
1ПД.1.1.4 
1ПД.1.1.5 
1ПД.1.1.6 
1ПД.2.1.1 
1ПД.2.1.2 
1ПД.2.1.3 
1ПД.2.1.4 
1ПД.2.1.5 

19 13 6 

2.  Екологија 
1ПД.1.2.1 
1ПД.1.2.3 
1ПД.2.2.3 

3 1 2 

3.  Материјали 

1ПД.1.3.1 
1ПД.1.3.2 
1ПД.1.3.3 
1ПД.1.1.2 
1ПД.2.1.1 

10 6 4 

4.  
Кретање и оријентација у простору 

и  времену 

1ПД.1.4.1 
1ПД.1.4.2 
1ПД.1.4.4 
1ПД.1.4.5 

11 8 3 

5.  Друштво 
1ПД.1.5.1 
1ПД.1.5.2 
1ПД.1.5.3 

27 12 15 
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1ПД.1.5.4 
1ПД.1.5.5 
1ПД.2.5.1 
1ПД.2.5.2 
1ПД.2.5.3 
1ПД.3.5.1 

6.  Држава Србија и њена прошлост  1ПД.1.6.2 2 1 1 

укупно: 72 40 32 

 

Други разред 

Оперативни задаци 
 развијање техника сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, класификовање, 

именовање;  

 формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука;  

 подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и 
ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивно-развојним способностима;  

 подстицање и развијање истраживачких активности деце;  

 подстицање уочавања узрочно-последичних веза, појава и процеса, на основу различитих параметара;  

 описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у свом окружењу;  

 слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање једноставних проблем-
ситуација;  

 развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских вредности за критеријум 
понашања према другима;  

 развијање одговорног односа према окружењу, интересовања и спремности за његово очување.  
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Где човек живи 
1ПД.2.5.2 
1ПД.3.5.2 

15 8 7 

2.  Кретање у простору и времену 
1ПД.2.4.11ПД.

2.4.5 
12 8 4 

3.  Људска делатност 
1ПД.2.5.3 

1ПД.2.3.51ПД.
3.3.1 

18 11 7 

4.  Жива и нежива  природа 
1ПД.2.1.2 

1ПД.2.1.41ПД.
3.1.1 

27 16 11 

укупно: 72 43 29 

 

  



 
46 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

ОсновнасврхаизучавањаинтегрисаногнаставногпредметаПриродаидруштвојестедаусвајањемзнања, 
умењаивештинадецаразвијајусвојесазнајне, физичке, социјалнеикреативнеспособности, 
аистовременоспознајуиградеставовеивредностисрединеукојојодрастају, каоиширедруштвенезаједнице. 
НаставнипредметПриродаидруштворазвијакоддецесазнајнеспособности, 
формираосновнепојмовеипостепеноградиосновезасистемпојмоваизобластиприроде, друштваикултуре. 
Истовремено, стичусезнања, умењаивештинекојеимомогућавајудаљеучење. 
Активнимупознавањемприроднихидруштвенихпојаваипроцеса, подстичесеприроднарадозналостдеце. 
Најбољирезултатипостижусеуколикодецасамосталноистражујуиискуственодолазедосазнања - 
спознајусветокосебекаоприродноидруштвеноокружење. Систематизовањем, 
допуњавањемиреструктурирањемискуственихзнањаученикаињиховимдовођењемувезусанаучнимсазнањима, 
дечијазнањасенадограђују, проверавајуипримењују. 
Прекоинтерактивнихсоцијалнихактивностиониупознајусебе, испољавајусвојуиндивидуалност, 
уважавајућиразличитостииправадругих, учесекакотребаживетизаједно. 
Усвајањемелементарнихформифункционалнеписмености, омогућујесестицањеиразменаинформација, 
комуницирањеуразличитимживотнимситуацијамаистварајусемогућностизадаљеучење. 
Применанаученогподстичедаљиразвојдетета, 
доприносистварањуодговорногодносаученикапремасебиисветукојигаокружујеиомогућујемууспешнуинтеграц
ијуусавременетоковеживота. 
 
Општи циљинтегрисаногнаставногпредметаПриродаидруштвојестеупознавањесебе, 
свогприродногидруштвеногокружењаиразвијањеспособностизаодговоранживотуњему. 
 
Остали циљеви и задаци овог наставног предмета су: 

 развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова; 

 развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и 
уочавање њихове повезаности; 

 развијање основних елемената логичког мишљења; 

 развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; 

 оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; 

 интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и друштва; 

 стицање елемента научне писмености и стварање основа за даље учење; 

 усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења и 
дограђивања; 

 развијање еколошке свести и навика здравог живљења. 
 

Трећи разред 

Оперативни задаци 
 развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и 

уочавање њихове повезаности;  

 развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука;  

 развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу - завичају;  

 развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења;  

 развијање основних елемената логичког мишљења;  

 стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој процеса учења;  

 оспособљавање за сналажење у простору и времену;  

 разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама;  
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 коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у непосредном окружењу;  

 развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Природа - човек -  друштво    

1ПД.3.1.1 
1ПД.3.1.2 
1ПД.2.2.1 
1ПД.2.2.2 
1ПД.2.2.3 
1ПД.2.2.4 
1ПД.3.5.1 
1ПД.3.5.2 

27 15 12 

2.  Кретање у простору и времену 

1ПД.2.4.1 
1ПД.2.4.2 
1ПД.2.4.3 
1ПД.2.4.4 
1ПД.2.4.5 
1ПД.3.4.1 

13 9 4 

3.  Наше  наслеђе 

1ПД.3.6.1 
1ПД.2.5.1 
1ПД.2.5.2 
1ПД.2.5.3 

6 3 3 

4.  Људска  делатност 

1ПД.3.5.1 
1ПД.3.5.2 
1ПД.2.5.1 
1ПД.2.5.2 
1ПД.2.5.3 

4 3 1 

5.  Материјали  и  њихова употреба 

1ПД.2.3.1 
1ПД.2.3.2 
1ПД.2.3.3 
1ПД.2.3.4 
1ПД.2.3.5 
1ПД.2.3.5 
1ПД.3.3.1 
1ПД.3.3.2 

22 13 9 

укупно: 72 43 29 

 

Четврти разред 

Оперативни задаци 
 развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука; 

 развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу - завичају и домовини; 

 развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; 

 развијање способности запажања основних својстава материјала, објеката, појава и процеса у 
окружењу и уочавање њихове повезаности; 
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 развијање елемената логичког мишљења; 

 стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој процеса учења; 

 оспособљавање за сналажење у простору и времену; 

 разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама; 

 коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у комуникацији и другим интеракцијским 
односима; 

 развијање одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

 чување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Жива и нежива природа 

1ПД.2.1.3 
1ПД.2.1.4 
1ПД.2.1.5 
1ПД.2.1.6 
1ПД.3.1.1 
1ПД.3.1.2 

8 3 5 

2.  Екологија 

1ПД.2.2.1 
1ПД.2.2.2 
1ПД.2.2.3 
1ПД.2.2.4 

11 5 6 

3.  Материјали 

1ПД.2.3.3 
1ПД.2.3.4 
1ПД.2.3.5 
1ПД.2.3.6 
1ПД.3.3.1 
1ПД.3.3.2 

9 6 3 

4.  Кретање и оријентација у простору 

1ПД.2.4.2. 
1ПД.2.4.3 
1ПД.2.4.4 
1ПД.2.4.5 
1ПД.3.4.1 

4 3 1 

5.  Друштво 

1ПД.1.5.4 
1ПД.1.5.5 
1ПД.2.5.1 
1ПД.2.5.2 
1ПД.2.5.3 
1ПД.3.5.1 
1ПД.3.5.2 

13 6 7 

6.  Држава Србија и њена прошлост 

1ПД.2.4.4 
1ПД.2.6.2 
1ПД.2.6.3 
1ПД.2.6.4 
1ПД.2.6.5 
1ПД.2.6.6 
1ПД.2.6.7 
1ПД.3.4.1 

27 14 13 
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1ПД.3.6.1 

укупно: 72 37 35 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково 
стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог 
наставног предмета. 
 
Задаци: 

 Настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, 
светлина, боја, положаја облика у природи; 

 да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно 
мишљење; 

 стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 

 стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства 
ликовно-визуелног изражавања; 

 развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 

 развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у самосталном 
изражавању коришћењем примерених техника и средстава; 

 развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 

 да ствара интересовање и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних 
добара; 

 да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, примењују у раду и животу; 

 развијати сензибилитет за лепо писање; 

 развијати моторичке способности ученика. 
 

Први разред 

Оперативни задаци 
Упрвомразредутреба: 

 оспособљавати ученика да се служи средствима и техникама ликовно - визуелног изражавања који су 
доступни његовом узрасту; 

 стварати услове за креативно опажање и тумачење предвиђених садржаја у првом разреду (облике и 
њихове квалитете, односе у видном пољу, светло и сенку, тактилност, цртани филм и стрип, 
разликовање појединих средина, дизајн, перформанс, преобликовање материјала или предмета 
њиховим спајањем); 

 мотивисати ученика да се слободно ликовно-визуелно изражава, својствено узрасту и индивидуалној 
способности и да маштовито представља свет око себе. 

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Линије  1 0 1 

2.  Играјмо се бојама  3 1 2 
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3.  Свет облика  5 2 3 

4.  Односи у видном пољу  4 2 2 

5.  Временски и просторни низови  5 2 3 

6.  Светло и сенка  4 2 2 

7.  Посматрам,додирујем,стварам  2 1 1 

8.  Изглед употребних предмета  2 1 1 

9.  Предмет као подстицај за рад  4 1 3 

10.  Преобликовање материјала  4 1 3 

11.  Отисак и колаж  2 0 2 

укупно: 36 13 23 

 

Други разред 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 схвате ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја и стваралачке 
имагинације; 

 опажају, сећају се, објашњавају и реконструишу појаве или ситуације; 

 стекну искуства о : оплемењивању животног и радног простора, контрасту облика, карактеру облика, 
коришћењу материјала за рад, визуелним знаковима, опажањима облика у кретању, компоновању, 
рекомпоновању, дејству светлости на карактер облика; 

 развију навику лепог писања; 

 развију осетљивост за лепо писање ( ћириличка и латиничка палеографија). 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Кретање облика у простору  6 4 2 

2.  Дејство светлости на карактер облика  4 2 2 

3.  Амбијент-сценски простор  6 4 2 

4.  Лепо писање са калиграфијом  16 10 6 

5.  Контраст  12 8 4 

6.  Паковање  6 4 2 

7.  Знаци и симболи  4 2 2 

8.  Једнобојна композиција употребних  6 4 2 
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предмета 

9.  Замишљања  6 4 2 

10.  
Преобликовање материјала или 
предмета њиховим спајањем (везивање) 

 6 4 2 

укупно: 72 46 26 

 

Трећи разред 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 разликују и повезују дводимензионалне и тродимензионалне облике; 

 граде   искуства   и   критеријуме   према   захтевима   програма,   ликовних уметности и ликовних 
појава у животу;  

 усвоје знања о боји, ликовним техникама и креативно практично раде са односима боја; 

 ускладе ликовни рад са другим медијима (звуком, покретом, литерарним изразом и сценским 
амбијентима); 

 препознају ликовне технике. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  
Коришћење разних материјала за 
компоновање 

 8 6 2 

2.  Композиција и покрет у композицији  22 14 8 

3.  Орнаментика  12 6 6 

4.  
Простор (повезивање разних облика у 
целину) 

 12 8 4 

5.  
Одабирање случајно добијених ликовних 
односа по личном избору ученика  

 4 2 2 

6.  Плакат, билборд, реклама  6 4 2 

7.  
Ликовне поруке као могућност 
споразумевања 

 8 6 2 

укупно: 72 46 26 

 

Четврти разред 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 разликују и повезују дводимензионалне и тродимензионалне облике; 
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 граде   искуства   и   критеријуме   према   захтевима   програма,   ликовних уметности и ликовних 
појава у животу;  

 усвоје знања о боји, ликовним техникама и креативно практично раде са односима боја; 

 ускладе ликовни рад са другим медијима (звуком, покретом, литерарним изразом и сценским 
амбијентима); 

 препознају ликовне технике. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Линија,површина, волумен, боја, простор  18 7 11 

2.  Свет боја (основне и изведене боје)   11 9 2 

3.  Сликам (сликарски материјали и технике)  9 8 1 

4.  
Моја машта може свашта (колаж, 
фротаж, деколаж и асамблаж)  

 13 7 6 

5.  

Обликујем  

(везивање облика у тродимензионалном 
простору и у равни) 

 9 2 7 

6.  Амбијент – Сценски простор  12 10 2 

укупно: 72 43 29 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ је развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; оспособљавање за разумевање 
могућности музичког изражавања; развијање  осетљивости  за  музичке  вредности  упознавањем  музичке 
традиције и културе свог и других народа. 
 
Задаци: 

 неговање способности извођења музике (певање/свирање); 

 стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких 
порука; 

 подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, 
истраживање и стварање музике); 

 упознавање традиционалне и уметничке музике свог и других народа; 

 развијање критичког мишљења; 

 упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности. 
 

Први разред 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 Певају по слуху 

 Слушају вредна дела уметничке и народне музике 
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 Изводе музичке игре 

 Свирају на дечјим музичким инструментима 
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Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Развијање слуха и осећаја за ритам  19 15 4 

2.  Основи музичке писмености  3 3 0 

3.  Слушање музике  5 5 0 

4.  Музичко изражавање и стваралаштво  9 4 5 

укупно: 36 27 9 

 

Други разред 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 певају песме по слуху; 

 слушају вредна дела уметничке и народне музике; 

 свирају на дечјим музичким инструментима; 

 изводе дечје, народне и уметничке игре. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Извођење музике  20 17 3 

2.  Слушање музике  9 5 4 

3.  Стварање музике  7 2 5 

укупно: 36 24 12 

 

Трећи разред 

Оперативни задаци 
Учeници трeбa дa: 

 пeвajу пeсмe пo слуху; 

 слушajу врeднa дeлa умeтничкe и нaрoднe музикe; 

 извoдe дeчje, нaрoднe и умeтничкe игрe; 

 свирajу нa дeчjим музичким инструмeнтимa; 

 усвajajу oснoвe музичкe писмeнoсти. 
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Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  
Извођење музике са елементима музичке 
писмености 

 25 20 5 

2.  Слушање музике   7 4 3 

3.  Дечије стваралаштво   4 3 1 

укупно: 36 27 9 

 

Четврти разред 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 певају песме по слуху;  

 певају песме солмизацијом;  

 обраде просте и сложене тактове; усвајају основе музичке писмености;  

 свирају на дечјим музичким инструментима;  

 изводе дечје, народне и уметничке игре;  

 импровизују мелодије на задани текст; упознају звуке разних инструмената; 

 слушају вредна дела уметничке и народне музикe 
 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Развијање слуха и осећаја за ритам  10 5 5 

2.  Основи музичке писмености  15 9 6 

3.  Слушање музике  7 6 1 

4.  Музичко изражавање и стваралаштво  4 1 3 

укупно: 36 21 15 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 
Циљ наставе физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности 
са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика, развоју 
моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних 
теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 
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Задаци 

 Подстицање раста, развоја и утицаја на правилно држање тела 

 Развој и усавршавање моторичких способности 

 Стицање моторичких умења која су, као садржај, утврђени програмом физичког васпитањаи стицања 
теоријских знањанеопходних за њихово усвајање 

 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитањадефинисано циљем овог 
васпитно- образовног подручија 

 Формирање моторно- вољних квалитета личности 

 Оспособљавање ученика да стечена знања, умења и навике користе у свакодневном животу и раду 

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

 

Први разред 

Оперативни задаци 
 Задовољавање основних дечијих потреба за игром и кретањем 

 Развијање коорднинације, гипккости, равнотеже и експлозивне снаге 

 Стицање моторичких  умења  у свим природним облицима кретања у различитим  
условима:елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу 

 Упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела 

 Стварање претпоставке за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика 

 Формирање и овладавање елементарним облицима кретања (моторичко описмењавање) 

 Стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад 
 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Различити облици кретања  41 14 27 

2.  Вежбе са реквизитима  15 3 12 

3.  Вежбе на тлу и справама  17 7 10 

4.  Ритмичке вежбе и народни плес  16 3 13 

5.  Елементарне игре  19 3 16 

укупно: 108 30 78 

 

Други разред 

Оперативни задаци 
 Задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

 Развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 

 Стицање моторичких   умења у свим природним облицима кретања у   различитим условима: 
елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу: упознавање са кретним 
могућностима и ограничењима сопственог тела;  

 Стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и  развијање хигијенских навика; 
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 Формирање и овладавање елементарним облицима кретања " моторичко описмењавање";     

 Стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Ходање и трчање  13 6 7 

2.  Скакање и прескакање  20 9 11 

3.  Бацање и хватање  12 6 6 

4.  Дизање и ношење  3 1 2 

5.  Вучење и гурање  3 2 1 

6.  Пузање ,провлачење и пењање  6 3 3 

7.  Вежбање реквизитима  5 3 2 

8.  Вежбе на тлу  9 4 5 

9.  Игре  20 8 12 

10.  Ритмичке игре и народни плесови  17 10 7 

укупно: 108 52 56 

 

Трећи разред 

Оперативни задаци 
 задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

 развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 

 стицање моторичких умења у свим природним ( филогенетским) облицима кретања у различитим 
условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; 

 упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела; 

 стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика; 

 формирање и овладавање елементарним облицима кретања - "моторичко описмењавање"; 

 стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Aтлетика  31 15 16 

2.  Вежбе на справамаи тлу  39 19 20 

3.  Ритмичка гимнастика и народни плес  14 8 6 
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4.  Основи тимских игара  9 5 4 

5.  Здравствено васпитање  3 3 0 

6.  Елементарне и штафетне игре  12 2 10 

укупно: 108 52 56 

 

Четврти разред 

Оперативни задаци 
 усмерени  развој  основних  моторичких  способности,   првенствено брзине и координације; 

 усмерено   стицање  и  усавршавање   моторичких  умења  и   навика предвиђених програмом физичког 
васпитања; 

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

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

 естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

 усвајаше етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Стројеве вежбе  1 0 1 

2.  Атлетика  18 6 12 

3.  Гимнастика  3 1 2 

4.  Вежбе на справамаи тлу  22 10 12 

5.  Народнa игра  6 3 3 

6.  Основи спортских игара  8 3 5 

7.  Такмичења  14 0 14 

укупно: 72 23 49 

 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Општи циљздравственогваспитањаједаученициовладајуосновнимзнањима, вештинама, 
ставовимаивредностимаизобластиздравственогваспитања, крозучењезаснованонаискуству. 
Учењесадржајаздравственогваспитањаимазациљупознавањесебеисвогокружењарадипревођењаоногаштозна
мооздрављуужељениначинпонашања, 
узпрепознавањеправихживотнихвредностииподстицањеоптималногразвојаличности. 
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Први разред 

Оперативни задаци 
 усвајање основних информација о здрављу; 

 формирање жеље за упознавањем свога тела; 

 усвајање основних знања о улози и значају физичке активности; 

 упознавање са потребом усклађивања времена за игру, рад, одмор; 

 упознавање са најчешћим ситуацијама у којима дете може да се повреди, 

 стицање знања и вештина из области одржавања личне и колективне хигијене; 

 упознавање са основним појмовима правилне исхране; 

 упознавање са штетним ефектима појединих супстанци, са акцентом на штетне ефекте алкохола и 
дувана; 

 прихватање оних који се од мене разликују; 

 стицање основних појмова о начину самозаштите и заштите. 
 

Садржај програма 
IТема - Овосамја (8 часова) 

- Упознајсвојетело - 
дијалошкомметодомпружитимогућностсвимученицимадаименујуипокажуделовесвогатела. 
Коришћењемсликачовечјегтела, 
учитељћепоказатисведеловетелаузависностиодњиховогинтересовања. 
Ангажоватиученикеиподстаћиихдакрозпокретпокажуштасвемогусвојимтелом, 
какобисхватилимоторичкуактивностиеластичносторганизма. 
Нагласитизначајфизичкеактивностиифизичкогваспитањакаопредмета. 

- Ијарастем - 
крозпричуобиљкамаиживотињамаподстаћиученикедаразмишљајуиизносесвојеинтерпретацијенатем
урастемиразвијамсе. Крозразличитеактивностиупознатиихсафакторимаодкојихзависерастиразвој 
(наслеђе, исхрана, хигијена, физичкаактивност). 

- Видим, чујем, осећам - обрадитичулананивоуинформисаностиученика. 
Око - обрадитикрозвежбупосматрањаизапажањазначајнихпојединостинаодређенимпредметима. 
Читањемтекстауказатиученициманапотребудасетекстудаљиодочијуидаприроднаивештачкасветлосттр
ебададолазесалевестране. Нагласитинеопходностношењанаочарауситуацијикадајетопотребно. 
Ухо - можесереализоватинавишеначина: слушањеммузике, шумова, 
разликовањемзвуковаиразличитихтонова. Подстаћиученикедапажљивослушајусаговорника. 
Осећам - крозистраживачкеактивности, 
експериментисањеиигрусапредметимаибиљкамаупознатиученикесаосновниминформацијамаочулум
ириса, укусаидодира. 
Подстицатиученикедасвојазнањапрактичнопримене (проценаисправностинамирница). 
Наставуучинитизанимљивомкрозосмишљенеразноврснеактивностиистваралачкеидејеученика (мирис 
- цвеће, сапун; укус - чоколада, лимун; додир - меко, тврдо, топло, хладно). 

- Какосамдошаонасвет - Зареализацијуовихсадржајаизздравственогваспитањаукључитиродитеље. 
Осмишљенокрозразговорсаученициманаправитипоређењесакућнимљубимцимаидомаћимживотиња
ма. Поступно, ускладусаузрастомученика, појединачноигрупноиспричатиосновнепојмовеорађању, 
полуиполнимразликама. 

IIТема - Штазнамоздрављу (8 часова) 
- Мојездравље - дабиразумелипојам "здравље", 

ученикетребаподстаћидаразмишљајуипричајуосвомвиђењунатему - Штазначибитиздрав, 
кадасеосећају "здраво", штасвемогукадасуздрави, аштанемогукаднисуздрави. 



 
60 

 

- Косвебринеомомздрављу - Сагледавањекосвеинакојиначинбринеоњиховомздрављу (родитељи, 
старатељи, бака, дека, доктор, зубар, учитељ...). 

- Штасерадиудомуздрављаиболници - дијалошкомметодомиигром "доктора" 
приближитиученицимаважностизначај: 
систематскихпрегледа (мерењетелеснетежинеивисине, држањетела, кичма, стопала, 
праћењеразвоја); 
вакцинације (превенцијадечјихзаразнихболести); 
стоматолошкипреглед (ницањезуба, хигијеназуба, редовнеконтроле, исхрана, протезе); 
интервенцијеухитнимслучајевима. 

- Тражимпомоћ - наосновустеченихзнањаоздрављу, 
крозразговорсаученицимаиприказњиховихживотнихситуацијаутврдитиукојимоколностима, када 
(високатемпература, болови, пролив, повраћање, слабост, страх, крварење) иодкога (друг, учитељ, 
доктор, комшија, родитељи...) требатражитипомоћ. Приреализацијиовихсадржаја, 
иматиувидуразличитостсоцијалнихуслова. 

IIIТема - Дневниритам (4 часа) 
- Једанмојдан - подстаћиученикедакрозвербалнукомуникацијуопишудневнеактивности, 

причемусудозвољенесугестијенаставника. 
Наовајначинафирмишемосвеснумисаонуактивностиучењекрозискуство - животнеситуације. 

- Организацијадана - израдомколажпостера, гдећесвиученициузетиактивноучешће, 
испланиратидневниритамучења, одмора, спавања, облачења, физичкеактивности, игре, забаве. 
Узависностиодмогућности, ипотребаученика, принципомпоступностиодредитиобимидубинусадржаја, 
имајућиувидусрединуукојојдетеживи. 

IVТема - Хигијена (10 часова) 
- Личнахигијена - крозанализуживотнихситуацијасаученицима, 

водитидискусијуоличнојхигијениназабаваниинтересантанначин: 
прањеруку (преношењеболестипрљавимрукама, хигијенаноктију); 
хигијенауснедупље, сатежиштемнапрањузуба; 
купањеизначајкупањазаздравље (укади, подтушем, базен, отвореневоде); 
негатела (кожа, коса, гимнастичкевежбе); 
средстваиприборзаодржавањеличнехигијене (сапун, шампон, чешаљ, четкицезазубе, конацзазубе, 
пастазазубе, маказе). 
Дијалошкомметодомиметодомдемонстрацијестеченазнањаправилнопреточитиуосновненавикеодрж
авањаличнехигијене. 
Ученикетокомшколскегодинередовноподстицатинапрактичнуприменуусвојенихзнања. 

- Хигијенапростора - саученицимаурадитианализуживотнихситуацијанатему - Хигијенапростора. 
Хигијенаучионице (чиста, проветрена, светла, корпазаотпатке); 
школскинамештај (клупеистолицеодговарајуузрасту, хигијенскичистеиододговарајућегматеријала); 
хигијенадворишта, улице, игралиштаизеленихповршина. 

- Мој кутак - моја соба. Најбољи пут да сазнања о хигијени становања јесте начин да ученици причају о 
свомкутку (гдеикакочувамсвојуобућу, одећу, својествари, какоодржавамхигијенусвојесобе). 
Синтезустеченихзнањапреточитиупрактичнуприменуизрадомколажаипостера. 

VТема - Исхранаињензначајзаздравживот (6 часова) 
- Правилнаисхрана - 

упознавањеученикасаосновнимпринципимаправилнеисхранештоподразумевазаступљеностсвиххран
љивихматеријаудовољнимколичинама (квалитативноиквантитативно, разноврсноипланирано. 

- Животненамирнице - ученициизносесвојаживотнаискустваиузпомоћучитељакојиихмотивише, 
правепостереживотнихнамирница. Слаткиши, чоколада, грицкалицеибрзахрана (какоикад). 

- Заједнозастолом - 
дијалошкомметодомкодученикаформиратиставопотребиредовногуношењахранеикултуреобедовања 
(породичниручак, топло, хладно, жвакатихрану - збоглакшегварењаиразвојавилицеизуба). 
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Други разред 

Оперативни задаци 
 стицање знања ,формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином 

живота 

 унапређивање хигијенских и радних услова живота и елиминисање утицаја који штетно делују на 
здравље 

 остваривање активног односа и узајамне сарадње школе ,породице и заједнице на развоју,заштити и 
унапређењу здравља 

 подстицање родитеља на активности за унапређење здравља деце 

 развијање мотивације деце у односу на здравље и здрав стил живота 

 мотивисање ученика за понашање које чува здравље; пораст нивоа свести о ризичном понашању као 
„узрочнику“низа здравствених проблема 

 развијање радозналости и еколошке свести 
 

Садржај програма 
I Teмa - Штa сe дoгaђa у мoм тeлу (6 чaсoвa) 

- Рaстeм и тo сe види - пoдстaћи мисaoну aктивнoст учeникa и нaпрaвити пoрeђeњe прeтхoднoг и 
сaдaшњeг стaњa (мoгao сaм дa oбучeм, a сaдa нe мoгу, мaлe ципeлe, мaлa мajицa, пoрaстao сaм, тeжи 
сaм). 

- Рaзвиjaм сe - нa примeримa штa су свe нaучили, штa свe знajу и умejу учeници ћe схвaтити кaкo сe 
зajeднo сa рaстoм и рaзвиjajу, пoстajу стaриjи - зрeлиjи. 

- Пут хрaнe - крoз рaзмeну мисли, искуствa и знaњa схвaтићe oснoвнe пojмoвe o крeтaњу хрaнe у 
oргaнизму (унoсимo, жвaћeмo, вaри сe у жeлуцу, избaцуjeмo). 

- Пут вoдe - вeoмa je битнo дa учeници схвaтe знaчaj унoшeњa вoдe. Oбjaснити улoгу вoдe у oргaнизму и 
рaзвиjaти нaвику рeдoвнoг унoшeњa вoдe. Aдeквaтнoм oргaнизaциjoм рaдa у шкoли oмoгућити 
учeницимa oбaвљaњe физиoлoшких пoтрeбa - хoћу у тoaлeт, бeз oсeћaja стидa. 

- И зуби сe мeњajу - сaзнaњa o зубимa дoпунити нoвим инфoрмaциjaмa o ницaњу зубa, хигиjeни и 
бoлeстимa зубa. 

II Teмa - Ja и мoje здрaвљe (10 чaсoвa) 
- Кaкo сaчувaти здрaвљe - Интeгрисaњeм нaучeнoг грaдивa у првoм рaзрeду и личнoг искуствa учeникa, 

пoдстaћи их дa дoђу дo oснoвних фaктoрa нeoпхoдних зa oчувaњe здрaвљa (исхрaнa, личнa хигиjeнa, 
хигиjeнa срeдинe, нaслeђe, физичкa aктивнoст. 

- Штa мoжe дa нaруши мoje здрaвљe - крoз причу и oдрeђeнe aктивнoсти упoзнaти учeникe сa 
фaктoримa кojи мoгу дa нaрушe здрaвљe. 
У кући, нa улици, у прирoди (упoзнaвaњe сa oзнaкaмa и симбoлимa oпaсних мaтeриja, струja, вoдa, 
сунчaницa, живoтињe - крпeљ, пчeлa, кoмaрaц, мувa, oпaснe живoтињe, тeмпeрaтурa, сaoбрaћaj, 
хрaнa...). 
Ситуaциje у кojимa сe мoгу пoврeдити (упoтрeбa кућних aпaрaтa, купaњe, нeпримeрeнe физичкe 
aктивнoсти...). 
Прeдмeти кojи мe мoгу пoврeдити (oштри прeдмeти, oруђa, oружja...). 

- Чувaм сe - примeримa и причoм из живoтa и искуствa учeникa, дoћи дo зaкључкa штa свe oни мoгу 
чинити дa би сaчувaли свoje здрaвљe. 

III Teмa - Днeвни ритaм (4 чaсa) 
- Лeти и зими - нaпрaвити пoрeђeњe днeвних aктивнoсти у oднoсу нa гoдишњa дoбa. Уoчити рaзликe 

днeвнoг ритмa у зaвиснoсти oд гoдишњих дoбa. Нaпрaвити пoрeђeњe сa дoмaћим живoтињaмa у 
циљу бoљeг рaзумeвaњa. 
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- Кaкo прeпoзнaти умoр - упoзнaти учeникe сa oснoвним симптoмимa умoрa и знaчajeм смeњивaњa 
динaмичких и мирних aктивнoсти у дaну. Свe психичкe и физичкe aктивнoсти тoкoм дaнa усклaдити сa 
пoтрeбaмa и мoгућнoстимa. 

- Шкoлa и здрaвљe - зaштo je пoтрeбaн рaспуст (збoг oдмoрa, врeмeнских приликa - зимa, лeтo). 
IV Teмa - Личнa хигиjeнa (4 чaсa) 

- Учeницимa je пoтрeбнo пoстaвити кao импeрaтив свaкoднeвнo oбрaћaњe пaжњe нa eлeмeнтe личнe 
хигиjeнe крoз пoвeзивaњe сa сaдржajимa других прeдмeтa. Сaдржaje личнe хигиjeнe oбрaдити крoз 
игру, кoлaжe, пoстeрe, пoзoриштaнцe и рaзгoвoр у склaду сa мoгућнoстимa учeникa. 

V Teмa - Исхрaнa (6 чaсoвa) 
- Moj кувaр - крoз зajeдничку прaктичну aктивнoст изрaдe jeлoвникa прoвeрити усвojeнoст знaњa и 

умeњa из oблaсти здрaвe исхрaнe. Прoширити и систeмaтизoвaти знaњa и искуствa учeникa стeчeнa у 
првoм рaзрeду. 

- Нeпрaвилнa исхрaнa - пoрeмeћajи кojи нaстajу услeд нe прaвилнe исхрaнe: зaoстajaњe у рaсту и 
рaзвojу, пoрeмeћaj тeлeснe тeжинe, бoлeсти зубa, кичмeнoг стубa и груднoг кoшa. 

VI Teмa - Прeвeнциja злoупoтрeбe aлкoхoлa и дувaнa (4 чaсa) 
- Ja и мoje oдeљeњe у бoрби прoтив пушeњa и кoнзумирaњa aлкoхoлa - увoд у aктивнoст су oснoвнe 

инфoрмaциje o aлкoхoлу и дувaну и игрa - "кoриснo/штeтнo". Aнгaжoвaти свe учeникe дa крoз 
прaвљeњe излoжбe, плaкaтa, пoстeрa и ликoвних рaдoвa дajу свoj дoпринoс бoрби прoтив пушeњa и 
кoнзумирaњa aлкoхoлa. 

VII Teмa - Зaнeмaривaњe и злoстaвљaњe дeцe (2 чaсa) 
- Oву тeму збoг њeнe спeцифичнoсти рeaлизoвaти у сaрaдњи сa стручњaкoм-прoфeсиoнaлцeм зa 

питaњa зaнeмaривaњa и злoстaвљaњa дeцe (рaзгoвoр сa учeницимa, рoдитeљимa, нaстaвницимa...). 
 

Трећи разред 

 

Оперативни задаци 
 стицање знања ,формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином 

живота и развојем хуманизације односа међу људима 

 унапређивање хигијенских и радних услова живота и елиминисање утицаја који штетно делују на 
здравље 

 остваривање активног односа и узајамне сарадње школе ,породице и заједнице на развоју,заштити и 
унапређењу здравља 

 подстицање родитеља на активности за унапређење здравља деце 

 развијање мотивације деце у односу на здравље и здрав стил живота 

 подстицање ваннаставних активностиосмишљеним акцијама за унапређење здравља на нивоу локалне 
заједноце 

 стицање нових знања о рађању, репродукцији и полним разликама 

 мотивисање ученика за акционо деловање у прсавцу развоја понашања које чува здравље. 
 

Садржај програма 
Iтема: Пубертет 

- Значењеразвоја, сазревањаличностиуодносунафизичкирастсаосвртомнабогатстворазличитости. 
- Квалитативнепроменеутокубиолошкогсазревања. 
- Психоемотивничиниоци - развојнекарактеристикеупубертету. 
- Улогародитељаустварањуатмосфереодрастањаифункционисања.  
- Менталнахигијенаиодносисаособамаизнепосреднеоколине. 

IIтема: Сексуалноваспитање - циљевисексуалногваспитања. 
- Примарнеисекундарнесексуалнекарактеристике.  
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- Сазнањеополности - сексуалниидентитет.  
- Односимеђуполовима. К 
- акосамдошаонасвет.  
- Традицијаиздравље. 
- Изграђивањехуманиходносамеђуполовима.  

IIIтема: Хигијенаиздравље 
- "Мојздравственипрофил".  
- Одређивањесопственогпонашањауобластиздрављаистилаживота.  
- Штазатебезначибитиздрав?  
- Личнахигијена, хигијенапростораиоколине.  
- Путевипреношењаболести - капљичнеинфекције, болестипрљавихруку, храна, инсекти.  
- Болестикојенастајузбоглошегодржавањахигијене. 

IVтема: Исхрана - Знањеиставовиувезисаисхраном.  
- Твојенавикеуисхрани. 
- Болестинеправилнеисхране - гојазностимршавост, анорексија. 
- Узимањехранеушколииокошколе.  
- Недељаздравеисхране.  

Vтема: Болестизависности - Одрадозналостидозависности.  
- Основнипојмовиодрогама.  
- Факториризиказанастанакболестизависности.  
- Понашањауситуацијиизложеностиризику.  
- Последицезлоупотребедрога: здравствене, правне, социјалнеифинансијске.  
- Превенцијазлоупотребе. 
- Будиодлучанисигуранусебе.  
- ШтајеХИВ-инфекција? Деца, ХИВиправа.  
- Свештознамоштетностиникотинаиалкохола. 

VIтема: Повредеистањаукојимајемогућеуказатипрвупомоћ.  
- Стресуфункцијизаштитементалногздравља.  
- Управљањељутњом. Животбезстрахаипанике.  
- Стресипсихолошкапрвапомоћ.  
- Мојадушевназадовољства. 

 

Четврти разред 

Оперативни задаци 
 стицање основних медицинских знања и њихово повезивање ради развијања психички и физички 

здраве личности, одговорне према сопственом здрављу, 

 стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења, 

 васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини, 

 стицање знања, умења, ставова и вредности ради очувања и унапређења здравља, 

 промовисање позитивних социјалних интеракција ради очувања здравља, 

 подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима, 

 мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља, 

 развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине, 

 развијање одговорног односа према себи и другима, 

 укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог начина живота, 

 развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности, једнакости и отворене 
комуникације, 
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 усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних за очување 
здравља, 

 упознавање најосновнијих елемената здравог начина живота, 

 упознавање протективних фактора за здравље, као што су: физичка активност и боравак у природи, 

 стицање нових сазнања о рађању, репродукцији и полним разликама. 
 

Садржај програма 
IТема - Исхрана - врстехранљивихматерија 

- Подела, особине, улогамасти, беланчевина, витамина, угљениххидрата, минерала, воде.  
- Болестикојесепреносепутемхране.  
- Опасностиоднеконтролисанеприменедијета. 

IIТема - Значајрекреацијеиспорта 
- Заштосебавимоспортом? Врстеизначајрекреацијеипојединихспортова.  
- Правилнарекреација - надзор, исхрана, хидратација. 

IIIТема - Пубертет 
- Освртнаусвојеноградивоутрећемразреду. Допунитизнањановимсадржајима.  
- Анатомскеифизиолошкепроменеупубертету. 
- Акнеупубертету.  
- Односимеђуполовима, саосвртомназначајпродужеткаврстеиздравогпотомства.  
- Болестиендокриногсистема. 

IVТема - Болестидечјегдоба 
- Изворинфекције, путевиширењаиулазноместоинфекције.  
- Зоонозе - хигијенаинегаудомусакућнимљубимцима.  
- Односдецеусеоскимсрединамапремадомаћимживотињама - 

угроженостодболестикојесепреносесаживотињанаљуде. 
- Болестиреспираторногтракта - прехлада, грип, бронхитис. 
- Болестидигестивногтракта - оралнахигијена, болестизуба, алиментарнеинфекције, паразити, 

значајредовногузимањахране. 
- Болестилокомоторногсистема - деформитетикичменогстуба, спуштенастопала. 
- Дечјезаразнеболести. 
- Замкеиопасностиодтетоважеипирсинга. 

VТема - Првапомоћ 
- Првапомоћкодкрварења, сунчанице, колапса. 
- Првапомоћкодтровања, алкохолизма, повраћања. 
- Стрес - 

последицестресаипревенцијауциљуподизањапсихичкекондицијеиспречавањанастанкаболести. 
VIТема - Болестизависности 

- Пушење, алкохолизам, наркоманија - знања усвојена у трећем разреду основног образовања 
допунити ипроширитиускладусамогућностимаученикачетвртогразреда. 
Уреализацијипрограмскихсадржајасвихпредметанаћимогућностидаученицисхватештетнодејствоалко
хола, никотинаипсихоактивнихсупстанци. 
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 
I-IV РАЗРЕД 
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                                               ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 
Циљ наставе ''Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима'' јесте подстицање развоја личности и 
социјалног сазнања код ученика основне школе. Овај наставни предмет треба да пружи могућност ученицима 
да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и 
вредности неопходне за формирање аутономне, компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за 
договор и сарадњу, која поштује себе и друге. 
 

Први разред 

Оперативни задаци 
 олакшавање процеса адаптације на школску средину и подстицање социјалне интеграције - 

успостављање и развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима; 

 подстицање развоја сазнања о себи, сопственим осећањима и потребама, свести о личном идентитету 
и особености, самопоштовања и самопоуздања; 

 проширивање знања и умења за решавање индивидуалних проблема, учење техника за превладавање 
непријатних емоционалних стања; учење видова самопотврђивања без агресивности и уз уважавање 
других; 

 подстицање социјалног сазнања, разумевања и прихватања међусобних разлика; 

 подстицање групног рада, споразумевања и сарадње; 

 развијање комуникативне способности и конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и 
одраслима; 

 развијање креатавног изражавања; 

 упознавање ученика са дечјим правима; 

 подстицање и оспособљавање за активну партиципацију у животу школе при чему је битно да све што 
ученици раде, раде из унутрашње, позитивне мотивације, а не због принуде и послушности засноване 
на страху. 

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  
Олакшавање процеса адаптације на 
школску средину и подстицање социјалне 
интеграције 

 2 2 0 

2.  

Подстицање развоја сазнања о себи, о 
сопственим осећањима, свести о личном 
идентитету и особености, самопоштовања 
и самопоуздања 

 8 8 0 

3.  

Изражавање о комуникација осећања; 
проширивање знања и умења за 
решавање индивидуалних проблема, 
учење техника за превладавање 

 10 10 0 
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непријатних стања 

4.  
Подстицање групног рада, договарања и 
сарадње 

 2 2 0 

5.  

Подстицање социјалног сазнања, 
разумевање и прихватање међусобних 
разлика; учење видова самопотврђивања 
без агресивности и уз уважавање других 

 3 3 0 

6.  
Развијање комуникативне способности 
конструктивног разрешавања сукоба са 
вршњацима и одраслима 

 5 5 0 

7.  
Упознавање ученика са дечјим правима и 
подстицање и оспособљавање ученика за 
активну партиципацију у животу школе 

 4 4 0 

8.  Евалуација  2 2 0 

укупно: 36 36 0 

 

Други разред 

Оперативни задаци 
 подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима; 

 подстицање самосвести, самопоштовања и уважавања других; 

 оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе и њихову међусобну 
повезаност, да штите и остварују своје потребе на начин који не угрожава друге; 

 развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, вештина ненасилне 
комуникације; 

 оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању сукоба и 
вршњачком посредовању; 

 развијање креативног изражавања; 

 оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено место у њему и да 
активно доприносе развоју школе по мери детета; 

 оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да актавно учествују у 
њиховом остваривању; 

 развијање и неговање основних људских вредности. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  
Подстицање групног рада и сарадња са 
вршњацима 

 2 2 0 

2.  
Подстицање самосвести и уважавање 
других 

 3 3 0 

3.  Осећања и потребе  7 7 0 
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4.  
Невербална,вербална и ненасилна 
комуникација 

 4 4 0 

5.  
Решавање сукоба и вршњачко 
посредовање 

 4 4 0 

6.  
Оспособљавање ученика да активно 
доприносе развоју школе по мери детета 

 4 4 0 

7.  Дечја права  6 6 0 

8.  
Развијање и неговање основних људских 
вредности 

 4 4 0 

9.  Евалуација  2 2 0 

укупно: 36 36 0 

 

Трећи разред 

Оперативни задаци 
 подстицање групног рада, договарања и сарадње  са вршњацима и  одраслима; 

 подстицање развоја самопоуздања и личне одговорности;  

 оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствене потребе и потребе других, и да штите и 
остварују своје потребе на начин који не угрожава друге; 

 развијање свести о потреби уважавања различитости и особености; уочавање и превазилажење 
стереотипа везаних за пол, узраст, изглед, понашање, порекло; 

 оспособљавање ученика за ненасилно решавање сукоба;  

 развијање појма пријатељства;  

 оспособљавање ученика да разумеју неопходност правила која регулишу живот у заједници и да кроз 
договарање активно доприносе поштовању или мењању правила сагласно са потребама;  

 оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да активно учествују у 
њиховом остваривању; 

 развијање и неговање еколошке свести; 

 развијање моралног расуђивања и неговање основних људских вредности; 

 оспособљавање ученика да  активно доприносе развоју школе по мери детета. 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Подстицање групног рада  2 2 0 

2.  Уважавање различитости и особености  9 9 0 

3.  
Пријатељство и моралне дилеме у вези са 
тим 

 5 5 0 

4.  Појединац и заједница  9 9 0 

5.  Заштита од насиља  3 3 0 

6.  Развијање моралног расуђивања  4 4 0 
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7.  Развијање еколошке свести  3 3 0 

8.  Евалуација   1 1 0 

укупно: 36 36 0 

 

Четврти разред 

Оперативни задаци 
Задаци који се односе на разумевање, усвајање следећих најважнијих појмова: 

- дечја и људска права и слободе- познавање својих права, препознавање најважнијих    категорија    
дечјих    и    људских    права,    упознавање Конвенције о дечјим и људским правима, разумевање 
односа између људских права, демократије, мира и развоја; 

- идентитет- разумевање појма идентитет, препознавање својих потреба и жеља, схватање себе у 
друштвеном контексту, схватање разлике између појединачног и групног, мањинског и грађанског 
идентитета; друштвена одговорност- разумевање појма одговорности, схватање разлике између 
одговорности према себи, другим људима, заједници; различитост култура - познавање најважнијих 
обележја своје културе и схватање утицаја своје културе на лично понашање, разумевање узрока 
културних разлика и подстицање схватања да је различитост култура темељ богатства света, 
разумевање односа између културних разлика, људских права и демократије, препознавање и 
превазилажење стереотипа и предрасуда; 

- једнакост- познавање појма једнакости у контексту расних, културних, националних, верских и других 
разлика;  

- право и правда- разумевање значења појмова права и правде, схватање односа     између  права  и  
правде;  познавање  улоге  права  у  осигурању  појединачне   и   друштвене   сигурности,   
лознавање   основних   последица непоштовања правних норми; 

- мир, сигурност и стабилност- разумевање значења појмова мир, схватање улоге коју сарадња и 
мирно решавање сукоба има за лични, национални и глобални развој, познавање неких основних 
поступака мирног решавања сукоба; 

- демократија  -  познавање  основних  обележја  демократског  процеса  и разумевање односа између 
демократије и дечјих и људских права. 

Задаци који се односе на вештине и способности: 
- примена појмова- примерена употреба појмова у комуникацији; критичко   мишљење-   

преиспитивање   утемељености   информација, поставки и ставова; 
- јасно и разговетно исказивање личних ставова; 
- самостално  доношење  одлука  и  извођење  закључака  -  одговорност у просуђивању и тумачењу; 
- саосећајна комуникација- изношење својих осећања, потреба, мишљења и слушање, разумевање и и 

уважавање туђих; 
- истраживање- избор, прикупљање, критичка анализа и провера података из више извора као начин 

решавања проблема; 
- тимски рад- прилагођавање свога мишљења групи ради изналажења заједничког решења; 
- ненасилно решавање сукоба- дијалог,  преговарање, аргументовано излагање, који су усмерени 

према заједничким циљевима; руковођење - одговорно управљање групом према критеријуму опште 
добробити; 

- учешће- укључивање у процес одлучивања од заједничког интереса. 
Задаци који се односе на ставове и вредности: 

- приврженост демократским начелима и поступцима - дечја и људска права, једнакост, правда, 
друштвена одговорност, плурализам, солидарност, приватност; 

- приврженост мирољубивом, партиципативном и конструктивном решавању проблема; 
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- спремност на заступање и заштиту својих и туђих права; 
- спремност на преузимање јавне одговорности за своје поступке; заинтересованост за свет око себе и 

отвореност према разликама; спремност на саосећање са другима и помоћ онима који су у невољи; 
спремност на супротстављање предрасудама, дискриминацији и неправди на свим нивоима. 

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  
Подстицање групног рада, договарања и 
сарадње са вршњацима и одраслима 

 2 0 2 

2.  Универзално важење дечјих права  8 5 3 

3.  
Заједно стварамо демократску атмосферу 
у нашем разреду и школи 

 10 5 5 

4.  Живим демократију, демократска акција  11 6 5 

5.  
Међузависност и развијање еколошке 
свести 

 3 2 1 

6.  Евалуација  2 0 2 

укупно: 36 18 18 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Циљеви верске наставе јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и 
религијских заједница које живе и делују на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит 
религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности 
Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног 
идентитета. Упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате Цркве или 
верске заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских 
искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 
човечанства.  
 
Задаци верске наставе јесу да код ученика: 

 развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и 
однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о 
заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; 

 развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о 
људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, 
као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе; 

 развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа 
и сопствене Цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и 
културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите личности 
и ка остваривању сусрета са светом, са природом и пре и после свега са Богом; 

 изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје 
човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима; 
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 изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и 
преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи. 

 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС-ВЕРОНАУКА 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте да пружи 
целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот 
(историјску реалност цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици 
систематски упознају православну веру у њеној доктринираној, литургијској, социјалној и мисионарској 
димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и постојања света обавља у веома отвореном, 
толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско 
виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, 
без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово спроводи се како на 
информативносазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктриниране 
поставке спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
 
Задаци православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

 развије отвореност и однос према Богу као другој и другачијој личности у односу на нас, као и 
отвореност и однос према другом човеку као икони Божијој, личности, такође, другачијој у односу на 
нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

 развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, 
људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу са природом која нас окружу је и друго, 
као и одговарање на ова питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

 изграде способности дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и 
падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се 
остварује комплементарност са другим наукама); 

 помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другима, у изналажењу равнотеже између 
властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом (са људима различитих култура, религија 
и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; 

 изгради уверење да свет и све што је у њему створени су завечност, да су сви створени да буду 
причасници вечног живота, те да из те перспективе код ученика развије способност разумевања, 
преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и 
према творевини Божијој и изгради спремност на покајање. 

 

Први разред 

Циљ наставе православног катихизиса у овом разреду јесте прихватање да је постојање израз заједништва 
личности, а да личност постоји само у заједници слободе са другом личношћу. 
 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 уоче да се кроз слободни однос љубави према некоме или нечему тај неко или нешто конкретизује, 
односно да постаје за нас јединствено и непоновљиво; 

 уоче да љубав човека према другим људима и природи њима даје непоновљиву вредност и постојање; 

 уоче да од онога кога заволимо зависи и наше постојање; 

 науче да је човек икона Божија управо због тога што може да друга бића чини непоновљивим. 
 

Садржај програма 
Р. бр. НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди број број часова 
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наставне 
теме 

часова   
по теми обраде 

осталих 
типова 

1.  Увод  1 1 0 

2.  

Човек је икона Божија (човек има 
својство да љубављу чини нешто да 
постоји, слично као што то чини Бог јер 
Бог све ствара из љубави) 

 5 2 3 

3.  
Бог је заједница личности Оца и Сина и 
Светог Духа (биће као заједница, као 
љубав) 

 3 1 2 

4.  Човек као биће заједнице   7 3 4 

5.  
Бог је из љубави створио свет заједно са 
Сином и Духом 

 6 3 3 

6.  
Исус Христос је посредник између Бога и 
створене природе 

 4 2 2 

7.  
Црква је заједница свих људи и целе 
природе кроз Христа с Богом 

 10 6 4 

укупно: 36 18 18 

 

Други разред 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у другом разреду основне школе јесте прихватање да је 
постојање израз заједништва личности, а да личност постоји само у заједници слободе са другом личношћу. 
 

Оперативни задаци 
Оперативни задаци наставе православног катихизиса (веронауке) у другом разреду основне школе јесу да 
ученик: 

 уочи да Литургија није обичан догађај; 

 уочи да се на Литургији појављује Бог као заједница личности: Оца, Сина - Христа и Светог Духа; 

 упозна структуру Литургије; 

 разликује радње на Литургији; 

 уочи да је Исус Христос, иако физички одсутан, присутан на Литургији као плод наше љубави према 
њему. 

 
 
 
 
 
 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 
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1.  Увод  1 0 1 

2.  
Бог је заједница личности Оца, Сина и 
Св.Духа 

 4 3 1 

3.  Структура Литургије-Цркве  7 5 2 

4.  Литургија-откривање Бога  7 5 2 

5.  
Литургија је и присуство Христово и 
ишчекивање доласка Христовог 

 4 2 2 

6.  
Постојање природе је израз љубави Бога 
и човека 

 11 5 6 

7.  
Бог је створио свет да са њим има вечну 
заједницу љубави преко човека... 

 2 1 1 

укупно: 36 21 15 

 

Трећи разред 

Оперативни задаци 
Оперативни задаци наставе православног катихизиса (веронауке) у трећем разреду јесу да ученици:  

 уoчe дa кoнкрeтни људи као и личности нису постојали пре него што су се родили;  

 спознају да је Бог из љубави створио свет за вечност; 

 уоче да је Бог створио свет као скуп конкретних врста; 

 запазе да је Бог на крају свега створио човека као личност; 

 уоче разлику између природе и личности код човека; 

 уоче да се структура створеног света огледа у Литургији. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Увод   1 0 1 

2.  
Бог је створио јединствени свет и то као 
многе конкретне врсте ни из чега  

 7 5 2 

3.  
Последице створености по природу и 
њено постојање 

 4 3 1 

4.  
Стварање човека на крају свега створеног 
по ''икони и подобију'' Божијем 

 6 3 3 

5.  Евхаристија као свет у малом  13 7 6 

6.  
Стварање света и човека у православној 
иконографији 

 5 2 3 

укупно: 36 20 16 
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Четврти разред 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у IV разреду јесте да ученици стекну знања о томе да 
постојање света има свој циљ. Тај циљ је есхатолошка као литургијска аједница: јединство свих створених бића 
међу собом и на крају с Богом, преко Богочовека Исуса Христа. Циљ због којег је све створено и зашто је 
створено на овај начин, откривен нам је као Црква, односно као конкретна литургијска заједница. 
 

Оперативни задаци 
Задаци православног катихизиса (веронауке) су да ученик: 

 изгради свест о томе да Бог општи са светом кроз човека Христа; 

 уочи да је Христос корпоративна личност; 

 запази да у Цркви  нико не може да постоји сам  за себе, без заједнице са свима; 

 стекне појам о бићу као заједници; 

 схвати да је извор сваког греха егоизам, индивидуализам. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Увод  1 / 1 

2.  Циљ због кога је Бог створио свет  3 2 1 

3.  Црква је конкретна литургијска заједница  2 1 1 

4.  
Литургија је заједница многих људи и 
природе са Богом Оцем преко једног 
човека- Христа 

 4 3 1 

5.  Структура Литургије  2 1 1 

6.  Црква као икона будућег века  6 3 3 

7.  
Одбијање Адама да сједини створену 
природу са Богом 

 13 7 6 

8.  Црква у хришћанској архитектури  5 2 3 

укупно:    

 

ОБАВЕЗНИ ПРОГРАМ-ИЗАБРАНЕ СПОРТСКЕ ГРАНЕ 

Обавезнипрограм - изборнеспортскегранеостварујесесапоједнимчасомседмичноусвакомразредуод 4 до 8 
разреда(обавезно). Обавезнипрограм - изборнеспортскегране, односисенаизабрануспортскуграну, 
поизборуученика, аускладусамогућностимашколе. Ученицимасепружаприликада, 
својимизборомузсаветнаставникафизичкогваспитања, задовољесвојежељеиинтересовања. 
 

Четврти разред 

Оперативни задаци: 
 развијање физичких (моторичких) способности (снага, брзина, издржљивост, гипкост, окретност, 

спретност, прецизност и равнотежа); 
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 усмјерени развој моторичких способности, које су специфичне за одбојку; 

 стицање и усавршавање моторичких знања, умјећа, вјештина, техника и навика предвиђених 
програмом; 

 примјена стечених знања, умјећа, вјештина техника и навика у сложенијим условим (кроз игру и 
такмичења, у различитим спортско-техничким условима; 

 естетско изражавање покретом и кретањем и доживљавање естетских вриједности одбојке кроз 
приказ различитих техничких елемената на високом спортско-техничком нивоу; 

 стимулисање тјелесног развоја и повећање снаге мишића; 

 развијање зглобно-мишићне (кинестетичке) осјетљивости, која се манифестује свјесним и самосталним 
управљањем кретањем; 

 повезивање моторичких задатака у цјелине, али без стварања крутих моторичких аутоматизама; 

 увођење ученика/ца у организовани систем припрема за такмичења, игре, сусрете и манифестације; 

 утицање на повећање функционалних способности апарата за дисање и кардиоваскуларног система 
правилним физичким оптерећењима и смјењивањима интервала рад-одмор; 

 утицање на повећање метаболичких и терморегулационих способности правилном исхраном и 
правилним физичким оптерећењима; 

 утицање на развој рецептора који су од значаја за адаптацију на услове средине у којој се ученик/ца 
налази; 

 развијање енергетских и кинетичких потенцијала и елемената примјеном природних и других облика 
кретања; 

 развијање елемената ритма сједињавањем кинетичких и енергетских елемената у цјелине: рад-одмор; 
напрезање-релаксација; убрзање-успоравање; 

 избор одбојке, односно неког другог спорта или спортско-рекреативне активности као трајног 
опредјељења за њихово свакодневно упражњавање. 

 

Садржај програма-одбојка 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Основни елементи технике  14 6 8 

2.  Основна правила игре  7 3 4 

3.  Одељенска такмичења  15 / 15 

укупно: 36 9 27 

 

Садржај програма-мали фудбал 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Основни елементи технике  12 5 7 

2.  Основна правила игре  9 4 5 

3.  Одељењска такмичења  15 / 15 

укупно: 36 9 27 
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
I-IV РАЗРЕД 
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ГОДИШЊИ ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА ПРОЈЕКТНУ НАСТАВУ – ПРВИ РАЗРЕД 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ОБРАДА КОРЕЛАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉ ИСХОД 

МАЈКА 2 

СРП. ЈЕЗИК, СВЕТ 
ОКО НАС, ЛИК. 
КУЛТУРА, МУЗ. 

КУЛТУРА 

ПЕСМЕ, 
ИЛУСТРАЦИЈА 

ЉУБАВ, 
ПОШТОВАЊЕ 

УОЧИ ЛИКОВЕ И 
ПРАВИ РАЗЛИКУ 

ИЗМЕЂУ ЊИХОВИХ 
ПОЗИТИВНИХ И 

НЕГАТИВНИХ 
ОСОБИНА 

ШКОЛА 2 

СРП. ЈЕЗИК, СВЕТ 
ОКО НАС, ЛИК. 

КУЛТУРА, 
МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

ПЕСМЕ, 
ИЛУСТРАЦИЈА, 
ФОТОГРАФИЈЕ 

ПОШТОВАЊЕ 
ПРАВИЛА 

ИЗРАЗИ СВОЈЕ 
МИШЉЕЊЕ 

ГОДИШЊА 

ДОБА 
2 

СРП. ЈЕЗИК, СВЕТ 
ОКО НАС, ЛИК. 

КУЛТУРА, 
МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

ПОСМАТРАЊЕ 
ПРИРОДЕ, 

ПРИКУПЉАЊЕ 
МАТЕРИЈАЛА, 

ПЕСМЕ, 
ИЛУСТРАЦИЈА, 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

ПОСМАТРАЊЕ 
ОДНОСА У 
ПРИРОДИ 

УОЧИ ГОДИШЊА 
ДОБА И ПРОМЕНЕ 

ЕПИКА 3 
СРПСКИ ЈЕЗИК, 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

ПЕСМЕ, ТРАДИЦИЈА, 
ПОСЕТЕ, 

ИЛУСТРАЦИЈА 

ПОЗНАВАЊЕ, 
ПРОШИРИВАЊЕ 

АКТИВНО СЛУША И 
РАЗУМЕ САДРЖАЈ 

КЊИЖЕВНО 
УМЕТНИЧКОГ ТЕКСТА 

БАЈКЕ 2 
СРПСКИ ЈЕЗИК, 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

ЧИТАЊЕ, 
ИЛУСТРАЦИЈА, 

ДРАМАТИЗАЦИЈА 
ПОБЕДА ДОБРОГ 

ПРЕПОЗНА БАЈКУ И 
РАЗУМЕ ЊЕНО 

ЗНАЧЕЊЕ 

БАСНЕ 2 
СРПСКИ ЈЕЗИК, 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

ЧИТАЊЕ, 
ИЛУСТРАЦИЈА, 

ДРАМАТИЗАЦИЈА 

УПОЗНАВАЊЕ 
ОСОБИНА ЉУДИ 

ПРЕПОЗНА БАСНУ И 
РАЗУМЕ ЊЕНО 

ЗНАЧЕЊЕ 

ДРУГАРСТВО 3 

СРП. ЈЕЗИК, ЛИК. 
КУЛТУРА, 

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

ПЕСМЕ, ПОСЕТЕ, 
ИГРЕ, ИЛУСТРАЦИЈА 

ЉУБАВ, 
ПОШТОВАЊЕ, 
РАЗЛИЧИТОСТ 

ПАЖЉИВО И 
КУЛТУРНО СЛУША 

ДРУГОВЕ И ЛЕПО СЕ 
ОПХОДИ ПРЕМА 

ЊИМА 

ДОМ 2 
СРП. ЈЕЗИК, СВЕТ 

ОКО НАС, ЛИК. 
КУЛТУРА 

ИЛУСТРАЦИЈА, 
СЛАВЕ, ПРЕЦИ, 

ПЕСМЕ 

ПОШТОВАЊЕ, 
СИГУРНОСТ 

УВАЖАВА 
РАЗЛИЧИТОСТ У 

ПОРОДИЦИ И 
ПОШТОВАЊЕ 

РОДИТЕЉА 

ПОРОДИЦА 3 
СРП. ЈЕЗИК, СВЕТ 

ОКО НАС, ЛИК. 
КУЛТУРА 

ИЛУСТРАЦИЈА, 
ФОТОГРАФИЈА, 

ПОРОДИЧНО 
СТАБЛО, ПЕСМЕ 

ПОШТОВАЊЕ, 
ТОЛЕРАНТНОСТ, 

СИГУРНОСТ 

УВАЖАВАЊЕ 
ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ, 

УСВАЈА КУЛТУРНЕ 
ВРЕДНОСТИ, 

УПОЗНАЈЕ СВОЈЕ 
ПРЕТКЕ 

БРОЈЕВИ 2 

СРП. ЈЕЗИК, 
МАТЕМАТИКА, 

СВЕТ ОКО НАС, 
МУЗ. КУЛТУРА, 

ФИЗИЧКО И 
ЗДРАВСВЕНО 

ИГРЕ, ПЕСМЕ, 
ПИСАНИ РАДОВИ, 

УКРШТЕНИЦЕ, 
ЗАНИМЉИВОСТИ 

БРОЈАЛИЦЕ, 
ДАТУМИ, 

ТЕЛЕФОНСКИ 
БРОЈЕВИ, УЛИЦЕ, 

ШКОЛИЦЕ 

ПРЕПОЗНАЈЕ БРОЈЕВЕ, 
УМЕ ДА БРОЈИ И 

КОРИСТИ У 
СВАКОДНЕВНОЈ 

ПРИЛИЦИ И 

УПОРЕЂУЈЕ 
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ВАСПИТАЊЕ 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 
2 

МАТЕМАТИКА, 
СВЕТ ОКО НАС, 
ЛИК. КУЛТУРА, 

ФИЗИЧКО И 
ЗДРАВСВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ 

ПОСМАТРАЊЕ И 
МЕРЕЊЕ НА 

РАЗЛИЧИТЕ НАЧИНЕ, 

МЕРНИ 
ИНСТРУМЕНТИ, 
ИЛУСТРАЦИЈА, 
ИЗДРЖЉИВОСТ 

ТЕЖИНА, 
ВИСИНА, ДУЖИНА 

УМЕ ДА МЕРИ, 
ПРОЧИТА, ЗАПИШЕ И 

УПОРЕДИ БРОЈЕВЕ НА 
МЕРНИМ 

ИНСТРУМЕНТИМА 

ЛИНИЈЕ 2 

МАТЕМАТИКА, 
ЛИК. КУЛТУРА, 

ФИЗИЧКО И 
ЗДРАВСВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ 

ЦРТАЊЕ 
РАЗЛИЧИТИХ 

ЛИНИЈА И 
РАСПОЗНАВАЊЕ 

ИСТИХ, ПРЕЦИЗНОСТ 
И ПРАЋЕЊЕ 

ЦРТАЊЕ, 
ПРЕЦИЗНОСТ, 

ОПАЖАЊЕ 

УОЧИ И ИМЕНУЈЕ 
ГЕОМЕТРИЈСКЕ 
ОБЛИКЕ, ТЕЛА И 

ФИГУРЕ ИЗ ОКОЛИНЕ, 
ЦРТА СВЕ ВРСТЕ 

ЛИНИЈА 

ЗДРАВЉЕ 3 

СВЕТ ОКО НАС, 
ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ, 

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

ИСХРАНА, БОРАВАК 
У ПРИРОДИ, ПЕСМЕ, 

ПРЕДСТАВЕ 

ОЧУВАЊЕ 
ЗДРАВЉА, 

ФОРМИРАЊЕ 
ЗДРАВИХ НАВИКА 

ОДРЖАВА ЛИЧНУ 
ХИГИЈЕНУ И 

АДЕКВАТНО СЕ 
ХРАНИ И ОДЕВА У 
ЦИЉУ ОЧУВАЊА 

ЗДРАВЉА 

ПРИРОДА 2 

СВЕТ ОКО НАС, 
ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ, 

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА, ЛИК. 

КУЛТУРА, СРП. 
ЈЕЗИК 

БОРАВАК У 
ПРИРОДИ, 

ИЛУСТРАЦИЈА, 
ПЕСМЕ, ТЕКСТОВИ, 

ПОСМАТРАЊЕ 

ЗАПАЖАЊЕ, 
РАЗЛИКОВАЊЕ, 

ОПСТАНАК 

ПОЗИТИВАН ОДНОС 
ПРЕМА ПРИРОДИ, 

ЖИВОТУ И 
СНАЛАЖЕЊЕ У 

ПРИРОДИ 

ВРЕМЕ И 

ПРОСТОР 
2 

СВЕТ ОКО НАС, 
ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ, 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

ВРЕМЕНСКЕ 
ПРИЛИКЕ, 

ПОСМАТРАЊЕ, 

ПЕСМЕ, ПОРЕЂЕЊА 

УОЧАВАЊЕ, 
СНАЛАЖЉИВОСТ, 

ТАЧНОСТ, 

ПРЕЦИЗНОСТ 

НАВИКАВАЊЕ НА 
ТАЧНОСТ, 

ПРЕЦИЗНОСТ, 
ПОШТОВАЊЕ 
ВРЕМЕНА И 

СНАЛАЖЕЊЕ У 
ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 

ПРАВИЛА У 

САОБРАЋАЈУ 
2 

СВЕТ ОКО НАС, 
ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ, 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА, МУЗ. 

КУЛТУРА 

ПРАКТИЧНА 
ПРИМЕНА, 

ПОКАЗИВАЊЕ, 

ПЕСМИЦЕ, 
ИЛУСТРАЦИЈА 

ПОШТОВАЊЕ 
ПРАВИЛА, БРИГА 

О СЕБИ И 
ДРУГИМА 

ПРИМЕЊУЈЕ ПРАВИЛА 
БЕЗБЕДНОГ 

ПОНАШАЊА НА ПУТУ 

ОД КУЋЕ ДО ШКОЛЕ 
ПРИЛИКОМ КРЕТАЊА 

УКУПНО 36     
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                                                             ЛЕПО ПИСАЊЕ 

 
Циљ: Оспособљавање ученика за лепо писање и развој сензибилитета за препознавање писма упоредо са 
развојем моторичких способности, као и усвајање читког и уредног писања. 
 

Први разред 

Оперативни задаци:   
 усвајање правилног повлачења уских и широких, косих, усправних и положених линија   

 развијање способности за обједињавање линуја у слова 

 развијање способности повезивања слова у речи и реченице 

 упућивање ученика у коришћење различитих материјала и подлога за писање 

 оспособљавање ученика за припремање материјала за писање 

 развијање моторичких способности у процесу лепог писања 
 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Писање  20 8 12 

2.  Облици и њихови квалитети  4 2 2 

3.  Односи у видном пољу  4 2 2 

4.  Контраст  4 2 2 

5.  Разне врсте знакова и симбола  4 2 2 

укупно: 36 16 20 
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ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 
Циљпредмета је развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, 
усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну 
средину. 
 

Први разред 

Оперативни задаци 
 Упознавање појма и основних елемената животне средине 

 Уочавање и описивање основних појава и промена у животној средини 

 Уочавање и описивање појава које угрожавају животну средину 

 Развијање одговорног односа према себи и животној средини 

 Развијање радозналости, креативности и истарживачких способности 

 Развијање основних елемената логичког и критичког мишљења 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Шта је животна средина  2 1 1 

2.  
Природне појаве и промене у животној 
средини 

 4 2 2 

3.  Загађивање животне средине  14 7 7 

4.  
Заштита животне средине и заштита 
здравља 

 16 8 8 

укупно: 36 18 18 

 

Други разред 

Оперативни задаци 
 знати појам животна средина и њене елементе; 

 препознавање и описивање најуочљивијих појава и промена у животној средини; 

 стицање знања о појавама које угрожавају животну средину; 

 формирање навика и развијање одговорног односа према себи и животној средини; 

 развијање радозналости, креативности и истраживачких способности; 

 развијање основних елемената логичног и критичног мишљења. 
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Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Животна средина  3 3 0 

2.  
Природне појаве и промене у животној 
средини 

 9 7 2 

3.  Загађивање  животне средине  8 5 3 

4.  
Заштита животне средине и заштита 
здравља 

 16 9 7 

укупно: 36 24 12 

 

Трећи разред 

Оперативни задаци 
 Разумевањепојававезанихзанепосреднуживотнусредину; 

 препознавањенегативнихпојаваучовековомодносупремаживотнојсредини (квалитетводе, ваздуха, 
земљишта, хране, биљногиживотињскогсвета); 

 уочавањеузрочно-последичнихвезауживотнојсредини;  

 уочавањеузрочно-последичнихвезауживотнојсрединиизвођењемједноставнихогледа;  

 васпитавањеученикадачуваиуређујепросторукомеживииучи;  

 стицањенавикаодговорногпонашањапремаживотињама;  

 развијањеинтересовањаиспособностизаактивноупознавањеичувањеживотнесредине;  

 решавањеједноставнихпроблем-ситуација - самосталноиутиму;  

 развијањеправилногставаикритичкогмишљења. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Животна средина  4 2 2 

2.  
Природне појаве и промене у животној 
средини 

 8 4 4 

3.  Загађивање животне средине  14 7 7 

4.  Заштита животне средине  10 4 6 

укупно: 36 17 19 
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Четврти разред 

Оперативни задаци 
 оспособљавање за активно упознавање стања животне средине 

 познавање узрочно-последичних веза у животној средини 

 познавање негативних утицаја човека на животну средину 

 испитивање узрочно-последичних веза у животној средини  извођењем једноставних огледа 

 подстицање одговорног односа према живом свету  

 подстицање одговорног односа за рационално коришћење природних богатстава 

 уочавање различитости у живом свету како услова за опстанак 

 испитивање појава и промена у природи 

 подстицање одговорног,здравог односа према себи 

 оспособљавање за решавање проблемских ситуација,самостално-тимски 

 оспособљавање за доношење правилног ставаи за критичко мишљење 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Животна средина        8       2       6 

2.  Природне појаве и промене у окружрњу        9       4       5 

3.  Заштита животне средине      19       6     13 

укупно: 36 12 14 

 

ОД ИГРАЧКЕ РАЧУНАРА 

Први разред 

Оперативни задаци 
 Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и 

рачунара; 

 развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања; 

 упознавање и руковање играчкама и кућним апаратима и 

 уређајима; 

 упознавање са рачунаром и његовим деловима; 

 развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и рачунара. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Употреба појединих врста материјала  1 1 0 

2.  Упознавање улога појединих 
управљачких делова кућних апарата и 

 1 1 0 
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уређаја 

3.  Саставни делови рачунара  1 1 0 

4.  Радње мишем  3 2 1 

5.  
Правилно укључивање и искључивање 
рачунара 

 1 1 0 

6.  Покретање програма са CD-a  12 5 7 

7.  Елементи графичког радног окружења  1 1 0 

8.  Руковање прозорима и иконама  1 1 0 

9.  Програм за цртање  8 5 3 

10.  Тастатура  2 1 1 

11.  Штампање  2 1 1 

12.  Штампање цртежа  3 0 3 

укупно: 36 29 16 

 

Други разред 

Оперативни задаци 
 Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, уређаја и рачунара; 

 развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања; 

 развијање конструкторских вештина; 

 упознавање и употреба образовних  програма; 

 упознавање једноставног програма за цртање и одговарајуће “алате”; 

 развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата и рачунара у игри и 
свакодневном животу; 

 развијање способности решавања једноставних задатака уз помоћ рачунара. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Саставни делови рачунара  5 3 2 

2.  Windows  5 3 2 

3.  Microsoft Paint (Бојанка)  11 7 4 

4.  WordPad (Писанка)  10 7 3 

5.  Дигитални фотоапарат  5 3 2 

укупно: 36 23 13 
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Трећи разред 

Оперативни задаци 
 Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, уређаја и рачунара; 

 развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања; 

 развијање конструкторских вештина; 

 упознавање и употреба образовних  програма; 

 упознавање једноставног програма за цртање и одговарајуће “алате”; 

 развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата и рачунара у игри и 
свакодневном животу; 

 развијање способности решавања једноставних задатака уз помоћ рачунара. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Правимо, конструишемо  6 3 3 

2.  Играмо игрице  4 2 2 

3.  Компјутерски буквар  3 2 1 

4.  Играмо се и цртамо  7 4 3 

5.  Пиши-бриши  6 3 3 

6.  Рачунамо-рад са калкулатором  4 1 3 

7.  Креирамо, стварамо  6 4 2 

укупно: 36 19 17 

 

Четврти разред 

Оперативни задаци 
 развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата и 

 рачунара у игри и свакодневном животу; 

 развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања; 

 упознавање и употреба једноставних програма за рачунароке игре и образовне програме; 

 развијање способности решавања задатака уз помоћ рачунара; 

 развијање конструкторских вештина; 

 развијање споеобности за тимски рад. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Microsoft Paint  4 0 4 
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2.  Microsoft Word  16 5 11 

3.  Интернет  7 5 2 

4.  Microsoft Power Point  9 4 5 

укупно: 36 14 22 

 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

Циљ предмета јесте  остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз 
непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем 
окружењу. 
 
Задаци 
Усвајањеелементарнихзнањао: 

 разлициизмеђуфолклорногиактуелногокружења, итокроз: 
- упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, песме, пословице); 
- упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке, успаванке, 

разбрајалице итд.); 
- усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима (различити за сваки разред у првом 

циклусу); 

 годишњемциклусу, итокрозпознавање: 
- основних разлика између градског и сеоског начина живота;  
- основних сезонских радова; 
- основних обичајно-обредних радњи везаних за те радове; 
- основних и општих празника; 
- обичајно-обредних радњи везаних за те празнике. 
 

Први разред 

Оперативни задаци 
 Упознавање основних елемената дечјег фолклора (игре и кратке текстуалне форме) 

 Овладавање декоративним елементима главних (најопштијих) фолклорних празника (верских и 
сезонских) везаних за годишњи циклус 

 Стицање елементарних знања о носећим наставним мотивима 
 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Питај своју баку  9 7 2 

2.  Радови и празници  6 5 1 

3.  Од жита до хлеба и пролећно биље  21 12 9 

укупно: 36 24 12 
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Други разред 

Оперативни задаци 
 усвајање елементарних знања о разлици између фолклорног и актуелног окружења, и то кроз: 

 упознавање са основним фолклорним текстовима, 

 упознавање са дечијим фолклором 

 усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима у годишњем циклусу, и то кроз 
познавање: 

 основних разлика између градског и сеоског начина живота, 

 основних сезонских радова, основних обичајно-обреднх радњи везаних за те радове, 

 основних и општих празника, 

 обичајно-обредних радњи везаних за те празнике, 

 усвајање знања о фолклорним празницима, биљкама и хлебовима, 

 познавање разлике између отвореног и затвореног простора, 

 познавање разлике између настањивог и ненастањивог простора, 

 познавање различитих облика становања, 

 елементарно познавање структуре традиционалне куће. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Биљке  9 6 3 

2.  Кућа  18 10 8 

3.  Животиње  9 4 5 

укупно: 36 20 16 

 

Трећи разред 

Оперативни задаци 
 развијање знања о фолклорним празницима, биљкама, хлебовима и кући – дому, 

 познавање разлика између отвореног и затвореног простора (ливада – кућа),  

 упознавање различитих традиционалних заната у окружењу, 

 стицање елементарних знања о појединим традиционалним занатима, 

 упознавање са фолклорним веровањима као пратећим формама традиционалних заната, 

 упознавање карактеристичних обичајно-обредних облика понашања везаних за одређене 
традиционалне занате, 

 упознавање типичних традиционалних заната урбаних и руралних средина, 

 схватање значаја о чувању и неговању традиционалних заната. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Кућа  7 2 5 
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2.  
Фолклорни текстови (бајке, легенде, 
приче, песме, пословице) 

 9 4 5 

3.  Традиционални  занати  11 6 5 

4.  Биљке  6 2 4 

5.  Животиње  3 2 1 

укупно: 36 16 20 

 

Четврти разред 

Оперативни задаци 
 продубљивање знања о фолклорним празницима, биљкама, кући, занатима; 

 стицање елементарних знања о традиционалним облицима транспорта и транспортним средствима и 
њиховом значају за живот људи на селу и у граду; 

 упознавање различитих народних музичких инструмената и њихове улоге у традицијској култури; 

 упознавање са носиоцима народне традиције (усменим, писаним и материјалним); 

 схватање важности чувања и неговања народне традиције. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  
Традиционални облици транспорта  и 
транспортна средства 

 20 15 5 

2.  Народни музички инструменти  9 3 6 

3.  Носиоци народне традиције    7 5 2 

укупно: 36 23 13 
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

V-VIII РАЗРЕД 
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СРПСКИ ЈЕЗИК 

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

 развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 

 основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда 
српског књижевног језика; 

 поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

 упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским 
могућностима српског језика; 

 оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и 
писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, 
саговорника и читаоца); 

 развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

 развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено 
изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 

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

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

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

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

 развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; 
навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно 
овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

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

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

 упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на 
делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења; 

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

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

 подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 

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

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

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

Оперативни задаци 
 Проверавање и систематизовање знања стечених у претходним разредима;  

 овладавање простом реченицом и њеним деловима;  

 појам сложене реченице;  

 увођење ученика у појам променљивости и непроменљивости врста речи;  

 стицање основних знања о именицама, значењима и функцијама падежа;  

 стицање основних знања о именичким заменицама и бројевима;  

 стицање основних знања о глаголима (видовима и функцијама);  

 оспособљавање ученика за уочавање разлике у квантитету акцента;  

 савладавање елемената изражајног читања и казивања текстова, одређених програмом;  

 увођење ученика у тумачење мотива, песничких слика и изражајних средстава у лирској песми;  

 увођење ученика у структуру епског дела, с тежиштем на књижевном лику и облицима приповедања;  

 увођење ученика у тумачење драмског дела, са тежиштем на драмској радњи и лицима;  

 оспособљавање ученика за самостално, планско и економично препричавање, причање, описивање, 
извештавање, те за обједињавање разних облика казивања (према захтевима програма). 

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Kњижевност/лирика СЈ.2.4.5 14 14 0 

2.  Књижевност/епика СЈ.2.4.6 37 33 4 

3.  Књижевност/драма СЈ.2.4.7 6 3 3 

4.  Књижевност/научнопопуларни текстови СЈ.2.4.4 5 5 0 

5.  Језик/граматика СЈ.3.3.6 53 26 27 

6.  Језик/правопис СЈ.2.2.5. 12 6 6 

7.  Језик/ортоепија СЈ.2.1.1 12 1 11 

8.  Језичка култура/писмено изражавање СЈ.2.2.2 20 0 20 

9.  Језичка култура/усмено изражавање  20 0 20 

10.  Остали часови  1 0 1 

укупно: 180 88 92 

 
Језик 

Граматика  
- Проста реченица; 
- Главни (независни) и зависни реченични чланови; 
- Сложена реченица - појам и препознавање ; 
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- Променљиве речи: именице, заменице(именичке заменице), придеви(компарација 
придева,придевски вид), бројеви, глаголи; 

- Придеви-компарација придева, придевски вид 
- Именичке заменице-личне заменице и неличне заменице; 
- Бројеви-појам и употреба; 
- Непроменљиве речи: прилози, предлози, везници, узвици, речце;  
- Промена именица (деклинација); 
- Основна значење и функција падежа; 
- Глаголи – глаголски вид и род. Инфинитив и инфинитивна основа. Презент, презентска основа; радни 

глаголски придев, перфекат, футур први;  
- Уочавање разлике у квантитету акцента (на тексту).  

Правопис  
- Писање придева изведених од именица у чијој се основи налази ј;  
- Писање назива разних организација и њихових тела (органа);  
- Писање заменица у обраћању: Ви; 
- Писање генитива, акузатива, инструментала и локатива именичких одричних заменица; одрична 

речца не уз именице, придеве и глаголе; речца нај у суперлативу;  
- Тачка и запета. Запета уз вокатив и апозицију. Три тачке. Цртица;  
- Навикавање ученика на коришћење правописа (школско издање).  

Ортоепија  
- Правилан изговор гласова: е, р, с, з ; 
- Вежбе у изговарању дугих и кратких акцената; 
- Уочавање разлике у интонацији упитних реченица; 
- Интонација и паузе везане за интерпункцијске знакове: запету, тачку и запету и три тачке.  

 Књижевност  
Лектира  

- Лирика: 
Народна песма: Вила зида град 
Народна песма: Војевао бели Виде, коледо  
Обредне народне календарске песме (избор)  
Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак)  
Јован Јовановић Змај: Песма о песми  
Војислав Илић: Зимско јутро 
Душан Васиљев: Домовина  
Јован Дучић: Поље  
Десанка Максимовић: Покошена ливада 
Стеван Раичковић: Лето на висоравни  
Мирослав Антић: Шашава песма 
Бранко В. Радичевић: Кад мати меси медењаке, Кад отац бије 
Добрица Ерић: Вашар у Тополи (одломак)  

- Епика  
Народна песма: Свети Саво  
Народна песма: Женидба Душанова  
Епске народне песме старијих времена (о Немањићима и Мрњавчевићима) (избор)  
Народне питалице, загонетке и пословице (избор)  
Народна приповетка: Еро с онога свијета  
Народна приповетка: Дјевојка цара надмудрила 
Народне бајке, новеле, шаљиве народне приче и приче о животињама (избор)  
Вук Ст. Караџић: Житије Ајдук - Вељка Петровића (одломак)  
Милован Глишић: Прва бразда  
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Стеван Сремац: Чича Јордан (одломак)  
Бранислав Нушић: Хајдуци 
Иван Цанкар: Десетица  
Бранко Ћопић: Башта сљезове боје (избор приче из циклуса Јутра плавог сљеза)  
Иво Андрић: Мостови  
Гроздана Олујић: Небеска река 
Стеван Раичковић: Мале бајке или Велико двориште (избор)  
Данило Киш: Дечак и пас 
Данијел Дефо: Робинзон Крусо  
Марк Твен: Доживљаји Тома Сојера  
Жил Верн: 20 000 миља под морем (одломак)  

- Драма  
Бранислав Нушић: Кирија  
Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс  
Љубиша Ђокић: Биберче  

- Допунски избор  
Душан Радовић: Антологија српске поезије за децу 
Милован Витезовић: Шешир професора Косте Вујића (одломак)  
Горан Петровић: Пронађи и заокружи (одломак)  
Вида Огњеновић: Путовање у путопис - одломак  
Тиодор Росић: Златна гора 
Л. Н. Толстој: Девојчица и крчаг 
А. П. Чехов: Шала 

- Научнопопуларни и информативни текстови  
Никола Тесла: Моји изуми  
Милутин Миланковић: Успомене, доживљаји, сазнања (избор)  
Павле Софрић Нишевљанин: Главније биље у народном веровању и певању код нас Срба (одељци о 
ружи, босиљку, храсту, липи...)  
Веселин Чајкановић: Студије из српске религије и фолклора (Сунце, Месец, ружа, босиљак...)  
Грчки митови (избор)  
Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу 

Tумaчeњe тeкстa  
- Увoђeњe учeникa у aнaлизу лирских, eпских и дрaмских дeлa: мoтиви и пeсничкe сликe у лирскoj 

пeсми; уoчaвaњe и oбрaзлaгaњe пoступaкa у oбликoвaњу књижeвних ликoвa. Систeмaтскo 
нaвикaвaњe учeникa нa тумaчeњe ликoвa сa вишe стaнoвиштa: eпскo (у aкциjи), чулнo (изглeд), лирскo 
(oсeћaњa), дрaмскo (сукoби), психoлoшкo (мoтивисaњe пoступaкa); сoциoлoшкo (услoви фoрмирaњa и 
испoљaвaњa), eтичкo (прoцeњивaњe стaвoвa и пoступaкa).  

- Уoчaвaњe и тумaчeњe фoрми припoвeдaњa (oбликa излaгaњa) у eпскoм тeксту (нaрaциja, 
дeскрипциja, диjaлoг).  

- Oткривaњe кoмпoзициje eпскoг и дрaмскoг дeлa; увиђaњe и oбрaзлaгaњe знaчajних пojeдинoсти у 
структури дeлa.  

- Oткривaњe jeзичкoстилских срeдстaвa кojимa су oбликoвaнe сликe и изaзвaни умeтнички утисци у 
књижeвнoм дeлу и oбрaзлaгaњe њихoвe умeтничкe функциje. Читaњe и критичкo прoцeњивaњe 
oдлoмaкa из бeлeжaкa o прoчитaнoj лeктири.  

- Усвajaњe oбрaзoвних и вaспитних врeднoсти нaучнoпoпулaрнoг тeкстa.  
- Књижeвнoтeoриjски пojмoви  
- Рaдoм нa тeксту и путeм читaлaчкoг искуствa учeници увиђajу и усвajajу oдрeђeнe књижeвнoтeoриjскe 

пojмoвe.  
Лирикa  

- Лирски субjeкaт (увиђaњe рaзликe измeђу лирскoг субjeктa и пeсникa).  
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- Кoмпoзициja; мoтиви и пeсничкe сликe кao eлeмeнти кoмпoзициje лирскe пeсмe; aнaлитички увид у 
вoдeћи (глaвни) мoтив, умeтничкe пojeдинoсти и пoeнту пeсмe.  

- Врстe стихoвa прeмa брojу слoгoвa у лирскoj пeсми: eкспрeсивнoст, изрaжajнoст, ритмичнoст.  
- Jeзичкoстилскa изрaжajнa срeдствa: eпитeт, oнoмaтoпeja, пoрeђeњe.  
- Врстe aутoрскe и нaрoднe лирскe пeсмe: oписнa (дeскриптивнa) пeсмa, митoлoшкa нaрoднa пeсмa, 

oбрeднa нaрoднa лирикa.  
Eпикa  

- Припoвeдaч (увиђaњe рaзликe измeђу eпскoг припoвeдaчa и писцa).  
- Oблици припoвeдaњa (излaгaњa): oписивaњe, уoчaвaњe и oбрaзлaгaњe oбликa припoвeдaњa у првoм 

и трeћeм лицу; диjaлoг.  
- Фaбулa: eлeмeнти фaбулe; умeтнички пoступци у рaзвиjaњу рaдњe у eпскoм дeлу.  
- Врстe стихoвa прeмa брojу слoгoвa у нaрoднoj eпскoj пeсми: eкспрeсивнoст, изрaжajнoст, ритмичнoст.  
- Кaрaктeризaциja: пojaм и врстe; eтичкa и jeзичкa кaрaктeризaциja ликoвa.  
- Врстe eпских дeлa у стиху и прoзи: eпскa нaрoднa пeсмa, бajкa, нoвeлa, шaљивa нaрoднa причa, причa 

o живoтињaмa.  
Дрaмa  

- Дрaмскa рaдњa (oснoвни пojмoви o рaзвиjaњу дрaмскe рaдњe).  
- Дрaмски диjaлoг (oснoвни пojмoви o диjaлoгу у дрaмскoм дeлу).  
- Чин, пojaвa, лицa у дрaми.  
- Дрaмa и пoзoриштe: дрaмски писaц, глумaц, рeдитeљ, лeктoр, сцeнoгрaф, кoстимoгрaф и глeдaлaц.  
- Дрaмскe врстe: дрaмa зa дeцу, рaдиo и тeлeвизиjскa дрaмa.  

Функциoнaлни пojмoви  
- Учeници сe пoдстичу дa рaзумejу, усвoje и у oдгoвaрajућим гoвoрним и нaстaвним ситуaциjaмa 

примeњуjу слeдeћe функциoнaлнe пojмoвe: свeст, мaштa, дoживљaj, рaспoлoжeњe, eмпaтиja 
(прeнoшeњe у душeвни свeт другoг); стaв, глeдиштe, зaпaжaњe, пoрeђeњe, зaкључaк; узрoк - 
пoслeдицa, глaвнo - спoрeднo, личнo - кoлeктивнo, рeaлнo - фaнтaстичнo; стил, сликoвитoст, 
изрaжajнoст; oдлoмaк, лoкaлизoвaњe; писaц, пeсник, читaлaц; искрeнoст, прaвичнoст, сoлидaрнoст, 
чeститoст, плeмeнитoст, дoсeтљивoст, духoвитoст.  

- Читaњe  
- Увeжбaвaњe читaњa у сeби, дoживљajнoг и истрaживaчкoг читaњa; читaњe с рaзумeвaњeм и сa 

пoстaвљeним зaдaцимa у функциjи истрaживaњa, упoрeђивaњa, дoкумeнтoвaњa, oдaбирaњa примeрa 
и тумaчeњa тeкстa; читaњe с oлoвкoм у руци (писaњe пoдсeтникa зa рaд нa тeксту, припрeмaњe зa 
aнaлизу тeкстa).  

- Пoсeбнo припрeмaњe прoучeнoг тeкстa рaди увeжбaвaњa изрaжajнoг читaњa (тeмaтскa и 
eмoциoнaлнa услoвљeнoст ритмa, тeмпo, пaузирaњe и рeчeнички aкцeнaт). Увeжбaвaњe изрaжajнoг 
читaњa у функциjи убeдљивoг кaзивaњa и рeцитoвaњa. Учeњe нaпaмeт и изрaжajнo кaзивaњe 
oдлoмaкa из eпскe пoeзиje и прoзe и рeцитoвaњe нeкoликo лирских пeсaмa. 

Језичка култура 
- Основни облици усменог и писменог изражавања  
- Препричавање кратких текстова.  
- Причање о догађајима (хронолошки ток радње) и описивање доживљаја - према сачињеном плану. 

Причање о измишљеном догађају на основу дате теме. 
- Описивање: једноставног радног поступка; спољашњег и унутрашњег простора; појединости у 

природи.  
- Портретисање личности из непосредне околине према сачињеном плану.  
- Извештавање; вест; обликовање вести према питањима: ко, шта, када, где, како и зашто.   
- Ортоепске, граматичке, лексичке и стилске вежбе у усменом и писаном изражавању различитих 

садржаја (препричавање, причање, описивање, извештавање и др.).   
- Писмо  
- Осам домаћих писмених задатака и њихова анализа на часу.  
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- Четири школска писмена задатка - по два у сваком полугодишту (један час за израду задатка и два за 
анализу и писање побољшање верзије 

 

Шести разред 

Оперативни задаци 
 увођење ученика у грађење речи;упознавање гласовних алтернација, њихово уочавање у грађењу и 

промени речи; 

 утврђивање знања о значењу и функцији придевских заменица; 

 стицање основних знања о грађењу и значењима глаголских облика ( футур 2, 
имперфекат,плусквамперфекат,императив.потенцијал,трпни глаголски придев и глаголски прилози). 

 Оспособљавање ученика за уочавање разлике између дугих акцената. 

 проширивање знања о сложеној реченици; 

 оспособљавање за уочавање и тумачење узрочно-последичних веза у уметничком тексту, за 
исказивање властитих судова и закључака приликом анализе текста и у разним говорним ситуацијама; 

 развијање способности за уочавање и тумачење емоција, мотива и песничких слика у лирском тексту; 

 постепено упознавање структуре основних облика усменог и писменог изражавањапрема захтевима 
програма. 

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Језик -граматика 
СЈ.3.3.5 
СЈ.3.3.2 
СЈ:3.3.4 

50 30 20 

2.  Књижевност-епика 

СЈ.3.4.1 
СЈ.3.4.2 
СЈ.3.4.3 
СЈ.3.4.6 

30 18 12 

3.  Књижевност-лирика 
СЈ.3.4.5 
СЈ.3.4.4 

20 15 5 

4.  Књижевност-драма 

СЈ.3.4.2 
СЈ.3.4.1 
СЈ.3.4.3 
СЈ.3.4.6 

3 3 0 

5.  Књижевност-научнопуларни текстови СЈ.3.4.2 5 3 2 

6.  Језик-правопис СЈ.3.2.5 4 3 1 

7.  Језик-ортоепија СЈ.2.3.1 2 0 2 

8.  Језичка култура –писмено изражавање СЈ.3.2.1 20 0 20 

9.  Језичка култура –усмено изражавање  10 0 10 

укупно: 144 72 72 
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 Језик 
 Граматика: 

- Обнављање, проверавање и систематизовање знања која се у овом и старијим разредима проширују 
и продубљују, до нивоа њихове примене и аутоматизације у изговору и писању у складу са 
књижевнојезичком нормом и правописом. 

- Информације о грађењу речи слагањем у сложенице. Примери простих и сложених речи насталих 
срастањем двеју или више речи, односно њихових творбених основа (на/писати, па/ро/брод); у 
примерима се спојни вокал (инфикс) -о-, -е-, запажа, али не објашњава; и на гласовне алтернације се 
указује (потписати) ради правилног писања, али се не обрађују. 

- Изведене и неизведене именице. 
- Атрибутска и предикатска функција именица и придева. 
- Самогласници и сугласници; слоготворно р. Подела сугласника по месту изговора и по звучности. 
- Гласовне промене и алтернације – уочавање у грађењу и промени речи: палатализација и 

сибиларизација; непостојано а; промена л у о; једначење сугласника по звучности и по месту 
изговора; јотовање; асимилација и сажимање самогласника; губљење сугласника (на одступања 
указати у примерима). 

- Придевске заменице: разликовање по значењу – присвојне, показне, односно-упитне, неодређене, 
опште, одричне; употреба повратне заменице свој. 

- Грађење и значења глаголских облика: аорист (стилска обележеност); футур II; имперфекат и 
плусквамперфекат; императив; потенцијал; трпни глаголски придев; глаголски прилози. 

- Прости и сложени глаголски облици. 
- Реченица – уочавање границе простих реченица у сложеној и њиховог напоредног и зависног односа. 

Вежбе у исказивању реченичних чланова речју и синтагмом. Уочавање и препознавање везника. 
- Уочавање разлике између дугих акцената. 

Правопис: 
- Проверавање, понављање и увежбавање правописних правила обрађених у претходним разредима 

(писање речце ли уз глаголе); не уз глаголе, именице и придеве; нај; употреба великог слова и др.). 
- Писање имена васионских тела – једночланих и вишечланих. 
- Писање глаголских облика које ученици често погрешно пишу (радни глаголски придев, аорист, 

потенцијал, перфекат, футур I). 
- Интерпункција после узвика. Навикавање ученика на коришћење правописа (школско издање). 

Kњижевност 
Лектира 

- Лирика 
Народна песма: Највећа је жалост за братом 
Породичне народне лирске песме (избор)  
Обичајне народне лирске песме - свадбене (избор)  
Ђура Јакшић: Вече  
Војислав Илић: Свети Сава 
Алекса Шантић: Моја отаџбина 
Милан Ракић: Наслеђе 
Јован Дучић: Село  
Вељко Петровић: Ратар 
Десанка Максимовић: О пореклу 
Мирослав Антић: Плава звезда 
Добрица Ерић: Чудесни свитац 
Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави 
Милован Данојлић: Шљива 
Сергеј Јесењин: Бреза 
Рабиндранат Тагоре: Папирни бродови или једна песма по избору из Градинара 
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- Епика 
Народна песма: Смрт мајке Југовића. 
Епске народне песме о Косовском боју (избор) 
Народна песма: Марко Краљевић укида свадбарину 
Епске народне песме о Марку Краљевићу (избор) 
Народна приповетка: Мала вила 
Бранислав Нушић: Аутобиографија 
Петар Кочић: Јаблан 
Светозар Ћоровић: Богојављенска ноћ (одломак) 
Исидора Секулић: Буре (одломак) 
Иво Андрић: Аска и вук 
Бранко Ћопић: Чудесна справа  
Стеван  Раичковић: Бајка о дечаку и Месецу 
Гроздана Олујић: Златопрста или Седефна ружа (избор) 
Светлана Велмар-Јанковић: Улица Филипа Вишњића (одломак )   
 Вилијем Саројан: Лепо лепог белца 
Антон Павлович Чехов: Вањка 

- Драма 
Коста Трифковић: Избирачица 
Бранислав Нушић: Аналфабета 
Петар Кочић: Јазавац пред судом 

- Допунски избор 
Б. Ћопић: Орлови рано лете 
Данило Киш: Вереници 
Слободан Селенић: Очеви и оци (одломак) 
Владимир Андрић: Пустолов (избор) 
Џек Лондон: Зов дивљине 
Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице 
Хенрик Сјенкјевич: Кроз пустињу и прашуму 
Реј Бредбери: Маслачково вино (избор) 
Ефраим Кишон: Код куће је најгоре (избор) 
Анђела Нанети: Мој дека је био трешња (одломак) 
Ијан Мекјуан: Сањар (избор) 
Са предложеног списка, или слободно, наставник бира најмање три, а највише пет дела за обраду. 

- Научнопопуларни и информативни текстови  
Вук Стефановић Караџић: Живот и обичаји  народа српског (избор) 
Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове (одломак) 
Веселин Чајкановић: Студије из српске религије и фолклора (избор) 
Ева Кири: Марија Кири . 
М. Иљин: Приче о стварима (избор) 
Владимир Хулпах: Легенде о европским градовима (избор) 
Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу. 

Тумачење текста: 
- Тумачење условљености догађаја и ситуација, осећања, сукоба, поступака, нарави и карактерних 

особина ликова – у епским и драмским делима. Упућивање ученика у поткрепљивање властитих 
судова и закључака појединостима из дела, али са становишта целине. Тумачење ликова као у 
претходном разреду. Запажање, коментарисање и процењивање ситуација и поступака, речи и дела, 
физичких и других особина, жеља и могућности, циљева и средстава (њихове складности и 
противречности). 
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- Упућивање ученика у откривање двоструког описивања стварности: верно представљање појмова 
(објективна дескрипција) и маштовито повезивање појава са ставом и осећањем писца (субјективна 
дескрипција). Даље упућивање ученика у тумачење песничких слика изазваних чулним дражима 
(конкретни мотиви), те размишљањем и осећањем (апстрактни мотиви, емоције, рефлексије). 

- Откривање главног осећања и других емоција у лирским песмама. Уочавање мотивске структуре 
песме; начин развијања појединих мотива у песничке слике и њихово здружено функционисање. 

- Развијање навике да се запажања, утисци и закључци доказују подацима из текста и животне 
стварности, да се уметничке вредности истражују с проблемског становишта. Давање припремних 
задатака и упућивање ученика у рад на самосталном упознавању књижевног дела (усмено и писмено 
приказивање дела). Читање и вредновање ученичких бележака о прочитаној лектири. 

Књижевни појмови: 
- Приликом обраде књижевних дела усвајају се и следећи појмови: социјална песма; идеја (порука); 

врсте строфе и рима; композицијске јединице (песничка слика и њени елементи); елементи 
песничког изражавања (хипербола, контраст); психолошка и социолошка карактеризација ликова; 
функција пејзажа; основне одлике аутобиографије; афоризми. 

Функционални појмови: 
- Подстицање ученика да схватају и усвајају функционалне појмове: уопштено, реално, објективно, 

субјективно, изузетно, драматично; нијансе, детаљ, атмосфера, перспектива; мотив; борба мишљења, 
изражавање, доказивање; непосредно, посредно; чежња, наслућивање, сумња, запрепашћење; 
савесност, предострожност, хуманост, достојанство. 

- Читање: 
- Усклађивање читања наглас с природом неуметничког и уметничког текста. Даље упућивање ученика 

на проучавање обрађеног и необрађеног текста ради изражајног читања (условљеност ритма и темпа; 
јачина гласа, паузирање, реченични акценат). Казивање напамет научених различитих врста текстова 
у прози и стиху. Читање и казивање по улогама. 

- Увежбавање читања у себи с прецизним, унапред постављеним задацима (откривање 
композицијских јединица, дијалога у карактеризацији ликова, описа и сличних елемената; налажење 
речи; реченица, правописних знакова и др.). Увежбавање брзог читања у себи с провером 
разумевања прочитаног непознатог текста. 

 Jезичка културa 
Усмено изражавање: 

- Препричавање са истицањем карактеристика лика у тексту, филму, позоришној представи. Изборно 
препричавање: динамичне и статичне појаве у природи (књижевно дело, филм, телевизијска 
емисија). 

- Препричавање са променом гледишта. Уочавање структуре приче грађене ретроспективно. 
- Причање са коришћењем елемената композиционе форме (увод, ток радње, градација, место и обим 

кулминације у излагању, завршетак). Уочавање карактеристика хронолошког и ретроспективног 
причања. Вежбања у хронолошком и ретроспективном причању. 

- Описивање спољашњег и унутрашњег простора (екстеријера и ентеријера) – по заједничком и 
самостално сачињеном плану. Описивање динамичних и статичних појава у природи, прожимање и 
смењивање статичних и динамичких слика и сцена у описивању и приповедању. 

- Портретисање особа из непосредне околине на основу анализе књижевних портрета и портрета 
личности из научно-популарне литературе. 

- Извештавање: кратак извештај о школској акцији, свечаности, друштвеној акцији у селу или граду и 
сл. 

 Писмено изражавање: 
- Стваралачко препричавање текста са променом гледишта. 
- Причање о догађајима и доживљајима са коришћењем елемената композиционе форме – по 

самостално сачињеном плану. 
- Портретисање особе из непосредне околине ученика – по самостално сачињеном плану. 
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- Извештавање: кратак писмени извештај о школској акцији (сакупљање хартије, уређење дворишта). 
- Увежбавање технике у изради писменог састава (избор грађе, њено компоновање, коришћење 

пасуса, обједињавање приповедања и описивања).  
 

Седми разред 

Оперативни задаци 
 систематизација и проширивање знања о врстама речи и граматичким, категоријама променљивих 

речи о значењу и употреби падежа, о врстама глагола 

 систематизација и проширивање знања реченичним члановима, 

 напоредни односи међу реченичним члановима, 

 појам синтагме и састав именичке синтагме, 

 појам актива и пасива, 

 систем независних предикатских реченица, 

 напоредни односи међу независним предикатским реченицама у оквиру  

 комуникативне реченице 

 конгруенција, 

 разликовање кратких акцената и реченични акценат, 

 основни појмови о старословенском језику, 

 осамостаљивање за анализу лирских, епских и драмских дела,  

 усвајање књижевних и функционалних појмова према захтевима програма, 

 излагање (експозиција), опис и приповедање, 

 технички и сугестивни опис, техничко и сугестивно приповедање, 

 рад на некњижевном тексту, 

 информативно читање и упућивање ученика у читање „с оловком у руци” (подвлачење, обележавање, 
записивање). 

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Књижевност/лирика  

СЈ.3.4.6 
СЈ.3.4.1 
СЈ.3.4.3 
СЈ.3.4.4 
СЈ.3.4.5 
СЈ.3.4.7 
СЈ.3.4.2 

19 17 2 

2.  Књижевност/епика  

СЈ.3.4.1 
СЈ.3.4.2 
СЈ.3.4.3 
СЈ.3.4.4 
СЈ.3.4.6 
СЈ.3.4.7 

34 26 8 

3.  Књижевност/драма  

СЈ.3.4.1 
СЈ.3.4.2 
СЈ.3.4.3 
СЈ.3.4.6 
СЈ.3.4.7 

6 3 3 
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4.  
Књижевност-научнопопуларни и 
информативни текстови  

СЈ.3.4.1 
СЈ.3.4.2 
СЈ.3.4.3 

2 2 0 

5.   Језик-граматика  

СЈ.3.3.1 
СЈ.3.3.2 
СЈ.3.3.5 
СЈ.3.3.6 
СЈ.3.3.4 

36 24 12 

6.  Језик-ортоепија СЈ.3.3.3 4 2 2 

7.  Језик-правопис СЈ.3.2.5 7 2 5 

8.  Језичка култура-усмено изражавање  10  10 

9.  Језичка култура-писмено изражавање 

СЈ.3.2.1 
CJ.3.3.7 
CJ.3.3.8 
СЈ.3.2.2 
СЈ.3.2.4 

22  22 

10.  Историја језика 
СЈ.1.3.17 
СЈ.1.3.18 

4 3 1 

укупно: 144 69 75 

 
Језик 

Граматика 
- Врсте речи: променљиве и непроменљиве (систематизација и проширивање постојећих знања); 

подврсте речи. Граматичке категорије променљивих речи (код именица: род; број и падеж; код 
придева: род, број, падеж, вид, степен поређења; код променљивих прилога: степен поређења; код 
глагола: глаголски вид; глаголски облик, лице, број, род, стање, потврдност/одричност. Гласовне 
промене у промени облика речи (нормативна решења). 

- Значења и употребе падежа (систематизација и проширивање постојећих знања). Падежи за 
означавање места завршетка кретања и места налажења. Падежна синонимија. 

- Врсте глагола: безлични (имперсонални) и лични (персонални); прелазни, непрелазни и повратни. 
Безличне реченице. Састав реченице у вези са врстама глагола (обнављање и проширивање);( 
граматички) субјекат, предикат (глаголски и именски), прави и неправи објекат, логички субјекат. 
Прилошке одредбе за место, време, начин, узрок, меру и количину. Реченични чланови исказани 
речју и синтагмом. Напоредни односи међу реченичним члановима – саставни, раставни и супротни.  

- Појам синтагме. Састав именичке синтагме: главна реч и атрибути. Апозиција. Апозитив. 
- Појам актива и пасива. Пасив саграђен са речцом се и пасив саграђен са трпним придевом. 
- Независне предикатске реченице – појам комуникативне функције; подела на обавештајне, упитне, 

заповедне, жељне, узвичне. 
- Комуникативна реченица као синтаксичка јединица састављена од најмање једне независне 

предикатске реченице. Комуникативне реченице састављене од двеју (или више) независних 
предикатских реченица у напоредном односу: саставном (укључујући и закључни), раставном, 
супротном (укључујући и искључни).  

- Конгруенција – основни појмови. Слагање придева и глагола са именицом у реченици. Конгруентне 
категорије придева (род, број, падеж) и глагола (лице, број, евентуално род).  

- Уочавање разлике између кратких акцената. Реченични акценат. 
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- Језик Словена у прапостојбини. Сеобе Словена и стварање словенских језика. Стварање 
старословенског језика: мисија Ћирила и Методија. Примање писмености код Срба. Старословенска 
писма: глагољица и ћирилица. Старословенски споменици са српског тла. 

- Пример старословенског текста и уочавање његових карактеристичних особина.  
Правопис 

- Проверавање, понављање и увежбавање садржаја из претходних разреда различитим облицима 
диктата и других писмених вежби. 

- Интерпункција у сложеној реченици (запета, тачка и запета). 
- Црта. Заграда. Запета у набрајању скраћеница. 
- Навикавање ученика на коришћење правописа (школско издање).  

Ортоепија 
- Проверавање и увежбавање садржаја из претходних разреда (разликовање дугих и кратких акцената, 

дугоузлазних и дугосилазних акцената). Вежбање у изговарању краткоузлазног и краткосилазног 
акцента.  

Књижевност  
Лектира 

- Лирика 
Народна песма: Кујунџија и хитропреља 
Посленичке народне песме (избор)  
Народна песма: Љубавни растанак 
Јован Дучић: Подне 
Милан Ракић: Симонида 
Владислав Петковић Дис: Међу својима 
Сима Пандуровић: Бисерне очи 
Милутин Бојић: Плава гробница 
Десанка Максимовић: Крвава бајка, Стрепња 
Стеван Раичковић: Небо 
Мирослав Антић: Плави чуперак (избор) 
Добрица Ерић: Песник и Месец 
Васко Попа: Манасија 
Иван В. Лалић: Ветар 
Миодраг Павловић:Светогорски дани и ноћи (избор) 
Александар Сергејевич Пушкин: Волео сам вас  

- Епика 
Кратке фолклорне форме (пословице, питалице, загонетке) 
Народна песма: Диоба Јакшића 
Епске народне песме покосовског тематског круга (избор) 
Народна песма: Мали Радојица 
Народна песма: Иво Сенковић и ага од Рибника 
Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима (избор) 
Народна приповетка: Златна јабука и девет пауница 
Свети Сава: Писмо игуману Спиридону 
Свети Сава у књижевности (избор из Савиних списа, народних прича и предања; народне и ауторске 
поезије о Св. Сави) 
Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак) 
Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић (одломак) 
Јанко Веселиновић: Хајдук Станко 
Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира 
Радоје Домановић: Мртво море( одломак) 
Вељко Петровић: Јабука на друму 
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Павле Угринов: Стара породична кућа 
Пеђа Милосављевић: Потера за пејзажима (одломак) 
Иво Андрић: Прича о кмету Симану (одломак) 
Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт 
Антоан де Сент Егзипери: Мали принц 
Ана Франк: Дневник (одломак)  

- Драма 
Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква 
Бранислав Нушић: Власт (одломак) 
Љубомир Симовић: Бој на Косову (одломак)  
Допунски избор 
Борисав Станковић: Наш Божић (одломак) 
Бранко Ћопић: Доживљаји Николетине Бурсаћа 
Иво Андрић: Панорама, Немири (избор) 
Антоније Исаковић: Кашика 
Гроздана Олујић: Звезда у чијим је грудима нешто куцало 
Данило Киш: Ливада у јесен 
Милорад Павић: Руски хрт (одломак) 
Тургењев: Шума и степа 
Алфонс Доде: Писма из моје ветрењаче  
Исак Башевис Сингер: Приповедач Нафтали и његов коњ Сус (одломак) 
Корнелија Функе: Срце од мастила (одломак) 
Са предложеног списка, или слободно, наставник бира најмање три, а највише пет дела за обраду.  

- Научнопопуларни и информативни текстови 
Вук Стефановић Караџић: Живот и обичаји народа српског – Обичаји о различнијем празницима 
Павле Софрић Нишевљанин: Главније биље у веровању Срба (јабука) 
Уметнички и научнопопуларни текстови о природним лепотама и културноисторијским споменицима 
Србије (избор) 
Giorgio Vasari: Портрети великих сликара и архитеката (поглавље о Леонарду да Винчију)  
Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу.  
Са наведеног списка обавезан је избор најмање два дела за обраду.  

Тумачење текста 
- Оспособљавање ученика за што самосталнији приступ књижевном тексту: истраживање одређених 

вредности са становишта уоченог проблема, доказивање утисака и тврдњи, запажања и закључака 
подацима из текста. 

- Тумачење епских дела: уочавање узрочно-последичних веза поетских мотива и њихове функције 
(логичко и естетско условљавање сваке појединости). 

- Уочавање одлика фабуле (миран и динамичан ток радње) и композиције (увод, заплет, врхунац, 
расплет – без књижевнотеоријских дефиниција).Однос сижеа и фабуле. Уоквирена фабула. Увођење 
ученика у потпунију анализу ликова (дијалог, унутрашњи монолог, физичке и карактерне особине, 
поступци), тематике (тематска грађа, главна тема; друге теме), мотива и песничких слика (психичка 
стања, драматичне ситуације, атмосфера, пејзажи). Тумачење идејног слоја текста. 

- Упућивање ученика у друштвено-историјску условљеност уметничког дела и однос писца према 
друштвеној стварности.  

- Анализа лирских дела: упућивање ученика у анализу мотива (међусобни однос и повезивање, 
удруживање у поетске слике). Уочавање међусобне условљености исказаних осећања, поетске слике, 
песничког језика и стила и тумачење песничких порука.  

- Проучавање драмских дела: упућивање ученика у анализу битних одлика драмских дела (дијалог, 
монолог, ремарке, драмска радња, ликови); сличности и разлике у односу на лирска и епска дела.  

- Књижевнотеоријски појмови  
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Лирика 
- Функција мотива у композицији лирске песме. 
- Језичко стилска изражајна средства: симбол, метафора, алегорија; словенска антитеза. 
- Слободни стих. 
- Основне лирске врсте; однос народне и ауторске лирике. Љубавна, елегична и рефлексивна песма. 

Посленичке народне лирске песме. 
- Песма у прози.  

Епика 
- Фабула и сиже. Уоквирена фабула. Статички и динамички мотиви. 
- Композиција и мотивација. Епизода.  
- Идејни слој књижевног текста. Хумор, иронија и сатира у епском делу. 
- Врсте карактеризације књижевног лика.  
- Унутрашњи монолог. 
- Дневник. Легендарне приче. Врсте романа.  

Драма 
- Драмска радња; етапе драмске радње: увод, заплет, врхунац, перипетија, расплет. Драмска ситуација. 
- Дидаскалије (ремарке) у драмском делу. 
- Врсте комедије: комедија карактера и комедија ситуације. 
- Драма у ужем смислу.  

Функционални појмови 
- Подстицати ученика на схватање и усвајање функционалних појмова: естетско, морално, психолошко, 

социјално, елегично, вишезначно, релативно, аналитичко, синтетичко, аргументовано.  
Читање 

- Усавршавање изражајног читања у складу са природом уметничког и неуметничког текста; вођење 
ученика у самосталном припремању за изражајно читање проучавањем обрађеног и необрађеног 
уметничког текста (условљеност ритма и темпа, јачине гласа, логичких и психолошких пауза, 
реченичног акцента).Читање и казивање по улогама. 

Језичка култура 
Основни облици усменог и писменог изражавања 

- Подела текстова (и облика изражавања) према основној сврси: излагање (експозиција), опис 
(дескрипција) и приповедање (нарација) као три од пет главних врста текстова. Технички опис 
(давање објективних обавештења о томе како нешто изгледа) и сугестивни опис (у уметничком делу). 
Техничка нарација (упутства, објашњења како нешто функционише) и сугестивна нарација (у 
уметничком делу). 

- Експозиција: писање обавештења из текућег школског живота; најава догађаја; интервју. 
- Технички и сугестивни опис: описивање неког предмета/објекта из околине, из ентеријера и 

екстеријера (по сопственом избору) – најпре објективно (технички опис), а затим изражавајући 
сопствене утиске (сугестивни опис). Бирање појединости у зависности од сврхе описа. Опис лика из 
околине или књижевног дела – технички или сугестивни опис (по избору), уз вођење рачуна о 
стилским вредностима описивања. 

- Техничка нарација: сачињавање упутства за обављање неког посла (по сопственом избору).  
- Писање честитке, позивнице, захвалнице, и-мејл порука.  
- Препричавање текста са променом редоследа догађаја (ретроспектива) – по самостално сачињеном 

плану. Увежбавање сажетог препричавања уз замењивање граматичког лица (у првом и трећем 
лицу). 

- Причање о стварном или измишљеном догађају уз коришћење приповедања, описивања и дијалога. 
Анализа одабраних текстова у којима преовлађује говор ликова ради бољег схватања дијалога као 
облика казивања, преиначавање управног говора у неуправни.  

Усмена и писмена вежбања 
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- Вежбе на некњижевном тексту: проналажење и издвајање основних информација у тексту. 
Повезивање информација и идеја изнетих у тексту. Извођење закључка заснованог на тексту. 
Проналажење, издвајање и упоређивање информација из два краћа текста или више њих. 

- Сажимање текста. Писање резиме (сажетка). 
- Развијање флексибилне брзине читања у себи у зависности од текста.Увођење ученика у 

информативно читање ради налажења одређених информација (у уџбеницима других предмета, у 
новинским чланцима, у књизи из лектире, у дописима, огласима, обавештењима и сл.) и упућивање 
ученика у читање с оловком у руци (подвлачење, обележавање, записивање и друго). 

- Синтаксичке вежбе: вежбе у употреби различитих падежа (предлошко-падежних конструкција) за 
исто значење (падежна синонимија). Вежбе у употреби одговарајућих падежних облика (с обзиром на 
различите дијалекатске основе). Отклањање грешака у конгруенцији. 

- Лексичке вежбе: исказивање особина предмета (у оквиру описивања), односно исказивање радњи (у 
оквиру приповедања) одговарајућим придевима и прилозима, односно глаголима. Коришћење 
стилски неутралних и експресивних речи. Коришћење речника српског језика. 

- Читање и разумевање нелинеарних елемената текста: легенде, табеле.  
- Осам домаћих писмених задатака и њихова анализа на часу. 
- Четири школска писмена задатка, писана ћирилицом (један час за израду и два часа за анализу 

задатака и писање побољшане верзије састава). 
 

Осми разред 

Оперативни задаци 
 Даље овладавање знањима из граматике, стилистике, лексикологије, историје књижевног језика, 

дијалектологије; 

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

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

 развијање критичког односа према језику и садржини текстова из свакодневног живота; развијање 
осетљивости на манипулацију језиком (нарочито у виду бирократског језика и језика реклама); 

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

 систематизација знања о књижевнотеоријским појмовима; 

 овладавање расправом као обликом усменог и писаног изражавања; 

 обнављање  и систематизовање знања из свих подручја. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Књижевност - епика 

CJ.3.4.1 
СЈ.3.4.2 
СЈ.3.4.3 
СЈ.3.4.4 
СЈ.3.4.6 
СЈ.3.4.7 

26 15 11 

2.  Књижевност - лирика 

CJ.3.4.1 
СЈ.3.4.2 
СЈ.3.4.3 
СЈ.3.4.4 

17 10 7 
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СЈ.3.4.5 
СЈ.3.4.6 
СЈ.3.4.7 

3.  Књижевност - драма 

CJ.3.4.1 
СЈ.3.4.2 
СЈ.3.4.3 
СЈ.3.4.6 
СЈ.3.4.7 

6 5 1 

4.  
Књижевност - научнопопуларни и 
информативни текстови; избор 

CJ.3.4.1 
СЈ.3.4.2 
СЈ.3.4.3 
СЈ.3.4.6 
СЈ.3.4.7 

4 4 0 

5.  Језик - граматика 

СЈ.3.3.1 
СЈ.3.3.2 
СЈ.3.3.4 
СЈ.3.3.5 

СЈ.3.3.6 

34 16 18 

6.  Језик - правопис 
СЈ.3.2.5 

 
6 2 4 

7.  Језик - ортоепија СЈ.3.3.5 4 1 3 

8.  Језичка култура – писмено изражавање  

СЈ.3.1.1 
СЈ.3.1.2 
СЈ.3.1.3 
СЈ.3.2.1 
СЈ.3.2.2 
СЈ.3.2.3 
СЈ.3.2.4 
СЈ.3.1.4 

23 3 20 

9.  Језичка култура – усмено изражавање   12 0 12 

10.  Историја језика 
СЈ.1.3.19 
СЈ.1.3.20 
СЈ.1.3.21 

4 3 1 

укупно: 136 64 72 

 
Jeзик 

Грaмaтикa 
- Српски jeзик мeђу другим слoвeнским jeзицимa. Диjaлeкти српскoг jeзикa (oснoвни пoдaци). Нaрoдни 

jeзик (jeзик кao скуп диjaлeкaтa) и књижeвни jeзик. Пojaм нoрмирaњa. 
- Рaзвoj српскoг књижeвнoг jeзикa: српскoслoвeнски, рускoслoвeнски, слaвeнoсрпски, Вукoвa рeфoрмa 

jeзикa, писмa и прaвoписa, књижeвни jeзик Србa oд Вукa дo дaнaс (oснoвни пoдaци). Рaзвoj лeксикe 
српскoг jeзикa (oснoвни пoдaци). 

- Jeзици нaциoнaлних мaњинa (oснoвни пoдaци). 
- Jeзик свaкoднeвнe кoмуникaциje - гoвoрeни и писaни. Глaвнe oсoбинe типичнoг гoвoрeнoг jeзикa: 

oслaњaњe нa кoнтeкст и гoвoрну ситуaциjу; функциja гeстoвa и мимикe; крaткe, eлиптичнe и 
нeдoвршeнe рeчeницe, eмoциoнaлнoст, нeфoрмaлнoст. Глaвнe oсoбинe типичнoг писaнoг jeзикa у 
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jaвнoj кoмуникaциjи: eксплицитнoст, пoтпунoст рeчeницa, интeлeктуaлнoст, фoрмaлнoст. Фoкусирaњe 
рeчeничних члaнoвa пoмoћу рeчeничнoг aкцeнтa (у гoвoрeнoм jeзику) и пoмoћу рeдa рeчи (у писaнoм 
jeзику). Глaвнe oсoбинe писaних стилoвa jaвнe кoмуникaциje - публицистичкoг, нaучнoг, 
aдминистрaтивнoг. 

- Синтaгмe - придeвскe, прилoшкe, глaгoлскe. 
- Зaвиснe прeдикaтскe рeчeницe: oбeлeжja (зaвисни вeзници, вeзнички спojeви и др.); врстe: изричнe 

(изричнe у ужeм смислу и зaвиснoупитнe), oднoснe, мeснe, врeмeнскe, узрoчнe, услoвнe, дoпуснe, 
нaмeрнe, пoслeдичнe и пoрeдбeнe; кoнституeнтскa функциja у oквиру вишe рeчeницe (нeзaвиснe или 
зaвиснe) или синтaгмe. Интeрпункциja у вeзи сa зaвисним рeчeницaмa. Нaпoрeдни oднoси мeђу 
зaвисним рeчeницaмa (сaстaвни, рaстaвни, супрoтни). 

- Искaзивaњe рeчeничних члaнoвa зaвиснoм рeчeницoм и прeдлoшкo-пaдeжнoм кoнструкциjoм. 
Изрaжaвaњe пoмoћу глaгoлa (Oчeкивaли су дa aвиoн пoлeти; Aвиoн je пoлeтeo иaкo je билa мaглa) и 
глaгoлских имeницa (Oчeкивaли су пoлeтaњe aвиoнa; Aвиoн je пoлeтeo упркoс мaгли). Прeимућствa 
имeничкoг нaчинa изрaжaвaњa (у нeким случajeвимa oнo je прeцизниje и eкoнoмичниje) и њeнe мaнe 
(сликoвитoст сe губи, a рeчeницa тeжe прaти). 

- Oснoвнe функциje и знaчeњa глaгoлских oбликa (oбнaвљaњe и прoширивaњe знaњe). Упoтрeбa 
глaгoлских oбликa у припoвeдaњу. 

- Грaђeњe рeчи - oбнaвљaњe; кoмбинoвaнo грaђeњe, грaђeњe прeтвaрaњeм. Глaсoвнe прoмeнe у вeзи 
сa грaђeњeм рeчи (сaмo скрeтaњe пaжњe нa нoрмaтивнa рeшeњa). 

- Jeднoзнaчнe и вишeзнaчнe рeчи; хoмoнимиja. Прикaзивaњe пoлисeмиje и хoмoнимиje у вeликим 
jeднojeзичним рeчницимa. Meтaфoрa и мeтoнимиja кao нaчини дa рeч стeкнe нoвa знaчeњa (крилo 
(птицe) → крилo згрaдe - мeтaфoрa; Moja шкoлa je близу → Цeлa шкoлa идe нa излeт - мeтoнимиja). 

- Глaвнa прaвилa стaндaрднe aкцeнaтскe нoрмe и систeмaтизoвaњe знaњa o aкцeнтимa из прeтхoдних 
рaзрeдa. 

- Oбнaвљaњe и систeмaтизoвaњe грaдивa из прeтхoдних рaзрeдa рaди припрeмe зa зaвршни испит. 
Oртoeпиja 

- Прoвeрaвaњe прaвилнoг изгoвoрa сaмoглaсникa и суглaсникa. Интoнaциja прoстe и слoжeнe 
рeчeницe. Вaрирaњe интeнзитeтa, тeмпa и пaузa у гoвoру и у тeкстoвимa рaзличитoг сaдржaja. 

Прaвoпис 
- Прилaгoђeнo писaњe имeнa из стрaних jeзикa. Писaњe пoлуслoжeницa. 
- Гeнитивни знaк. 
- Систeмaтизoвaњe сaдржaja из прaвoписa: упoтрeбa вeликoг слoвa, интeрпункциja, спojeнo и 

рaстaвљeнo писaњe рeчи; писaњe скрaћeницa; рaстaвљaњe рeчи нa крajу рeдa. 
Књижeвнoст 

Лeктирa 
- Лирикa 

Нaрoднa пeсмa: Српскa дjeвojкa  
Љубaвнe нaрoднe лирскe пeсмe (избoр) 
Ђурa Jaкшић: Oтaџбинa  
Joвaн Joвaнoвић Змaj: Ђулићи (избoр), Свeтли грoбoви  
Фрaнчeскo Пeтрaркa: Кaнцoниjeр (ЛXИ сoнeт) 
Дeсaнкa Maксимoвић: Прoлeтњa пeсмa или Oпoмeнa 
Mилoш Црњaнски: Лaмeнт нaд Бeoгрaдoм (oдлoмaк) 
Вaскo Пoпa: Oчиjу твojих дa ниje  
Oскaр Дaвичo: Србиja  
Сeргej Jeсeњин: Писмo мajци  
Рajнeр Maриja Рилкe: Љубaвнa пeсмa 
Избoр из сaврeмeнe српскe пoeзиje 

- Eпикa 
Нaрoднa eпскo-лирскa пeсмa: Жeнидбa Mилићa бaрjaктaрa 
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Нaрoднe eпскo-лирскe пeсмe (избoр) 
Нaрoднa пeсмa: Пoчeтaк бунe прoтив дaхиja  
Нaрoднe eпскe пeсмe нoвиjих врeмeнa (тeмaтски круг o oслoбoђeњу Србиje и Црнe Гoрe) 
Вук Стeфaнoвић Кaрaџић: Српски рjeчник (избoр); O нaрoдним пeвaчимa  
Нaрoднa припoвeткa: Нeмушти jeзик или Усуд 
Teoдoсиje: Житиje свeтoг Сaвe (oдлoмaк) 
Прoтa Maтeja Нeнaдoвић: Meмoaри (oдлoмaк) 
Пeтaр Пeтрoвић Њeгoш: Гoрски виjeнaц (избoр крaтких oдлoмaкa) 
Љубoмир Нeнaдoвић: Писмa из Итaлиje (oдлoмци) 
Симo Maтaвуљ: Пилипeндa  
Лaзa Лaзaрeвић: Свe ћe тo нaрoд пoзлaтити  
Пeтaр Кoчић: Крoз мeћaву  
Mилoш Црњaнски: Сeoбe И (oдлoмaк) 
Ивo Aндрић: Moст нa Жeпи, избoр припoвeдaкa o дeци 
Дoбрицa Ћoсић: Дeoбe (oдлoмaк) 
Исидoрa Сeкулић: Цaрскo дoстojaнствo jeзикa (oдлoмaк) или eсej пo избoру 
Избoр из сaврeмeнe српскe прoзe 

- Дрaмa 
Брaнислaв Нушић: Сумњивo лицe  
Дaнилo Киш: Нoћ и мaглa  
Виљeм Шeкспир: Рoмeo и Jулиja  
Moлиjeр: Грaђaнин плeмић (oдлoмaк) 
Дoпунски избoр 
Бoрисaв Стaнкoвић: Увeлa ружa  
Рaсткo Пeтрoвић: Aфрикa (oдлoмци) 
Грoздaнa Oлуjић: Глaсaм зa љубaв  
Mилoрaд Пaвић: Прeдeo сликaн чajeм (oдлoмaк o путoвaњу Aтaнaсиja Свилaрa нa Свeту гoру) 
Maтиja Бeћкoвић: Причa o Свeтoм Сaви  
Душaн Кoвaчeвић: Кo тo тaмo пeвa  
Бoрислaв Mихajлoвић: Бaнoвић Стрaхињa  
Избoр из aнтoлoгиja српскe љубaвнe лирикe 
Рoбeрт Грeвс: Злaтнo рунo (oдлoмци) 
Џoн Сeлинџeр: Лoвaц у житу  
Дejвид Гибинс: Aтлaнтидa  
Eрнeст Хeмингвej: Стaрaц и мoрe  
Сa прeдлoжeнoг спискa, или слoбoднo, нaстaвник бирa нajмaњe три, a нajвишe пeт дeлa зa oбрaду. 

- Нaучнoпoпулaрни и инфoрмaтивни тeкстoви 
Пeтaр Влaхoвић: Србиja - зeмљa, људи, живoт, oбичajи (избoр) 
Mиoдрaг Пoпoвић: Вук Стeфaнoвић Кaрaџић (oдлoмци) 
Eвa Кири: Maриja Кири (oдлoмaк) 
Ш. Кулишић, Ж. Пeтрoвић, Н. Пaнтeлић: Српски митoлoшки рeчник (избoр) 
Д. Срejoвић, A. Цeрмaнoвић: Рeчник грчкe и римскe митoлoгиje (избoр) 
Mилe Нeдeљкoвић: Гoдишњи oбичajи у Србa (избoр) 
Дрaгoмир Aнтoнић: Oбичajни бoнтoн (избoр) 
Jaсминкa Пeтрoвић: Бoнтoн (или oдлoмци из oвaквe књигe нeкoг другoг aутoрa) 
Избoр из књигa, eнциклoпeдиja и чaсoписa зa дeцу и oмлaдину. 
Сa нaвeдeнoг спискa, oбaвeзaн je избoр нajмaњe три дeлa зa oбрaду. 

Tумaчeњe тeкстa 
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- Oспoсoбљaвaњe учeникa зa сaмoстaлну aнaлизу књижeвнoумeтничкoг дeлa (лирскa и eпскa пeсмa, 
лирскo-eпскa пeсмa, припoвeткa, рoмaн, дрaмa и књижeвнoнaучнe врстe) уз пoмoћ рaзвиjeнoг плaнa 
и тeзa. Прoцeњивaњe идejнo-eстeтских, jeзичкo-стилских и других врeднoсти умeтничкoг дeлa. 

- Стицaњe пoуздaнoг критeриjумa зa избoр, aнaлизу и прoцeну књижeвнoг тeкстa. Упућивaњe учeникa у 
кoришћeњe oдaбрaнe и приступaчнe литeрaтурe o дeлимa и писцимa. Пoдстицaњe и рaзвиjaњe 
критичкoг oднoсa у прoблeмскoм приступу дeлу и писцу. 

- Систeмaтизoвaњe знaњa o нaрoднoj и aутoрскoj књижeвнoсти (нa примeримa из лeктирe). 
Књижeвнoтeoриjски пojмoви  

- Лирикa 
- Стилскa срeдствa: мeтoнимиja, рeфрeн, aнтитeзa, aсoнaнцa и aлитeрaциja. 
- Лирскe врстe: љубaвнa нaрoднa лирикa; љубaвнa нaрoднa и aутoрскa пeсмa. 
- Сoнeт. 
- Eпикa 
- Eпскo-лирскe врстe: пoeмa, бaлaдa, рoмaнсa. 
- Спeв. 
- Путoпис. Meмoaри. 
- Eсej. 
- Дрaмa 
- Tрaгeдиja. Tрaгичнo (пojaм). 
- Прoтaгoнист и aнтaгoнист. 
- Рaзрeшeњe сукoбa. Кaтaрзa. 
- Сцeнски знaкoви. Рeжиja. 
- Teлeвизиjскa дрaмa. 
- Систeмaтизaциje књижeвнoтeoриjских пojмoвa 
- Систeмaтизaциja књижeвних рoдoвa и врстa у нaрoднoj и aутoрскoj књижeвнoсти. 
- Систeмaтизaциja oбликa кaзивaњa (фoрми припoвeдaњa) у књижeвнoумeтничким тeкстoвимa: 

нaрaциja (припoвeдaњe у 1. и 3. лицу); хрoнoлoшкo и рeтрoспeктивнo припoвeдaњe; дeскрипциja 
(пoртрeт, пejзaж, пojaм eнтeриjeрa и eкстeриjeрa), нaрaтивнa дeскрипциja; диjaлoг; мoнoлoг, 
унутрaшњи мoнoлoг. 

- Jeзичкoстилскa изрaжajнa срeдствa (систeмaтизaциja). 
- Структурa умeтничкoг тeкстa (кoмпoзициja, oднoс фaбулe и сижea, дрaмски eлeмeнти: eкспoзициja, 

зaплeт, кулминaциja, пeрипeтиja, рaсплeт). 
- Врстe кaрaктeризaциje (сoциoлoшкa, психoлoшкa, jeзичкa ...). 
- Moтиви: динaмички, стaтички, нaрaтивни, oписни, интeрнaциoнaлни...). 

Функциoнaлни пojмoви 
- Пoдстицaњe учeникa нa схвaтaњe и усвajaњe функциoнaлних пojмoвa:  
- рoмaнтичaрскo, рoмaнтичнo, рeaлистичнo, рeaлнo; 
- дoкумeнтoвaнo, рaциoнaлнo, тeзa, чињeницa; 
- eтичкo, eстeтскo; 
- рeфлeксиja, мeмoриja; 
- крeaтивнo, дoживљajнo, сугeстивнo, плaстичнo; 
- aпсурд, прoвoкaциja, прoтивурeчнoст, дoслeднoст; 
- сaмoкритичнoст, сaмoинициjaтивa; 
- aгрeсивнoст, сeбичнoст (eгoизaм), лицeмeрje, oпoртунизaм; 
- нeзaвиснo, сaмoстaлнo, зaвиснo, зaвиднo. 

Читaњe 
- Усaвршaвaњe изрaжajнoг читaњa (сa зaхтeвимa кao у прeтхoдним рaзрeдимa). Рaзвиjaњe личнoг тoнa 

при читaњу и кaзивaњу нaпaмeт нaучeних прoзних и пoeтских цeлинa. 
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- Вeжбaњe у "лeтимичнoм" читaњу пoзнaтoг тeкстa, рaди нaлaжeњa oдрeђeних инфoрмaциja и увoђeњa 
учeникa у "лeтимичнo" читaњe нeпoзнaтoг тeкстa, дa би утврдили дa ли их тeкст интeрeсуje и дa ли ћe 
гa читaти у цeлини (нoвински члaнaк, нeпoзнaтa књигa и сл.). 

Jeзичкa културa 
Oснoвни oблици усмeнoг и писмeнoг изрaжaвaњa 

Причaњe o дoживљajу сa eфeктним пoчeткoм и зaвршeткoм. 
Интeрпрeтaтивнo прeпричaвaњe књижeвнoумeтничкoг тeкстa. 
Рaспрaвa (aргумeнтaтивни тeкст) и прoпaгaндни тeкст. Oбjeктивнo и пристрaснo прикaзивaњe чињeницa. 
Рeклaмe кao врстa прoпaгaндних тeкстoвa. Jeзичкe oсoбинe рeклaмa. Maнипулaтивнoст рeклaмa. 
Пoпуњaвaњe рaзличитих oбрaзaцa. 
Рeпoртaжa кao нoвинaрски жaнр. 

Усмeнa и писмeнa вeжбaњa 
- Вeжбaњa у причaњу o дoживљajимa (сa eфeктним пoчeткoм и зaвршeткoм). 
- Вeжбaњa у интeрпрeтaтивнoм прeпричaвaњу књижeвнoумeтничких тeкстoвa. 
- Вeжбe нa aргумeнтaтивнoм тeксту: сaжимaњe тeкстa, писaњe рeзимea, прoнaлaжeњe кључних рeчи у 

тeксту. Рaзликoвaњe стaвa aутoрa oд других стaвoвa изнeсeних у тeксту. Издвajaњe из тeкстa 
aргумeнaтa у прилoг нeкoj тeзи (стaву) и aргумeнaтa прoтив њe; извoђeњe зaкључaкa зaснoвaних нa 
тeксту. Дaвaњe нaслoвa тeксту и пoднaслoвa дeлoвимa тeкстa. 

- Усмeнe и писaнe рaспрaвe нa зaдaтe aктуeлнe тeмe из сaврeмeнoг живoтa. 
- Критички прикaз нoвe књигe, филмa, рaдиjскe, тeлeвизиjскe eмисиje и кoнцeртa. 
- Синтaксичкe вeжбe: изрaжaвaњe пoмoћу зaвисних рeчeницa и пoмoћу срeдстaвa рeчeничнe 

кoндeнзaциje (глaгoлски прилoзи, глaгoлскe имeницe: Дoк сe врaћao кући, рaзмишљao je o свeму - 
Врaћajући сe кући...; Oбрaдoвao их je тимe штo je пристao - Oбрaдoвao их je свojим пристaнкoм). 
Зaмeнa глaгoлимa нeумeснo упoтрeбљeних глaгoлских имeницa. 

- Прeпoзнaвaњe бирoкрaтскoг jeзикa кao oбликa мaнипулaциje људимa пoмoћу jeзикa (дa би сe 
прикрилa инфoрмaциja, истaклa сoпствeнa учeнoст, ублaжилe нeприjaтнe чињeницe). "Прeвoђeњe" сa 
бирoкрaтскoг нa oбичaн jeзик. 

- Лeксичкe вeжбe: приклaднa упoтрeбa aпстрaктних рeчи и рeчи из интeлeктуaлнoг рeчникa рaди 
прeцизнoг и eфикaснoг изрaжaвaњa тoкoм рaспрaвe. Упoтрeбa сликoвитих рeчи рaди eфeктнoг 
изрaжaвaњa у рeпoртaжи. Кoришћeњe рeчникa српскoг jeзикa. 

- Кoришћeњe индeксoм, пojмoвникoм и библиoгрaфиjoм. 
- Читaњe и рaзумeвaњe нeлинeaрних eлeмeнaтa тeкстa: диjaгрaми, грaфикoни. 
- Лeтимичнo читaњe (рaди брзoг прoнaлaжeњa вaжних инфoрмaциja). 
- Oртoeпскe вeжбe: увeжбaвaњe прaвилнoг изгoвoрa сaмoглaсникa и суглaсникa, рeчeничнoг (лoгичкoг) 

aкцeнтa. Прoвeрaвaњe стeпeнa усвojeнoсти српскoг књижeвнoг aкцeнтa и oргaнизoвaњe aкцeнaтских 
вeжби. Кoришћeњe рeчникa с aкцeнтoвaним рeчимa. Прaвилaн изгoвoр иjeкaвскoг рeфлeксa дугoг jaтa 
(иje) и прeнoшeњe aкцeнтa нa прoклитику у изрaжajнoм читaњу књижeвних тeкстoвa (пoсeбнo у вeзи с 
диjaлeкaтскoм oснoвoм). 

- Oсaм дoмaћих писaних зaдaтaкa и њихoвa aнaлизa нa чaсу. 
- Чeтири шкoлскa писмeнa зaдaткa (jeдaн чaс je зa изрaду и двa зa aнaлизу зaдaтaкa и писaњe 

пoбoљшaнe вeрзиje сaстaвa). 
 

СТРАНИ ЈЕЗИК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују 
овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног језика.  
Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних 
способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа 
према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање 
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различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању 
страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног 
језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из 
других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који 
учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика.  
 

Општи стандарди  
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и 
културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и 
отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 
 

Задаци на нивоу језичких вештина  
 Разумевање говора: ученик треба да разуме усмену поруку исказану савременим језиком, без 

непотребних лексичких и синтаксичких тешкоћа, и не дужу од две до три минуте; и то на нивоу 
глобалног разумевања (основно обавештење из поруке), на нивоу селективног разумевања 
(проналажење тражене информације) и разумевања имплицитног садржаја (интонације поруке, 
односно намере говорника). Разумевање треба да се односи на различите врсте усмених порука 
(приповедање, разговор, информативни билтен), а ученик треба да буде способан да идентификује 
различите врсте исказа (изјавне, упитне и заповедне), да уочи кључне речи и експресивне елементе 
исказа, да уочи одредбе за исказивање различитих, програмом предвиђених односа (време, место, 
узрок, последица, начин, итд.), да реконструише непознато на основу контекста и да запамти кључне 
елементе поруке.  

 Усмено изражавање: ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде 
оспособљен да савременим језиком, примереним свакодневној комуникацији, искаже једноставну 
усмену поруку, да буде у стању да учествује у једноставном разговору, да једноставно и јасно исприча 
лични доживљај, садржај разговора или наративног текста. 

 Разумевање писаног текста: ученик треба да прочита и разуме једноставне поруке, знакове, 
информације, да разуме, глобално, селективно и на нивоу имплицитног, једноставније аутентичне или 
адаптиране аутентичне текстове писане савременим језиком, у вези са свакодневним ситуацијама и из 
домена његовог интересовања. 

 Писано изражавање: ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде способан да 
напише своје личне податке, да напише честитку, разгледницу, једноставну поруку и краће 
неформално писмо, да опише неки доживљај и место у којем живи, да напише нешто о себи и својим 
интересовањима, да напише кратак резиме о ономе што је чуо, видео или прочитао и изнесе лични 
став (допадање, недопадање, слагање, неслагање и друго).  

 Развијање социокултурне компетенције: поред сазнања о основним чињеницама везаним за историју, 
географију, културу и уметност земаља чији језик учи, ученик треба да стекне увид, у оквиру поља свог 
интересовања и искуства, у сличности и разлике у навикама (вербална и невербална комуникација), 
обичајима, менталитету и институцијама између наше земље и земаља чији језик учи. 

 

Пети разред 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 
Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и усложњавају. Истовремено се 
континуирано примењују и оперативни задаци из претходних разреда.  

Разумевање говора-ученик треба да:  
- разуме краће дијалоге (до 7 реплика / питања и одговора), приче и песме о темама предвиђеним 

наставним програмом , које чује уживо, или са аудио-визуелних записа;  
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- разуме општи садржај и издвоји кључне информације из краћих и прилагођених текстова после 2-3 
слушања;  

- разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и са 
активностима на часу (позив на игру или неку групну активност, заповест, упутство, догађај из 
непосредне прошлости, планови за блиску будућност, свакодневне активности, жеље и избори, итд.).  

- Разумевање писаног текста  
- Ученик треба да:  
- разуме краће текстове (до 80 речи), који садрже велики проценат познатих језичких елемената, 

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

- разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипове,ТВ програм, распоред 
часова, биоскопски програм, ред вожње, информације на јавним местима итд.) користећи језичке 
елементе предвиђене наставним програмом.  

Усмено изражавањ-ученик треба да:  
- усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером и са степеном 

формалности говорне ситуације;  
- поред информација о себи и свом окружењу описује у неколико реченица познату радњу или 

ситуацију у садашњости, прошлости и будућности, користећи познате језичке елементе (лексику и 
морфосинтаксичке структуре);  

- препричава и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и усмених текстова 
на теме предвиђене наставним програмом, користећи познате језичке елементе (лексику и 
морфосинтаксичке структуре);  

- у неколико реченица даје своје мишљење и изражава ставове (допадање, недопадање, итд.), 
користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре).  

Интеракција-ученик треба да:  
- у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе у вези с 

контекстом учионице, као и о свим осталим темама предвиђеним наставним програмом (укључујући 
и размену мишљења и ставова према стварима, појавама, користећи познате морфосинтаксичке 
структуре и лексику);  

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

Писмено изражавање- ученик треба да:  
- пише реченице и краће текстове (до 50 речи) чију кохерентност и кохезију постиже користећи познате 

језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или визуелним подстицајем;  
- издваја кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или прочитао;  
- користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље личне поруке, 

честитке, користи електронску пошту, и сл.).  
Доживљај и разумевање књижевног текста  

- Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту (песма, скраћена 
верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства изражавања (цртежи, 
моделирање, глума).  

Знања о језику и стратегије учења -Ученик треба да:  
(Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке 
структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији.) 
- препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом;  
- поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине;  
- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости);  
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима;  
- уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који учи;  
- разуме значај употребе интернационализама;  
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- примењује компезационе стратегије и то тако што:  
1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме;  
2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна 
(друга, наставника, итд);  
3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и поднаслове у 
писаним текстовима;  
4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим текстовима; 
илустрације и други визуелни елементи у писменим текстовима);  
5. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у матерњем језику;  
6. тражи значење у речнику;  
7. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате (нпр. аутомобил уместо 
возило);  
8. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / мимиком;  
9. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења 
(генерализација, индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер)  

 

Садржај програма 
Теме и ситуације по доменима употребе језика: 

 Приватно-заједничке активности и интересовања у школи и ван ње (изласци, договори, преузимање 
одговорности у договореној ситуацији); договор и узајамно поштовање међу члановима породице; 
приватне прославе (рођендан, годишњице и др.); припрема, планирање, организација, подела 
послова; обавезе у кући, уређење простора у којем се живи, промене у сопственом кутку (постери, 
нове боје...). 

 Јавно-развијање позитивног односа према животној средини и другим живим бићима; традиција и 
обичаји у културама земаља чији се језик учи (карневал...); оброци (сличности и разлике са исхраном у 
земљама чији се језик учи); стамбена насеља – како станујемо (блок, насеље, кућа ....); типични 
квартови у великим градовима (у земљама чији се језик учи); куповина одеће (величина, боје, мода, 
стилови и трендови);  развијање критичког става према негативним елементима вршњачке културе 
(нетолеранција, агресивно понашање итд.). 

 Образовно-тематске целине и повезаност садржаја са другим предметима;  сналажење у 
библиотеци/медиотеци; употреба информација из медија. 

 

Р. бр. 
наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   
по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  
Заједничке активности и интересовања у 
школи и ван ње 

 12 2 10 

2.  Животна средина  11 5 6 

3.  
Планирање,организација и подела 
активности 

 
2 0 2 

4.  

Развијање позитивног односа према 
животној средини и другим  

Живим бићима 

 

11 3 9 

5.  Изласци и забава  11 5 6 

6.  Живот људи у прошлости  14 6 8 
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Грaмaтички сaдржajи сa примeримa 
Сви грaмaтички сaдржajи увoдe сe сa штo мaњe грaмaтичких oбjaшњeњa oсим укoликo учeници нa њимa 
нe инсистирajу, a њихoвo пoзнaвaњe сe eвaлуирa и oцeњуje нa oснoву упoтрeбe у oдгoвaрajућeм 
кoмуникaтивнoм кoнтeксту, бeз инсистирaњa нa eксплицитнoм пoзнaвaњу грaмaтичких прaвилa.  
Учeници трeбa дa рaзумejу и кoристe:  

Имeницe - рeцeптивнo и прoдуктивнo (бeз грaмaтичких oбjaшњeњa укoликo учeници нa њимa нe 
инсистирajу)  

- Брojивe и нeбрojивe имeницe: rain, water, season, year 
- Mнoжинa имeницa нa -y, -f , - fe: body, bookshelf, wife. 
- Нeпрaвилнa мнoжинa имeницa: feet, people, mice. 
- Синкрeтизaм jeднинe и мнoжинe: sheep, fish. 
- Сaксoнски гeнитив сa имeницoм у мнoжини (прaвилнa и нeпрaвилнa мнoжинa) a girls’ basketball team, 

the men’s tennis champion. 
Члaн  

- Нeoдрeђeни члaн, у изрaзимa: хaвe a пaртy, гo фoр a waлк, ридe a бицyцлe 
- Oдрeђeни члaн: уз нaзивe музичких инструмeнaтa: plaz the guitar; у изрaзимa: go to the seaside/to the 

mountains;  рaзликa измeђу oдрeђeнoг и нeoдрeђeнoг члaнa у ширeм кoнтeкстуMy brother is a football 
player and he is the captain of the school football team. 

- Нулти члaн: уз дoбa дaнa: at noon, at midnight; гoдишњa дoбa: in spring, in summer;  уз нaзивe 
спoртoвa: play football, do gymnastics; у изрaзимa: гgo on foot/ by bus, go to school, go to bed, at home 

Придeви - рeцeптивнo и прoдуктивнo (бeз грaмaтичких oбjaшњeњa укoликo учeници нa њимa нe 
инсистирajу)  

- Придeви сa нaстaвцимa -ed i -ing (interesting - interested). 
- Придeви нa кojи изрaжaвajу нaциoнaлну припaднoст (Canadian, British, Chinese, French, Greek). 
- Пoрeђeњe придeвa: aнaлитички кoмпaрaтив и супeрлaтив: more expensive, the most dangerous; 

нeпрaвилнo пoрeђeњe придeвa (good/ bad; much/many). 
Зaмeницe - рeцeптивнo и прoдуктивнo (бeз грaмaтичких oбjaшњeњa укoликo учeници нa њимa нe 
инсистирajу).  

- Oбjeкaтски oблик личних зaмeницa: ask me, listen to him/her, tell us, write them down 
- Присвojнe зaмeницe: mine, yours, his/hers 

Дeтeрминaтoри some, any, no 
Прeдлoзи - рeцeптивнo и прoдуктивнo (бeз грaмaтичких oбjaшњeњa укoликo учeници нa њимa нe 
инсистирajу):  

- позиција у простору: on, under, next to, in front of, in, at, between, behind, opposite.  
- правац кретања: to, towards, over, away, from, into  
- време: at 10, on the fourth of July, in March, in 1941  
- доба дана, годишње доба: in the morning, at noon, in spring,  
- порекло: from England  
- средство: with a pen, by bus  
- намена: for children, for painting  

Глaгoли:  
- Разлика између The Present Simple Tense i The Present Continuous Tense.  
- The Simple Past Tense правилних глагола и најчешћих неправилних глагола, потврдни, одрични и 

упитни облици, рецептивно и продуктивно 
- The Present Perfect правилних и најфреквентнијих неправилних глагола уз придеве just, ever, never.  
- The Future Simple i BE GOING TO.  
- Модални глаголи: can, could-значење способности;  mustn’t –изражавање забране;  can, can’t, must, 

mustn’t-исказивање правила понашања 
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- Најфреквентнији препозициони глаголи: look at, listen to, put on, find out, talk to, sit down, get up, get 
in. 

- Конструкција I like swimming, I am crazy about driving. 
Прилoзи и прилoшкe oдрeдбe (и рeцeптивнo и прoдуктивнo)  

- за време: yesterday, last week/year, ago; tomorrow.  
- за место и правац кретања: beside, by, upstairs/ downstairs; to.  
- за начин (well). 
- за учесталост, с посебним нагласком на позицију ове врсте прилога у реченици: every day, often, once, 

twice, three times, sometimes, often, usually.  
Брojeви  

- Прoсти брojeви дo 1000. Рeдни брojeви дo 30. Гoдинe.  
Упитнe рeчeницe (и рeцeптивнo и прoдуктивнo):  

- кoje зaхтeвajу oдгoвoрe дa/нe;  
- сa упитним рeчимa where, when, who, what, how, why, how many, much. 

Вeзници  
- and, but, or, first, then, after, because. 

 
Комуникативне функције  

Програм за пети разред подразумева комуникативне функције као и у претходном разреду. Оне се 
усложњавају са лексичким и граматичким садржајима предвиђеним наставним програмом.  
Садржај комуникативних функција може бити једноставан или сложен у зависности од циљне групе 
(узраст, ниво језичких компетенција, ниво образовања). У настави страних језика садржај 
комуникативних функција зависиће од наставног програма. Комуникативне функције су као и у 
претходном разреду, али су структурално и лексички у складу са програмом за стране језике за пети 
разред основне школе.  
- Представљање себе и других;  
- Поздрављање;  
- Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, бројева, итд. (у вези са 

темама);  
- Разумевање и давање једноставних упутстава и команди;  
- Постављање и одговарање на питања;  
- Молбе и изрази захвалности;  
- Примање и давање позива за учешће у игри/групној активности;  
- Изражавање допадања/недопадања;  
- Изражавање физичких сензација и потреба;  
- Именовање активности (у вези са темама);  
- Исказивање просторних односа и величина (Идем, долазим из..., Лево, десно, горе, доле...);  
- Давање и тражење информација о себи и другима;  
- Тражење и давање обавештења;  
- Описивање лица и предмета;  
- Изрицање забране и реаговање на забрану;  
- Изражавање припадања и поседовања;  
- Тражење и давање обавештења о времену на часовнику;  
- Скретање пажње;  
- Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања;  
- Исказивање извињења и оправдања. 
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Шести разред 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 
Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и усложњавају. Истовремено се 
континуирано примењују и оперативни задаци из претходних разреда.  

Разумевање говора -ученик треба да:  
- разуме дијалоге (до10 реплика/питања и одговора), приче, друге врсте текстова и песме о темама, 

садржа јима и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, које чује уживо, или 
са аудио-визуелних записа; 

- разуме општи садржај и издвоји кључне информаци је из прилагођених текстова после 2–3 слушања; 
- разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на групну активност, заповест, упутство, догађај из непосредне 
прoшлости, планови за блиску будућност, свакодневне активности, жеље и избори, итд.). 

Разумевање писаног текста -ученик треба да:  
- разуме текстове (до 150 речи), који садрже претежно познате језичке елементе, а чији садржај је у 

складу са развојним и сазнајним карактеристикама, искуством и интересовањима ученика; 
- разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипови, ТВ програм, распоред 

часова, биоскопски програм, ред вожње, специјализовани часописи, информације на јавним местима 
итд.) користећи јeзичке елементе предвиђене наставним програмом. 

- проналази и издваја предвидљиве информације у текстовима из свакодневног окружeња (писма, 
краћи новински чланци, упутства о употреби) и из краћих књижевних форми (при поветке, поезија, 
драмски текстови) примерених узрасту и интересовању ученика; 

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

Усмено изражавање-ученик треба да:  
- усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером и са степеном 

формалности говорне ситуације; 
- поред информација о себи и свом окружeњу описује или извештава у неколико реченица о лицима, 

догађајима и активностима у садашњости, прошлости и будућности, користећи познате језичке 
елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре); 

- препричава, упоређује и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и 
усмених текстова на теме, садржаје и комуникативне функци је предвиђене наставним програмом, 
користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре); 

- у неколико реченица даје своје мишљење и изражава ставове у складу са предвиђеним 
комуникативним функцијама, користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке 
структуре). 

Интеракција-ученик треба да:  
- стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе у вези с 

контекстом учионице, као и о свим осталим темама, ситуацијама и комуникативним функцијама 
предвиђеним наставним програмом (укључујући и размену мишљења и ставова 

- према стварима, појавама, користећи познате морфосинтаксичке структуре и лексику); 
- учесгвује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације (тражи реч, не прекида 

саговорника, пажљиво слуша друге, итд). 
- да одговори на директна питања која се надовезују уз могућност да му се понове и пружи помоћ при 

формулисању одговора. 
Писмено изражавање-ученик треба да:  

- пише реченице и краће текстове (до 70 речи) чију кохерентност и кохезију постиже користећи познате 
језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или визуелним подстицајем; 

- издваја кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или прочитао; 
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- користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље личне поруке, 
честитке, користи електронску пошту, и сл.). 

Медијација 
У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се споразумеју, ученик 
треба да: 
- усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на матерњи; 
- писмено преноси једноставне поруке и објашњења. 

Доживљај и разумевање књижевног текста  
- Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту (песма, скраћена 

верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства изражавања (илустрације 
и израда наменских реквизита, глума). 

Знања о језику и стратегије учења-Ученик треба да:  
(Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке 
структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији.) 
- препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом; 
- поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине; 
- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости); 
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима; 
- уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који учи; 
- разуме значај упатребе интернационализама; 
- примењује компензационе стратегије и то тако што: 
1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме; 
2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна (друга, 
наставника, итд.); 
3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и поднаслове у 
писаним текстовима; 
4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим текстовима; 
илустрације и други визуелни елементи у писменим текстовима); 
5. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у матерњем језику; 
6. тражи значење у речнику; 
7. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате (нпр. аутомобил уместо 
возило); 
8. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / мимиком; 
9. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења 
(генерализација, индукција, дедукција и позитивни трансфер). 

 

Садржај програма 
Теме и ситуације по доменима употребе језика: 

 Приватно- заједничке активности и интересовања у школи и ван ње (изласци, договори, преузимање 
одговорности у договореној ситуацији);договор и узајамно поштовање међу члановима 
породице;приватне прославе (рођендан, годишњице идр.);припрема, планирање, организација, 
подела послова;обавезе у кући, уређење простора у којем се живи, промене у сопственом кутку 
(постери, нове боје...);изражавање обавезе, забране, недостатака. 

 Јавно-развијање позитивног односа према животној средини и другим живим бићима (описивање 
времена, прогноза); традиција и обичаји у културама земаља чији се језик учи (карневал...); оброци 
(сличности и разлике са исхраном у земљама чији се језик учи), наручивање хране, савети о хигијени у 
кухињи; стамбена насеља – како станујемо (блок, насеље, кућа ....); споменици и знаменитости у 
великим градовима (у земљама чији се језик учи); куповина на једном месту (велике робне куће, 
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олакшице);развијање критичког става према негативним елементима вршњачке културе 
(нетолеранција, агресивно понашање итд.). 

 Образовно-тематске целине и повезаност садржаја са другим предметима; сналажење у 
библиотеци/медијатеци;  употреба информација из медија;образовни систем у другим земљама. 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Комуникативне функције  30 16 15 

2.  Граматички садржаји  30 16 15 

3.  Писмено изражавање  12  12 

укупно: 72 32 40 

 
Граматички садржаји с примерима 

Именице-рецептивно и продуктвино 
- Бројиве и небројиве именице: rain, water, money, time, food,  
- Сложенице: make-up, tracksuit, sewatshirt 
- Именице изведене од глагола, најчешћи суфикси: -ation, -ment, -y 
- Бројиве и небројиве именице уз детерминаторе some, any, no, a lot of 
- Именице уз постмодификаторе: the man in / the woman with 
- Именице као директни и индиректни објекат: He gave John the book. He gave the book to John. 

Члан 
- Разлика у употреби одређеног и неодређеног члана-у ширем контексту: My brother is a football player 

and he is the captain of the school football team; првопоменут, други пут поменут: He lives in a big house. 
The house is new; познат из контекста:This is a nice house - the garden is big; у именичкој фрази с 
именицом коју прати постмодификатор: The man in a blue sweatshirt.  

- Нулти члан- у изразима: in hospital, in bed, at home, at school, by plane, by taxi, have breakfast, after 
lunch 

Придеви-рецептивно и продуктивно 
- Придеви с наставцима -ed i -ing (interesting - interested). 
- Описни придеви, придеви за исказивање става, мишљења и емоција  
- Суфикси за грађење придева од именица и глагола (danger - dangerous, beauty - beutiful, west - 

western, comfort - comfortable, health - healthy, expense - expensive) 
- Најчешћи негативни префикси (known - unknown, happy - unhappy) 
- Придеви као делови предиката, најфреквентније колокације: good at, bad at, interested in  

Заменице-рецептивно и продуктивно 
- Неодређене заменице somebody, something, somewhere, everybody, everything, everywhere, nobody, 

nothing, nowhere, anybody, anything, anywhere  
- one, ones, another, another one 

Детерминатори 
-  some, any, no, much, many, a lot of 

Предлози-рецептивно и продуктивно 
- Различита значења најфреквентнијих глагола у контрасту: from, in, of, to, at, on, in 
- правац кретања: into, off, on, through, along, past, over, left, right, around, down, 
- позиција кретања у простору: between, inside, in the middle of, next to, outside, around 

Глаголи 
- разлика између The Present Simple Tense i The Present Continuous Tense. 
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- The Simple Past Tense правилних глагола и најчешћих неправилних глагола, потврдни, упитни и 
одрични облици, рецептивно и продуктивно 

- The Past Continuous Tense, потврдни, упитни и одрични облици, рецептивно и продуктивно 
- Употреба времена у прошлом наративу, The Simple Past Tense и The Past Continuous Tense 
- The Present Perfect, разлика између The Present Perfect  и The Simple Past Tense 
- The Future Simple-предвиђање, први кондиционал 
- Исказивањње намере и планова помоћу BE GOING TO и The Present Continuous Tense 
- Модални глаголи-can, can't, have to, don't have to, should, shouldn't; will - ponuda - I'll do that for you. 
- Колокација са have (have a shower, have dinner) и  get (get nervous, get scared, get angry) 
- Препозициони глаголи get together, get on, get into, get down; фразални глаголи put on, put off, dress 

up, take off 
- Употреба инфинитива после глагола decide, start, want 

Прилози и прилошке одредбе, и рецептивно и продуктивно 
- За време: yesterday, last week/year, ago; tomorrow. 
- За место и правац кретања: beside, by, upstairs/ downstairs; to. 
- За начин(well). 
- За учесталост, с посебним нагласком на позицију ове врсте прилога у реченици: every day, often, once, 

twice, three times, sometimes, often, usually. 
Бројеви 

- Прости бројеви преко 1000, редни бројеви до 30 и године.  
Упитне реченице (и рецептивно и продуктивно) 

- How+придев; How much - how many 
- Грађење питања с препозиционим глаголима (Who is she looking at? Who are you waiting for?)  

Везници 
- because, so, too, for example, like 
- Везници и везнички изрази у прошлом наративу: one day, suddenly, in the end, then, after, before, 

during, later, when 
 

Комуникативне функције  
Програм за шести разред подразумева комуникативне функције као и у претходном разреду. Оне се 
усложњавају са лексичким и грама-тичким садржајима предвиђеним наставним програмом. 
Садржај комуникативних функција може бити једноставан или сложен у зависности од циљне групе 
(узраст, ниво језичких ком-петенција, ниво образовања). У настави страних језика садржај ко-
муникативних функција зависиће од наставног програма. Комуника-тивне функције су као и у претходном 
разреду, али су структурално и лексички у складу са програмом за стране језике за шести разред основне 
школе. 

- Представљање себе и других;  
- Поздрављање;  
- Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, бројева, итд. (у вези са 

темама);  
- Разумевање и давање једноставних упутстава и команди;  
- Постављање и одговарање на питања;  
- Молбе и изрази захвалности;  
- Примање и давање позива за учешће у игри/групној активности;  
- Изражавање допадања/недопадања;  
- Изражавање физичких сензација и потреба;  
- Именовање активности (у вези са темама);  
- Исказивање просторних односа и величина (Идем, долазим из..., Лево, десно, горе, доле...);  
- Давање и тражење информација о себи и другима;  
- Тражење и давање обавештења;  
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- Описивање лица и предмета;  
- Изрицање забране и реаговање на забрану;  
- Изражавање припадања и поседовања;  
- Тражење и давање обавештења о времену на часовнику;  
- Скретање пажње;  
- Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања;  
- Исказивање извињења и оправдања; 
- Негодовање и исказивање протеста; 
- Преношење трећој особи основног значења исказаног у оквирунабројаних комуникативних функција 

 

Седми разред 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 
Разумевање говора-ученик треба да: 

- разуме краће дијалоге (до15 реплика / питања и одговора), приче,  друге врсте текстова и песме о 
темама предвиђеним наставним програмом, које чује уживо, или са аудио-визуелних записа 

- разуме општи садржај и издвоји кључне информације из краћих аутентичних текстова из 
свакодневног живота после 1-2 слушања (обавештења са разгласа на станици, аеродрому, у 
супермаркету или у школи) 

- разуме и реагује на одговарајући начин на  усмене поруке у вези са личним искуством и са 
активностима на часу (позив на групну активност, заповест, упутство, догађај из непосредне 
прошлости, планови за блиску будућност, свакодневне активности, жеље и избори, итд.) 

- разуме краће рекламе, радио и ТВ  емисије о темама предвиђеним наставним            програмом. 
Разумевање писаног текста-ученик треба да: 

- разуме краће текстове (до 200 речи), који садрже већи проценат познатих језичких елемената, 
интернационализама,  структуралних и лексичких, а чији садржај је у складу са развојним и сазнајним 
карактеристикама, искуством и интересовањима ученика  

- разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипове, ТВ програм, биоскопски 
програм, ред вожње, информације на јавним местима итд.) користећи језичке елементе предвиђене 
наставним програмом 

- проналази и издваја предвидљиве информације у текстовима из свакодневног окружења (писма, 
краћи новински чланци, упутства о употреби, огласи, плакати, каталози) 

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

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

Усмено изражавање-ученик треба да: 
- усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером и са степеном 

формалности говорне ситуације  
- поред информација о себи и свом окружењу описује или извештава у неколико реченица о 

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

- препричава и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и усмених текстова 
на теме предвиђене наставним програмом као и на теме из других наставних предмета користећи 
познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре) 

- у неколико реченица изражава своја осећања, мишљење и ставове аргументујући их (допадање, 
недопадање, противљење, итд.), користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке 
структуре) 
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- једноставним речима описује лица, догађаје, ситуације и предмете из окружења и упоређује их са 
другима из области свог интересовања као и из одређених садржаја других наставним предмета. 

Интеракција-ученик треба да: 
- у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе у вези с 

контекстом учионице, као и о свим осталим темама предвиђеним наставним програмом (укључујући 
и размену мишљења и ставова према стварима, појавама из домена њиховог интересовања, 
свакодневног живота и живота младих,  користећи познате морфосинтаксичке структуре и лексику) 

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

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

- Писмено изражавање 
- Ученик треба да: 
- пише реченице и краће текстове (до 100 речи) чију кохерентност и кохезију постиже користећи 

познате језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или визуелним подстицајем 
- записује кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или прочитао 
- користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље личне поруке, 

честитке, користи електронску пошту,  пише лична писма и сл.) 
- у кратким формалним писмима (обавештење професорима, суседима, тренеру) примењује облике 

обраћања, молбе, поздрава и захваљивања 
- записује планове, задатке и друге захтеве који му се усмено саопштавају. 

Медијација 
У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се споразумеју, ученик 
треба да: 
- усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на матерњи 
- писмено преноси једноставне поруке и објашњења 
- препричава садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције 
- започиње краћи разговор о познатим темама., одржава континуитет и завршава га. 

Доживљај и разумевање књижевног текста 
- може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту (песма, скраћена 

верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства изражавања (цртежи, 
моделирање, глума) 

- препознаје у тексту елементе културе земаља чији језик учи. 
Знања о језику и стратегије учења-ученик треба да: 

- препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом (на пример: препознаје 
и користи глаголске облике који изражавају садашњост, прошлост и будућност, употребљава прилоге 
и придеве) 

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

- користи језик у  складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости) 
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима  
- уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који учи 
- разуме значај употребе интернационализама 
- примењује компезационе стратегије и то тако што: 

1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме; 
2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна 
(друга, наставника, итд)  
3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и поднаслове у 
писаним текстовима 
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4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим текстовима; 
илустрације и други визуелни елементи у писменим текстовима) 
5. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у матерњем језику 
тражи значење у речнику 
6. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате  (нпр. аутомобил уместо 
возило) 
7. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / мимиком 
8. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења 
(генерализација, индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер). 

 

Садржаји програма  
Теме и ситуације: 

 Приватно-заједничке активности и интересовања у школи и ван ње (изласци, договори, преузимање 
одговорности у договореној ситуацији); договор и узајамно поштовање међу члановима породице као 
и према другим особама; изражавање обавезе, забране, недостатака; вршњачка комуникација и 
људска права (толеранција – интеркултурна, интеретничка и интеррасна) 

 Јавно-развијање позитивног односа према животној средини и другим живим бићима (описивање 
времена, прогноза, загађивање/заштита човекове околине); традиција и обичаји у културама земаља 
чији се језик учи (карневал...);  оброци (савети о хигијени у кухињи, развијање свести о правилној 
исхрани); стамбена насеља – како станујемо (предности живота у селу и у граду); споменици и 
знаменитости у великим градовима (у земљама чији се језик учи); знаменити људи и њихова дела (у 
земљама  чији се језик учи) 

 Образовно-тематске целине и повезаност садржаја са другим предметима; сналажење у раду с 
компјутером; употреба информација из медија и јачање медијске писмености; образовни систем у 
другим земљама 

 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  
Почетна тема – свет око себе, 
свакодневне радње у садашњости, 
тренутне радње 

 2 0 2 

2.  
Телевизија и вести – радња у пошлости, 
писање кратке вести 

 9 3 6 

3.  
Екологија – еколошке навике, тражење и 
нуђење помоћи, домаћинство 

 8 3 5 

4.  
Спорт – опис спорта и спортисте, 
путовања 

 10 2 8 

5.  
Интернет – сајбер свет, употреба 
интернета на веб страници 

 8 3 5 

6.  
Слава – опис славне особе – изглед и 
особине, писање биографије, креативна 
школа 

 7 3 4 

7.  
Школа – правила понашања код куће и у 
школи, живот у школи, траже и дају 
савете 

 9 2 7 
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8.  
Будућност – планови за будућност, 
протести, кампање, бацање хране 

 6 2 4 

9.  
Филм и фикција – историја филма, 
филмски и књижевни жанрови, омиљени 
филм и књига 

 5 1 4 

10.  
Природне појаве – елементарне непогоде 
(поплаве 

 1 0 1 

11.  
Уметност – уметници и уметничка дела, 
културно-уметнички догађај 

 7 3 4 

укупно: 72 24 48 

 
Граматички садржаји са примерима 

Именице-рецептивно и продуктвино 
- Бројиве и небројиве именице: rain, water, money, time, food,  
- Сложенице: make-up, tracksuit, sewatshirt 
- Именице изведене од глагола, најчешћи суфикси: -ation, -ment, -y 
- Бројиве и небројиве именице уз детерминаторе some, any, no, a lot of 
- Именице уз постмодификаторе: the man in / the woman with 
- Именице као директни и индиректни објекат: He gave John the book. He gave the book to John. 

Члан 
- Разлика у употреби одређеног и неодређеног члана-у ширем контексту: My brother is a football player 

and he is the captain of the school football team; првопоменут, други пут поменут: He lives in a big house. 
The house is new; познат из контекста:This is a nice house - the garden is big; у именичкој фрази с 
именицом коју прати постмодификатор: The man in a blue sweatshirt.  

- Нулти члан- у изразима: in hospital, in bed, at home, at school, by plane, by taxi, have breakfast, after 
lunch 

Придеви-рецептивно и продуктивно 
- Придеви с наставцима -ed i -ing (interesting - interested). 
- Описни придеви, придеви за исказивање става, мишљења и емоција  
- Суфикси за грађење придева од именица и глагола (danger - dangerous, beauty - beutiful, west - 

western, comfort - comfortable, health - healthy, expense - expensive) 
- Најчешћи негативни префикси (known - unknown, happy - unhappy) 
- Придеви као делови предиката, најфреквентније колокације: good at, bad at, interested in  
- Неправилно поређење little, far - I get less money now. Is it much farther/further to go?  

Заменице-рецептивно и продуктивно 
- Неодређене заменице somebody, something, somewhere, everybody, everything, everywhere, nobody, 

nothing, nowhere, anybody, anything, anywhere  
- one, ones, another, another one 
- Односне заменице: за лица - who, whom, whose, that, what, за ствари - which, whose, that, what (The 

man who is here is our teacher. Take the cup which is on the table.)  
Детерминатори 

- some, any, no, much, many, a lot of, a little /little, a few /few, a bit 
Предлози-рецептивно и продуктивно 

- Различита значења најфреквентнијих глагола у контрасту: from, in, of, to, at, on, in 
- правац кретања: into, off, on, through, along, past, over, left, right, around, down, 
- позиција кретања у простору: between, inside, in the middle of, next to, outside, around 

Глаголи 
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- Разлика између The Present Simple Tense i The Present Continuous Tense. 
- Разлика између The Simple Past Tense i The Past Continuous Tense, употреба времена у прошлом 

наративу 
- Употреба used to-за прошлу навику, поступак: I used to play tennis when I was younger.  
- Разлика између The Present Perfect i The Simple Past Tense 
- Начини изражавања будућности (The Future Simple, BE GOING TO, The Present Continuous Tense) 
- Модални глаголи. can, can't, could ;  have to, don't have to, had to;  should, shouldn't ;  will-ponuda- I'll do 

that for you;  would - značenje želje - Would you like to go to the cinema tonignt?  need’t - značenje 
neobaveznosti -You needn’ do it right now;  must - značenje obaveze - Must you go home now?  

- Предвиђања и спекулације (It can happen... it will happen... it could happen) 
- Први и други кондиционал 
- Изражавање допадања и недопадања (like, hate, love, mind, prefer, I'd rather, I'd like, I can’t stand) 
- Пасив само the Present Simple i the Past Simple Tense: English is spoken here. He was elected president. 
- Индиректни говор: наредбе, молбе и савети 
- Препозициони глаголи  get together, get on, get into, get down; frazalni glagoli put on, put off, dress up, 

take off  
- Изрази и конструкције: good to do, looks interesting, sounds OK, let /make somebody do something 

Прилози и прилошке одредбе, и рецептивно и продуктивно 
- За време: yesterday, last week/year, ago; tomorrow. 
- За место и правац кретања: beside, by, upstairs/ downstairs; to. 
- За начин (well). 
- За учесталост, с посебним нагласком на позицију ове врсте прилога у реченици: every day, often, once, 

twice, three times, sometimes, often, usually. 
- Поређење прилога (рецептивно): I play basketball more often than football.  
- Неправилно поређење прилога: well/badly; little/much; far He can speak French better than German. I 

can work best in the morning. You must eat more. I’m dead tired. I can’t walk any farther/further.  
- Место прилога у реченици. She goes to school by bus. Last night he played the piano at the school concert.  

Бројеви 
- Прости бројеви до 10 000, редни бројеви до 100.  
- Упитне реченице (и рецептивно и продуктивно) 
- How+придев; How much - how many 
- Грађење питања с препозиционим глаголима (Who is she looking at? Who are you waiting for?)  
- Question tags: …isn’t he? …haven’t we?  

Везници 
- because, so, so that, too, for example, like, while, although, either... or, neither....nor, both …end, not only 

… but also  
- Везници и везнички изрази у прошлом наративу: one day, suddenly, in the end, then, after, before, 

during, later, when  
- Конективи  actually, luckily, however, also, as well 

 
Комуникативне функције 

- Представљање себе и других 
- Поздрављање 
- Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, бројева, итд. (у вези са 

темама) 
- Разумевање и давање једноставних упутстава и команди  
- Постављање и одговарање на питања 
- Молбе и изрази захвалности 
- Примање и  давање позива за учешће у игри/групној активности 
- Изражавање допадања/недопадања 
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- Изражавање физичких сензација и потреба 
- Именовање активности (у вези са темама) 
- Исказивање просторних односа и величина (Идем, долазим из..., Лево, десно, горе, доле...) 
- Давање и тражење информација о себи и другима 
- Тражење и давање обавештења 
- Описивање лица и предмета 
- Изрицање забране и реаговање на забрану 
- Изражавање припадања и поседовања 
- Тражење и давање обавештења о времену на часовнику  
- Скретање пажње 
- Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања 
- Исказивање извињења и оправдања 

 

Осми разред 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 
Разумевање говора-на крају осмог разреда, ученик треба да: 

- препознаје интонације које исказују различита емотивна стања и имплицитне намере саговорника; 
- разуме, поред оних израза које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад, и 

једноставна објашњења непознатих речи помоћу познатог и већ активно усвојеног вокабулара; 
- разуме дијалоге и монолошка излагања до једног минута, исказане природним темпом од стране 

наставника, других ученика и преко звучног материјала, а који углавном садрже претходно обрађену 
језичку грађу; 

- разуме саговорника у телефонском разговору, у оквиру раније обрађених говорних чинова; 
- разуме песме везане за обрађену тематику и рефрене актуелних песама примерених учениковом 

узрасту и укусу. 
Усмено изражавање и интеракција-ученик треба да:  

- савлада изговор гласова; 
- правилно репродукује основне интонацијске схеме; 
- спонтано користи устаљене изразе учтивости и оне који се тичу најчешћих ситуација на часу; 
- спонтано ступа у разговор у оквиру обрађене тематике и говорних чинова; 
- поставља питања предвиђена Програмом, а која се односе на садржај обрађеног дијалога или 

наративног текста, на свакодневне ситуације, на догађаје у прошлости, на намере саговорника или на 
предмет његовог интересовања; 

- ступи у једноставан разговор телефоном; 
- монолошки, без претходне припреме, у неколико реченица, искаже мишљење о низу питања; 
- у неколико реченица исприча лични доживљај у прошлости, уз давање појединости о ситуацији, 

месту и главним актерима; 
- у неколико реченица исприча садржај дијалога или наративног текста; 
- даје императивне исказе у комуникацији; 
- интерпретира тематски прилагођене песме, рецитације и скечеве. 

Разумевање писаног текста-ученик треба да: 
- савлада технике читања; 
- савлада правила читања, као и најзначајније неправилности; 
- разуме обавештења и упозорења на јавним местима; 
- разуме елементе нечије биографије, односно curriculum vitae; 
- разуме, глобално и селективно, разноврсне садржаје неформалног писма; 
- разуме, глобално и селективно, садржај непознатог текста који се састоји од углавном познате језичке 

грађе; 
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- разуме логичке односе између реченица и дужих целина; 
- разуме глобално садржај непознатог текста који садржи и известан број непознатих речи. 

Писмено изражавање-ученик треба да: 
- савлада основна правила ортографије и карактеристичне изузетке; 
- пише свој curriculum vitae (формуларског типа); 
- пише кратке саставе, посебно оне у којима се приповедају догађаји у прошлости, уз давање 

појединости о ситуацији, месту и главним актерима; 
- пише краће целине на основу датих елемената, визуелног или звучног подстицаја и искаже своје 

мишљење о теми; 
- пише електронске поруке и краћа неформална писма разноврсног садржаја; 
- преприча и преформулише садржај обрађеног дијалога или текста уз издвајање битних елемената и 

поштовање логичких односа између делова текста. 
 

Садржај програма 
Теме и ситуације 

 Живот младих у школи и ван ње: осамостаљивање младих; опасности и искушења са којима се сусрећу 
млади; омиљена састајалишта младих; афинитети и припрема за даље школовање, избор занимања; 
рекреативне и спортске активности; припремање прославе или забаве. 

 Породица и свакодневно окружење: породичне успомене; односи међу половима;  телефонски 
разговор, дописивање путем интернета; оријентација простору (план града, географска карта итд.). 

 Медији и култура: научно популарне емисије и часописи по избору ученика и у складу са њиховим 
интересовањима. 

 Остало: одабрани одломци из омладинске литературе (примерене нивоу знања); приче из живота 
познатих људи (из земаља чији се језици изучавају). 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Комуникативне функције  30 15 15 

2.  Граматички садржаји  30 15 15 

3.  Писмено изражавање  6 0 6 

4.  Систематизација  6 0 6 

укупно: 72 30 42 

 
Граматички садржаји са примерима 

Именице-рецептивно и продуктвино 
- Сложенице: downtown, waterfall, network, masterpiece, footprint, firework 
- Колокације: city centre, global worming, heart attack, climate change, brand name  
- Суфиксе за грађење именица од глагола и придева (-ion, -ity, -ation, -ment, -ence, -y, -ness, -er, -or)  

Придеви-рецептивно и продуктивно 
- Сложенипридеви (breathtaking, hard-working, top-quality, well-off, part-time, freshwater) 
- Суфикси за грађење придева од именица и глагола (-ive, -ful, -less, -ing, -ed, -ent, -ous, ious, -al, -ive)  
- Негативни префикси (un-, in-, il-) 

Предлози-рецептивно и продуктивно:  
- После придева: afraid of, keen on, allergic to  
- После глагола: apologize for, pay for, agree with, argue with, complain about, use as, arrive at, belong to, 

agree on, believe in, consist of, suffer from  
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- У изразима: by chance, for ages, for a moment, in trouble, off the coast, on the radio, face to face, on the 
move  

Глаголи 
- The Past Perfect Tense 
- Индиректни говор: искази и питања 
- Пасив-The Present Simple, the Past Simple Tense, the Present Perfect Tense, the Future Tense – 

продуктивно и рецептивно; пасив уз модалне глаголе, пасив уз глагол get (get interviewed) само 
рецептивно 

- The Future Continuous Tense-рецептивно 
- Модални глаголи-модалност у прошлости (had to, was able to, should have done); спекулисање о 

садашњим догађајима (рецептивно и продуктивно): He may be … He might be … He can't be; 
спекулисање о прошлим догађајима (рецептивно) He may have been...  

- Први и други кондиционал (обнављање), трећи кондиционал (рецептивно) 
- Препозиционални и фразални глаголи: get down to, get on with, fall in love with, keep in touch with, 

hang around  
Прилози и прилошке одредбе, и рецептивно и продуктивно 

- Интензификатори: extremely, quite, rather  
Бројеви 

- Велики бројеви (милион, билион), читање децимала (one point seven) и разломака (a half, a third), 
давање бројчаних процена (nearly 80%, over a half) и поређења (twice, three times as many/as much) 

Везници 
- since, for, after, before, so… that, such a … that, because, because of, as, although, despite, in case, in order 

that  
- as well as, apart from, instead of  

Реченичне конструкције 
- I'd rather, I'd rather not 
- To have /get something done 
- Look like, be like 
- After /before + -ing 
- Having done … 
- Didn't you … Haven't you … 

Идиоматски изрази 
- safe and sound, spitting image 
- be a light sleeper, heavy music, heavy rain 
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Комуникативне функције 
- Представљање себе и других 
- Поздрављање 
- Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, бројева, итд. (у вези са 

темама) 
- Разумевање и давање једноставних упутстава и команди 
- Постављање и одговарање на питања 
- Молбе и изрази захвалности 
- Примање и давање позива за учешће у игри/групној активности 
- Изражавање допадања/недопадања 
- Изражавање физичких сензација и потреба 
- Именовање активности (у вези са темама) 
- Исказивање просторних односа и величина (идем, долазим из..., лево, десно, горе, доле...) 
- Давање и тражење информација о себи и другима 
- Тражење и давање обавештења 
- Описивање лица и предмета 
- Изрицање забране и реаговање на забрану 
- Изражавање припадања и поседовања 
- Тражење и давање обавештења о времену на часовнику 
- Скретање пажње 
- Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања 
- Исказивање извињења и оправдања 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и уметничку 
писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да 
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и 
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да 
подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем 
друштва и карактером овог наставног предмета. 
 

Пети разред 

Циљеви и задаци  
Настава ликовне културе има задатак да: 

 развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи;  

 развијање памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно 
мишљење;  

 стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава;  

 стварање услова да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и 
средства ликовног и визуелног изражавања;  

 развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности;  

 развијање ученикових потенцијала у области ликовности и визуелности, те помагање у самосталном 
изражавању коришћењем примерених техника и средстава;  

 развијање љубави према вредностима израженим у делима свих облика уметности;  

 стварање интересовања и потребе за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних 
добара;  
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 да ученици осетљивост за ликовне и визуелне вредности које стичу у настави, примењују раду и 
животу;  

 развијање сензибилности за лепо писање;  

 развијање моторичких способности ученика. 
 

Оперативни задаци 
 поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање;  

 поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање упознавањем слободног 
ритмичког компоновања ликовних елемената: линија,облика, боја;  

 поступно оспособљавање ученика за ликовно изражавање у стварању колажа, светлинских објеката и у 
обликовању и преобликовању употребних предмета;  

 даље развијање способности ученика за конструисање, комбинаторику и обликовање;  

 проширивање сазнања и искуства ученика у коришћењу различитих материјала и средстава за рад у 
процесу ликовног изражавања;  

 мотивисање ученика на активан однос према актуелним питањима које се односе на заштиту и 
унапређивање човекове природне и културне средине. 

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Визуелно споразумевање 
Л.К.3.2.1 
Л.К.2.2.2 
Л.К.3.3.4 

4 2 2 

2.  Слободно ритмичко компоновање 

Л.К.1.1.2 
Л.К.3.2.1 
Л.К.3.1.1 
Л.К.1.3.3 

10 6 4 

3.  Линија  

Л.К.3.1.1 
Л.К.3.2.2 
Л.К.2.2.1 
Л.К.1.3.1 

20 10 10 

4.  Облик 
Л.К.2.2.1 
Л.К.3.2.2 

24 14 10 

5.  Орнамент 
Л.К.2.3.1 
Л.К.3.1.1 
Л.К.3.2.2 

4 2 2 

6.  Светлински објекти и колаж 
Л.К.3.1.1 
Л.К.3.3.2 

4 2 2 

7.  
Обликовање и  

преобликовање употребних предмета  

Л.К.3.2.1 
Л.К.3.2.2 
Л.К.3.2.3 
Л.К.3.2.4 
Л.К.3.3.2 
Л.К.3.3.4 

6 4 2 

укупно: 72 42 30 
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Шести разред 

Циљеви и задаци 
 развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената; 

 стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и 
средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; 

 развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као 
основе за увођење у визуелно мишљење; 

 развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују у раду и 
животу; 

 развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 

 подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за 
чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; 

 стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и 
друштвене појаве; 

 омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у 
делима различитих подручја уметности; 

 развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене 
уметности. 

 

Оперативни задаци 
Ученици треба да:  

 развијају ликовно-естетски сензибилитет (осетљивост) за спонтани ритам бојених мрља, линија, 
текстуру, светлину, боју и чулну осетљивост и осећајност за визуелно споразумевање и свет уобразиље 
у ликовним делима; 

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

 посматрају и естетски доживљавјау дела ликовних уметности; 

 развијају љубав према ликовном наслеђу;  

 оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно-ликовних искустава у природно-друштвено 
научна подручја и тако развију интересовање за оплемењивање и заштиту природе и смисао за 
унапређивање културе живљења; 

 развијају способности за креативно и апстрактно мишљење; 

 развијају способности сарадње и самопоуздања у тимском раду; 

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

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Tекстура 

Л.К.3.1.1 
Л.К.3.2.2 
Л.К.3.2.3 
Л.К.3.2.4 
Л.К.3.3.1 

6 4 2 

2.  Визуелно споразумевање 
Л.К.3.1.1 
Л.К.2.2.1 
Л.К.3.2.2 

3 2 1 
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Л.К.3.2.3 
Л.К.3.2.4 
Л.К.1.3.1 
Л.К.3.3.1 
(модиф.) 

3.  Боја 

Л.К.2.2.1 
Л.К.3.1.2 
Л.К.3.2.2 
Л.К.3.3.1 
(модиф.) 

12 8 4 

4.  Свет уобразиље 

Л.К.3.1.1 
Л.К.3.1.2 
Л.К.3.2.2 
Л.К.3.2.4 

3 2 1 

5.  
Слободно ритмичко изражавање бојеним 
мрљама, линијама, светлинама, 
облицима и волуменом 

Л.К.3.1.2 
Л.К.3.2.1 
Л.К.3.2.2 
Л.К.2.3.1 
Л.К.3.2.4 

4 2 2 

6.  Светлина 
Л.К.3.2.1 
Л.К.3.3.1 
Л.К.3.3.4 

8 5 3 

укупно: 36 23 12 

 

Седми разред 

Циљеви и задаци 
Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе ликовне културе 
сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе предмета ликовна култура буду у пуној мери 
реализовани развијању ученикове способности за: 

 коришћење свих ликовних елемената 

 ликовни стваралачки рад 

 коришћење различитих материјалa и медијума 

 усвајање естетских критеријума за креативно мишљење 

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

 визуелну перцепцију и аперцепцију 

 критичко мишљење  

 оплемењивање животног радног простора 

 активно стваралачко деловање у културном и уметничком животу средине  

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

 неговање укупних људских достигнућа 

 будућа занимања, професионалну оријентацију 

 еманципацију личности ученика 

 културу рада. 
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Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 прошире искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-естетски сензибилитет за: арабеску, 
пропорције, композицију и простор, обједињавање покрета игре и звука; 

 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 културну баштину у завичају. 

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Композиција и простор 

Л.К.3.1.1 
Л.К.3.1.2 
Л.К.3.2.2 
Л.К.3.2.3 
Л.К.3.2.4 
Л.К.3.3.1 
Л.К.3.3.2 
Л.К.3.3.3 
Л.К.3.3.4 

20 14 6 

2.  Арабеска 

Л.К.2.2.1Л.К.3.
2.2 Л.К.3.2.3 

Л.К.3.3.1 
Л.К.3.3.3 

3 2 1 

3.  Пропорције 
Л.К.3.2.2 
Л.К.3.2.4 

5 3 2 

4.  Фотографија 
Л.К.3.1.1 
Л.К.3.2.2 
Л.К.2.2.1 

4 2 2 

5.  Покрет, игра, звук 

Л.К.3.1.1 
Л.К.3.2.4 
Л.К.3.3.1 
Л.К.3.3.2 
Л.К.3.3.4 

4 1 3 

укупно: 36 22 14 

 

Осми разред 

Циљеви и задаци 
 стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе ликовне 

културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе предмета ликовна култура буду у 
пуној мери реализовани 

 развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената; 

 стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и 
средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; 
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 развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као 
основе за увођење у визуелно мишљење; 

 развијање смисла за естетске ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују у 
раду и животу; 

 развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 

 подстицање интересовања стварање и неговање потребе код ученика за посећивањем музеја, 
изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; 

 стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и 
друштвене појаве; 

 омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у 
делима различитих подручја визуелних уметности; 

 развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене 
уметности. 

 

Оперативни задаци 
Ученици треба да се: 

 оспособе да опажају и представљају: слободне композиције, визуелне метафорике, контраста, 
јединства и доминанте у простору, фантастике; 

 формирају навике за виши ниво културе рада, квалитет производа, културу живота и слободног 
времена; 

 ликовно-визуелно описмене, развију креативне способности, припремају за ефикасно и савремено 
укључивање у рад односно за различита занимања. 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Визуелна метафорика и споразумевање 

Л.К.3.2.2 
Л.К.3.2.4 
Л.К.3.3.2 
Л.К.3.3.4 

7 3 4 

2.  
Контраст, јединство и доминанта у 
простору 

Л.К.3.2.1 
Л.К.3.2.2 
Л.К.3.3.1 
Л.К.3.3.3 

12 7 5 

3.  Слободно компоновање и фантастика 
Л.К.3.1.2 
Л.К.3.2.2 

7 3 4 

4.  Слободно компоновање 
Л.К.3.2.2 
Л.К.3.2.3 
Л.К.3.2.4 

8 4 4 

укупно: 34 17 17 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ предмета музичка култура је: 

 развијање интересовања, музикалности и креативности;  

 оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

 развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем 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 музичких 
порука;  

 подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, 
истраживање и стварање музике);  

 упознавање народне и уметничке музике свога и других народа;  

 развијање критичког мишљења;  

 упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности;  

 неговање смисла за заједничко музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима 
и припремање програма за културну и јавну делатност школе;  

 упознавање занимања музичке струке. 
 

Пети разред 

Оперативни задаци 
Ученици треба да:  

 певају песме по слуху;  

 обраде просте и сложене тактове;  

 усвајају нове елементе музичке писмености;  

 свирају на дечјим музичким инструментима;  

 изводе дечје, народне и уметничке игре;  

 импровизују мелодије на задани текст;  

 упознају звуке нових инструмената;  

 слушају вредна дела уметничке и народне музике. 
 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Извођење музике певањем и свирањем 

MK.1.1.2 
MK.2.1.1 
MK.1.3.2 
MK.3.3.1 

51 21 30 

2.  Основи музичке писмености 
MK.1.1.1 
MK.3.1.1 

10 6 4 
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3.  
Слушањем упознајемо нова дела и 
композиторе 

MK.2.1.3 
MK.1.2.4 

8 5 3 

4.  Музичко стваралаштво 
MK.1.4.4 
MK.3.4.2 

3 1 2 

укупно: 72 33 39 

 

Шести разред 

Оперативни задаци 
Ученици треба да:  

 певају по слуху и са нотног текста песме наших и других народа (народне, уметничке, дечје, 
староградске);  

 упознају основне појмове из музичке писмености  

 упознају музичка дела уз основне информације о делу и композитору;  

 развијају стваралачке способности.ж 
 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  
Извођење музике певањем и свирањем 
са елементима музичке писмености 

MK.1.3.2 
MK.3.3.1 

26 16 10 

2.  
Слушањем упознајемо нова дела и 
композиторе 

МК.1.2.4 
МК.2.2.2 
МК.3.2.3 

8 5 3 

3.  Музичко стваралаштво 
MK.1.4.4 
MK.3.4.2 

2 2 0 

укупно: 36 20 16 

 

Седми разред 

Оперативни задаци 
Оперативни задаци су: 

 певање и свирање, по слуху и из нотног текста; песме и теме из познатих композиција 

 упознавање музикe праисторије, античке епохе, средњег века, ренесансе, барока и класицизма кроз 
сагледавање друштвене функције музике, видова музицирања, карактеристичних жанрова, облика и 
инструмената епохе, као и најистакнутијих стваралачких личности 

 утврђивање појмова из основа музичке писмености 

 обрада мелодијског мола, обрада акорада на главним ступњевима, појам каденце 

 обрада мешовитих тактова (7/8, 5/8 – на примерима народних песама) 

 утврђивање и обрада појмова мелодија, ритам, метар, темпо, динамика, хармонија, полифонија, 
хомофонија, фактура. 
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Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  
Извођење музике певањем и свирањем 
са елементима музичке писмености 

MK.1.3.2 
MK.3.3.1 
МК.1.1.2 
МК.2.1.1 
МК.3.1.2 

14 10 4 

2.  
Музички инструменти и нова музичка 
дела 

MK.1.2.3 
МК.2.2.1 
MK.3.1.3 
МК.2.1.1 

8 5 3 

3.  
Музичко стилска раздобља и нова 
музичка дела 

MK.1.1.2 
MK.2.1.2 
MK.3.2.1 

12 7 5 

4.  Музичко стваралаштво 
МК.1.4.4 
МК.3.4.2 

2 2 0 

укупно: 36 22 14 

 

Осми разред 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 препознају теме из познатих композиција домаћих и страних композитора; 

 упознају музику различитих жанрова; 

 стечена стваралачка искуства и искуства у слушању музике користе за процену својих и других 
музичких дела; 

 се ангажују у свим музичким активностима и да сами стварају музику; 

 се активно баве припремањем програма за такмичења и јавне наступе. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  
Музичко стилска раздобља и нова 
музичка дела 

МК.1.1.2 
МК.2.1.2 
МК.3.1.3 

10 7 3 

2.  
Извођење музике певањем и свирањем 
са елементима музичке писмености 

МК.2.1.1 
МК.1.3.2 
MK.3.3.1 

14 8 6 

3.  
Музичко сценски жанрови и нова 
музичка дела 

MK.1.1.2 
MK.2.1.2 
МК.3.1.3 

10 6 4 

укупно: 34 21 13 
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ИСТОРИЈА 

Циљ изучавања наставног предмета Историја је културни напредак и хуманистички развој ученика. Циљ 
наставе историје је и да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова, 
као и развијању националног, европског и светског идентитета и духа толеранције код ученика. 
 
Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске процесе и 
токове, улогу истакнутих личности које су одредиле развој људског друштва, и да познају националну и општу 
историју (политичку, економску, друштвену, културну...), као и историју суседних народа и држава. 
 

Пети разред 

Оперативни задаци 
 Разумевање појма прошлости;  

 упознавање начина и значаја проучавања прошлости;  

 разумевање основних одлика праисторије и старог века;  

 примењивање временских одредница (деценија, век, миленијум);  

 оспособљавање за коришћење историјске карте;  

 стицање знања о личностима које су обележиле епоху старог века;  

 упознавање основних oдлика античке културе. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Увод  

ИС.1.1.1 
ИС.1.1.2 
ИС.1.1.3 
ИС.1.1.4 
ИС.1.1.5 
ИС.1.2.1 
ИС.1.2.2 
ИС.2.1.2 
ИС.2.2.2 
ИС.3.1.1 
ИС.3.2.1 

4 2 2 

2.  Праисторија  

ИС.1.1.1 
ИС.1.1.2 
ИС.1.1.3 
ИС.2.1.3 
ИС.2.2.1 
ИС.2.2.2 
ИС.3.1.1 
ИС.3.2.1 

3 2 1 

3.  Стари век  

ИС.1.1.1 
ИС.1.1.2 
ИС.1.1.3 
ИС.1.1.4 
ИС.1.1.5 

29 14 15 
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ИС.1.1.6 
ИС.1.1.8 
ИС.1.1.9 

ИС.1.1.10 
ИС.1.2.1 
ИС.1.2.2 
ИС.1.2.3 
ИС.1.2.4 
ИС.1.2.5 
ИС.1.2.6 
ИС.1.2.7 
ИС.1.2.8 
ИС.2.1.1 
ИС.2.1.3 
ИС.2.1.4 
ИС.2.1.5 
ИС.2.1.6 
ИС.2.2.1 
ИС.2.2.2 
ИС.2.2.3 
ИС.2.2.5 
ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.5 

укупно: 36 18 18 

 

Шести разред 

Оперативни задаци 
 разумевање појма „средњи век” и основних одлика тог историјског периода;  

 разумевање основних одлика феудалног друштва;  

 стицање знања о најзначајнијим државама средњевековне Европе 

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

 стицање знања о улози религије у друштву средњег века;  

 упознавање културних и техничких достигнућа средњевековне Европе;  

 упознавање културног наслеђа Срба у средњем веку;  

 коришћење историјских карата за период средњег века.; 

 подстицање ученика на коришћење историјских извора; 

 развијање критичког односа према историјским изворима. 
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Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Увод 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 
ИС.3.2.7 

4 2 2 

2.  
Европа и Средоземље у раном средњем 
веку  

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 

12 7 5 

3.  
Срби и њихово окружење у раном 
средњем веку 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 

11 6 5 

4.  Европа у позном средњем веку 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 

14 8 6 

5.  
Срби и њихово окружење у позном 
средњем веку 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 

21 12 9 
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ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 

6.  
Српске земље и њихово окружење у доба 
османлијских освајања 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 
ИС.3.2.7 

10 4 6 

укупно: 72 39 33 

 

Седми разред 

Оперативни задаци 
 разумевање појма „нови век“ и основних одлика тог историјског периода; 

 стицање знања о личностима које су обележиле период од краја 15. века до 1878. године у општој и 
националној историји; 

 стицање знања о настанку и развоју модерне српске државе до 1878. године; 

 упознавање културних и научних достигнућа у периоду новог века; 

 упознавање културних и научних достигнућа Срба у периоду новог века; 

 коришћење историјских карата за период новог века. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  
Успон Европе (Европа од краја 15. до 
краја 18. века) 

ИС.1.1.1. 
ИС.1.1.4. 
ИС.1.1.5. 
ИС.1.1.6. 
ИС.1.1.8. 
ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 
ИС.1.2.1. 
ИС.1.2.3. 
ИС.1.2.4. 
ИС.1.2.7. 
ИС.2.1.1. 
ИС.2.1.3. 
ИС.2.1.6. 
ИС.2.2.1. 
ИС.2.2.2. 
ИС.2.2.3. 
ИС.3.1.1. 

12 7 5 
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ИС.3.1.2. 
ИС.3.1.6. 
ИС.3.2.1. 
ИС.3.2.3. 
ИС.3.2.5. 

2.  
Српски народ под страном влашћу од 
16.до 18.века 

ИС.1.1.5. 
ИС.1.1.7. 
ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 
ИС.1.2.1. 
ИС.1.2.3. 
ИС.1.2.4. 
ИС.1.2.5. 
ИС.1.2.7. 
ИС.2.1.1. 
ИС.2.1.2. 
ИС.2.1.5. 
ИС.2.2.1. 
ИС.2.2.2. 
ИС.2.2.5. 
ИС.3.1.1. 
ИС.3.1.2. 
ИС.3.1.3. 
ИС.3.1.5. 
ИС.3.1.6. 
ИС.3.2.1. 
ИС.3.2.3. 
ИС.3.2.4. 
ИС.3.2.5. 
ИС.3.2.6. 

13 8 5 

3.  
Доба револуција (Европа и свет од краја 
18.до 70-их година 19.века 

ИС.1.1.4. 
ИС.1.1.5. 
ИС.1.1.6. 
ИС.1.1.8. 
ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 
ИС.1.2.1. 
ИС.1.2.3. 
ИС.1.2.4. 
ИС.1.2.5. 
ИС.1.2.7. 
ИС.2.1.1. 
ИС.2.1.3. 
ИС.2.1.4. 
ИС.2.1.6. 
ИС.2.2.1. 
ИС.2.2.2. 
ИС.2.2.3. 
ИС.2.2.4. 

17 10 7 



 
140 

 

ИС.3.1.1. 
ИС.3.1.2. 
ИС.3.1.3. 
ИС.3.1.5. 
ИС.3.1.6. 
ИС.3.2.1. 
ИС.3.2.4. 
ИС.3.2.5. 

4.  
Нововековне српске државе Србија и 
Црна Гора 

ИС.1.1.5. 
ИС.1.1.6. 
ИС.1.1.7. 
ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 
ИС.1.2.1. 
ИС.1.2.2. 
ИС.1.2.3. 
ИС.1.2.4. 
ИС.1.2.7. 
ИС.2.1.1. 
ИС.2.1.2. 
ИС.2.1.4. 
ИС.2.1.5. 
ИС.2.1.6. 
ИС.2.2.1. 
ИС.2.2.2. 
ИС.2.2.3. 
ИС.2.2.4. 
ИС.2.2.5. 
ИС.3.1.1. 
ИС.3.1.2. 
ИС.3.1.3. 
ИС.3.1.4. 
ИС.3.1.5. 
ИС.3.1.6. 
ИС.3.2.1. 
ИС.3.2.3. 
ИС.3.2.4. 
ИС.3.2.5. 
ИС.3.2.7. 

23 13 10 

5.  
Српски народ под страном влашћу од 
краја 18.века до 70-их година 19.века 

ИС.1.1.5. 
ИС.1.1.6. 
ИС.1.1.7. 
ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 
ИС.1.2.1. 
ИС.1.2.2. 
ИС.1.2.3. 
ИС.1.2.4. 
ИС.1.2.7. 

7 3 4 
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ИС.2.1.1. 
ИС.2.1.2. 
ИС.2.1.4. 
ИС.2.1.5. 
ИС.2.1.6. 
ИС.2.2.1. 
ИС.2.2.2. 
ИС.2.2.3. 
ИС.2.2.4. 
ИС.2.2.5. 
ИС.3.1.1. 
ИС.3.1.2. 
ИС.3.1.3. 
ИС.3.1.4. 
ИС.3.1.5. 
ИС.3.1.6. 
ИС.3.2.1. 
ИС.3.2.3. 
ИС.3.2.4. 
ИС.3.2.5. 
ИС.3.2.7. 

укупно: 72 41 31 

 

Осми разред 

Оперативни задаци 
 Стицање знања о најважнијим одликама периода од краја 19. века до краја 20. века 

 Стицање знања о најважнијим одликама периода од краја 19. века до краја 20. века на српском и 
југословенском простору 

 Разумевање најзначајнијих политичких идеја периода од краја 19. до краја 20. века 

 Стицање знања о знаменитим личностима у општој и националној историји 

 Упознавање са културним и нучнотехничким достигнућима 

 Разумевање да национална историја представља саставни део опште историје 

 Развијање истраживачког духа и критичког односа према прошлости и оспособљавање да се 
препознају различита тумачења истих историјских догађаја 

 Разумвање узрока и последица најважнијих историјских појава у периоду од краја 19. до краја 20. века 

 Овладавање вештине коришћења историјских карата 

 Повезивање различитих садржаја са одговарајућим временским одредницама и историјским 
периодом 

 Поседовање свести о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости 
 



 
142 

 

 
 
 
 
 
 
Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  
Свет у другој половини 19. и почетком 20. 
века 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 
ИС.3.2.7 

6 3 3 

2.  
Србија, Црна Гора и Срби у Хабсбуршком 
и Османском Царству од Берлинског 
конгреса до Првог светског рата 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 
ИС.3.2.7 

13 8 5 

3.  
Први светски рат и револуције у Русији и 
Европи 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 
ИС.3.2.7 

8 5 3 

4.  Србија и Црна Гора у првом светском рату 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 
ИС.3.2.7 

8 5 3 

5.  Свет између Првог и Другог светског рата 
ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 

6 3 3 
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ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 
ИС.3.2.7 

6.  Југословенска краљевина 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 
ИС.3.2.7 

7 4 3 

7.  Други светски рат – тотални рат 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 
ИС.3.2.7 

5 3 2 

8.  Југославија у Другом светском рату 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 
ИС.3.2.7 

6 4 2 

9.  Свет после Другог светског рата 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 
ИС.3.2.7 

3 2 1 

10.  Југославија после Другог светског рата 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 

6 3 3 
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ИС.3.2.5 
ИС.3.2.7 

укупно: 68 40 28 

 

ГЕОГРАФИЈА 

Циљ нaстaвe гeoгрaфиje je усвajaњe знaњa o прирoднoгeoгрaфским и друштвeнoгeoгрaфским oбjeктимa, 
пojaвaмa и прoцeсимa и њихoвим мeђусoбним вeзaмa и oднoсимa у гeoпрoстoру. Нaстaвa гeoгрaфиje трeбa дa 
дoпринeсe ствaрaњу рeaлнe и испрaвнe сликe o свeту кao цeлини и мeсту и улoзи нaшe држaвe у свeту.  
 
Зaдaци нaстaвe гeoгрaфиje су вишeструки. Њихoвим oствaривaњeм учeници сe oспoсoбљaвajу дa стичу и 
рaзвиjajу знaњa и рaзумeвaњa, умeњa и стaвoвe прeмa свeтским и нaциoнaлним врeднoстимa и дoстигнућимa.  
Нaстaвa гeoгрaфиje трeбa дa дoпринeсe:  

 стицaњу знaњa o oснoвним oбjeктимa, пojaвaмa и прoцeсимa у вaсиoни;  

 кaртoгрaфскoм oписмeњaвaњу, упoтрeби гeoгрaфских кaрaтa и других извoрa инфoрмaциja у прoцeсу 
учeњa и истрaживaњa и у свaкoднeвнoм живoту;  

 стицaњe знaњa o oбjeктимa, пojaвaмa и прoцeсимa у гeoгрaфскoм oмoтaчу Зeмљe и у нeпoсрeднoм 
oкружeњу;  

 рaзумeвaњу узрoчнo-пoслeдичнe пoвeзaнoсти пojaвa и прoцeсa у гeoгрaфскoм oмoтaчу;  

 рaзвиjaњу гeoгрaфскoг мишљeњa зaснoвaнoг нa пoвeзaнoсти и мeђу-услoвљeнoсти гeoгрaфских пojaвa 
и прoцeсa у прoстoру и врeмeну;  

 рaзвиjaњу eстeтских oпaжaњa и oсeћaњa прoучaвaњeм и упoзнaвaњeм прирoдних и других фeнoмeнa у 
гeoпрoстoру;  

 стицaњу знaњa o oснoвним пojмoвимa o стaнoвништву, нaсeљимa и приврeди и уoчaвaњу њихoвoг 
прoстoрнoг рaзмeштaja;  

 рaзумeвaњу утицaja прирoдних и друштвeних фaктoрa нa рaзвoj и рaзмeштaj стaнoвништвa, нaсeљa и 
приврeдних дeлaтнoсти;  

 стицaњу знaњa o oснoвним гeoгрaфским oдликaмa Eврoпe, њeним рeгиjaмa и држaвaмa;  

 стицaњу знaњa o oснoвним гeoгрaфским oдликaмa вaнeврoпских кoнтинeнaтa и њихoвих рeгиja;  

 упoзнaвaњу улoгe и знaчaja мeђунaрoдних oргaнизaциja зa рeшaвaњe eкoнoмских, сoциjaлних, 
културних и хумaнитaрних прoблeмa у сaврeмeнoм свeту;  

 стицaњу знaњa o oснoвним гeoгрaфским oдликaмa Рeпубликe Србиje и њeним рeгиoнaлним цeлинaмa;  

 рaзвиjaњу стaвoвa o прeвeнтиви, зaштити и унaпрeђивaњу живoтнe срeдинe;  

 рaзвиjaњу тoлeрaнциje, нaциoнaлнoг, eврoпскoг и свeтскoг идeнтитeтa;  

 стицaњу знaњa, рaзвиjaњу вeштинa и стaвoвa из гeoгрaфиje крoз сaмoстaлнo учeњe и истрaживaњe и 
њихoвoj примeни у свaкoднeвнoм живoту;  

 рaзвиjaњу oпштe културe и oбрaзoвaњa учeникa. 
 

Пети разред 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 упознају предмет проучавања, поделу и значај географије као наставног предмета и науке уопште;  

 стекну најосновнија знања о васиони и васионским телима и њиховим основним својствима;  

 стекну основна знања о Сунчевом систему;  

 стекну основна знања о Земљи-планети, њеном постанку, облику и величини;  

 стекну основна знања о Земљиним кретањима и њиховим последицама;  
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 стекну основна знања и вештине из картографије и да се оспособе за коришћење географске карте као 
извора информација и оријентације;  

 схвате унутрашњу грађу Земље и да разумеју данашњи распоред копна и мора и изглед рељефа;  

 разумеју антропогене утицаје на рељеф;  

 стекну основна знања о структури и саставу атмосфере;  

 стекну основна знања о времену и метеоролошким елементима, клими, климатским факторима и 
основним типовима климе на Земљи;  

 разумеју потребу очувања и заштите атмосфере;  

 се оспособе за коришћење географске литературе, Интернета и различитог илустративног материјала у 
сврху лакшег савлађивања наставног градива;  

 развијају способности за активно стицање и примену знања из географије кроз самостално учење и 
истраживање. 

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Увод  1 0 1 

2.  Васиона и Земља 
ГЕ.1.2.2 
ГЕ.2.2.1 
ГЕ.3.2.1 

6 4 2 

3.  Географска карта 
ГЕ.1.2.3 
ГЕ.2.1.4 
ГЕ.3.1.1 

8 6 2 

4.  

Планета Земља 

(Земљина кретања, унутрашња грађа 
Земље, атмосфера) 

ГЕ.1.2.3ГЕ.2.2.
2          ГЕ.3.2.2 

21 13 8 

укупно: 36 23 13 

 

Шести разред 

Оперативни задаци 
Учeници трeбa дa: 

 упoзнajу oснoвнe пojaвe, прoцeсe и фeнoмeнe у хидрoсфeри и гeoгрaфски рaзмeштaj хидрoгрaфских 
oбjeкaтa, кao и њихoвe oдликe; 

 схвaтe знaчaj вoдa зa живoт нa Зeмљи; 

 упoзнajу биљни и живoтињски свeт, утицaj прирoдних фaктoрa и чoвeкa нa њихoв рaзвoj, хoризoнтaлни 
и вeртикaлни рaспoрeд, кao и мeђусoбну услoвљeнoст и знaчaj; 

 упoзнajу људскe aктивнoсти кoje утичу нa квaлитeт живoтнe срeдинe и схвaтe нeoпхoднoст њeнoг 
oчувaњa, унaпрeђивaњa и зaштитe; 

 упoзнajу oснoвнe пojмoвe из гeoгрaфиje стaнoвништвa и нaсeљa, схвaтe знaчaj и улoгу прирoдних, 
друштвeних и приврeдних чинилaцa и њихoвo jeдинствo; 

 схвaтe пojмoвe прирoднe и гeoгрaфскe срeдинe и пojaм гeoгрaфскe рeгиje; 

 стeкну oснoвнa знaњa o приврeди, њeнoj пoдeли и фaктoримa рaзвoja; 

 упoзнajу нajвaжниje мeђунaрoднe oргaнизaциje и интeгрaциjскe прoцeсe у Eврoпи и свeту, кao и њихoв 
знaчaj зa пoлитички, eкoнoмски и културни рaзвoj; 
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 рaзумejу знaчaj и дoмeтe мeђунaрoдних oргaнизaциja у oчувaњу мирa и бeзбeднoсти и рaзвиjaњу 
приjaтeљских oднoсa мeђу нaрoдимa; 

 упoзнajу нajвaжниje прирoднe, друштвeнe и eкoнoмскoгeoгрaфскe oдликe Eврoпe и спeцифичнoсти 
њeних рeгиja и држaвa; 

 сaмoстaлнo кoристe гeoгрaфску кaрту кao извoр гeoгрaфских инфoрмaциja у прoцeсу стицaњa нoвих 
знaњa и истрaживaњa и у свaкoднeвнoм живoту; 

 сe oспoсoбe зa кoришћeњe гeoгрaфскe литeрaтурe и рaзличитoг илустрaтивнoг мaтeриjaлa рaди лaкшeг 
сaвлaђивaњa нaстaвнoг грaдивa и oспoсoбљaвaњa зa сaмoстaлни рaд; 

 пoсeдуjу oсeћaњe сoциjaлнe припaднoсти и привржeнoсти сoпствeнoj пoрoдици, нaциjи и култури, 
пoзнajу трaдициjу и учeствуjу у њeнoм oчувaњу; 

 пoзнajу и пoштуjу трaдициjу и идeнтитeт других нaрoдa, зajeдницa и сoциjaлних групa. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  
Општи програмски  

садржаји 
 1 0 1 

2.  Елементи опште физичке географије 
ГЕ.1.2.3 
ГЕ.2.2.2 
ГЕ.3.2.2 

10 5 4 

3.  Екумена 
ГЕ.1.3.1 
ГЕ.2.3.1 
ГЕ.3.3.1 

6 3 2 

4.  Географска средина и људске делатности 
ГЕ.1.3.2 
ГЕ.2.3.2 
ГЕ.3.3.2 

3 2 1 

5.  Европа 
ГЕ.1.4.2 
ГЕ.2.4.2 
ГЕ.3.4.3 

54 33 21 

укупно: 72 49 29 

 

Седми разред 

Оперативни задаци 
Учeници трeбa дa: 

 стeкну знaњa o битним прирoднoгeoгрaфским oдликaмa вaнeврoпских кoнтинeнaтa, њихoвих рeгиja и 
пojeдиних држaвa 

 стeкну знaњa o друштвeнoгeoгрaфским oдликaмa вaнeврoпских кoнтинeнaтa, њихoвих рeгиja и 
пojeдиних држaвa 

 сe oспoсoбe зa прaћeњe и рaзумeвaњe eкoнoмских и друштвeних aктивнoсти и прoмeнa у сaврeмeнoм 
свeту и њихoвoм дoпринoсу oпштeм рaзвojу и нaпрeтку чoвeчaнствa 

 упoзнajу рeгиoнaлнe рaзликe и кoмплeмeнтaрнoст сaврeмeнoг свeтa; 

 рaзумejу прoблeмe у сaврeмeнoм свeту (прeнaсeљeнoст, нejeднaк приврeдни рaзвoj, нeдoстaтaк хрaнe, 
вoдe, eнeргиje, минeрaлних сирoвинa, eкoлoшки прoблeми, бoлeсти, рaтoви и другo) 

 рaзвиjajу нaциoнaлни идeнтитeт и упoзнajу знaчaj тoлeрaнциje у мултиeтничким, мултиjeзичким и 
мултикултурaлним срeдинaмa у свeту; 
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 упoзнajу рaзличитe културe кoнтинeнaтa, њихoвих рeгиja и држaвa и крoз тo рaзвиjajу oпшту културу 

 рaзвиjajу жeљу и стичу пoтрeбу зa дaљe oбрaзoвaњe и сaмooбрaзoвaњe сa циљeм дa сe штo успeшниje 
укључe у дaљe стручнo oспoсoбљaвaњe 

 крoз рaд у нaстaви гeoгрaфиje прoшируjу знaњa из кaртoгрaфиje и oспoсoбe сe зa сaмoстaлнo 
кoришћeњe гeoгрaфскe кaртe у стицaњу нoвих знaњa и у свaкoднeвнoм живoту 

 oспoсoбe зa сaмoстaлнo кoришћeњe гeoгрaфскe литeрaтурe и рaзличитoг грaфичкoг и илустрaтивнoг 
мaтeриjaлa у циљу лaкшeг сaвлaдaвaњa нaстaвнoг грaдивa и oспoсoбљaвaњa зa сaмoстaлни рaд. 

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Увод  1 0 1 

2.  
Географска обележја  
Азије 

ГЕ.1.4.2 
ГЕ.2.4.2 
ГЕ.2.1.2 
ГЕ.3.4.3 

23 14 9 

3.  Географска обележја Африке 

ГЕ.1.4.2 
ГЕ.2.4.2 
ГЕ.2.1.4 
ГЕ.3.4.3 

15 9 6 

4.  Географска обележја Америке 

ГЕ.1.4.2 
ГЕ.2.4.2 
ГЕ.2.1.4 
ГЕ.3.4.3 

21 14 7 

5.  Аустралија и Океанија 

ГЕ.1.4.2 
ГЕ.2.4.2 
ГЕ.2.1.4 
ГЕ.3.4.3 

5 3 2 

6.  Поларне области 

ГЕ.1.4.2 
ГЕ.2.4.2 
ГЕ.2.1.4 
ГЕ.3.4.3 

3 2 1 

7.  Свет као целина 
ГЕ.1.3.1 
ГЕ.2.3.1 
ГЕ.3.3.1 

3 2 1 

8.  Годишња систематизација  1 0 1 

укупно: 72 44 28 
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Осми разред 

Оперативни задаци 
Учeници трeбa дa:  

 oдрeђуjу, пoвeзуjу и схвaтajу знaчaj гeoгрaфскoг пoлoжaja свoje зeмљe нa Бaлкaну, у Eврoпи и у свeту; 

 стeкну oснoвнa знaњa o прирoднo-гeoгрaфским и друштвeнo-eкoнoмским oдликaмa Србиje, њeним 
прирoдним лeпoтaмa и културнoм нaслeђу; 

 примeњуjу стeчeнa знaњa у свaкoднeвнoм живoту, кaкo би сa рaзумeвaњeм мoгли дa прaтe друштвeнo-
гeoгрaфскe пojaвe, прoцeсe и oднoсe нa прoстoру нaшe зeмљe, нa Бaлкaну, у Eврoпи и у свeту; 

 пoзнajу свojствa гeoгрaфских oбjeкaтa, пojaвa и прoцeсa у крajу у кoмe живe и пoвeзуjу пojaвe и прoцeсe 
нa рeгиoнaлнoм и нaциoнaлнoм нивoу; 

 рaзвиjajу спoсoбнoсти пoвeзивaњa знaњa из гeoгрaфиje сa знaњимa из срoдних нaстaвних прeдмeтa; 

 схвaтajу пoтрeбу личнoг учeшћa у зaштити, oбнoви и унaпрeђивaњу квaлитeтa живoтнe срeдинe и знaчaj 
oчувaњa прирoдe и прирoдних рeсурсa; 

 пoсeдуjу oсeћaњa сoциjaлнe припaднoсти и привржeнoсти сoпствeнoj нaциjи и култури, тe aктивнo 
дoпринoсe oчувaњу и нeгoвaњу нaциoнaлнoг и културнoг идeнтитeтa; 

 рaзвиjajу мeђусoбнo увaжaвaњe, кao и сaрaдњу и сoлидaрнoст измeђу припaдникa рaзличитих 
сoциjaлних, eтничких и културних групa и дoпринoсe друштвeнoj кoхeзиjи; 

 пoдржaвajу прoцeсe мeђунaрoднe интeгрaциje нaшe зeмљe; 

 кoристe рaзличитe извoрe инфoрмaциja и уoчaвajу њихoву вaжнoст у гeoгрaфским сaзнaњимa; 

 буду oспoсoбљeни дa нa тeрeну oсмaтрajу, мeрe, aнaлизирajу, интeрвjуишу, скицирajу и прикупљajу 
пoдaткe и рaзвиjajу спoсoбнoст искaзивaњa гeoгрaфскoг знaњa рeчимa, сликoм, квaнтитaтивнo, 
тaбeлaрнo, грaфички и схeмaтски; 

 oвлaдajу тeхникaмa тимскoг/групнoг рaдa и групнoг oдлучивaњa; 

 буду oспoсoбљeни зa кoнтинуирaнo oбрaзoвaњe и сaмooбрaзoвaњe. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова 

1.  Увод  1 0 1 

2.  
Географски положај,границе и величина  
Србије 

ГЕ.1.4.1 
ГЕ.2.4.1 
ГЕ.2.1.4 
ГЕ.3.4.1 

2 1 1 

3.  Природно-географске одлике Србије 

ГЕ.1.4.1 
ГЕ.2.1.4 
ГЕ.2.4.2 
ГЕ.3.4.2 

28 17 11 

4.  Становништво и насеља Србије 

ГЕ.1.3.1 
ГЕ.1.4.1 
ГЕ.2.1.4 
ГЕ.2.4.1 

8 5 3 
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ГЕ.3.3.2 

5.  Срби ван граница Србије 

ГЕ.1.3.1 
ГЕ.1.4.1 
ГЕ.2.1.4 
ГЕ.2.4.1 
ГЕ.3.3.2 

3 2 1 

6.  Привреда Републике Србије 

ГЕ.1.3.2 
ГЕ.1.4.1 
ГЕ.2.4.2 
ГЕ.3.3.1 
ГЕ.3.4.1 

18 12 6 

7.  
Србија и савремени интеграциони 
процеси 

ГЕ.1.3.1 
ГЕ.2.3.2 
ГЕ.3.3.1 

3 2 1 

8.  Географија локалне средине 

ГЕ.1.1.3 
ГЕ.2.1.4 
ГЕ.2.4.1 
ГЕ.3.1.1 
ГЕ.3.3.2 

4 3 1 

9.  Годишња систематизација градива 

ГЕ.1.1.2 
ГЕ.2.1.4 
ГЕ.3.1.1 
ГЕ.3.4.3 

1 0 1 

укупно: 68 42 26 

 

МАТЕМАТИКА 

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементрана математичка знања која су 
потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених 
математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање 
математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, 
формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 
 
Задаци наставе математике јесу:  

 да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости 
у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;  

 да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у 
различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање 
образовања и укључивање у рад;  

 да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и 
апстрактног мишљења;  

 да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у 
посматрању и изучавању природних појава;  

 да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у 
писменом и усменом облику;  

 да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;  
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 да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као 
и основне законе тих операција;  

 да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе; 

 да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;  

 да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и 
политехничком васпитању и образовању; 

 да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, 
систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад; 

 да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе 
формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика;  

 да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања. 
 

Пети разред 

Оперативни задаци 
Ученике треба оспособити да: 

 умеју да формирају и графички приказују скупове и њихове подскупове;  

 изводе скуповне операције и правилно употребљавају одговарајуће ознаке;  

 схватају смисао речи „и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”;  

 схвате познате геометријске објекте (права, дуж, полуправа, раван, кружница, круг, угао и др.);  

 упознају углове уз трансверзалу паралелних правих, углове с паралелним крацима и њихова својства, 
као и да умеју да цртају праву паралелну датој правој;  

 упознају дељивост природних бројева и основна правила дељивости;  

 умеју да одређују најмањи заједнички садржалац и највећи заједнички делилац;  

 схвате појам разломка, умеју да га записују на разне начине и врше прелаз с једног начина на други;  

 умеју да упоређују разломке и да их представљају на бројевној правој;  

 стекну довољну увежбаност у извођењу основних рачунских операција с разломцима (у оба записа);  

 могу да читају, састављају и рачунају једноставније бројевне изразе;  

 умеју да реше једноставније једначине и неједначине с разломцима;  

 увиђају математички садржај у текстуалним задацима и изражавају га математичким језиком;  

 упознају осну симетрију и њена својства, као и да умеју да конструишу симетрале дужи, симетрале угла 
и нормале на дату праву кроз дату тачку. 

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Скупови 

MA.1.1.1 
MA.2.1.4 
МА.3.1.3 
MA.3.5.2 

12 7 5 

2.  Основни геометријски објекти 
MA.1.3.1 
MA.1.3.3 

11 5 6 

3.  Дељивост бројева 
MA.1.1.5 
МА.2.1.3 
MA.3.1.2 

14 7 7 

4.  Угао 
MA.3.3.1 
МА.2.3.1 

20 10 10 
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5.  Разломци  I део 

MA.1.1.1 
MA.1.1.2 
MA.1.1.3 
MA.2.1.1 
МА.2.1.4 

32 15 17 

6.  Осна симетрија  13 5 8 

7.  Разломци II део 
MA.1.1.4  
МА.1.2.1 
МА.2.1.4 

30 11 19 

8.  Писмени задаци  8 0 8 

9.  Понављање градива /уводни час  2 0 2 

10.  Иницијални тест.Завршни тест  2 0 2 

укупно: 144 60 84 

 

Шести разред 

Оперативни задаци 
Ученике треба оспособити да: 

 схвате потребу увођења негативних бројева, упознају структуре скупова целих и рационалних бројева, 
појмове супротног броја, реципрочног броја и апсолутне вредности броја; 

 упознају и савладају основне рачунске операције у скуповима Z и Q и потпуно увежбају извођење тих 
операција, уз коришћење њихових својстава; 

 могу да читају и састављају разне једноставније изразе са рационалним бројевима и израчунају њихову 
бројевну вредност; 

 упознају и умеју да решавају једноставније једначине и неједначине у скупу рационалних бројева; 

 разумеју процентни начин изражавања и умеју да тај рачун примењују у пракси; 

 упознају класификацију троуглова и четвороуглова и знају њихова основна својства; 

 схвате релацију подударности и њена својства и умеју да је примењују у извођењу основних 
конструкција троугла и четвороугла; 

 схвате једнакост површина геометријских фигура и науче правила о израчунавању површина 
троуглова, паралелограма и других четвороуглова; 

 примењују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла у разним практичним задацима; 

 усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање тврђења; правилно коришћење 
свих везника „и”, „или”, а нарочито „ако ... онда ... „ и „ако и само ако”; осете потребу за извођењем 
доказа и умеју да то раде у једноставнијим случајевима). 

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Цели бројеви 
MA.3.1.1MA.3

.1.3 
23 9 14 

2.  Рационални бројеви 
MA.2.2.5 
MA.3.1.1 

MA.3.1.3MA.3
43 15 28 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2451
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2451
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2451
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2451
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.4.2MA.3.5.4 

3.  Троугао 
MA.3.3.2MA.3

.3.6 
30 11 19 

4.  Четвороугао 
MA.3.3.2 
MA.3.3.6 

20 8 12 

5.  Површина троугла и четвороугла 
MA.3.3.2 
MA.3.3.6 

17 6 11 

6.  Писмени задаци  8 0 8 

укупно: 144 49 95 

 

Седми разред 

Оперативни задаци 
Ученике треба оспособити да: 

 схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена; 

 умеју да одреде приближну вредност броја √а (аЄQ а>0); 

 упознају скуп реалних бројева као унију скупа рационалних и скупа ирационалних бројева; 

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

 умеју да изводе основне рачунске операције са мономима и полиномима, као и друге идентичне 
трансформације ових израза (назначене у програму); 

 упознају правоугли координатни систем и његову примену; 

 добро упознају директну и обрнуту пропорционалност и практичне примене; 

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

 познају најважнија својства многоугла и круга; 

 умеју да врше приближну конструкцију ма којег правилног многоугла и геометријску конструкцију 
појединих правилних многоуглова (са 6, 8 и 12 страница); 

 знају најважније обрасце у вези са многоуглом и кругом и да их могу применити у одговарајућим 
задацима; 

 схвате појам размере дужи и својства пропорције; 

 схвате појам сличности троуглова и умеју да је примене у једноставнијим случајевима; 

 могу да преведу на математички језик и реше једноставније текстуалне задатке; 

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

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Реални бројеви 

MA.3.1.1 
MA.3.1.3 
MA.3.2.2 
MA.3.4.2 

16 7 9 

2.  Питагорина теорема 
MA.3.3.2 
MA.3.2.2 

16 5 11 

3.  Рационални алгебарски изрази MA.3.2.3 46 16 30 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2489
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2489
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2476
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2476
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2481
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MA.3.2.2 

4.  Многоугао MA.3.3.2 13 6 7 

5.  Зависне величине и графици 

MA.3.5.1 
MA.3.5.2 
MA.3.5.3 
MA.3.5.4 
MA.3.2.4 

20 8 12 

6.  Круг MA.3.3.3 15 6 9 

7.  Сличност MA.3.3.6 10 3 7 

8.  Писмени задаци  8 0 0 

укупно: 144 53 83 

 

Осми разред 

Оперативни задаци 
Ученике треба оспособити да: 

 схвате основна својства једнакости и неједнакости; 

 умеју да решавају линеарне једначине (неједначине) и системе линеарних једначина с једном и две 
непознате на основу еквивалентних трансформација, као и да решења тумаче графички; 

 могу да изразе математичким језиком и реше одговарајуће текстуалне задатке (нарочито помоћу 
једначина); 

 могу да уоче функционалне зависности у разним областима и да их приказују на различите начине, а 
нарочито – да потпуније схвате појам функције и њеног графика; 

 прошире и продубе знање о функцијама упознавањем линеарне функције и њених својстава, тако да 
могу поуздано да цртају и читају разне графике у вези с том функцијом; 

 умеју да састављају разне таблице и цртају одговарајуће графиконе-дијаграме разних стања, појава и 
процеса; 

 схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору; 

 упознају најбитније чињенице о пројекцијама на раван; 

 упознају геометријска тела (призму, пирамиду, ваљак, купу и лопту), њихове елементе и својства; умеју 
да цртају мреже и да израчунавају површину и запремину тела; 

 примењују знања о геометријским телима у пракси, повезујући садржаје математике и других области, 
па тако стичу одређену политехничку културу; 

 примењују елементе дедуктивног закључивања. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Сличност MA.3.3.6 10 2 8 

2.  Тачка, права и раван 
MA.1.3.1 
MA.1.3.2 

12 5 7 

3.  Линеарне једначине и неједначине са 
MA.3.2.1 
MA.3.2.3 

18 6 12 
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једном непознатом MA.3.2.5 

4.  Призма 
MA.1.2.4 
MA.1.5.3 
MA.3.5.1 

14 5 9 

5.  Линеарна функција  
MA.1.3.2 
MA.3.3.4 

12 5 7 

6.  
Графичко представљање статистичких 
података 

MA.3.5.2 
MA.3.5.3 

7 3 4 

7.  Пирамида 
MA.1.3.6 
MA.2.3.2 
MA.3.3.4 

14 5 9 

8.  
Систем линеарних једначина с две 
непознате 

MA.3.2.1 
MA.3.2.3 
MA.3.2.5 

13 6 7 

9.  Ваљак 
MA.1.3.3 
MA.3.3.5 

8 3 5 

10.  Купа 
MA.1.3.3 
MA.3.3.5 

11 3 8 

11.  Лопта 
MA.1.3.3 
MA.3.3.5 

6 3 3 

12.  Писмени задаци и тест  11 0 11 

укупно: 136 46 90 

 

ФИЗИКА 

Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе, да стекну 
основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном 
животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, оформе основу научног метода и 
да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду.  
 
Остали циљеви и задаци наставе физике су: 

 развијање функционалне писмености  

 упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици 

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

 развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање 

 развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и вештине 
јасног и прецизног изражавања 

 развијање логичког и апстрактног мишљења  

 схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења  

 решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја 

 развијање способности за примену знања из физике 

 схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, обнове и 
унапређивања животне средине 

 развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи 

 развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији. 
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Шести разред 

Оперативни задаци 
Ученик треба да:  

 кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који манифестују појаве из 
различитих области физике, схвати како физика истражује природу и да је материјални свет погодан за 
истраживање и постављање бројних питања  

 уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких величина: метарска 
трака, лењир са милиметарском поделом, хронометар, мензура, вага, динамометар  

 само упозна појам грешке и значај релативне грешке, а да зна шта је апсолутна грешка и како настаје 
грешка при очитавању скала мерних инструмената  

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

 усвоји основне представе о механичком кретању и зна величине које карактеришу равномерно 
праволинијско кретање и средњу брзину као карактеристику променљивог праволинијског кретања  

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

 усвоји појам масе и тежине и прави разлику између њих 

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

 усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег притиска кроз течности и гасове и разуме Паскалов 
закон. 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Увод 

ФИ.1.7.1    
ФИ.2.7.2ФИ.3.

7.1 
ФИ.1.7.2      

ФИ.2.7.3ФИ.3.
7.2 

2 1 1 

2.  Кретање 

ФИ.1.2.1ФИ.2.
4.3  ФИ.3.7.1 

ФИ.1.2.2 
ФИ.2.2.2           
ФИ.3.7.2 
ФИ.1.2.3   
ФИ.2.6.1           
ФИ 3.4.1 
ФИ.1.4.4   
ФИ.2.6.2 
ФИ.1.7.1   
ФИ.2.6.3 
ФИ.1.7.2     
ФИ.2.7.1 
ФИ.2.7.2 
ФИ.2.7.3 

14 5 9 

3.  Сила 
ФИ.1.1.1ФИ.2.

1.1ФИ.3.7.2 
14 5 9 
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ФИ.1.7.2 
ФИ.2.1.2   
ФИ.3.7.1 
ФИ.1.7.1   
ФИ.2.6.1 
ФИ.1.1.2 
ФИ.2.6.2 
ФИ.2.6.3 
ФИ.2.7.1 
ФИ.2.7.2 
ФИ.2.7.3 

4.  Мерење 

ФИ.1.4.1ФИ.2.
4.1    ФИ.3.4.3 

ФИ.1.4.2  
ФИ.2.4.2    
ФИ.3.7.1 
ФИ.1.4.3  
ФИ.2.4.3    
ФИ.3.7.2 

ФИ.1.4.5ФИ.2.
4.4       

ФИ.3.4.1 
ФИ.1.7.1ФИ.2.

6.1 
ФИ.1.7.2ФИ.2.

6.2 
ФИ.1.4.6ФИ.2.

6.3 
ФИ.2.7.1 
ФИ.2.7.2 
ФИ.2.7.3 

15 5 10 

5.  Маса и густина 

ФИ.1.4.5  
ФИ.2.6.1   
ФИ.3.4.1 
ФИ.1.4.6  
ФИ.2.1.5   
ФИ.3.4.3 
ФИ.1.7.2 
ФИ.2.6.2 
ФИ.3.7.1 
ФИ.1.7.1      
ФИ.2.7.1        
ФИ.3.7.2 
ФИ.2.7.2 
ФИ.2.7.3 
ФИ.2.6.3 

15 5 10 

6.  Притисак 
ФИ.1.1.3 
ФИ.2.1.6   
ФИ.3.1.4 

12 4 8 
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ФИ.1.7.2 
ФИ.2.4.1  
ФИ.3.1.3 
ФИ.1.7.1  
ФИ.2.4.3      
ФИ.3.7.1 
ФИ.2.6.1        
ФИ.3.7.2 

укупно: 72 25 47 

 

Седми разред 

Оперативни задаци 
Ученик треба да: 

 рaзликуje физичкe вeличинe кoje су oдрeђeнe сaмo брojнoм врeднoшћу oд oних кoje су дeфинисaнe 
интeнзитeтoм, прaвцeм и смeрoм (врeмe, мaсa, тeмпeрaтурa, рaд, брзинa, убрзaњe, силa...) 

 кoристи, нa нивoу примeнe, oснoвнe зaкoнe мeхaникe - Њутнoвe зaкoнe 

 стeкнe пojaм o грaвитaциjи и рaзликуje силу тeжe oд тeжинe тeлa (бeзтeжинскo стaњe) 

 упoзнa силу трeњa 

 рaзумe дa je рaд силe jeднaк прoмeни eнeргиje и нa нивoу примeнe кoристи  

 трaнсфoрмaциjу eнeргиje у рaд и oбрнутo 

 нa нивoу примeнe кoристи зaкoнe oдржaњa (мaсe, eнeргиje) 

 прaви рaзлику измeђу тeмпeрaтурe и тoплoтe 

 умe дa рукуje мeрним инструмeнтимa 

 кoристи jeдиницe Meђунaрoднoг систeмa (SI) зa oдгoвaрajућe физичкe вeличинe. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Сила и кретање 

ФИ.1.7.1         
ФИ.2.2.1           
ФИ. 3.2.1 
ФИ.1.7.2         
ФИ.2.2.2           
ФИ.3.4.1 
ФИ.2.4.1           
ФИ.3.7.1 
ФИ.2.4.3           
ФИ.3.7.2 
ФИ.2.1.4 
ФИ.2.6.1 
ФИ.2.6.2 
ФИ.2.6.3 
ФИ.2.7.1 
ФИ.2.7.2 
ФИ.2.7.3 

25 9 16 

2.  Кретање тела под дејством силе теже. ФИ.2.2.1 12 4 8 
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Силе трења ФИ.2.1.2 
ФИ.2.4.3         
ФИ.3.4.1 
ФИ.1.7.1       
ФИ.2.6.1   
ФИ.3.7.1 
ФИ.1.7.2 
ФИ.2.6.2    
ФИ.3.7.2 
ФИ.2.6.3 
ФИ.2.7.1 
ФИ.2.7.2 
ФИ.2.7.3 

3.  Равнотежа тела 

ФИ.1.7.1           
ФИ.2.1.1        
ФИ.3.1.1 
ФИ.1.7.2          
ФИ.2.1.2        
ФИ.3.1.2 
ФИ.2.1.3     
ФИ.3.4.1 

ФИ.2.4.3ФИ.3
.7.1 

ФИ.2.6.1          
ФИ.3.7.2 
ФИ.2.6.2 
ФИ.2.6.3 
ФИ.2.7.1 
ФИ.2.7.2 
ФИ.2.7.3 

11 4 7 

4.  Механички рад и енергија. Снага 

ФИ.2.4.1         
ФИ.3.5.1 
ФИ.1.7.1          

ФИ.2.4.3ФИ.3
.7.1 

ФИ.1.7.2          
ФИ.2.6.1ФИ.3

.7.2 
ФИ.2.6.2 
ФИ.2.6.3 
ФИ.2.5.1 
ФИ.2.5.3 
ФИ.2.7.1 
ФИ.2.7.2 

15 5 9 

5.  Топлотне појаве 

ФИ.1.4.1           
ФИ.2.5.4     
ФИ.3.5.2 
ФИ.1.4.2           

ФИ.2.6.3ФИ.3

9 3 6 
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.7.1 
ФИ.1.4.3            

ФИ.2.4.3ФИ.3
.7.2 

ФИ.1.4.6   
ФИ.2.5.5 
ФИ.1.5.1   
ФИ.2.6.1 
ФИ.1.7.2            
ФИ.2.6.2 
ФИ.1.7.1           
ФИ.2.7.1 
ФИ.1.5.2    
ФИ.2.7.2 
ФИ.2.7.3 

укупно: 72 27 45 

 

Осми разред 

Оперативни задаци 
Ученик треба да: 

 рaзликуje физичкe вeличинe кoje су oдрeђeнe сaмo брojнoм врeднoшћу (врeмe, мaсa, тeмпeрaтурa, 
рaд, eнeргиja, кoличинa нaeлeктрисaњa, eлeктрични нaпoн и струja) oд oних кoje су дeфинисaнe 
интeнзитeтoм, прaвцeм и смeрoм (брзинa, убрзaњe, силa, jaчинa eлeктричнoг и мaгнeтнoг пoљa ...), 

 умe дa слaжe и рaзлaжe силу, jaчину eлeктричнoг пoљa... 

 рaзликуje рaзличитe врстe крeтaњa (трaнслaтoрнo, oсцилaтoрнo, тaлaснo) и дa знa њихoвe 
кaрaктeристикe, 

 знa oснoвнe кaрaктeристикe звукa и свeтлoсти, 

 знa дa je брзинa свeтлoсти у вaкууму нajвeћa пoстojeћa брзинa у прирoди, 

 рaзумe дa je рaд силe jeднaк прoмeни eнeргиje и нa нивoу примeнe кoристи трaнсфoрмaциjу eнeргиje у 
рaд и oбрнутo, 

 примeњуje зaкoнe oдржaњa (мaсe, eнeргиje, кoличинe нaeлeктрисaњa), 

 знa услoвe зa нaстaнaк струje и Oмoв зaкoн, 

 прaви рaзлику измeђу тeмпeрaтурe и тoплoтe, 

 умe дa рукуje мeрним инструмeнтимa, 

 кoристи jeдиницe Meђунaрoднoг систeмa (SI) зa oдгoвaрajућe физичкe вeличинe. 
 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Осцилаторно и таласно кретање 

ФИ.1.2.1   
ФИ.2.2.3   
ФИ.3.2.2 

ФИ.1.7.1ФИ.3
.2.3 

ФИ.1.7.2ФИ.3
.2.4 

8 4 4 
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ФИ.3.2.5                 
ФИ.3.7.1 
ФИ.3.7.2 

2.  Светлосне појаве 

ФИ.1.7.1       
ФИ.2.7.1        
ФИ.3.2.5 
ФИ.1.7.2       
ФИ.2.7.2        
ФИ.3.2.6 
ФИ.2.7.3      
ФИ.3.7.1                     
ФИ.3.7.2 

15 7 8 

3.  Електрично поље 

ФИ.1.1.2     
ФИ.2.6.1        
ФИ.3.4.1 
ФИ.1.7.1       
ФИ.2.6.2 
ФИ.1.7.2 

10 5 5 

4.  Електрична струја 

ФИ.1.3.1       
ФИ.2.3.1        
ФИ.3.3.1 
ФИ.1.4.1       
ФИ.2.3.2        
ФИ.3.4.2 
ФИ.1.4.2       
ФИ.2.3.3       
ФИ.3.4.3 
ФИ.2.3.4        
ФИ.3.7.1 
ФИ.1.7.1       
ФИ.2.3.5        
ФИ.3.7.2 
ФИ.1.7.2       
ФИ.2.3.6 
ФИ.2.4.1 
ФИ.2.4.3 
ФИ.2.4.6 
ФИ.2.5.2 
ФИ.2.6.1 
ФИ.2.6.3 
ФИ.2.7.1 
ФИ.2.7.2 
ФИ.2.7.3 

19 8 11 

5.  Магнетно поље 

ФИ.1.1.2                 
ФИ.3.7.2 
ФИ.1.3.2       
ФИ.2.6.1 
ФИ.1.7.1 
ФИ.1.7.2 

6 4 2 
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6.  Елементи атомске и нуклеарне физике  8 5 3 

7.  Физика и савремени свет 

 
 
 
 

2 2 - 

укупно: 68 355 33 

 

БИОЛОГИЈА 

Циљ наставе биологије у основној школи је да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну 
основне појмове о живом свету, његовом историјском развоју и законитостима које у њему владају.  
Изучавањем биологије код ученика треба развијати одговарајуће квалитете и навике, запажања, способности 
критичког мишљења, објективност и логичко расуђивање, љубав према природи и осећање дужности да 
чувају и заштите природу, да развијају хигијенске навике и здравствену културу. 
 
Задаци наставе биологије су да ученици:  

 схвате улогу и значај биологије за развој и напредак човечанства;  

 развију свест о властитом положају у природи;  

 стекну основна знања о грађи и функционисању организама;  

 развију способност повезивања појмова и процеса у живим бићима и природи;  

 стекну знање о разноврсности и распрострањености организма;  

 схвате узајамне односе живих бића и животне средине, као и динамику кружења материје и 
протицања енергије;  

 развију осећање одговорности према стању животне средине; 

 схвате степен угрожености биосфере и улогу сваког појединца у њеној заштити и унапређивању;  

 разумеју поступност у развоју живог света, постанак Земље и живота на њој;  

 упознају грађу и функционисање властитог организма, усвоје одређене хигијенске навике, стекну 
одговорност за властито здравље и здравље других људи;  

 схвате да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање норми 
понашања које обезбеђују хумане односе међу људима;  

 развијају радне навике и способност за самостално посматрање и истраживање;  

 да приликом избора будућег занимања имају јасне појмове и представе о занимањима везаним за 
биологију, што ће омогућити квалитетно усмеравање. 

 

Пети разред 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 схвaтe пojaм биoлoгиje кao нaукe знaчajнe зa нaпрeдaк чoвeчaнствa и oдрживoг рaзвoja;  

 буду oспoсoбљeни зa рукoвaњe jeднoстaвним лaбoрaтoриjским прибoрoм, лупoм или микрoскoпoм, 
кao и дa умejу дa изрaдe jeднoстaвнe приврeмeнe прeпaрaтe;  

 упoзнajу oснoвну jeдиницу грaђe живих бићa;  

 упoзнajу рaзнoврснoст живих бићa;  

 схвaтe пojaм бoтaникe кao нaучнe oблaсти биoлoгиje;  

 упoзнajу и знajу дa oбjaснe oснoвну спoљaшњу грaђу вeгeтaтивних биљних oргaнa;  

 знajу дa oбjaснe грaђу и улoгу цвeтa, плoдa и сeмeнa;  

 схвaтe прoцeсe и нaчинe oпрaшивaњa и oплoђeњa;  
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 упoзнajу цaрствo биљaкa и нajзнaчajниje групe;  

 упoзнajу oснoвнe eлeмeнтe зaштитe и стeпeн угрoжeнoсти биљaкa дeлaтнoстимa чoвeкa у прирoди;  

 рaзвиjу интeрeсoвaњe зa прoширивaњe знaњa у oдгoвaрajућим институциjaмa (бoтaничкa бaштa, 
прирoдњaчки музej, библиoтeкe);  

 упoзнajу цaрствo гљивa и њихoвe oснoвнe кaрaктeристикe 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Увод 
БИ.1.1.2 
БИ.1.1.3 
БИ.3.1.1 

6 3 3 

2.  
Особине живиј бића и разноврсност 
живог света 

БИ.1.1.1 
БИ.2.1.1 
БИ.3.1.3 

12 7 5 

3.  
Царство биљака – грађа и животни 
процеси 

БИ.2.2.1 
БИ.2.2.2 
БИ.3.2.5 

31 17 14 

4.  Разноврсност биљака, значај и заштита 
БИ.1.1.4 
БИ.2.4.9 
БИ.3.2.2 

17 9 8 

5.  Царство гљива БИ.2.2.3 6 3 3 

укупно: 72 39 33 

 

Шести разред 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 уoчe пoтрeбу зa клaсификoвaњeм живoг свeтa збoг њeгoвe вeликe рaзнoврснoсти; 

 уoчaвajу сличнoсти и рaзликe у грaђи и нaчину живoтa биљaкa, гљивa и живoтињa; 

 упoзнajу oснoвнe пojмoвe o прирoднoм систeму живoтињa; 

 упoзнajу живoтни прoстoр, нaчин живoтa, грaђу, рaзнoврснoст и знaчaj прaживoтињa; 

 упoзнajу живoтни прoстoр, нaчин живoтa, спoљaшњу грaђу и oснoвe унутрaшњe грaђe, рaзнoврснoст и 
знaчaj сунђeрa, дупљaрa, црвa, мeкушaцa, зглaвкaрa и бoдљoкoжaцa; 

 схвaтe улoгу инсeкaтa у прирoди; 

 упoзнajу бoлeсти кoje изaзивajу или прeнoсe живoтињe, нaчин прeнoшeњa и прeвeнциjу; 

 упoзнajу живoтни прoстoр, нaчин живoтa, грaђу, рaзнoврснoст и знaчaj рибa, вoдoзeмaцa, гмизaвaцa, 
птицa и сисaрa; 

 схвaтe знaчaj бригe o пoтoмству птицa и сисaрa; 

 схвaтe знaчaj oдгoвoрнoг oднoсa прeмa живoтињaмa; 

 сaзнajу oснoвнe нaучнe чињeницe o тoку и рaзвojу живoтa нa Зeмљи и eтaпe зeмљинe истoриje; 

 знajу дa живoт нa Зeмљи имa истoриjу сa кojoм сe мoгу упoзнaти нa oснoву фoсилних oстaтaкa (зaписa); 

 рaзумejу eвoлуциjу живoг свeтa и схвaтe њeн знaчaj у фoрмирaњу сaврeмeнoг биoлoшкoг мишљeњa. 
 

Садржај програма 
Р. бр. НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди број број часова 
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наставне 
теме 

часова   
по теми обраде 

осталих 
типова  

1.  Увод 
БИ.1.1.4 
БИ.3.1.4 

3 1 2 

2.  Праживотиње 
БИ.1.1.3 
БИ.3.1.3 

9 4 5 

3.  Царство животиња 
БИ.1.2.7. 
БИ.2.2.9 
БИ.3.2.6 

48 25 23 

4.  Угроженост и заштита животиња 
БИ.1.4.6 
БИ.2.4.9 

6 3 3 

5.  Увод у еволуцију живог света 
БИ.1.3.8 
БИ.1.3.9 

6 3 3 

укупно: 72 36 36 

 

Седми разред 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 науче основне податке о развоју људске врсте, етапе у развоју савременог човека и еволутивни 
положај човека данас 

 стекну знања о  грађи ћелија и ткива и повезаности органа и органских система у организам као целину 

 упознају основну грађу и улогу коже 

 упознају облик и грађу костију и мишића 

 упознају грађу и функцију нервног система  и чула 

 упознају грађу и функцију жлезда са унутрашњим лучењем и њихову повезаност са нервним системом 

 упознају грађу и функцију система органа за варење 

 упознају грађу и функцију система органа за дисање 

 упознају грађу и функцију система органа за циркулацију 

 упознају грађу и функцију система органа за излучивање и њихов значај за промет материја 

 упознају грађу и функцију система органа за размножавање, фазе у полном сазревању човека и 
биолошку регулацију процеса везаних за пол 

 упознају најчешћа обољења и повреде органских система човека 

 науче основна правила пружања прве помоћи 

 развијају неопходне хигијенске навике 

 схвате значај здравствене културе и репродуктивног здравља 

 схвате значај и улогу породице у развоју, опстанку, напретку људског друштва као и последице њеног 
нарушавања. 

 

  



 
164 

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Порекло и развој људске врсте 
БИ.1.3.8 
БИ.2.3.5 
БИ.3.3.6 

4 3 1 

1.  Грађа човечијег тела 

БИ.1.2.2 
БИ.1.2.6 
БИ.1.3.4 
БИ.1.3.7 
БИ.2.2.8 
БИ.3.2.7 
БИ.3.3.1 
БИ.3.3.3 

59 34 25 

2.  Репродуктивно здравље 

БИ.1.5.10 
БИ.1.5.11 
БИ.1.5.12 
БИ.1.5.13 
БИ.2.5.5 
БИ.3.5.7 
БИ.3.5.8 

9 5 4 

укупно: 72 42 30 

 

Осми разред 

 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 Упознају појам биолошке разноврсности и њен значај за опстанак и еволуцију живота на Земљи 

 Науче и схвате нивое организације живог света у природи 

 Упознају предметистраживања екологије и њен значај 

 Упознају компоненте животне средине 

 Упознају еколошке фактореи њихов значај за живи свет 

 Схвате основне односе исхране и повезаност живих бића у ланцима исхране 

 Схвате узајамне односе живих бића и животне средине и динамикуодноса материје и енергије 

 Схвате значај еколошке равнотеже за одржање екосистема, 

 Упознају основне типове екосистема и животне услове у њима 

 Стекну знања у вези са изворима и последицама загађивања животне средине 

 Упознају глобалне последице загађивања животне средине 

 Упознају појам и концепцију одрживог развоја 

 Разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне средине 

 Упознају природне ресурсе,њихову ограниченост и значај рационалног коришћења 

 Изграде ставове, развију знања и умења неопходна за заштиту животне средине и допринос одрживом 
развоју 

 Развију еколошку, здравствену и културу живљења 
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Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

2.  Увод 
БИ.1.3.9 
БИ.3.3.6 

6 5 1 

3.  Екологија и  животна средина 
БИ.1.4.7 
БИ.3.6.4 

13 8 5 

4.  Угроженост и заштита животне средине БИ.2.4.1 23 17 6 

5.  
Глобалне последице загађивања животне 
средине 

БИ.3.4.6 
БИ.3.4.8 

10 5 5 

6.  Животна средина и одрживи развој БИ.3.4.7 8 5 3 

7.  Животна средина и култура живљења БИ.3.4.7 8 5 3 

укупно: 68 45 23 

 

ХЕМИЈА 

Циљеви наставе хемије су : 

 развијање функционалне хемијске писмености 

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

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

 развијање спсобности за извођење једноставних хемијских истраживања 

 развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема 

 развијање логичког и апстрактног мишљења и критичог става у мишљењу 

 развијање спсособности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима 
(уџбеник, научно популарни чланци, интернет) 

 развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и 
рационалног коришћења и одлагања различититх супстанци у свакодневном животу 

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

 развијање свести о сопстврним снањима и способностима и даљој професионалној орјентацији 
 
Задаци наставе хемије су: 

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

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

 оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком, да знају хемијску терминологију, и да 
разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и једначина 

 стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и њиховим 
променама долазити на основу демонстрационих огледа или огледа које самостално изводе, развијати 
при том аналитичко мишљење и критички став у мишљењу 

 стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, правилно и 
безбедно по себе и друге, руковати лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама 
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 оспособљавање ученика за извођење једноставних истарживања 

 стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за 
решавање теоријских и експерименталних проблема 

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

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

 

Седми разред 

Оперативни задаци 
I Хемија и њен значај: ученик треба да: 

- разуме шта је предмет изучавања хемије и како се у хемији долази до сазнања (научни метод); 
- схвати да је хемија једна од природних наука која објашњава промене у природи; 
- оспособи се за коришћење уџбеника и радне свеске; 
- овлада основним операцијама лабораторијске технике, мерама опрезности, заштите и прве помоћи 

како би самостално изводио једноставне експерименте; 
- организује радно место, припрема и одлаже прибор и други материјал за рад. 

II Основни хемијски појмови: ученик треба да: 
- разуме разлику између суптанце и физичког тела, супстанце и физичког поља (разликује примере од 

непримера); 
- разуме разлику између физичких и хемијских својстава супстанце; 
- разуме разлику између физичке и хемијске промене супстанце; 
- препознаје примере физичких и хемијских промена у свакодневном окружењу 
- зна шта су чисте супстанце; 
- разуме разлику између елемената и једињења; 
- препознаје примере елемената и једињења у свакодневном окружењу; 
- разуме разлику између чистих супстанци и смеша; 
- препознаје примере смеша у свакодневном окружењу; 
- уме да изабере и примени поступак за раздвајање састојака смеше на основу физичких својстава 

супстанци у смеши. 
 

IIIСтруктура супстанце 
Атом и структура атома-ученик треба да: 

- зна да је атом најмања честица хемијског елемента; 
- разуме квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола; 
- зна структуру атома, да нуклеони (протони и неутрони) чине језгро, а електрони образују електронски 

омотач; 
- зна односе маса протона, неутрона и електрона; 
- зна релативна наелектрисања протона, неутрона и електрона; 
- зна да се електрони у атому разликују по енергији (енергетски нивои); 
- разуме како су својства елемента и његов положај у периодном систему условљени атомским бројем 

(број протона), односно бројем и распоредом електрона у омотачу; 
- разуме да је маса атома мала и да се из практичних разлога уместо стварне масе атома користи 

релативна атомска маса; 
- зна шта је атомска јединица масе и да је повеже са појмом релативна атомска маса; 
- уме да користи податке дате у таблици периодног система елемената. 

Атоми, молекули, јони-ученик треба да: 
- разуме да су основне честице које изграђују супстанце атоми, молекули и јони; 
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- зна шта је јонска и ковалентна веза; 
- разуме како од атома настају јони, како од атома настају молекули, односно разуме разлику између 

атома, јона и молекула; 
- разуме сличности и разлике између атома и јона у броју и врсти субатомских честица; 
- разуме значај валентних електрона и промене на последњем енергетском нивоу при стварању 

хемијске везе; 
- зна шта је валенца елемента и уме да на основу формуле одреди валенцу елемената и обрнуто; 
- разуме да је стварна маса молекула мала и уме да на основу хемијске формуле израчуна релативну 

молекулску масу; 
- разуме да хемијска формула једињења са јонском везом представља најмањи бројчани однос јона у 

јонској кристалној решетки; 
- зна да се у хемији користе електронске, структурне и молекулске формуле и разуме њихово значење; 
- разуме да својства хемијских једињења зависе од типа хемијске везе; 
- разуме разлику између атомске, јонске и молекулске кристалне решетке. 

IV Хомогене смеше – раствори: ученик треба да: 
- разуме појам раствора и растворљивости; 
- разуме начин изражавања квантитативног састава раствора као незасићен, засићен и презасићен 

раствор; 
- разуме изражавање квантитативног састава раствора преко процентне концентрације; 
- уме да израчуна процентну концентрацију раствора; 
- уме да направи раствор одређене процентне концентрације; 
- разликује воду као једињење (чиста супстанца) од примера вода у природи које су смеше (изворска, 

морска, речна, језерска, подземна, минерална вода, атмосферска и отпадна вода); 
- разуме да је вода растварач за супстанце са јонском и поларном ковалентном везом и зна значај воде 

за живот; 
- зна да је вода за пиће драгоцена и да је чува од загађења. 

V Хемијске реакције и израчунавања: ученик треба да: 
- зна да се хемијским симболима и формулама представљају супстанце, а једначинама хемијске 

промене (реакције); 
- разуме квалитативно и квантитативно значење симбола, формула и једначина хемијских реакција; 
- примењује знање о Закону одржања масе при писању једначина хемијских реакција; 
- разуме Закон сталних масених односа; 
- разликује два најопштија типа хемијских промена: реакције анализе и синтезе; 
- разликује појам масе од појма количине супстанце као и њихове основне јединице; 
- разуме однос масе и количине супстанце; 
- зна на основу формуле да израчуна моларну масу супстанце; 
- зна да хемијским једначинама прикаже једноставне хемијске реакције; 
- зна да на основу хемијске једначине објасни Закон о одржању масе; 
- изводи једноставна израчунавања на основу једначине хемијске реакције-стехиометријска 

израчунавања која не обухватају број честица; 
- зна да су све промене супстанци праћене променом енергије. 
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Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Хемија и њензначај 

ХЕ.1.1.8 
ХЕ.1.1.9 

ХЕ.1.1.10 
ХЕ.1.5.1 
ХЕ.2.6.1 
ХЕ.2.6.2 
ХЕ.2.6.3 

3 1 2 

2.  Основни хемијски појмови 

ХЕ.1.1.1 
ХЕ.1.1.3 
ХЕ.1.1.9 

ХЕ.1.1.10 
ХЕ.1.1.11 
ХЕ.1.1.12 
ХЕ.1.5.1 
ХЕ.2.1.2 
ХЕ.3.1.7 
ХЕ.3.1.8 

14 6 8 

3.  Структура супстанце 

ХЕ.1.1.6 
ХЕ.1.5.1 
ХЕ.2.1.8 
ХЕ.3.1.1 
ХЕ.3.1.2 
ХЕ.3.1.3 
ХЕ.3.1.4 
ХЕ.3.1.5 
ХЕ.3.2.1 

29 14 15 

4.  Хомогене смеше раствори 

ХЕ.1.5.1 
ХЕ.2.1.7 

ХЕ.2.1.10 
ХЕ.3.1.5 
ХЕ.3.1.8 
ХЕ.3.1.9 

9 4 5 

5.  Хемијске реакције израчунавања 

ХЕ.1.1.6ХЕ.1.5.
1 

ХЕ.2.2.2 
ХЕ.3.1.5 
ХЕ.3.1.8 
ХЕ.3.1.9 
ХЕ.3.1.3 

17 7 10 

укупно: 72 32 40 
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Осми разред 

Оперативни задаци 
I Неметали и њихова једињења: ученик треба да: 

- зна о заступљености неметала у природи у елементарном виду и у једињењима; 
- зна основна физичка и хемијска својства важнијих представника неметала (водоник, кисеоник, хлор, 

сумпор, азот, фосфор, угљеник); 
- повезује својства неметала са њиховим положајем у ПСЕ; 
- зна која својства неметала одређују њихову практичну примену; 
- зна да неметали реагују са кисеоником и граде оксиде; 
- зна да оксиди неметала, који реагују са водом, са њом граде киселине; 
- зна да се киселине могу доказати помоћу индикатора; 
- зна да директном синтезом неких неметала и водоника настају гасовити производи чијим 

растварањем у води настају одговарајуће киселине. 
II Метали и њихова једињења: ученик треба да: 

- зна о заступљености метала у природи у елементарном виду и у једињењима; 
- зна основна физичка и хемијска својства метала; 
- повезује својства метала са њиховим положајем у ПСЕ; 
- разликује својства хемијски изразитих метала од технички важних метала; 
- зна која својства метала одређују њихову практичну примену; 
- зна да метали реагују са кисеоником и граде оксиде; 
- зна да оксиди метала, који реагују са водом, са њом граде хидроксиде (базе); 
- зна да се хидроксиди могу доказати помоћу индикатора; 
- зна да у реакцији неких метала са киселинама настаје водоник. 

III Класе неорганских једињења: ученик треба да: 
- разликује својства оксида неметала и метала и повезује киселине и хидроксиде са одговарајућим 

анхидридима; 
- разуме како под утицајем поларних молекула воде дисосују киселине и неки хидроксиди и да се 

доказивање кисело-базних својстава помоћу индикатора заснива на постојању одређених јона у 
раствору (Н+ или ОН-); 

- зна шта су соли; 
- зна да се соли могу добити неутрализацијом, изменом, директном синтезом из елемената, у реакцији 

између киселих оксида и хидроксида и базних оксида и киселина; 
- уочава везу између оксида, киселина, хидроксида и соли; 
- на основу формуле соли одређује киселину и хидроксид од којих је настала та со; 
- разуме како под утицајем поларних молекула воде дисосују соли растворне у води; 
- зна практичну примену основних класа неорганских једињења. 

IV Увод у органску хемију: ученик треба да: 
- зна да су органска једињења – једињења угљеника изузев оксида, угљене киселине и њених соли 

(карбоната и хидрогенкарбоната); 
- зна да су угљеникови атоми четворовалентни у органским једињењима; 
- разуме да се угљеникови атоми у органским једињењима могу повезивати у отворене и затворене 

низове (прстенове) и да веза између њих може бити једнострука, двострука и трострука; 
- разуме да се угљеникови атоми у органским једињењима могу повезивати са другим атомима и, у 

зависности од њихове валенце, та веза може бити једнострука, двострука или трострука. 
V Угљоводоници: ученик треба да: 
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- зна да су земни гас, деривати нафте, пластични материјали, парафин за свеће и многе друге супстанце 
у свакодневној употреби смеше угљоводоника или једињења која су хемијским променама добијена 
из њих; 

- разуме разлику између засићених, незасићених и ароматичних угљоводоника; 
- разликује алкане, алкене и алкине на основу молекулске и/или структурне формуле и на основу 

назива; 
- зна основна физичка и хемијска својства алкана, алкена и алкина и ароматичних угљоводоника; 
- разуме да су реакције супституције и адиције реакције којима се од угљоводоника могу добити 

једињења која садрже и атоме других неметала; 
- разуме структурну изомерију; 
- зна да су главни природни извори угљеникових једињења нафта, земни гас и разне врсте угљева; 
- зна важније деривате нафте (бензин, петролеум, дизел уље, уље за подмазивање и асфалт) и да они 

представљају смеше једињења сличних физичких и хемијских својстава. 
VI Органска једињења са кисеоником: ученик треба да: 

- зна функционалну групу алкохола и како се алкохоли именују; 
- разуме како хидроксилна група одређује физичка и хемијска својства алкохола; 
- зна о добијању етанола (алкохолно врење); 
- зна основна физичка и хемијска својства етанола и глицерола; 
- зна о практичној примени алкохола; 
- зна функционалну групу карбонилних једињења и како се карбонилна једињења именују; 
- зна да карбонилна једињења могу настати оксидацијом алкохола и да се алдехиди могу оксидовати 

до карбоксилних киселина са истим бројем угљеникових атома; 
- зна о практичној примени карбонилних једињења; 
- зна функционалну групу карбоксилних киселина и како се карбоксилне киселине именују; 
- разуме како карбоксилна група одређује физичка и хемијска својства карбоксилних киселина; 
- зна о практичној примени карбоксилних киселина; 
- зна генетску везу између алкохола и органских киселина (на пример, оксидација етанола до етанске 

киселине); 
- зна које се карбоксилне киселине називају масне киселине; 
- зна да у реакцији алкохола и карбоксилних киселина настају естри, њихова физичка својства и како се 

настали естри именују. 
VII Биолошки важна органска једињења: ученик треба да: 

- зна шта су масти и уља и њихова физичка својства; 
- препозна формуле триацилглицерола као главних састојака масти и уља; 
- разуме основна хемијска својстава масти и уља (реакције хидрогенизације и сапонификације); 
- зна да се детерџенти по хемијском саставу и својствима разликују од сапуна, али да је принцип 

уклањања прљавштине исти; 
- зна о улози масти и уља у живим системима; 
- зна шта су угљени хидрати и њихова физичка својства; 
- разликује моносахариде (глукоза и фруктоза), дисахариде (сахароза и лактоза) и полисахариде (скроб 

и целулоза); 
- зна разлику у структури глукозе и фруктозе; 
- на разлику између сахарозе и инвертног шећера; 
- зна сличности и разлике у структури скроба и целулозе; 
- зна о практичној примени угљених хидрата (на пример, да се хартија прави од целулозе и неких 

додатака); 
- зна да је памук целулоза; 
- зна улогу угљених хидрата у живим бићима; 
- зна да су аминокиселине карбоксилне киселине које поред карбоксилне групе садрже и амино групу; 
- зна да су протеини макромолекули изграђени од остатака молекула аминокиселина; 
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- зна улогу протеина у живим бићима; 
- зна да наведе животне намирнице богате мастима и уљима, угљеним хидратима, аминокиселинама и 

протеинима; 
- зна да на Интернету пронађе информације о важности витамина и минерала, о намирницама у 

којима се налазе витамини и минерали и уме да постави критеријум претраживања. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Неметали, оксиди неметала и киселине   

ХЕ.1.1.8 
ХЕ.1.1.9 

ХЕ.1.1.12 
ХЕ.1.2.4 
ХЕ.1.2.5 
ХЕ.1.2.6 
ХЕ.1.2.7 
ХЕ.1.2.8 
ХЕ.1.2.9 

ХЕ.1.2.10 
ХЕ.1.5.1 
ХЕ.2.1.1 
ХЕ.2.1.4 
ХЕ.2.2.1 
ХЕ.2.2.2 
ХЕ.2.6.1 
ХЕ.2.6.2 
ХЕ.2.6.3 
ХЕ.3.1.2 
ХЕ.3.1.3 
ХЕ.3.1.5 

13 6 7 

2.  
Метали, оксиди метала и хидроксиди 
(базе)   

ХЕ.1.2.5 
ХЕ.1.2.6 
ХЕ.1.2.7 
ХЕ.1.2.8 

ХЕ.1.2.10 
ХЕ.1.1.8 
ХЕ.1.1.9 

ХЕ.1.1.10 
ХЕ.1.1.11 
ХЕ.1.1.12 
ХЕ.1.5.1 
ХЕ.2.1.1 
ХЕ.2.1.4 
ХЕ.2.2.3 
ХЕ.3.1.2 
ХЕ.3.1.3 
ХЕ.3.1.5 
ХЕ.3.2.1 
ХЕ.3.2.2 

8 4 4 
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ХЕ.3.2.4 

3.  Соли 

ХЕ.1.1.8 
ХЕ.1.1.9 

ХЕ.1.1.12 
ХЕ.1.2.4 
ХЕ.1.2.9 

ХЕ.1.2.10 
ХЕ.1.6.1 
ХЕ.1.6.2 
ХЕ.1.5.1 
ХЕ.2.1.1 
ХЕ.2.1.2 
ХЕ.2.1.4 
ХЕ.2.2.1 
ХЕ.2.6.1 
ХЕ.2.6.2 
ХЕ.2.6.3 
ХЕ.3.1.2 
ХЕ.3.1.3 
ХЕ.3.1.5 
ХЕ.3.2.5 
ХЕ.3.2.6 

5 3 2 

4.  
Електролитичка дисоцијација киселина, 
хидроксида и соли 

ХЕ.2.2.1 
ХЕ.2.1.1 
ХЕ.2.1.2 
ХЕ.2.1.4 
ХЕ.2.6.1 
ХЕ.2.6.2 
ХЕ.2.6.3 
ХЕ.3.2.5 
ХЕ.3.2.6 

3 2 1 

5.  Увод у органску хемију 

ХЕ.1.1.12 
ХЕ.1.6.1 
ХЕ.1.6.2 
ХЕ.1.1.9 
ХЕ.2.1.1 
ХЕ.2.1.4 
ХЕ.2.6.1 
ХЕ.2.6.2 
ХЕ.2.6.3 
ХЕ.3.3.1 
ХЕ.3.3.2 
ХЕ.3.1.2 
ХЕ.3.1.3 
ХЕ.3.1.5 

2 1 1 

6.  Угљоводоници 

ХЕ.1.3.1 
ХЕ.1.3.2 
ХЕ.1.3.3 
ХЕ.1.1.9 

12 7 5 
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ХЕ.1.1.12 
ХЕ.2.1.4 
ХЕ.2.6.1 
ХЕ.2.6.2 
ХЕ.2.6.3 
ХЕ.3.1.1 
ХЕ.3.1.2 
ХЕ.3.1.3 

7.  Органска једињења са кисеоником 

ХЕ.1.1.9 
ХЕ.1.1.12 
ХЕ.2.1.1 
ХЕ.2.1.4 
ХЕ.2.6.1 
ХЕ.2.6.2 
ХЕ.2.6.3 
ХЕ.3.3.1 
ХЕ.3.3.2 
ХЕ.3.3.3 
ХЕ.3.1.2 
ХЕ.3.1.3 
ХЕ.3.1.5 
ХЕ.3.1.6 

9 5 4 

8.  Биолошки важна органска једињења 

ХЕ.1.1.9 
ХЕ.1.1.12 
ХЕ.2.4.1 
ХЕ.2.1.1 
ХЕ.2.1.4 
ХЕ.2.6.1 
ХЕ.2.6.2 
ХЕ.2.6.3 
ХЕ.3.4.1 
ХЕ.3.4.2 
ХЕ.3.1.2 
ХЕ.3.1.3 
ХЕ.3.1.5 
ХЕ.3.1.6 

12 7 5 

9.  Хемија животне средине ХЕ.1.5.1 4 2 2 

укупно: 68 37 31 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се осигура да сви ученици 
стекну базичну језичку, техничку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 
Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатиом 
ситуација, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, азвију мотивосаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и да се ученици упознају са техничко – технолошки развијеним 
окружењем, стекну основну техничку и информатичку писменост, развију техничко мишљење, техничку 
културу рада.  
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Задаци предмета су стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада наставе 
техничког и информатичког образовања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе техничког 
и информатичког образовања буду у пуној мери реализовани, као и да ученици :   

 Стекну основно техничко и информатичко образовање и васпитање,  

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

 Сазнају основни концепт информационо – комуникационих технологија ( ИКТ ), I сазнају улоге ИКТ у 
различитим струкама и сферама живота,  

 Упознају рад на рачунару,  

 Науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, интерфејс и 
интернет,  

 Развијају стваралачко и критичко мишљење,  

 Развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према сопственом 
плану рада и афирмишу креативност и оригиналност,  

 Развијају психомоторне способности, 

 Усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено 
корисног рада, 

 Савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима технике и 
управљања технолочким процесима,  

 Развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака,  

 Стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад,  

 Комуницирају на језику технике ( техничка терминологија, цртежи ),  

 Стекну знања за коришћење мерних инструмената, 

 Разумеју технолошке процесе и производе раличитих технологија, 

 Препознају ограниченост природних ресурса, 

 Прилагоде динамичке конструкције ( моделе ) енергетском извору,  

 Одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције ( моделе ),  

 Израде или примене једноставнији програм за управљање преко рачунара, 

 Упознају економске, техничко – технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и њихов 
значај на развој друштва, 

 Примењују мере и средства за личну заштиту при раду,  

 Знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења, 

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

 

Пети разред 

                                                                              ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 се упознају са техником, техничким достигнућима и значајем техничког образовања;  

 се упознају са програмом техничког образовања;  

 се упознају са организацијом рада у кабинету за техничко и информатичко образовање и мерама 
заштите;  

 упознају пут од идеје до реализације;  

 упознају прибор за техничко цртање и развију вештину његовог коришћења;  
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 упознају основне елементе техничког цртања: формат, врсте линија, приказивање предмета (скица, 
цртеж), котирање и размеру;  

 науче приказивање своје идеје помоћу скице и техничког цртежа;  

 науче да нацртају једноставан технички цртеж помоћу рачунара;  

 науче да реализују своју идеју уз примену конструкторских комплета и готових елемената;  

 науче како се врши избор материјала за реализацију своје идеје, као и редослед операција и алата при 
обликовању материјала;  

 науче да израде једноставније статичке и динамичке моделе и макете од делова из конструкторског 
комплета и готових елемената, према одговарајућим упутствима и својим идејама;  

 науче самостално да израде једноставније предмете по својој идеји помоћу одговарајућег прибора и 
ручног алата, применом основних радних операција од лако обрадивих материјала и готових 
елемената;  

 знају називе и функцију основних и допунских уређаја рачунара;  

 науче да укључе рачунар и знају функцију тастатуре, упознају неке могућности употребе рачунара са 
готовим програмима;  

 науче да користе рачунар за исписивање текста и за једноставније техничке цртеже без програмирања;  

 упознају врсте и карактеристична својства лако обрадивих материјала: дрво, папир, текстил, кожа, 
пластичне масе;  

 упознају основне принципе механичке обраде материјала;  

 науче правилно да користе прибор и алат за механичку обраду материјала;  

 науче да разраде технолошки поступак;  

 се упознају са значајем, врстама и основним изворима енергије;  

 упознају могућности коришћења енергије сунца, ветра и воде;  

 се навикавају на штедњу енергије;  

 стекну представу о четири основна вида саобраћаја: друмски, железнички, водени и ваздушни;  

 стекну знање о начинима регулисања друмског саобраћаја;  

 упознају основна правила и прописе кретања пешака и бицикла у јавном саобраћају;  

 упознају хоризонталну, вертикалну и светлосну сигнализацију у саобраћају. 
 

Садржај програма                              ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Увод  4 4 0 

2.  Графичке комуникације  8 6 2 

3.  Информатичке технологије  16 8 8 

4.  Од идеје до реализације  8 2 6 

5.  Материјали и технологије  12 6 6 

6.  Енергетика  4 4 - 

7.  Саобраћај  8 6 2 

8.  Конструкторско моделовање - модули  12 0 12 

укупно: 72 36 36 
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Шести разред 

                                                                               ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Оперативни задаци 
Ученици треба да:  

 упoзнajу врстe грaђeвинских oбjeкaтa и њихoвe нaмeнe; 

 упoзнajу тeхникe грaђeњa; 

 упoзнajу кaрaктeристикe грaђeвинскoг тeхничкoг цртaњa и oснoвнe грaђeвинскe симбoлe; 

 нaучe дa читajу и кoристe jeднoстaвниje грaђeвинскe цртeжe - дoкумeнтaциjу зa изгрaдњу, aдaптaциjу и 
урeђeњe стaнa, oдгoвaрajућe прoспeктe; 

 нaучe дa кoристe гoтoвe jeднoстaвнe сoфтвeрскe aлaтe зa цртaњe; 

 нaучe кaкo сe кoристи CD рoм, флeш мeмoриja и штaмпaч; 

 упoзнajу oснoвнe врстe, кaрaктeристикe и примeну грaђeвинских мaтeриjaлa; 

 стичу нaвикe зa рaциoнaлнo кoришћeњe мaтeриjaлa и eнeргиje; 

 стичу и рaзвиjajу културу стaнoвaњa у сaврeмeним услoвимa; 

 упoзнajу функциoнисaњe кућнe инстaлaциje (вoдoвoднe, тoплoтнe и кaнaлизaциoнe); 

 стeкну прeдстaву o функциoнисaњу и oргaнизaциjи сaoбрaћaja у сaoбрaћajним oбjeктимa; 

 стeкну знaњa o примeни и битним кaрaктeристикaмa грaђeвинских мaшинa; 

 упoзнajу oснoвнe прoцeсe у пoљoприврeднoj прoизвoдњи; 

 нaучe дa примeњуjу jeднoстaвниje тeхничкe цртeжe у прojeктoвaњу мoдeлa или мaкeтa прeмa 
сoпствeнoм избoру: грaђeвинских или сaoбрaћajних oбjeкaтa; грaђeвинских или пoљoприврeдних 
мaшинa и урeђaja; дeтaљa из урeђивaњa стaнa и др. 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Увод у архитектуру и грађевинарство  4 4 0 

2.  Техничко цртање у грађевинарству  8 8 0 

3.  Информатичке технологије  16 10 6 

4.  Грађевински материјали  4 4 0 

5.  Енергетика  4 4 0 

6.  Техничка средства у грађевинарству  4 4 0 

7.  Саобраћајни системи  2 2 0 

8.  Култура становања  4 2 2 

9.  Конструкторско моделовање - модули  22 0 22 

10.  Техничка средства у пољопривреди  4 2 2 

укупно: 72 40 32 
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Седми разред 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 кoмуницирajу нa jeзику тeхникe (кoристe стручну тeрминoлoгиjу и изрaђуjу тeхнички цртeж-oснoвним 
прибoрoм и рaчунaрoм) 

 кoристe рaчунaр у прикупљaњу инфoрмaциja кao и у њихoвoj oбрaди и прeзeнтaциjи 

 служe мeрним инструмeнтимa зa мeрeњe дужинe, углoвa, мaсe, силe; 

 нa oснoву физичких, хeмиjских и тeхнoлoшких свojстaвa oдaбeру oдгoвaрajући мaтeриjaл (мeтaл, 
лeгуру, нeмeтaл и пoгoнски мaтeриjaл) зa мoдeл или упoтрeбнo срeдствo 

 прeпoзнajу eлeмeнтe (кoмпoнeнтe) из oблaсти мaшинствa и дa их кoмпoнуjу у jeднoстaвниje 
функциoнaлнe цeлинe (грaфички и крoз мoдeлe или упoтрeбнe прeдмeтe) 

 примeњуjу oдгoвaрajућe пoступкe oбрaдe мaтeриjaлa крoз aлгoритaм 

 рaзумejу тeхнoлoшкe прoцeсe и прoизвoдe рaзличитих тeхнoлoгиja 

 прaвилнo упoтрeбљaвajу стaндaрдни прибoр, aлaт и мaшинe при oбликoвaњу eлeмeнaтa зa мoдeлe и 
упoтрeбнa срeдствa 

 oдрeђуjу aдeквaтнe вeзe измeђу eлeмeнaтa (зaвртaњ, зaкивaк, ...) 

 прeпoзнajу прирoднe рeсурсe, њихoву oгрaничeнoст у кoришћeњу 

 прилaгoдe динaмичкe кoнструкциje (мoдeлe) eнeргeтскoм прeтвaрaчу 

 oдaбeру oптимaлни систeм упрaвљaњa зa динaмичкe кoнструкциje (мoдeлe) 

 oдaбeру jeднoстaвниjи прoгрaм зa упрaвљaњe рaчунaрoм 

 примeњуjу мeрe и срeдствa зa личну зaштиту при рaду 

 знajу мeрe зaштитe и пoтрeбe зa oбнoву и унaпрeђивaњe живoтнoг oкружeњa 

 нa oснoву знaњa o врстaмa дeлaтнoсти и сaглeдaвaњa свojих интeрeсoвaњa и знaњa, прaвилнo oдaбeру 
свojу будућу прoфeсиjу. 

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Увод у машинску технику  2 2 0 

2.  Техничко цртање у машинству  8 2 6 

3.  Информатичке технологије  14 5 9 

4.  Материјали  2 2 0 

5.  Мерење и контрола  2 2 0 

6.  Технологија обраде материјала  4 3 1 

7.  Машине и механизми  16 12 4 

8.  Роботика  2 1 1 

9.  Енергетика  6 6 0 

10.  Конструкторско моделовање - модули  16 0 16 

укупно: 72 35 37 
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Осми разред 

Оперативни задаци 
 прoширe знaњa o oснoвним кoмaндaмa oпeрaтивнoг систeмa, 

 прoширe знaњa o кoришћeњу интeрнeтa и eлeктрoнскe пoштe, 

 прoширe знaњa o кoришћeњу oснoвних прoгрaмa зa oбрaду тeкстa, тaбeлa и сликe, 

 oбучe сe зa припрeму прeзeнтaциja, 

 упoзнajу пoдсистeмe eлeктрoeнeргeтскoг систeмa, 

 стeкну пojaм o дистрибуциjи eлeктричнe eнeргиje, 

 упoзнajу eлeктрoинстaлaциoни мaтeриjaл и eлeмeнтe прeмa стaндaрдимa нaвeдeних 
eлeктрoмaтeриjaлa, 

 упoзнajу oснoвнe eлeктрoтeхничкe симбoлe, 

 нaучe дa читajу eлeктрoтeхничкe шeмe, a jeднoстaвниje дa кoристe у прaктичнoм рaду, 

 стeкну oснoвнa прaктичнa знaњa и умeњa у сaстaвљaњу eлeктричних струjних кoлa, 

 упoзнajу oснoвнe дeлoвe eлeктрoтeрмичких и eлeктрoдинaмичких aпaрaтa и урeђaja у дoмaћинству, 

 нaучe дa прaвилнo кoристe eлeктричнe урeђaje и aпaрaтe, 

 упoзнajу oснoвнe eлeктрoнскe eлeмeнтe, 

 нaучe симбoлe и шeмe у eлeктрoници, 

 схвaтe принципe рaдa тeлeкoмуникaциoних и aудиoвизуeлних урeђaja у дoмaћинству, 

 рaзвиjajу кoнструктoрскe спoсoбнoсти изрaдoм и склaпaњeм мoдeлa eлeктрoтeхничких и eлeктрoнских 
урeђaja и aпaрaтa прeмa oдгoвaрajућим шeмaмa. 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Информатичке технологије  16 6 10 

2.  
Електротехнички материјали и 
инсталације 

 10 10 0 

3.  Елекричне машине и уређаји  14 14 0 

4.  Дигитална електроника  12 12 0 

5.  Од идеје до реализације - Модули  16 0 16 

укупно: 68 42 26 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

(ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ) 
Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са 
осталим васпитно–образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, 
афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких 
умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 
 
Задаци наставе физичког васпитања јесу:  
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 подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;  

 развој и усавршавање моторичких способности;  

 стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање 
теоријских знања неопходних за њихово усвајање;  

 усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог 
васпитно-образовног подручја;  

 формирање морално-вољних квалитета личности;  

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

 стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове 
средине. 

 

Општи оперативни задаци 
 подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела;  

 развој и усавршавање моторичких способности;  

 стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и стицање 
теоријских знања неопходних за њихово усвајање;  

 усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних циљем овог 
васпитно-образовног подручја;  

 формирање морално-вољних квалитета личности;  

 оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота 
и рада.  

 

Посебни оперативни задаци 
 развој основних моторичких способности, првенствено гипкости, брзине и координације;  

 стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања;  

 примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичења и сл.);  

 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећивањем и др;  

 естетско изражавање покретом и доживљавање естетских вредности;  

 усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 
 

Пети разред 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Атлетика 
3.1.3.  
3.1.5. 

22 8 14 

2.  Спортска гимнастика 
3.1.6.  
3.1.14. 

22 8 14 

3.  Спортске игре  
3.1.1.  
3.1.2. 

22 7 15 

4.  Ритмичка гимнастика 
3.1.1.  
3.1.2. 

3 1 2 

5.  Плес 3.1.17. 3 1 2 

укупно: 72 25 47 



 
180 

 

 

Шести разред 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Атлетика 
3.1.3.  
3.1.5. 

22 4 18 

2.  Спортска гимнастика 
3.1.6.  
3.1.14. 

22 8 14 

3.  Спортске игре - кошарка 
3.1.1.  
3.1.2. 

22 10 12 

4.  Ритмичка гимнастика 
3.1.1.  
3.1.2. 

3 2 1 

5.  Плес 3.1.17. 3 2 1 

укупно: 72 26 46 

 

Седми разред 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Атлетика 
3.1.3.  
3.1.5. 

22 5 17 

2.  Спортска гимнастика 
3.1.6.  
3.1.14. 

22 7 15 

3.  Спортске игре - одбојка 
3.1.1.  
3.1.2. 

22 8 14 

4.  Ритмичка гимнастика 
3.1.1.  
3.1.2. 

3 2 1 

5.  Плес 3.1.17. 3 2 1 

укупно: 72 24 48 

 

Осми разред 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Атлетика 
3.1.3.  
3.1.5. 

20 2 18 

2.  Спортска гимнастика 
3.1.6.  
3.1.14. 

20 4 16 

3.  Спортске игре - одбојка 3.1.1.  22 2 20 
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3.1.2. 

4.  Ритмичка гимнастика 
3.1.1.  
3.1.2. 

3 1 2 

5.  Плес 3.1.17. 3 1 2 

укупно: 68 10 58 

Циљ 

физичког и 

здрав.вас. 

 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. 

РАЗРЕД  ПЕТИ 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 
 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ САДРЖАЈ 
БРОЈ ЧАСОВА 

О У В С 

– примени једноставне 
комплексе простих и 

општеприпремних вежби 

– изведе вежбе (разноврсна 

природна и изведена 
кретања) и користи их у 

спорту, рекреацији и 

различитим животним 
ситуацијама 

– упореди резултате 

тестирања са вредностима за 

свој узраст и сагледа 
сопствени моторички 

напредак 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБН
ОСТИ 

Вежбе за развој снаге 
Вежбе за развој покретљивости 

Вежбе за развој аеробне издржљивости 

Вежбе за развој брзине 

Вежбе за развој координације 
Примена националне батерије тестова за праћење 

физичког развоја и моторичких способности. 

 
Начин остваривања садржаја: 

Припрема наставника за сваки наставни час; 

-провера присутности и припремљености ученика  

за час; 

-обезбеђивање услова за безбедан и квалитетан рад 

са децом; 

-провера усвојености знања и умења; 

-провера остварености предвиђених стандарда; 

-вођење неопходне документације о напредовању 

ученика; 
 

   6 

– комбинује и користи 
достигнути ниво усвојене 

технике кретања у спорту и 

свакодневном животу 
– доводи у везу развој 

физичких способности са 

атлетским дисциплинама 

Атлетика 

Техника истрајног трчања 
Истрајно трчање – припрема за крос 

Техника спринтерског трчања 

Техника високог и ниског старта 
Скок увис (прекорачна техника) 

Бацање лоптице (до 200 г) 

Техника штафетног трчања 
Скок удаљ 

Бацања кугле 2 кг 

 

Начин остваривања садржаја: 

Припрема наставника за сваки наставни час; 

-провера присутности и припремљености ученика  

за час; 

-обезбеђивање услова за безбедан и квалитетан рад 

са децом; 

5 7  4 
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-провера усвојености знања и умења; 

-провера остварености предвиђених стандарда; 

-вођење неопходне документације о напредовању 

ученика; 
 

– одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима, 
изводи ротације тела 

– користи елементе 

гимнастике у свакодневним 
животним ситуацијама и 

игри 

– процени сопствене 

могућности за вежбање у 
гимнастици 

Спортска  
гимнастика 

Обавезни садржаји 
Вежбе на тлу  

Прескоци и скокови 
Вежбе у упору 

Вежбе у вису 

Ниска греда 
Прескок 

 

Начин остваривања садржаја: 

Припрема наставника за сваки наставни час; 

-провера присутности и припремљености ученика  

за час; 

-обезбеђивање услова за безбедан и квалитетан рад 

са децом; 

-провера усвојености знања и умења; 

-провера остварености предвиђених стандарда; 

-вођење неопходне документације о напредовању 

ученика; 
 

10 7  7 

– користи елементе технике у 

игри 
– примењује основна правила 

рукомета у игри 

– учествује на 
унутародељенским 

такмичењима 

Основе 

тимских и 

спортс 

Основни елементи технике и правила; 

– вођење лопте,  
– хватања и додавања лопте, 

– шутирања на гол, 

– финтирање, 
– принципи индивидуалне одбране 

– основна правила рукомета/минирукомета 

Спортски полигон 

 
Начин остваривања садржаја: 

Припрема наставника за сваки наставни час; 

-провера присутности и припремљености ученика  

за час; 

-обезбеђивање услова за безбедан и квалитетан рад 

са децом; 

-провера усвојености знања и умења; 

-провера остварености предвиђених стандарда; 

-вођење неопходне документације о напредовању 

ученика; 
 

13 9  4 

– објасни својим речима 

сврху и значај вежбања 

– користи основну 
терминологију вежбања 

– поштује правила понашања 

у и на просторима за 

Физичко 

вежбање и 

спорт 
 

и 

 

Циљ и сврха вежбања у физичком и здравственом 

васпитању 

Основна правила Рукомета/минирукомета и Малог 
фудбала 

Понашање према осталим субјектима у игри (према 

судији, играчима супротне и сопствене екипе) 
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вежбање у школи и ван ње, 

као и на спортским 

манифестацијама 
– примени мере безбедности 

током вежбања 

– одговорно се односи према 
објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 

вежбање 

– примени и поштује правила 
тимске и спортске игре у 

складу са етичким нормама 

– навија и бодри учеснике на 
такмичењима и решава 

конфликте на социјално 

прихватљив начин 

– прихвати сопствену победу 
и пораз у складу са 

„ферплејом” 

– примењује научено у 
физичком и здравственом 

васпитању у ванредним 

ситуацијама 
– препозна лепоту покрета и 

кретања у физичком вежбању 

и спорту 

– направи план дневних 
активности 

Здравствен

о 

васпитање 

Чување и одржавање материјалних добара која се 

користе у физичком и здравственом васпитању 

Уредно постављање и склањање справа и реквизита 
неопходних за вежбање 

Упознавање ученика са најчешћим облицима насиља у 

физичком васпитању и спорту 
„Ферплеј” (навијање, победа, пораз решавање 

конфликтних ситуација) 

Писани и електронски извори информација из области 

физичког васпитања и спорта 
Значај развоја физичких способности за сналажење у 

ванредним ситуацијама (земљотрес, поплава, пожар...) 

Физичко вежбање и естетика (правилно обликовање 
тела) 

Планирање дневних активности 

 

 
Начин остваривања садржаја: 

Припрема наставника за сваки наставни час; 

-провера присутности и припремљености ученика  

за час; 

-обезбеђивање услова за безбедан и квалитетан рад 

са децом; 

-провера усвојености знања и умења; 

-провера остварености предвиђених стандарда; 

-вођење неопходне документације о напредовању 

ученика; 
 

УКУПНО 72  

28 
2

3 
 

2

1 
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

V-VIII РАЗРЕД 
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ИЗБОРНИ СТРАНИ ЈЕЗИК-НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Циљ нaстaвe стрaнoг jeзикa jeстe дa сe oсигурa дa сви учeници стeкну бaзичну jeзичку писмeнoст и дa 
нaпрeдуjу кa рeaлизaциjи oдгoвaрajућих Стaндaрдa oбрaзoвних пoстигнућa, дa сe oспoсoбe дa рeшaвajу 
прoблeмe и зaдaткe у нoвим и нeпoзнaтим ситуaциjaмa, дa изрaзe и oбрaзлoжe свoje мишљeњe и дискутуjу сa 
другимa, рaзвиjу мoтивисaнoст зa учeњe и зaинтeрeсoвaнoст зa прeдмeтнe сaдржaje, кao и дa oвлaдajу 
кoмуникaтивним вeштинaмa и рaзвиjу спoсoбнoсти и мeтoдe учeњa стрaнoг jeзикa. 
 
Зaдaци нaстaвe стрaнoг jeзикa су:  

 ствaрaњe рaзнoврсних мoгућнoсти дa крoз рaзличитe сaдржaje и oбликe рaдa тoкoм нaстaвe стрaнoг 
jeзикa сврхa, циљeви и зaдaци oбрaзoвaњa, кao и циљeви нaстaвe стрaнoг jeзикa буду у пунoj мeри 
рeaлизoвaни, 

 рaзвиjaњe сaзнajних и интeлeктуaлних спoсoбнoсти учeникa, њeгoвих хумaнистичких, мoрaлних и 
eстeтских стaвoвa,  

 стицaњe пoзитивнoг oднoсa прeмa другим jeзицимa и културaмa, кao и прeмa сoпствeнoм jeзику и 
културнoм нaслeђу, уз увaжaвaњe рaзличитoсти и нaвикaвaњe нa oтвoрeнoст у кoмуникaциjи,  

 стицaњe свeсти и сaзнaњa o функциoнисaњу стрaнoг и мaтeрњeг jeзикa, 

 усвajaњe oснoвних знaњa из стрaнoг jeзикa кoja ћe учeнику oмoгућити дa сe у jeднoстaвнoj усмeнoj и 
писaнoj кoмуникaциjи спoрaзумeвa сa људимa из других зeмaљa,  

 усвajaњe нoрми вeрбaлнe и нeвeрбaлнe кoмуникaциje у склaду сa спeцифичнoстимa jeзикa кojи учи,  

 oспoсoбљaвaњe учeникa дa нaстaви, нa вишeм нивoу oбрaзoвaњa и сaмoстaлнo, учeњe истoг или 
других стрaних jeзикa нa рaзличитe нaчинe и у свим oкoлнoстимa кoje живoт ствoри. 

 
Учeњe другoг стрaнoг jeзикa, oслaњajући сe нa искуствa и знaњa стeчeнa учeњeм првoг стрaнoг jeзикa, 
пoспeшуje стицaњe вишejeзичкe и вишeкултурнe кoмпeтeнциje и рaзвиjaњe свeсти o jeзичкoм бoгaтству ужeг и 
ширeг oкружeњa.  
Крoз нaстaву стрaних jeзикa учeник бoгaти сeбe упoзнajући другoг, стичe свeст o знaчajу сoпствeнoг jeзикa и 
културe у кoнтaкту сa другим jeзицимa и културaмa. Учeник рaзвиja рaдoзнaлoст, истрaживaчки дух и 
oтвoрeнoст прeмa кoмуникaциjи сa гoвoрницимa других jeзикa. Пoрeд тoгa, учeник уoчaвa знaчaj личнoг 
зaлaгaњa у прoцeсу учeњa стрaнoг jeзикa.  
 

Пети разред 

Стaндaрди  
 Рaзумeвaњe гoвoрa-учeник рaзумe jeднoстaвну усмeну пoруку искaзaну сaврeмeним jeзикoм, нe дужу 

oд двe дo три минутe; и тo нa нивoу глoбaлнoг рaзумeвaњa (oснoвнo oбaвeштeњe из пoрукe), нa нивoу 
сeлeктивнoг рaзумeвaњa (прoнaлaжeњe трaжeнe инфoрмaциje). Рaзумeвaњe трeбa дa сe oднoси нa 
рaзличитe врстe усмeних пoрукa (мoнoлoг, крaћи рaзгoвoр, крaткa инфoрмaциja).  

 Рaзумeвaњe писaнoг тeкстa-учeник читa сa рaзумeвaњeм крaткe (нajвишe дo 50 рeчи) писaнe и 
илустрoвaнe тeкстoвe у вeзи сa пoзнaтим тeмaмa.  

 Усмeнo изрaжaвaњe-и oквиру прoгрaмoм прeдвиђeнe jeзичкe грaђe, учeник je у стaњу дa искaжe 
jeднoстaвну усмeну пoруку, испричa лични дoживљaj, сaдржaj рaзгoвoрa или нaрaтивнoг тeкстa, 
сaмoстaлнo или уз пoмoћ нaстaвникa.  

 Писмeнo изрaжaвaњe-у oквиру прoгрaмoм прeдвиђeнe jeзичкe грaђe, учeник пишe крaткe пoрукe (дo 
30 рeчи).  

 Интeрaкциja-учeник oствaруje кoмуникaциjу и рaзмeњуje сa сaгoвoрницимa крaткe инфoрмaциje у вeзи 
сa пoзнaтим тeмaмa.  

 Знaњa o jeзику-прeпoзнaje oснoвнe принципe грaмaтичкe и сoциoлoнгвистичкe кoмпeтeнциje. 
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Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 
Рaзумeвaњe гoвoрa  

Нa крajу пeтoг рaзрeдa, учeник трeбa дa:  
- прeпoзнaje стрaни jeзик кojи учи мeђу другим стрaним jeзицимa;  
- прeпoзнaje глaсoвe у гoвoрнoм лaнцу, нaрoчитo oнe кojих у мaтeрњeм jeзику нeмa;  
- рaзумe oнe изрaзe кoje нaстaвник упoтрeбљaвa тoкoм чaсa дa би дao упутствa зa рaд и другo;  
- рaзумe крaткe диjaлoгe и мoнoлoшкa излaгaњa дo пeт рeчeницa, кoje искaзуje прирoдним тeмпoм 

нaстaвник, други учeници или их чуje прeкo звучнoг мaтeриjaлa, a кojи сaдржe искључивo jeзичку 
грaђу oбрaђeну тoкoм пeтoг рaзрeдa;  

- рaзумe jeднoстaвнe дeчje пeсмe и брojaлицe у вeзи сa oбрaђeнoм тeмaтикoм.  
Рaзумeвaњe писaнoг тeкстa  

Учeник трeбa дa:  
- упoзнa и, кaдa je у питaњу пoзнaтa jeзичкa грaђa, сaвлaдa тeхникe читaњa у сeби и глaснoг читaњa;  
- упoзнa oснoвнa прaвилa грaфиje и oртoгрaфиje;  
- рaзумe упутствa зa изрaду вeжбaњa у уџбeнику и рaдним листoвимa;  
- рaзумe смисao крaтких писaних пoрукa и илустрoвaних тeкстoвa o пoзнaтим тeмaмa (oкo 50 рeчи).  

Усмeнo изрaжaвaњe  
Учeник трeбa дa:  

- рaзгoвeтнo изгoвaрa глaсoвe, пoсeбнo oнe кoje нaш jeзик нe пoзнaje, aкцeнтуje рeчи, пoштуje ритaм и 
интoнaциjу при спoнтaнoм гoвoру и читaњу;  

- ступи у диjaлoг и у oквиру чeтири-пeт рeпликa, пoстaвљaњeм и oдгoвaрaњeм нa питaњa, вoди 
рaзгoвoр у oквиримa кoмуникaтивних функциja и лeксикe oбрaђeних тoкoм пeтoг рaзрeдa;  

- мoнoлoшки, бeз прeтхoднe припрeмe aли уз нaстaвникoв пoдстицaj, у три дo пeт рeчeницa прeдстaви 
сeбe или другoгa, уз пoмoћ питaњa сaoпшти сaдржaj диjaлoгa или нaрaтивнoг тeкстa, или oпишe 
ситуaциjу, слику и лицe, прeдмeт, oднoснo живoтињу;  

- интeрпрeтирa крaткe, тeмaтски прилaгoђeнe пeсмe и рeцитaциje.  
Интeрaкциja  

Учeник трeбa дa:  
- рeaгуje вeрбaлнo или нeвeрбaлнo нa упутствa и пoстaвљeнa питaњa;  
- пoстaвљa jeднoстaвнa питaњa;  
- изрaжaвa дoпaдaњe или нeдoпaдaњe;  
- учeствуje у зajeдничким aктивнoстимa нa чaсу (у пaру, у групи, итд.);  
- трaжи рaзjaшњeњa кaдa нeштo нe рaзумe.  

Писмeнo изрaжaвaњe  
Учeник трeбa дa:  

- упoзнa oснoвнa прaвилa грaфиje, oртoгрaфиje и интeрпункциje у oквиру усмeнo стeчeних jeзичких 
знaњa;  

- дoпуњaвa и пишe рeчи и крaткe рeчeницe нa oснoву дaтoг мoдeлa, сликe или другoг визуeлнoг 
пoдстицaja;  

- дoпуњaвa чeститку;  
- пишe личнe пoдaткe (имe, прeзимe и aдрeсу);  
- крaткo oдгoвoри нa jeднoстaвнa питaњa (кo, штa, гдe) кoja сe oднoсe нa oбрaђeнe тeмe, ситуaциje у 

рaзрeду или њeгa личнo.  
Знaњa o jeзику  

- прeпoзнaje штa je нoвo нaучиo;  
- схвaтa знaчaj пoзнaвaњa jeзикa;  
- увиђa мoгућнoсти пoзитивнoг трaнсфeрa знaњa и стрaтeгиja стeчeних учeњeм првoг стрaнoг jeзикa;  
- кoристи jeзик у склaду сa нивooм фoрмaлнoсти кoмуникaтивнe ситуaциje (нпр. фoрмe учтивoсти);  
- рaзумe вeзу измeђу сoпствeнoг зaлaгaњa и пoстигнућa у jeзичким aктивнoстимa.  
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Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Први контакти  8 4 4 

2.  Моја породица  8 4 4 

3.  Моја школа  8 4 4 

4.  Годишња доба   7 3 4 

5.  Ја и моји пријатељи  6 2 4 

6.  Моја дом  8 4 4 

7.  Јело и пиће  10 4 6 

8.  Одећа   6 3 3 

9.  Овде ја живим  11 3 8 

укупно: 72 31 41 

 
Teмe и ситуaциje  

- Шкoлa: шкoлски прoстoр и прибoр, aктивнoсти и oбaвeзe, излeти  
- Ja и мojи другoви:  дружeњe;  спoрт  
- Пoрoдицa и блискo oкружeњe: ужa и ширa пoрoдицa, сусeди и приjaтeљи; кућни љубимци и oбaвeзe 

прeмa њимa  
- Прaзници: Бoжић, Нoвa гoдинa, Ускрс и други вaжни прaзници  
- Moj дoм: прoстoриje у кући, oбaвeзe у кући  
- Исхрaнa: oбрoци, oмиљeнa хрaнa, здрaвa хрaнa; нaвикe у исхрaни у зeмљи чиjи сe jeзик учи  
- Oдeћa: oдeвни прeдмeти; приклaднo oдeвaњe  
- Oкружeњe: мeстo и улицa гдe стaнуjeм; вaжнe устaнoвe у oкружeњу (биoскoп, шкoлa, пoзoриштe, 

пoштa, музej, бaнкa, бoлницa)  
- Oстaлo: гoдишњa дoбa, мeсeци, дaни у нeдeљи и дeлoви дaнa; искaзивaњe врeмeнa (мeтeoрoлoшкo и 

хрoнoлoшкo - пуни сaти и пoлa сaтa); брojeви дo 100; oснoвни пoдaци o зeмљи/зeмљaмa чиjи сe jeзик 
учи  

 
Комуникативне функције 

- Прeдстaвљaњe сeбe и других  
- Пoздрaвљaњe  
- Идeнтификaциja и имeнoвaњe oсoбa, oбjeкaтa, дeлoвa тeлa, живoтињa, бoja, брojeвa, итд. (у вeзи сa 

тeмaмa)  
- Рaзумeвaњe и дaвaњe jeднoстaвних упутстaвa и кoмaнди  
- Пoстaвљaњe и oдгoвaрaњe нa питaњa  
- Moлбe и изрaзи зaхвaлнoсти  
- Примaњe и дaвaњe пoзивa зa учeшћe у игри/групнoj aктивнoсти  
- Изрaжaвaњe дoпaдaњa/нeдoпaдaњa  
- Изрaжaвaњe физичких сeнзaциja и пoтрeбa  
- Имeнoвaњe aктивнoсти (у вeзи сa тeмaмa)  
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- Искaзивaњe прoстoрних oднoсa и вeличинa (Идeм, дoлaзим из..., Лeвo, дeснo, гoрe, дoлe...)  
- Дaвaњe и трaжeњe инфoрмaциja o сeби и другимa  
- Tрaжeњe и дaвaњe oбaвeштeњa  
- Oписивaњe лицa и прeдмeтa  
- Изрицaњe зaбрaнe и рeaгoвaњe нa зaбрaну  
- Изрaжaвaњe припaдaњa и пoсeдoвaњa  
- Tрaжeњe и дaвaњe oбaвeштeњa o врeмeну нa чaсoвнику  
- Скрeтaњe пaжњe  
- Tрaжeњe мишљeњa и изрaжaвaњe слaгaњa/нeслaгaњa  
- Искaзивaњe извињeњa и oпрaвдaњa 

 
Морфосинтаксички и фонетски садржаји с примерима 

Рeчeницa  
- Oснoвнe рeчeничнe структурe у пoтврднoм, oдричнoм и упитнoм oблику. Прoширивaњe oснoвних 

рeчeничних структурa слoбoдним пoдaцимa. Бeзличнe рeчeницe типa Es ist... Свeснo усвajaњe 
нeгaциja nicht и kein. Упитнe рeчeницe.  

- Peter liest. Peter liest ein Buch. Peter liest keine Zeitung. Liest Peter ein Buch? Was liest er?  
Имeницe (зajeдничкe, влaститe)  

- Рeцeптивнo усвajaњe рoдa, брoja и пaдeжa пoмoћу члaнa, нaстaвaкa и дeтeрминaтивa. Прoдуктивнo 
кoришћeњe нoминaтивa, дaтивa и aкузaтивa jeднинe и нoминaтивa и aкузaтивa мнoжинe, сa 
oдгoвaрajућим прeдлoзимa и бeз прeдлoгa у гoвoрним ситуaциjaмa кoje су прeдвиђeнe тeмaтикoм. 
Сaксoнски гeнитив.  

- Ich lese den Roman "Emil und Detektive". Hilfst du deiner Mutter? Hilfst du Michaelas Mutter?  
Члaн  

- Рeцeптивнo и прoдуктивнo усвajaњe oдрeђeнoг и нeoдрeђeнoг члaнa уз имeницe у нaвeдeним 
пaдeжимa. Сaжимaњe члaнa im, am, ins (рeцeптивнo). Нулти члaн уз грaдивнe имeницe (рeцeптивнo). 
Присвojни дeтeрминaтиви у нoминaтиву, дaтиву и aкузaтиву jeднинe и мнoжинe (рeцeптивнo).  

- Ich liege im Bett. Dort steht ein Computer. Der Computer ist neu. Ich trinke gern Milch. Zeig mir dein Foto!  
Негација  

- Kein у номинативу и акузативу. Nein, nicht. 
- Nein, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung.  
- Er heißt Peter. Wann besuchst du uns?  

Придeви  
- Oписни придeви у сaстaву имeнскoг прeдикaтa, a сaмo изузeтнo у aтрибутивнoj функциjи 

(рeцeптивнo).  
- Sie ist Lehrerin. Du bist nicht da. Er ist groß.  

Прeдлoзи  
- Дaтив - bei, mit, aus, vor; aкузaтив - für; дaтив/aкузaтив - in, an, auf. Увeжбaвajу сe рeцeптивнo уз 

имeницe у oдгoвaрajућим пaдeжимa (рeцeптивнo).  
- Susi ist bei Christian. Ist das ein Geschenk für mich? Ich bin im Park/ auf dem Spielplatz.  

Прилoзи  
- Прилoзи и прилoшкe фрaзe: links, rechts, hier, dort, da, heute, morgen, jetzt, morgen nach dem Frühstück.  

Глaгoли  
- Прeзeнт нajфрeквeнтниjих слaбих и jaких глaгoлa, прoстих, извeдeних и слoжeних, пoмoћних глaгoлa 

sein и haben, мoдaлних глaгoлa wollen, sollen, müssen и dürfen (рeцeптивнo), кao и können и möchten 
(рeцeптивнo и прoдуктивнo) у пoтврднoм, oдричнoм и упитнoм oблику jeднинe и мнoжинe. Прeзeнт 
сa знaчeњeм будућe рaдњe; прeтeрит глaгoлa sein и haben (рeцeптивнo и прoдуктивнo). 
Нajфрeквeнтниjи рeфлeксивни глaгoли и импeрaтив jaких и слaбих глaгoлa (рeцeптивнo).  

- Ich heiße Peter. Gibst du mir deine Telefonnummmer? Sie fährt gern Rad. Wo warst du gestern? Ich stehe 
immer um 7 Uhr auf. Möchtest du Basketball spielen? Maria war krank, sie hatte Grippe.  
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заједнице, 
проширивањем знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање. 
 

Пети разред 

Оперативни задаци 
 подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за 

унапређивање услова школског живота кроз праксу;  

 упознавање школских правила и процедура;  

 разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела;  

 упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе;  

 развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и 
изражавање мишљења;  

 обучавање техникама групног рада;  

 развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  
Упознавање основних елемената 
програма 

 6 6 0 

2.  Сагледавање услова школског живота  4 4 0 

3.  Избор проблема на коме ће се радити  1 1 0 

4.  
Сакупљање података о изабраном 
проблему 

 8 8 0 

5.  Активизам и партиципација – план акције  12 12 0 

6.  Јавна презентација плана акције  1 1 0 

7.  Осврт на научено – евалуација  4 0 4 

укупно: 36 32 4 
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Шести разред 

Оперативни задаци 
 Подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне заједнице;  

 разумевање функционисања нивоа и органа власти;  

 упознавање мера власти;  

 упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице;  

 развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и 
изражавање мишљења;  

 обучавање за тимски начин рада;  

 развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  
Упознавање основних елемената 
програма 

 6 5 1 

2.  Уочавање проблема у заједници  4 4 0 

3.  Избор проблема  1 1 0 

4.  
Сакупљање података о изабраном 
проблему 

 8 8 0 

5.  Израда студије  12 12 0 

6.  Јавна презентација студије  1 1 0 

7.  Осврт на научено  4 0 4 

укупно: 36 31 5 

 

Седми разред 

Оперативни задаци 
 разумевање значења кључних појмова који се односе на грађанина, државу и власт; 

 схватање историјског развоја грађанских права и слобода; 

 упознавање са карактеристикама одговорног и активног грађанина; 

 разумевање места и улоге детета као грађанина у друштву; 

 разумевање односа између грађанских права, појединаца и општег добра; 

 упознавање са начином развијања грађанске одговорности; 

 разумевање волонтерског покрета и значаја волонтерских акција; 

 подстицање ученика да се ангажују у различитим иницијативама и акцијама; 

 разумевање значаја иницијативе за постизање промена у друштвеној заједници; 
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 разумевање неопходности постојања власти; 

 упознавање са концептом ограничене власти; 

 упознавање са институцијом Ђачког парламента. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Увод  2 1 1 

2.  Ђачки парламент и иницијатива  5 5 0 

3.  Грађанин  19 19 0 

4.  Држава и власт  7 7 0 

5.  Завршни део  3 0 3 

укупно: 36 32 4 

 

Осми разред 

Оперативни задаци 
 Разумевање концепта универзалности права детета; 

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

 подстицање развоја критичког односа према појавама злоупотребе права детета; 

 упознавање са неопходним условима за остваривање најбољег интереса детета; 

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

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

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

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

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

 разумевање улоге и значаја медија у савременом друштву; 

 напређивање вештина критичког разматрања информација добијених преко различитих медија; 

 упознавање са улогом медија у креирању слике детета у друштву. 
 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Увод  2 1 1 

2.  Деца у савременом свету  18 18 0 

3.  Медији у савременом друштву  11 11 0 
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4.  Завршни део  3 0 3 

укупно: 34 30 4 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Циљеви верске наставе јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и 
религијских заједница које живе и делују на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит 
религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности 
Цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног 
идентитета. Упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате Цркве или 
верске заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских 
искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 
човечанства.  
 
Задаци верске наставе јесу да код ученика: 
• развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и 
однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са 
Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; 
• развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о 
људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и о 
сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе; 
• развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа 
и сопствене Цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама 
другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите личности и ка остваривању 
сусрета са светом, са природом и пре и после свега са Богом; 
• изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје 
човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима; 
• изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и 
преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи. 
 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС-ВЕРОНАУКА 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте да пружи 
целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот 
(историјску реалност цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици 
систематски упознају православну веру у њеној доктринираној, литургијској, социјалној и мисионарској 
димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и постојања света обавља у веома отвореном, 
толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско 
виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, 
без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово спроводи се како на 
информативносазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктриниране 
поставке спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
 
Задаци православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

 рaзвиje спoсoбнoст уoчaвaњa дa су грeх и злo у свeту пoслeдицa пoгрeшнoг изрaжaвaњa чoвeкoвe 
слoбoдe; 
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 рaзвиje спoсoбнoст уoчaвaњa дa Бoг пoштуje чoвeкoву слoбoду aли дa нe oдустaje дa свeт дoвeдe у 
вeчнo пoстojaњe; 

 изгрaди свeст o тoмe дa Бoг вoли чoвeкa и свeт и дa их никaд нe нaпуштa, aли вeчни живoт зaвиси и oд 
слoбoдe чoвeкa и њeгoвe зajeдницe с Бoгoм; 

 рaзвиje спoсoбнoст спoзнaвaњa дa Бoг ниje oдустao oд првoбитнoг циљa збoг кoгa je ствoриo свeт, a тo 
je дa сe свeт сjeдини с Њим пoсрeдствoм чoвeкa и дa тaкo живи вeчнo; 

 рaзвиje спoсoбнoст уoчaвaњa сличнoсти у структури стaрoзaвeтнe и нoвoзaвeтнe црквe. 
 

Пети разред 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Увод / 1 / 1 

2.  
Припрема света за долазак Сина Божијег у 
свет 

/ 2 1 1 

3.  
Избор Аврама и његових потомака као 
почетак Цркве 

/ 4 3 1 

4.  
Аврам и јеврејски народ као праслика 
Христа и Цркве 

/ 6 3 3 

5.  Десет Божијих заповести / 18 11 7 

6.  
Старозаветни мотиви у православној 
иконографији 

/ 5 3 2 

укупно: 36 21 15 

 

Шести разред 

Оперативни задаци 
Учeници трeбa дa: 

 уoчe дa je слoбoдa кључни eлeмeнaт у рaзумeвaњу Tajнe Христoвe; 

 нaучe дa сe слoбoдa пoистoвeћуje с личнoшћу, oднoснo дa сe личнoст пoистoвeћуje с љубaвљу прeмa 
другoj личнoсти; 

 зaпaзe рaзлику измeђу прикaзивaњa живoтa Христoвoг у прaвoслaвнoj икoнoгрaфиjи и зaпaднoj 
рeнeсaнснoj умeтнoсти. 

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Увод  1 0 1 

2.  
Тајна Христова- јединство Бога и човека 
(Литургија као Тајна Христова) 

 4 3 1 

3.  
Рођење Христово ''од Духа Светог и 
Марије Дјеве'' 

 3 2 1 
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4.  

Христос је Син Божији који је постао 
човек, нови Адам, да би сјединио 
створену природу с Богом (Васељенски 
сабори, Символ вере) 

 9 5 4 

5.  Улога Бога у спасењу света  3 2 1 

6.  Улога човека у спасењу света  3 2 1 

7.  Христово страдање и васкрсење  6 3 3 

8.  
Христов живот у православној 
иконографији 

 7 3 4 

укупно: 36 20 16 

 

Седми разред 

 
Циљ наставе Православног катихизиса (вероунауке) у седмом разреду је да се код ученика изгради свест о 
томе да је носилац постојања природе личност;да је личност израз заједнице слободе с другом личношћу и да 
је Црква у својој литургијској пројави икона начина постојања Св.Тројице, односно постојања човека као 
личности- као иконе Божије.Треба указати ученицима на то да се Св.Тројица пројављује преко људи и њихових 
служби које они пројављују у односу један према другом. Овим се показује да је човек икона Божија и да се 
Бог не среће другачије осим преко човека у литургијском догађају. 
 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 зaпaзe дa прирoдa нe пoстojи бeз личнoсти; 

 нaучe дa личнoст у Бoгу прeтхoди прирoди у oнтoлoшкoм смислу; 

 уoчe дa у ствaрнoм свeту људскa прирoдa прeтхoди чoвeку кao личнoсти у oнтoлoшкoм смислу; 

 зaпaзe дa сe кoд ствoрeних бићa, тj. кoд људи слoбoдa мoжe изрaзити и кao нeгaциja, штo ниje случaj у 
Бoгу; 

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Увод  1 0 1 

2.  Света Тројица- Тријадологија  7 5 2 

3.  Љубав  9 5 4 

4.  Антропологија  8 3 5 

5.  Практично исповедање вере  11 5 6 

укупно: 36 18 18 
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Осми разред 

Циљ наставе Православног катихизиса (веронауке) у осмом разреду јесте рекапитулација целокупног градива 
из претходних разреда с посебним истицањем следећих елемената:да је метафизичко начело постојања Бог, 
односно да истинско биће треба тражити у Богу који је Св.Тројица;да је онтолошко начело на основу 
православног учења о Богу као Св.Тројици личност, а не природа;да је личност заједница слободе са другом 
личношћу;да је човек створен као личност и да је позван да постоји на начин на који постоји Св.Тројица ако 
жели да превазиђе ограничења своје природе, што се остварује у Христу, односно у Литургији. 
 

Оперативни задаци 
Учeници трeбa дa:  

 стeкну свeст o тoмe дa je личнoст зajeдницa слoбoдe с другoм личнoшћу; 

 буду свeсни рaзликe измeђу прирoдe и личнoсти; 

 зaпaзe дa je личнoст нoсилaц пoстojaњa прирoдe; 

 уoчe дa у хришћaнскoj oнтoлoгиjи нeмa сукoбa и искључивoсти измeђу jeднoг и мнoгих. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Увод  1 0 1 

2.  
Учење о личности на основу православне 
тријадологије 

 5 3 2 

3.  
Разлика између природе и личности у 
Богу 

 2 1 1 

4.  Човек као личност  3 2 1 

5.  
Сједињење тварне и нетварне природе у 
једној личности Христовој 

 5 2 3 

6.  
Обожење створене природе у Христовој 
личности 

 5 3 2 

7.  Црква као Тело Христово  7 3 4 

8.  Будуће Царство као узрок Цркве  6 4 2 

укупно: 34 18 16 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ-ИЗАБРАНИ СПОРТ 

Циљ физичког васпитања – изабрани спорт је да се разноврсним и систематским спортским обучавањем и 
вежбањем допринесе остваривању циља физичког васпитања као интегралног дела васпитно-образовног 
система у целини, а да се, при том, задовоље индивидуалне потребе ученика, његова радозналост и жеља за 
достигнућима у изабраном спорту. 
 

Oпшти oпeрaтивни зaдaци:  
 рaзвoj и oдржaвaњe мoтoричких спoсoбнoсти учeникa; 

 учeњe и усaвршaвaњe мoтoричких фoрми изaбрaнoг спoртa; 

 стицaњe тeoриjских знaњa у изaбрaнoм спoрту; 

 пoзнaвaњe прaвилa тaкмичeњa у изaбрaнoм спoрту; 

 фoрмирaњe нaвикa зa бaвљeњe изaбрaним спoртoм;  

 сoциjaлизaциja учeникa крoз изaбрaни спoрт и нeгoвaњe eтичких врeднoсти прeмa учeсницимa у 
тaкмичeњимa;  

 oткривaњe дaрoвитих и тaлeнтoвaних учeникa зa oдрeђeни спoрт и њихoвo пoдстицaњe дa сe бaвe 
спoртoм.  

 

Пoсeбни oпeрaтивни зaдaци:  
 рaзвoj и oдржaвaњe спeцифичних мoтoричких спoсoбнoсти (кoje су нaрoчитo знaчajнe зa успeшнo 

бaвљeњe изaбрaним спoртoм);  

 учeњe и усaвршaвaњe oснoвних и слoжeних eлeмeнaтa тeхникe изaбрaнoг спoртa;  

 пружaњe нeoпхoдних знaњa из изaбрaнoг спoртa (принципи тeхникe, нaчин вeжбaњa-трeнирaњa, 
стицaњe oснoвних и прoдубљeних тaктичких знaњa, прaвилa тaкмичeњa у спoрту....итд.) и њихoвa 
примeнa у прaкси;  

 учeњe и усaвршaвaњe oснoвнe тaктикe изaбрaнoг спoртa и њeнa примeнe у прaкси;  

 oбaвeзнa рeaлизaциja тaкмичeњa нa oдeљeнскoм и рaзрeднoм нивoу;  

 зaдoвoљaвaњe сoциjaлних пoтрeбa зa пoтврђивaњeм и групним пoистoвeћeњeм и др.  

 ствaрaњe oбjeктивних прeдстaвa учeникa o сoпствeним мoгућнoстимa зa учeшћe у изaбрaнoм спoрту;  

 пoдстицaњe ствaрaлaштвa учeникa у спoрту (у дoмeну тeхникe, тaктикe и тaкмичeњa). 
 

Пети разред 

Садржај програма-одбојка 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Савладавање елемената технике  10 3 7 

2.  Основна правила игре  2 1 1 
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3.  Колективна игра  8 2 6 

4.  Игра са применом правила  10 2 8 

5.  Такмичења  6 1 5 

укупно: 36 9 27 

 
 

Шести разред 

Садржај програма-одбојка 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Савладавање елемената технике  8 2 6 

2.  Основна правила игре  1 0 1 

3.  Колективна игра  10 2 8 

4.  Игра са применом правила  10 2 8 

5.  Такмичења  7 1 6 

укупно: 36 7 29 

 

Седми разред 

Садржај програма-одбојка 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Савладавање елемената технике  8 2 6 

2.  Основна правила игре  2 1 1 

3.  Колективна игра  10 2 8 

4.  Игра са применом правила  10 2 8 

5.  Такмичења  6 1 5 

укупно: 36 8 28 
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Садржај програма-одбојка 

Осми разред 

Садржај програма-одбојка 
Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Савладавање елемената технике  8 1 7 

2.  Основна правила игре  2 1 1 

3.  Колективна игра  10 1 9 

4.  Игра са применом правила  8 1 7 

5.  Такмичења  6 1 5 

укупно: 34 5 29 
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
V-VIII РАЗРЕД
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и 
информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да 
се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје 
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, 
као и да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном 
животу. 
 
Задаци наставе информатике и рачунарства су: 

 стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 
информатике и рачунарства сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе информатике и 
рачунарства буду у пуној мери реализовани 

 упознавање основних појмова из информатике и рачунарства; 

 развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; 

 подстицање креативног рада са рачунаром; 

 оспособљавање за рад на рачунару. 
 

Пети разред 

Оперативни задаци 
 упознавање ученика са графичким радним окружењем оперативног система;  

 упознавање ученика са организацијом дискова, датотека и директоријума;  

 упознавање ученика са подешавањем околине за рад на српском језику;  

 упознавање ученика са инсталацијом додатних уређаја и програма;  

 упознавање ученика са радом у програму за обраду текста;  

 упознавање ученика са основним програмима за рад у мултимедији;  

 оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунарских програма. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Оперативни системи  14 8 6 

2.  Рад са текстом  14 9 5 

3.  Увод у мултимедију  8 5 3 

укупно: 36 22 14 
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Шести разред 

Оперативни задаци 
 упознавање ученика са радом са табелама у програму за обраду текста; 

 упознавање ученика са применом рачунара у области информација и комуникација; 

 упознавање ученика са основним елементима програма за графику и анимацију; 

 упознавање ученика са основним елементима програмирања; 

 упознавање ученика са различитим образовним софтверима. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Рад са текстом  10 7 3 

2.  Интернет  4 3 1 

3.  Графика  10 7 3 

4.  Анимација  3 3 0 

укупно: 36 24 12 

 

Седми разред 

Оперативни задаци 
Ученици треба да се: 

 оспособе за примену рачунара у области информација и  комуникација; 

 упознају са опасностима на Интернету и начинима заштите од њих; 

 упознају са основама програма за снимање и обраду звука; 

 упознају са основама програма за снимање и обраду видео записа; 

 оспособе за израду  мултимедијалних презентација; 

 оспособе за писање једноставних програма; 

 упознају са основама програма за цртање и графички дизајн; 

 упознају са  образовним софтвером. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Интернет  6 5 1 

2.  Обрада звука  4 2 2 
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3.  Обрада видео записа  6 4 2 

4.  Цртање и графички дизајн  10 5 5 

5.  Израда презентација  10 4 6 

укупно: 36 20 16 

 

Осми разред 

Оперативни задаци 
 Упознавање ученика са применом рачунара у области табеларних прорачуна и израда графикона 

 Упознавање ученика са фазама израде проблемских задатака на рачунару 

 Упознавање ученика са основама језика за израду једноставнијих презентација на мрежи 

 Упознавање ученика са могућностима специјализованих програма за израду презентације на мрежи 

 Оспособљавање за самосталну израду пројекта применом рачунарских технологија 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Презентације на мрежи  10 6 4 

2.  Израда самосталног пројекта  14 2 12 

3.  Табеларни прорачуни  10 5 5 

укупно: 34 13 21 

 

ХОР И ОРКЕСТАР 

Општи циљ наставе овог изборног предмета је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање 
музичке традиције и културе свога и других народа. 
 
Oстaли циљeви и зaдaци су: 

 дa кoд учeникa рaзвиja музичкe спoсoбнoсти и жeљу зa aктивним музицирaњeм/пeвaњeм и 
судeлoвaњeм у шкoлским aнсaмблимa;  

 дa пoдстичe крeaтивнe спoсoбнoсти учeникa и смисao зa кoлeктивнo музицирaњe;  

 дa рaзвиja нaвикe слушaњa музикe, пoдстичe дoживљaj и oспoсoбљeнoст зa рaзумeвaњe музичких 
пoрукa;  

 дa пoдстичe ствaрaлaчкo aнгaжoвaњa у свим музичким aктивнoстимa (извoђeњe, слушaњe, 
истрaживaњe и ствaрaњe музикe);  

 дa рaзвиja критичкo мишљeњe. 
 
Задаци: 

 неговање способности извођења музике (певање/свирање) 

 подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике 

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

 упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 
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 припремање програма за културну и јавну делатност школе 

 упознавање занимања музичке струке 
 

Пети разред 

Оперативни задаци 
Ученици треба да:  

 Певају и свирају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа (народне, уметничке, дечје, 
староградске);  

 упознају основне појмове из музичке писмености  

 развијају стваралачке способности.  
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  
Извoђeњe музикe пeвaњeм и свирaњeм. 
уметничкa и нaрoднa музика 

 18 10 8 

2.  
Дeчje ствaрaлaштвo, ритaм нa зaдaту 
мeлoдиjу 

 18 10 8 

укупно: 36 20 16 

 

Шести разред 

Oпeрaтивни зaдaци  
Учeници трeбa дa: 

 пeвajу пo слуху и из нoтнoг тeкстa пeсмe нaших и других нaрoдa (нaрoднe, умeтничкe, дeчje, 
стaрoгрaдскe); 

 упoзнajу oснoвнe пojмoвe из музичкe писмeнoсти; 

 упoзнajу музичкe дeлa уз oснoвнe инфoрмaциje o дeлу и кoмпoзитoру; 

 рaзвиjajу ствaрaлaчкe спoсoбнoсти. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  
Извoђeњe музикe пeвaњeм и свирaњeм. 
уметничкa и нaрoднa музика 

 18 10 8 

2.  
Дeчje ствaрaлaштвo, ритaм нa зaдaту 
мeлoдиjу 

 18 10 8 

укупно: 36 20 16 
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Седми разред 

Oпeрaтивни зaдaци  
Учeници трeбa дa: 

 пeвajу пo слуху и из нoтнoг тeкстa пeсмe нaших и других нaрoдa (нaрoднe, умeтничкe, дeчje, 
стaрoгрaдскe); 

 упoзнajу oснoвнe пojмoвe из музичкe писмeнoсти; 

 упoзнajу музичкe дeлa уз oснoвнe инфoрмaциje o дeлу и кoмпoзитoру; 

 рaзвиjajу ствaрaлaчкe спoсoбнoсти. 
 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Певање  12 6 6 

2.  Свирање  20 10 10 

3.  Музичко стваралаштво  4 2 2 

укупно: 36 18 18 

 

Осми разред 

Oпeрaтивни зaдaци  
Учeници трeбa дa: 

 пeвajу/свирajу пeсмe нaших и других нaрoдa (нaрoднe, умeтничкe, дeчje, стaрoгрaдскe);  

 упoзнajу музичкe дeлa уз oснoвнe инфoрмaциje o дeлу и кoмпoзитoру;  

 рaзвиjajу ствaрaлaчкe спoсoбнoсти и импрoвизуjу их нa дoступним инструмeнтимa. 
 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  
Извођење музике певањем исвирањем, 
забавна, поп музика и џез 

 17 10 7 

2.  
Дечје стваралаштво, компоновање 
музике на задати текст 

 17 9 8 

укупно: 34 19 15 
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ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 
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ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 
Културне активности школе обухватају: 

 Прославу дана школе 

 Изложбе 

 Такмичења и смотре 

 Посете установама културе 
 

активност време реализатор(и) 

Прослава Дана 
школе 

 Приредба 

 Спортска такмичења 

 Изложбе ликовних и литерарних радова 
ученика 
 

1.јун - Стручна већа 
- наставници 
- Руководство школе 

Прослава 
школских и 
државних 
празника 

 Журке за ученике старијих разреда 

 Одељењске прославе за ученике млађих 
разреда 

 Маскенбал/дан изузетака и др. (у 
организацији ученичког парламента)  

  

континуиран
о 

- Одељењска већа свих 
разреда 

- Ученички парламент 

 Свечана академија 

 Изложбе ликовних радова 

 Часови одељењске заједнице посвећени 
светом сави 

Школска 
слава-Свети 

Сава 

- Стручна већа 

 Часови одељењске заједнице посвећени 
догађајима и личностима којима је празник 
посвећен 
 

Државни 
празници и 

значајни 
датуми (по 
календару) 

- Стручно веће друштвених 
наука, 

- Одељењске старешине 

Приредбе, 
представе, 
изложбе и 
концерти 

 Активности тематски везане за прославу 
одређених празника 

 Активности у складу с израженим 
интересовањима ученика 

 Активности у сврху промоције ученичких 
постигнућа (наставних и ваннаставних) 

током 
школске  
године 

- Стручно веће разредне 
наставе 

- сви 

Такмичења и 
смотре 

 Реализација ваншколских такмичења и 
конкурса 
 

током 
школске 
године 

- сви 

Посете 
установама 
културе 

Посете биоскопу 
Посете музејима и изложбама 

током 
школске  
године 

- Одељењска већа 
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ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

активност време реализатор(и) 

Школски турнири  Турнир у малом фудбалу 

 Турнир у одбојци 

 Турнир у кошарци 

 Турнир у „између две ватре“ 
 

током 
школске 
године 

- Наст.физичког 

Промоција 
спорта, 
такмичења и 
фер-плеја 

 Израда паноа о актуелним спортским 
такмичењима (Олимпијске игре, 
светска/европска првенства) с 
информацијама, рекордима, сликама... 

 Израда паноа о појединим спортовима  

у складу с 
актуелним 
догађајима 

- Наст.физ. 
- Ученички парламент 
- Спортска секција 

Игре на снегу  Прављење Снешка Белића 

 Грудвање на дистанци 

 Фудбал на снегу 

децембар-
јануар 

(када има 
снега) 

- Стручно веће вештина 
- Стручно веће разредне 

наставе 

Превенција 
деформитета 

 Предавање за ученике 
 

прво 
тромесечје 

- Наст.физ. 

Недеља школског 
спорта 

 Спортска такмичења (мали фудбал, 
одбојка, кошарка, рукомет, између две 
ватре...) 

 „Игре без граница“ 
Крос РТС-а 

 Јавни час физичког васпитања 

 Час одељењске заједнице о значају спорта 
и физичке активности 
 

новембар 
мај 

- Стручно веће вештина 
- Стручно веће разредне 

наставе 
- Савет родитеља 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И 
ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 
Окружење програма 
Снаге:  Постоји низ активности које се у школи већ реализују. Ученици и наставници су научени на такву врсту 
комуникације и сарадње. Поједини родитељи се постепено укључују у живот и рад школе.  
Слабости:Постоји реална потреба боље комуникације са родитељима, њиховог чешћег укључивања у рад 
школе и развијања родитељских вештина. Сарадњу са установама које брину о здравом одрастању најмлађе 
популације треба прво дефинисати, а онда је и поспешити. Неопходно је ојачати сарадњу са Центром за 
социјални рад, Домом здравља и другим релевантним институцијама. 
Незаинтересованост или презапосленост родитеља могу утицати на њихово недовољно ангажовање у 
планираним активностима. Овај проблем се може превазићи правовременим информисањем и 
прилагођавањем потребама родитеља (време када се реализују одређене активности). Недостатак 
финансијских средстава, уколико локална заједница не одговори нашим потребама, може проузроковати 
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проблеме у реализацији неких активности. Овај проблем се може превазићи писањем пројеката и 
конкурисањем код градске управе или невладиних организација. 
 
Релевантне службе у заједници 
Школа сарађује са свим васпитно-образовним установама на територији општине. 
У оквиру здравствене превенције остварујемо сарадњу са службама Дома здравља  
 Од осталих институција у локалној заједници сарађујемо са Центром за социјални рад, пратимо породице које 
су обухваћене  и укључене у рад различитих тимова (разведени, непотпуне породице, старатељи, 
алкохоличари, злостављање у породици, криминогено понашање...). Уско сарађујемо са МУП-ом одељењем 
Неготин.  
Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања спроводи се кроз превентивне активности, које 
школа реализује самостално или у сарадњи с другим институцијама, и кроз интервентне активности. 
 

Превентивне активности 

активност време реализатор(и) 

Укључивање 
ученика у 
ваннаставне 
активности 

 Креирање  занимљивих програма и 
пројеката 

 Учешће на општинским, градским и 
републичким такмичењима 

 Учешће на литерарним, ликовним, 
техничким конкурсима 

 Учешће на манифестацијама, смотрама, 
културним дешавањима у Србији и 
иностранству. 

 Учешће на регионалним такмичењима 
талената 

 Организација и учешће ученика у забавним 
активностима 

током 
школске 
године 

- Стручна већа 
- Библиотека 
- Тим за заштиту деце од 

насиља 

Укључивање 
ученика у 
спортске 
активности 

 Такмичења у складу с програмом школског 
спорта 

 Организовање фер-плеј турнира 

 Организовање игара са циљем истицања 
спортског духа  

 Учешће на великим спортским 
манифестацијама 

током 
школске 
године 

- Стручно веће разредне 
наставе 

- Одељењске старешине 

Активно 
укључивање 
родитеља у 
живот школе 

 Посета часовима (Дан отворене школе) 

 Учешће у радионицама са децом 

 Посета часовима одељењске заједнице 

током 
школске 
године 

- Наставници 
- Одељењске старешине 
- Родитељи 
- психолошка служба 

Промоција 
школских 
правила и 
информисање 

 Родитељски састанаци 

 Часови одељењске заједнице 

 Плакати/постери с правилима 

 Ученички пројекти 

 Радионице 

 Истицање обавештења о раду Тима 

 Предавања и упутства за запослене о 
поступцима заштите од насиља 

прво 
тромесечје 

- одељењскестарешине 
- Тим за заштиту деце од 

насиља 
- Ученички парламент 
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Организација 
обезбеђења и 
дежурства 

 Физичко-техничко обезбеђење 

 Дежурство наставника 

 Дежурство ученика 

 Размена информација са Школским 
полицајцем 

током 
школске 
године 

- Руководство школе 
- Одељењске старешине 
- Обезбеђење 

Подстицање 
позитивних 
вредности и 
просоцијалног 
понашања 

 Реализација програма сарадње са Црвеним 
крстом 

 Учешће ученика у културним 
манифестацијама 

 Организовање посета ученика установама 
културе 

током 
школске 
године 

- Одељењска већа 
- Одељењске старешине 

 

Оснаживање 
ученичке 
иницијативе 

 Рад Ученичког парламента током 
школске 
године 

- Ученички парламент 

Промоција 
ученичких 
постигнућа 

 Награђивање ученика који остваре 
изузетне резултате на такмичењима 

 Изложбе/презентације ученичких радова 

 Приредбе 

поводом 
празника 

или других 
за школу 
значајних 

датума   

- Руководство школе 
- Одељењска већа 
- Стручна вћа 

Јачање 
компетенција 
ученика и 
родитеља 

 Реализација радионица програма „Школа 
без насиља“ 

 Реализација Програма оснаживања 
породица 

 Предавања/радионице за ученике и 
родитеље о ризичним понашањима, 
развојним променама, здравим стиловима 
живота 

током 
школске 
године 

- Тим за заштиту деце од 
насиља 

- Одељењске старешине 
- Обучени наставници 
- Сарадници из других 

установа и институција 

 

Интервентне активности 

активност време реализатор(и) 

Рад Тима за 
заштиту деце од 
насиља 

 Евидентирање случајева насиља 

 Мере интервенције у складу с Посебним 
протоколом 

 Тимски разговори с ученицима и 
родитељима 

 Редовно недељно анализирање 
евиденције 

 Сарадња са социјалном службом 

 Сарадња са здравственом службом 

 Сарадња с полицијом 

током 
школске 
године 

- Сви запослени 
- Одељењске старешине 
- Тим за заштиту деце од 

насиља 
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ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

активност време реализатор(и) 

Упознавање 
ученика са 
подручијима 
рада, 
образовним 
профилима и 
средњим 
школама 

 Организовање презентација средњих 
школа 

 Формирање збирке промотивног и 
информативног материјала средњих школа 

током 
школске 
године 

- Тим за професионалну 
оријентацију 

Упознавање 
ученика са 
занимањима и 
светом рада 

 Презентација занимања родитеља ученика 

 Организовање посета радним 
организацијама и установама 

 Организовање посета сајмовима занимања 
и образовања 

током 
школске 
године 

- Одељењска већа 
- Тим за професионалну 

оријентацију 

Саветодавни рад 
с ученицима 
осмог разреда 

 Индивидуални саветодавни рад с 
ученицима 

 Индивидуални саветодавни рад с 
родитељима 

 Предавања/радионице за ученике о избору 
занимања 

 Саветодавни рад с ученицима којима је 
потребна додатна подршка и сарадња с 
релевантним службама  

друго и 
треће 

тромесечје 

- Психолог школе 
- Одељењске старешине 

Информисање о 
упису и средњу 
школу 

 Предавања за ученике осмог разреда о 
избору и упису у средњу школу 

 Предавање за родитеље ученика осмог 
разреда о избору и упису у средњу школу 

четврто 
тромесечје 

- психолошка служба 
- Одељењске старешине 

Реализација 
програма 
„Професионална 
оријентација на 
преласку у 
средњу школу“ 

 Реализација изабраних радионица за све 
ученике седмог разреда 

 Реализација изабраних радионица за све 
ученике осмог разреда 

 Реализација одабраних радионица за групе 
заинтересованих ученика 

током 
школске 

одине 

- Тим за професионалну 
оријентацију 

- Одељењске старешине 
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

Школа сарађује са здравственим установама и родитељима ученика у спровођењу здравствене заштите 
ученика.  
 

активност време реализатор(и) 

Сарадња са 
здравственим 
установама 

 Обавештавање родитеља и ученика о 
планираним редовним систематским 
лекарским прегледима и вакцинацијама 

 Обавештавање родитеља и ученика и 
организација редовних стоматолошких 
прегледа за ученике у школи 

 Сарадња с интерресорном комисијом 

током 
школске 
године 

- Одељењске старешине 
- психолошка служба 

Унапређење 
здравља ученика 

 Организација предавања стручњака из 
различитих области медицине на тему 
здравих стилова живота и превенције 
болести 

 Реализација програма здравственог 
васпитања у млађим разредима 

 Реализација програма здравствене заштите 
локалне самоуправе  
Часови одељењске заједнице посвећени 
превенцији и здравим стиловима живота 

током 
школске 
године 

- Одељењска већа 
- Стручно веће разредне 

наставе 

 

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

Школа у сарадњи с надлежним установама брине о социјалној заштити ученика.  
 

активност време реализатор(и) 

Материјална 
подршка 
социјално 
угроженим 
ученицима 

 Идентификација ученика којима је помоћ 
потребна (на основу пријаве родитеља, 
запажања одељењског старешине, 
информација од надлежних институција) 

 Укључивање ученика којима је потребна 
помоћ у акције локалне самоуправе 
(набавка уџбеника и др.)  

 Реализација хуманитарних акција 

 Усмеравање рабата од различитих набавки 
у дотације за активности или набавку 
средстава за угрожене ученике 
 

током 
године 

- Одељењске старешине 
- Одељењска већа 

Подршка 
породицама 
ученика 

 Идентификација ученика којима је помоћ 
потребна (на основу пријаве родитеља, 
запажања одељењског старешине, 
информација од надлежних институција) 

 Размена информација и и заједничко 
планирање мера подршке с тимовима 

током 
године 

- Одељењске старешине 
- Педагошко-психолошка 

служба 



 
212 

 

центра за социјални рад 

 Размена информација и и заједничко 
планирање мера подршке породицама из 
осетљивих друштвених група с ромским 
асистентом/јединицом локалне 
самоуправе 

 Саветодави рад педагошко-психолошке 
службе с родитељима и ученицима код 
којих су уочене породичне тешкоће 

Хуманитарни рад  Реализација програма сарадње с Црвеним 
крстом 

 Реализација волонтерских акција локалне 
самоуправе 

 Организовање хуманитарних акција 

 - Одељењска већа 
- Ученички парламент 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Програм заштите животне средине обухватају следеће активности: 

 Обележавање еколошки важних датума 

 Еколошке акције 

 Изложбе 

 Манифестација Учимо на експериментима 

 Животна средина и одрживи развој 

 Посете природним споменицима културе 
 
Активности везане за програм заштите животне средине организују се у школи, установама за заштиту животне 
средине и заштићеним природним добрима Београда. 
 

активност време реализатор(и) 

Дан шума  изложба радова ученика 

 стрчно предавање Парк шума Звездани гај 

21. март - Одељењска већа 

Светски дан вода  Предавање Вода извор живота 

 еколошке радионице 

22.март - Наставници биологије 
- Наставници географије 

Дан заштире 
природе 

 тематска изложба ликовнихи литераених 
радова ученика 

 еколошке радионице 

11.април - Одељењска већа 
- Библиотека 

Дан планете 
Земље 

 тематска изложба ликовнихи литераених 
радова ученика 

 еколошке радионице 

22. април - Одељењска већа  
- Библиотека 

Дан заштите 
животне средине 

 уређење школског дворишта 

 организовање тематске изложбе радова 
ученика 

5. јун - Одељењска већа  

Обележавање 
Дана очувања 
озонског омотача 

 израда паноа 

 еколошке радионице 

15. 
септембар 

- Наставници биологије  
- Наставници географије 

Дан планина  израда паноа 

 еколошке радионице 

11. 
децембар 

- Наставници биологије  
- Наставници географије 

Еколошке акције  Сакупљање PET амбалаже током - Одељењска већа свих 
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 организовање еколошких патрола 

 еко квиз 
 

године разреда 
- Библиотека 

 

Изложбе  тематске изложбе 

 Угрожене биљне и животињске врсте 
 

током 
године 

- Стручно веће природних 
наука 

Учимо на 
експериментима 

 организовање малог сајма науке у холу 
школе 

децембар - Стручно веће природних 
наука 

Животна средина 
и одрживи развој 

 Радионице на тему Квалитет животне 
средине 

током 
године 

- Наставници биологије  
- Наставници географије 

Посете 
природним 
споменицима 
културе 

 Посете у склопу екскурзија и наставе у 
природи 

током 
године 

- Одељењска већа 1-4 
разред 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ С ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

  

програм циљ реализатор(и) подршка 

Вршњачка 
едукација 

Информисање о ХИВ и АИДС и начинима 
заштите 

- Одељењска већа - Дом здравља  
- Средње школе 

Конкурс Најбољи 
плакат на тему 
Промоција 
здравих стилова 
живота 

Промоција здравих стилова живота - Одељењска већа 
- Стручно веће 

уметности 

- Општина Неготин 

Безбедност на 
Интернету и 
пројекат 
Зауставимо 
дигитално 
насиље 

Информисање о опасностима и усвајање 
образаца безбедног понашања 

- Одељењска већа 
- Стручно веће 

природних наука 

- Општина Неготин 

Заштита од 
пожара 

Информисање о опасностима и усвајање 
образаца безбедног понашања 

- Одељењско веће 
трећег разреда 

- ватрогасци 

Безбедност у 
саобраћају 

Информисање о опасностима и усвајање 
образаца безбедног понашања 

- Одељењска већа 
- Стручно веће 

природних наука 

- Управа саобраћајне 
полиције 

Додатна настава 
из српског језика 
и математике 

Помоћ ученицима у савладавању 
наставних садржаја 

- Стручно веће 
природних наука 

- Стручно веће језика 
и књижевности 

- Општина Неготин 
(волонтери) 
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ С ПОРОДИЦОМ 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на 
принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.  
 

активност време реализатор(и) 

Информисање  Редовни и ванредни родитељски састанци 

 Пријем родитеља („отворена врата“) 

 Израда паноа 

 Сајт школе 

 Организација предавања/радионица за 
родитеље о различитим темема 

током 
године 

- Сви органи и службе 
школе 

Саветовање  Индивидуални саветодавни рад 
педагошко-психолошке службе или 
одељењских старешина 

 Организација предавања/радионица за 
родитеље о различитим темема 

 Препоруке за обраћање одговарајућим 
институцијама 

током 
године 

- Одељењске старешине 
- психолошка служба 

Партиципација  Учешће родитеља у реализацији наставе и 
ваннаставних активности 

 Учешће родитеља у спортским 
активностима 

 Учешће родитеља у реализацији посета и 
излета за ученике 

 Учешће родитеља у хуманитарним и 
културним активностима 

током 
године 

- Одељењска већа 
- Стручна већа 

Консултовање у 
доношењу 
одлука 

 Доношење одлука из своје надлежности 

 Разматрање питања изсвоје надлежности  

 Давање сагласноости из своје надлежности  

током 
године 

- Савет родитеља 
- Школски одбор 
- Комисије 

Отворена школа  Пријава и посете изабраним часовима 
наставе 

 Израда евиденције о присуству родитеља 

сваке 
последње 
недеље у 

месецу 

- Пријављени родитељи 
- Савет родитеља  

Анкетирање 
родитеља 

 Израда анкете 

 Избор узорка 

 Обрада података и израда извештаја 

 Препоруке за измену програма сарадње 

на крају 
полугодишта 

- Педагошко-психолошка 
служба 

- Педагошки колегијум 

 

Отворени дан школе 

Родитељ се пријављује за присуство одређеном часу у току дана, попуњавањем писмене пријаве и предајом 
исте одељењском старешини. Неблаговремене пријаве се не разматрају. 
Један родитељ може да се пријави за праћење једног часа у току сваког месеца, како би сви заинтересовани 
добили прилику да учествују. 
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Највише два родитеља могу присуствовати сваком од часова, како се не би стварале велике гужве у учионици. 
Изузетак су часови који се организују за два одељења, када се и број могућих посетилаца повећава на четири.  
Одељењске старешине прикупљају пријаве родитеља до 15. у месецу, и прослеђују их педагошком колегијуму. 
Педагошки колегијум одобрава пријаве и прави распоред посета, водећи рачуна о редоследу пријављивања 
родитеља, равномерној посећености часова, као и о равномерном учешћу сваког од родитеља у току школске 
године.  
Током часа родитељи не смеју реметити рад, ометати ученике и наставнике, нити се на било који начин могу 
мешати у ток часа. Обавезни су да дођу на време (пре звона) и напусте учионицу по завршетку часа, не 
реметећи одвијање наставе. 
Наставници у дневнику рада у напомене уписују имена родитеља који су присутни на часу. 
 

ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКЕ 

активност време реализатор(и) 

Сарадња са 
наставницима 

 Педагошка помоћ наставницима при 
реализацији наставних садржаја и 
ваннаставних активности 

 Тимски рад са наставницима у изради 
оперативних планова и проналажењу 
информација за реализацију наставног 
плана и програма 

 Систематско информисање о новоиздатим 
књигама, стручним часописима и другој 
грађи кроз тематске изложбе, акције, 
јубилеје и промоције књига 

током 
школске 
године 

- Библиотекари 

Рад са ученицима  Пријем првака у библиотеку 

 Упознавање ученика са радом библиотеке 

 Развијање љубави према књизи 

 Развој информатичке писмености  код 
ученика 

 Пружање помоћи ученицима за учење ван 
куће и развијање самосталности код 
ученика 

 Упознавање ученика са методама и 
техникама научног истраживања 

 Квиз библиотеке  

 Редовна промоција занимљивих или нових 
књига 

 Учешће у радионицама које организује 
бибиотека града или нека друга установа  

 Учешће у хуманитарним акцијама  

 Организација гостовања писаца и продајне 
изложбе 

 Часови читања за прваке  

 Библиотечка секција 

 Мали школски сајам књига 

 Учешће на конкурсима и такмичењима  

 Припрема промоција књига делимично 

током 
школске 
године 

- Библиотекари 
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драмским представљањем 

Рад са 
родитељима 

 Информисање о ученичким 
интересовањима и развијању читалачких 
навика  

 Сарадња са родитељима кроз личне 
контакте, родитељске састанке 

током 
школске 
године 

- Библиотекари 

Рад у стручним 
органима и 
тимовима 

 Припремање и организовање културних 
активности школе  

 Припрема радионица, књижевних сусрета 

 Учешће у изради школског сајта и школског 
часописа 

током 
школске 
године 

- Библиотекари 

Сарадња са 
надлежним 
установама, 
организацијама , 
удружењима и 
јединицом 
локалне 
самоуправе 

 Сарадња са  другим школским 
библиотекама у основним школама  

 Сарадња са културним, просветним, 
научним и другим установама 

током 
школске 
године 

- Библиотекари 

 
 

 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

Продужени боравак представља продужени рад у школи после редовне наставе. Поред обавезне израде 
домаћих задатака и слободног времена, планирани садржаји и активности организују се кроз активности 
литерарне, ликовне, спортске, музичке и забавне.  
 
Циљеви садржаја продуженог боравка прате и подржавају опште циљеве основног образовања:  

 Омогућити детету пун живот и открити његов потенцијал као јединствене особе. 

 Омогућити детету развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима како би допринело 
добру у друштву. 

 Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како учити). 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

 
 

  Екскурзије се организују са задацима: 
- да ученици даље прошире и обогате своја искуства, 
- да што боље сиетематизују знањаиз поједних иаставних лредмета (биологије, географије, историје, 
српског језика), 
- да потпуније упознају живот људи шире друштвене средине, 
- да ученици употпуне сазнања и стекну нова о историјским и другим догађајима. 
- да се ученици упознају са животом и радом људи у већем граду. 
- да посете главне историјске споменике, музеје и друге институције о којима су учили кроз историју и 
геофафију, 
- развијања другарства и пријатељства (социјализација односа). 



 
217 

 

 
 
 

 
 

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ  
 

Да би се екскурзија добро реализовала и извела неопходно је најпре сачинитиплан са 
циљевима и местима извођења екскурзија. Само ако се добро испланираекскурзија ће бити ефикасна 
и корисна ученицима. Приликом планирања екскурзије неопходна је консултација са стручним 
активима, по свим важећим актима и прописима који су ступили на снагу у последње време и наравно 
са наставницима из одређених предмета. 

Екскурзију планирамо да изведемо у пролеће маја месеца у договору са ђачким 
родитељима.За ученике од петог до осмог разреда планирамо екскурзију до Централне Србије. 
Планира се заједничка екскурзија за ученике од петог до осмог разреда због уштеде превоза а услед 
малог броја ученика. Релација екскурзије ће бити одлучена по завршеном тенедеру, а на бази три 
понуде које ћемо добити. 
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ПЛАН  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
 

У СЛУЧАЈУ ДА СЕ РОДИТЕЉИ ИЗЈАСНЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
 

Наставне активности ће се реализовати у складу са оперативним плановима рада сваке 
учителљице, а на основу Годишњег програма рада школе за ову школску годину. 
Учетељице ће извршити мање измене у редоследу наставних јединица у свим предметима и за овај 
период планирати оне наставне јединице за који је потребан и посебан рад у лрироди. 
 
- Српски језик: Текстови; разговори и говорне вежбе о природи. 
- Математика: Теренска мерења и задаци у вези са њима. 
- Природа и друштво: Природа, орјентација у простору и времену   природни и географски објекти, 
биљке, животиње и рад људи, природне лепоте и спортовина планини 
- Ликовна култура: Доживљавање и ликовно природе и објеката у њој. 
- Музичка култура: Певање у природи и о природи. 
- Физичко васпитање; Јутарње вежбање, игре у природи, санкање. 
 

Посебну пажњу посветити реализацији васпитних задатака. 
-  Понашање у јавном саобраћају и превозним средствима 

    -  Понашање у угоститељским објектима (опхођење према особљу и имовини,  коришћење санитарних 
чворова и друге опреме) 
-  Исхрана и понашање за столом 
-  Одржавање хигијене и личне хигијене 
-  Одржавање здраве и чисте животне средине 
-  Развијање другарства, помоћи и сарадњи 
-  Осамостаљивање ученика и прилагођавање на услове живота ван породице 
 
 

Спортско - рекреативне и културно забавне акгивности ће се реализовати у 
договору и по плану рекреатора у одмаралишту стим што ће се водити рачуна да се оне прилагођавају 
условима времена и узрасту ученика. О реализацији наставе и других ван наставних актиености водиће 
уобичајну евиденцију вођа груле и дежурне учитељице, водиђе евиденцију и о свим осталим 
активностима и значајним догађајима за време боравка у одмаралишту. 
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МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ 
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Овај документ представља скуп препорука насталих на основу оригиналног документа који је израђен у 
сарадњи Канцеларије Уједињених нација за дрогу и криминал (UNODC) и Светске здравствене организације 
(WHO)* . Документ садржисмернице за спровођење превентивних активности на нивоу школе, односно 
програма активности за које се може рећи да доводе до позитивних превентивних резултата заснованих 
на научним доказима. 
Примарни циљ превенције злоупотребе дрога је пружање помоћи младима да избегну или одложе почетак 
коришћења дроге, или, ако су већ почели да је користе, да избегну развијање поремећаја – зависности. 
Докази указују да следећи фактори представљају најмоћније факторе ризика који чине младе рањивима да 
почну са коришћењем дроге: 

- биолошки процеси 

- особине личности 

- поремећаји менталног здравља 

- запуштање и злостављање у породици 

- слаба везаност за школу и заједницу 

- повољне друштвене норме и погодна окружења 

- недостатак знања о дрогама и последицама њиховог коришћења 

Фактори ризика се разликују према узрасној доби, па ће из тог разлога у овом документу превентивне 
активности бити приказане према узрасним групама ученика који похађају основну и средњу школу (млађи 
основношколски узраст и старији основношколски и средњешколски узраст) али и према смеру деловања 
превенције -  ка ученицима и као подршка родитељима. 
Ефикасна превенција претпоставља структуиране и добро дефинисане улоге и одговорности, 
партнерство и сарадњу разних актера: запослених у школама, родитеља, здравствених радника и 
полицијских службеника који се баве превенцијом наркоманије, социјалних служби,   представника локалне 
заједнице, спорта, културе и медија. 
На нивоу запослених у школи, неопходно је обезбедити релевантно стручно усавршавање које унапређује 
компетенције запослених да спроводе превентивне активности.  
 
 
 
 
 
 
*International Standards on Drug Use Prevention, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and the World 
Health Organization, 2018. 
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ПРЕВЕНЦИЈА ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА НА МЛАЂЕМ ОСНОВНОШКОЛСКОМ УЗРАСТУ 
 
У овом узрасном периоду, породица је и даље пресудна у социјализацији деце али школа и вршњаци са 
нормама заједнице, културе и образовања постају све важнији фактори развоја емоционално, когнитивно и 
друштвено здравог појединца. Улога социјалних вештина и просоцијалних ставова расте и постају кључни 
заштитини фактор. 
Карактеристике превентивних активности усмерене на ученикекоје утичу на позитивни исход: 

 добро структуиране интерактивне радионице које за циљ имају развој личних и социјалних вештина 

(толеранција фрустрације у свакодневном животу, на безбедан и здрав начин, развој социјалних 

компетенција, развој позитивних друштвених норми и ставова); 

 активности којима се развија добра атмосфера у учионици, у којој се негује просоцијално понашање а 

редукује неприкладно (развој тима, осећаја припадности, групних правила која свима обезбеђују да се 

осећају безбедно и прихваћено, доследно реаговање на непримерено понашање, препознавање и 

награђивање пожељног понашања, формирање вредносног система у коме се труд, учење и знање 

цене…и активно ангажовање ученика у овим активностима); 

 обезбеђивање редовног похађања школе, развоја везаности за школу, развој одговарајућих језичких и 

математичких компетенција очекиваних за узраст (нарочито код осетљивих група); 

 превентивне интервенције које укључују родитеље (у наставку документа) 

 

 на овом узрасту, пружање информација о специфичним опојним средствима и подизање нивоа страха, 

као и коришћење неинтерактивних метода – предавања, не дају позитиван превентивни исход; 

 активности које су фокусиране искључиво на изградњи самопоштовања и емоционалном образовању, 

такође не доприносе превенцији злоупотребе дрога. 

 
ПРЕВЕНЦИЈА ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГАНА СТАРИЈЕМ ОСНОВНОШКОЛСКОМ УЗРАСТУ И У РАДУ СА 
СРЕДЊОШКОЛЦИМА 
 
Адолесценција представља развојни период у коме млади из жеље да преузму улоге одраслих и постигну већу 
независност, често могу доносити погрешне одлуке и повећати склоност ризичним понашањима.  
Злоупотреба психоактивних супстанци и девијантна понашања вршњачке групе, као и одбацивање од стране 
вршњака, јако утичу на здраво понашање, иако утицај родитеља и даље остаје значајан. На овом узрсту, важни 
заштитни фактори против злоупотребе дрога су добре социјалне вештине, ментално и емоционално здравље и 
друштвене норме које афирмишу здраве животне стилове и безбедност. 
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Карактеристике превентивних активности усмерених на ученикекоје утичу на позитивни исход: 
 Интерактивне активности које ангажују ученике у вежбању личних и социјалних вештина 

(супротстављање социјалним притисцима коришћења дрога и развој здравих одговра на изазовне 

животне ситуације, вежбање вештина суочавања, доношења одлука и пружања отпора ризичним 

облицима понашања); 

 Узрасно примерено вођење дискусија о различитим друштвено распрострањеним уверењима, 

ставовима, позитивним и негативним очекивањима у вези са коришћењем дрога, укључујући и 

последице злоупотребе (перцепција ризика злоупотребе). Разбијање заблуда о нормативној природи и 

очекивањима везаним за злоупотребу дрога; 

 Програме треба да спроводе обучени наставници као и обучени вршњаци, али они могу бити доступни 

младима и преко компјутера или интернета, јер и тада доприносе смањењу злоупотребе 

психоактивних супстанци. Програме треба спроводити кроз низ структуираних сесија (најчешће 10-15) 

једном недељно; 

 Индивидуални рад обучених професионалаца са ученицима код којих су идентификоване особине као 

што су импулсивност, анксиозност, осећај безнађа (кратке серије сесија, 2-5 пута, које помажу 

адолесцентима да науче да се конструктивно носе са емоцијама, уместо да користе негативне 

стратегије суочавања са проблемима као што је нпр. употреба алкохола); 

 Развој позитивног школског етоса, посвећеност школи и учешћу ученика; 

 Упознатост ученика са јасним правилима школе у вези коришћења дроге у школским просторијама и 

доследно примењивање тих правила и интервенција/поступака у случају њиховог кршења (поштовање 

Протокола о поступању у случају присуства и коришћења психоактивних супстанци у образовно-

васпитним установама); 

 Саветовање код постојања сумње на злоупотребу дрога или упућивање на саветовање, лечење и 

пружање других здравствених и психосоцијалних услуга; 

 Менторство, програми повезивања младих са одраслима са којима нису у сродству и који су се 

обавезали да организују активности и редовно проводе део свог времена са младима, уколико су 

прошли одговарајућу обуку (у нашој земљи се тренутно пилотира програм у коме су ментори студенти-

волонтери) 

 Превентивне интервенције које укључују родитеље (у наставку документа) 

 

 Употреба неинтерактивних метода, предавања, као примарне стратегије има или негативне исходе или 

нема превентивне исходе, као и искључиво пружање информација и подизање нивоа страха; 

 Неструктуирани дијалози на сесијама, фокусирање само на изградњи самопоштовања и емоционалне 

писмености, посвећивање само моралном одлучивању, такође не даје жељени превентивни ефекат; 

 Коришћење бивших корисника дрога, као сведока зависности, може имати негативне исходе; 

 Не постоје докази да рандомизирано тестирање ученика на дрогу доприноси превенцији злоупотребе 

(према постојећи законима није предвиђено да школа може да спроводи овакве активности); 
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ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ УСМЕРЕНЕ КА РОДИТЕЉИМА 
Карактеристике превентивних активности које утичу на позитивни исход: 

 програми који развијају вештине родитељства (постављање правила и граница у понашању на начин 

који је узрасно примерен, контрола и квалитетно структуирање слободног времена деце, укљученост 

родитеља у животе деце – праћење њихових активности и пријатељства, укљученост у њихово учење и 

образовање, вештине комуникације, подршка родитељима о томе како да постану узори својој деци…) 

 наведене програме реализују обучени појединци/наставници или стручни сарадници, у време и на 

начин који је погодан и привлачан за родитеље (ван њиховог радног времена, у простору који није 

превише формализован и у коме међусобно лако комуницирају), кроз најчешће 10 сесија 

 

 Подривање ауторитета родитеља је повезано са негативним исходима превенције, као и фокусирање 

само на дете 

 Коришћење само усменог подучавања и пружање информација о дрогама тако да родитељи могу да о 

томе причају са децом не доприноси превенцији 

 Спровођење програма од стране слабо обучених појединаца доводи у питање сврху интервенције. 
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