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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Анекс Школског програма за 2014/15-2017/18. годину , a односи се на школску 2017-2018.
Годину, доноси се због новог Правилника о изменама и допунама Правилника о
наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставног
програма за пети разред основног образовања и васпитања објављеног 6.јула 2017.
Године у Службеном гласнику и који је саставни део овог Анекса. Анекс се доноси и у
складу са расподелом задужења наставника у склопу 40-часовне радне недеље,
прописаног школског Календара, садржаја нових наставних планова и програма за
предмете Информатика, Техника и технологија и Физичко и здравствено васпитање,
обавезних слободних активности, интересовања ученика и избор нових изборних
предмета и секција као и нових посебних програма и реализације активности из
Развојног плана школе.
Анекс Школског програма за 2014/15-2017/18. годину садржи за школску 2016-2017. год:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС И НАСТАВНИ
ПРОГРАМ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
У односу на горе наведено измене су у следећим областима:
1.

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА ПО ПРЕДМЕТИМА И ОДЕЉЕЊИМА

2.

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ
АКТИВНОСТИ ПРЕДВИЂЕНЕ РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ
ПРОЈЕКАТ ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦЕ У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ
ЗВЕЗДАРА
ПРОЈЕКАТ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У САРАДЊИ СА МУП-ОМ
ПРОЈЕКАТ – ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ
ПРОСВЕТЕ
КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ ЗВЕЗДАРА
ПЛАН САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

3.

ИЗМЕНЕ САДРЖАЈА ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

4.

МЛАЂИ РАЗРЕДИ 1-4.
ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ
ПЛАН СЕКЦИЈА И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
ПЛАН ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
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5.

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ 5-8.
ПЛАН ОБАВЕЗНИХ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
ПЛАН ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА 6-8. РАЗРЕД
ПЛАН ИЗАБРАНОГ СПОРТА – 6.-8- РАЗРЕД
ПЛАН СЕКЦИЈА И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

6.

ТИМОВИ У ШКОЛИ

7.

ПРИЛОЗИ ШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ

Анекс Школског програма за 2014/15-2017/18. годину усвојен је на седници Школског
одбора ОШ „Стеван Синђелић“, 14 .09.2017. године .

Вера Љубисављевић, председник Школског одбора
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На основу:
Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус
основног образовања и васпитања и наставног програма за пети разред основног
образовања и васпитања објављеног 6.јула 2017. Године у Службеном гласнику и
чланова 1,2,3 овог Правилника :
На основу члана 79. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15, 62/16 –
УС),
Национални просветни савет доноси
Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус
основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног
образовања и васпитања
Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 6/2017 од 6.07.2017. године
Члан 1.
У Правилнику о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и
наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС
– Просветни гласник”, бр. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13, 4/13 и 11/16), после табеле: „НАСТАВНИ
ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА”, додаје се табела:
„НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА”, која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.
После табела које гласе: „Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни
и изборни наставни предмети” додају се нове табеле које гласе: „Облици образовно-васпитног
рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети”, за пети и шести разред, које
су одштампане уз овај правилник и чине његов саставни део.
Члан 2.
У делу: „НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА”, у одељку: „2. ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ОБАВЕЗНИХ И
ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА”, у пододељку: „ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ”, наставни
програм предмета: „ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ”, замењује се
наставним програмом предмета: „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА”, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
После наставног програма предмета: „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА” додаје се наставни
програм предмета: „ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО”, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Наставни програм предмета: „ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ”, замењује се наставним
програмом предмета: „ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ”, који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део.
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Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
РС – Просветном гласнику”, а примењиваће се на ученике који пети разред уписују почев од
школске 2017/2018. годинe
Правилника о измени Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном
плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставног програма за пети
разред основног образовања и васпитања, донетог 28.8.2017.године
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2. ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА ПО ПРЕДМЕТИМA И ОДЕЉЕЊИМА

Подела часова и одељења у старијим и млађим разредима 2017-2018.
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3. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ

Активности предвиђене развојним планом школе
Кроз активности предвиђене планом рада стручних и разредних већа, као и кроз план
рада секција и стучних тимова, обухваћени су циљеви и задаци предвиђени Развојним планом
школе. Током рада на новом развојном плану који је донет за период 2015-2020.године,
развојни циљеви и задаци осмишљени су на основу:
-

-

Резултата добијених у процесу самовредновања последње три године, на основу
којих је Тим јасно могао да процени које су то приоритетне области које треба
унапредити, које су области на задовољавајућем нивоу, а шта нам може послужити
као пример добре праксе. Резултати самовреновања, односно анализа стања,
полазна је основа у планирању .
Реалних потреба школе, узимајући у обзир све снаге и слабости
Наше мисије и визије о томе како желимо и кроз које активности да унапредимо и
побољшамо процес наставе али и атмосфере и комуникације у нашој школи.
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Р.
бр

Активности

Одговорн
а особа

Пројекат „Школа без
насиља“ –
Израда Правилника о
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Директор

1.

2.

Едукација наставника о
начинима заштите
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чек листе, индивидуални
разговори и панои у
односу на нивое и облике
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Промоција школе –
предавања за
предшколце, посете
вртићима и долазак
предшколаца на тематске
дане у нашу школу

Носиоци
активности

Директор,
Секретар, Тим за
заштиту ученика
од
насиља,одељенск
е старешине,
Савет родитеља,
Школски одбор

Време

20172018.

Очекивани
резултати

Актери
школског
живота имају
јасне и
прецизне
смернице
реаговања у
случајевима
насиља било
ког нивоа

Тим за заштиту
ученика од
насиља и
одељењске
старешине
Директор

Директор

Директор,педагог
,психолог,
учитељи
продуженог
боравка,
наставници
физичког
васпитања,
учитељи
4.разреда
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2017/20
18.

Боље
међусобно
разумевање
нивоа насиља

20172018.

Подизање
угледа школе у
окружењу и
мотивисање
родитеља за
упис првака

3.

Усавршавање
наставника, обука
наставника за примену
савремених наставних
метода

Дирeктор

Наставници
разредне наставе
и наставници
предметне
наставе

2017/20
18.

Наставник
информатике
Наставници
разредне и
предметне
наставе

Директор
4.

Сајт школе –стално
ажурирање

Рад са наставницима
приправницима
5.

Стручне теме, посете
часовима, заједничко
планирање, упућивање на
литературу и
законе,педагошки рад

20172018.

Промоција
школе,
Доступност
информација
од значаја и
углед шк

20172018.

Унапређене
вештине и
знања нових
наставника,
уклапање у
нову средину,
квалитетан
однос са
ученицм и
родитељима,
професионалн
и однос према
документацији

Педагог,
Директор,

Директор

Психолог,
Руководиоци
Стр.већа
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Побољшање
квалитета
наставе,
диференцијаци
ја и
индивидуализа
ција у настави
и квалитетнији
рад са
ученицима

6.

7.

8.

9.

Успостављање сарадње
са основном школом из
Хрватске- размена
искустава, начин рада у
инклузији, уџбеници

Пројекат МИНД УП

Формирање нових
секција кроз мини
пројекте

Диретор

психолог

Директор

Часови
интердисциплинарне
наставе
„Упознајмо народе
света“ ( српски
језик,енглески
Педагог и
језик,немачки
језик,биологија,географиј руководио
ци
а,Историја)
„Правилна и неправилна стручних
већа
исхрана“
(хемија,биологија,Домаћ
инство,Физичко васп)

Педагог ,
психолог,
дефектолог,
руководилац
Тима за
инклузију,директ
ор

Психолог ,ОС 14.разред

Наставник
ликовне културе,
музичке културе
и ученици

Наставници
предметне и
разредне наставе,
ученици,
родитељи
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2017/20
18.

20172018.

2017/20
18.

2017/20
18.

Унапређивање
квалитета рада
у области
инклузије,
практичан рад
и вођење
документације
, употреба
асистивних
технологија у
настави,
рамена
примера добре
праксе
Обучени сви
учитељи за рад
са децом
Побољшање
организације
ваннаставних
активности
што ће имати
за последицу и
већу
ангажованост
и
мотивисаност
ученика

Унапређен
квалитет
наставе,
тематски
приступ,
квалитетније
усвајање
знања

Сарадња са породицама
организација „Отворен
дан школе“

10.

11.

Родитељи могу да
присуствују образовно
васпитно раду

Међународна сарадња са
Основном школом „
Сладки врх“из
Словеније,међусобна
посета – септембар,
мај

Тим за сарадњу
са породицом,
наставници

Директор

Директор

Педагог,психолог
,задужени
наставници,
наставници из
ОШ „ Драгојло
Дудић“ и
представници
Одељења за
друштвене
делатности
Општине
Звездара

Ваннаставне активности
и хуманитарне акције

12.

Татјана
Лончаревић,
Јелка Вујић,
задужени
наставници

Мини рециклажа
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2017/20
18.

2017/20
18.

20172018.

Побољшање
сарадње
између
родитеља,наст
авника и
ученика, јер су
на истом
задатку, боље
и лакше
усвајање
знања и
примена
знања.
Размена
искустава и
примера добре
праксе у
подршци
ученицима

Подизање
свести о
рециклирању и
животној
средини
Освешћивање
друштвене
бриге и
одговорности
за друге

Материјално технички
ресурси:
Диктафони,
13.

Слушалице,

Обезбеђена
наставна
средства за
подизање
квалитета
наставе

Директор

Директор,
секретар,Руковод
иоци стручних
већа и Тимова

директор

педагог,
психолог,
руководилац
стручног већа
боравка, тим за
самовредновање

20172018.

побољшан
квалитет рада
у продуженом
боравку

педагог

педагог,
психолог,
наставница
биологије,
наставница
српског језика

октобар
децемб
ар 2017.
године

подршка
ученицима и
родитељима и
оснаживање
породице

20172018.

доступност
интердисципл
инарних
часова и
размена
примера добре
праксе

20172018.

смањен број
ученика који
не похађају
наставу

Увеличавајуће фолије

20172018.

Справе и реквизити
Подршка за видео надзор

14.

Унапређење рада
продуженог боравка

Пројекат „Оснаживање
породице“
15.

Формирање базе знања
16.

библиотек
ар

руководиоци
стручних већа,
задужени
наставници

директор

педагошки
асистент и тим за
социјално
деловање

Мере превенције
осипања ученика
17.

19

План припреме за
завршни испит

18.

задужени
наставници

директор

Хуманитарне акције

Ученички
парламент, Савет
родитеља

директор

19.

20172018.

примпремна
настава за
завршни испит

20172018.

фонд за
наставна
средства за
ученике наше
школе

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦЕ“
Пројекат се састоји од 7 радионица ( сесија) које се реализују тако што у току првог сата 2
фацилитатора раде са децом, а један са родитељима, друга два сата сва три фацилитатора
раде са целим породицама
Радионице се реализују једном недељно током седам недеља.

Учесници

Време
реализациј
е

Сесија

Радионице ће водити 1 едуковани фацилитатор и 2 едукована тренера за пројекат
Оснаживање породице(УНДЦ). Детаљнији опис свих сесија дат је у табели.

Теме сесија

Родитељи
Поседовање
циљева и
снова

Млади

СЕПТЕМБАР 2017.

I

Љубав и
границе
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Циљеви

- Да родитељи препознају стресове
и проблеме код младих
- Да размишљају о особинама које
желе да имају њихова деца
- Науче вредности родитељске
љубави и граница док помажу
својим младима да развију
жељене особине
- Науче да подржавају сновеи
циљеве младих
- Помоћи младима да се упознају
- Да одреде основна правила и
последице уколико се правила не
поштују
- Да размисле о сновима и
циљевима за будућност и да
стекну сазнања о томе

Одређивање
кућних
правила

- Помоћи родитељима да разумеју
промене код младих
- Да разумеју потребу за
доношењем правила
- Да науче како подсећати младе на
правила без критиковања

Цењење
родитеља

- Да препознају сопствене
фрустрације и тешкоће као и
фтустрације и тешкоће њихових
родитеља
- Да схвате да стрес или брига
родитеља може да их доведе до
тога да ураде или кажу нешто што
је непријатно
- Да цене поступке својих родитеља
- Помоћи породицама да
препознају своје јаке стране
- Да изразе колико цене једни друге

Млади
Породица

II

СЕПТЕМБАР 2017.

Родитељи

Породица

Подржавање
циљева и
снова

Цењење
чланова
породице

Родитељи
Савладавање
стреса

Млади

СЕПТЕМБАР 2017.

Подстицање
доброг
понашања

III

- Помоћи породицама да изтраде
међусобне позитивне односе
- Да подже циљеве и снове младих
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- Родитељи ће:
- Запажати добро понашање и
давати похвале
- Користити награде да науче дете
новом понашању
- Користити систем бодова како би
дете усвојило добро
понашање
- Градити позитиван однос са
децом
- Помоћи младима да препознају
ситуације које могу да изазову
стрес
- Да препознају симптоме стреса
- Да науче добре начине
савладавања среса

Породица

Коришћење
породичних
састанака

Родитељи
Млади
Породица

Октобар 2017.

IV

Примена
последица

Поштовање
правила

Породичне
вредности

Родитељи
Млади
Породица

ОКТОБАР 2017.

V

Изградња
мостова

Како се
носити са
пресијом
вршњака

- Породица ће схватити вредност
породичних састанака
- Научити како да воде породични
састанак
- Договарати се о привилегијама и
наградама за бод листе
- Планирати забавне бод листе
- Родитељи ће схватити зашто је
важно да задрже смиреност и
показују поштовање
- Научити да користе мале казне за
мале непослушности
- Научити да сачувају крупнија
задужења или казне за велике
грешке
- Млади ће схватити да за свакога
постоје правила и обавезе,
како за одрасле, тако и за младе
- Да сви боље функционишу ако
поштују правила
- Да се помогне породицама да
утврде своје породичне вредности
- Да препознају везу између
вредности до којих породица
држи и њених активности и
одлука
- Родитељи ће схватити зашто је
важно да добро слушају децу
и партнера
- Научити да добрим слушањем
могу препознати осећања
- Схватити шта лежи у основи
сваког понашања
- Млади ће схватити да им дрога и
алкохол наносе штету
- Да треба да вежбају вештине које
ће им помоћи да се носе са
вршњачким притиском

- Породица ће научити вештине
Изградња
слушања
породичне
Да заједнички решавају проблеме
комуникације
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Родитељи
Млади

- Родитељи ће научити како да
заштите своје младе од
злоупотребе дрога и алкохола
- Научити како да се делотворно
укључе у дететове активности у
школи
- Како да имају увид шта раде
њихова деца

Вршњачки
притисак и
добри
другови

- Стицање додатних вештина за
опирање вршњачом притиску
- Да млади схвате шта су то добри
другови

Породице и
вршњачки
притисак

- Помоћ породицама да науче да:
- Заједнички разговарају о томе
како избећи злоупотребу
алкохола и дрога
- Заједнички разговарају о другим
проблемима у понашању
- Поставе јасна очекивања од
тинејџера
- Родитељи ће научити које
специјалне потребе неке породице
могу да имају
- Како да помогну другима да
добију помоћ

Млади
Породица

ОКТОБАР 2017.

VII

Родитељи

Породица

ОКТОБАР 2017.

VI

Заштита од
злоупотребе
забрањених
супстанци

Подршка
породицама
за специјалне
потребе
Обтатити се
другима за
помоћ

- Млади ће научити како бити од
помоћи другима
- Како да остваре позитивну
интеракцију са старијим
тинејџерским узорима

Објединити
све

- Породица ће извршити преглед
садржаја програма
- Разменити утиске
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ПЛАН САРАДЊЕ СА МУП-ОМ НА ЧАСУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У
ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ
Време реализације

План рада одељењског
старешине 4. разреда

Сарадници

Септембар

Тема- Ја и други

Педагог
Родитељи

1.Поново у школи
2.Мој портфолио

Службена лица у
Министарсту Унутрашњих
послова

3.Ми смо тим
4.Безбедност деце у
саобраћају
5.Кад порастем, бићу...
Октобар

6. Наши рођендани

Педагог

7. Како да учимо

Родитељи

8. Полиција у служби
грађана

Службена лица у
Министарсту Унутрашњих
послова

9.Моје слободно време
Новембар

Тема- Бонтон

Педагог
Родитељи

10.Бонтон у учионици
11.Поштујемо правила
12. Учимо о пријатељству

Децембар

13.Насиље као негативна
појава

Педагог
Родитељи

14.Тегла врлина
15. Толеранција према
разликама
16. и 17. новогодишњи
маскембал и вашар
24

Службена лица у
Министарсту Унутрашњих
послова

Јануар

18. Превенција и заштита
деце од опојних дрога и
алкохола

Педагог

19. Да ли смо испунили
досадашњи циљ

Службена лица у
Министарсту Унутрашњих
послова

Родитељи

20. Свети Сава-правимо
пано
Фебруар

21. Здравље на уста улази

Родитељи

22. Пушење или здравље
Март

Тема-Моја осећања и ја

Педагог

23. Честитка за маму,баку

Службена лица у
Министарсту Унутрашњих
послова

24.Безбедно коришћење
интернета и друштвених
мрежа
25. Моја осећања
26.У сусрет пролећу
27. Весели одељењски
састанак
Април

Мај

28.Припремамо се за Ускрс

Педагог

29. Заштита деце од
трговине људима

Родитељи

30. Шта треба да читамо

Службена лица у
Министарсту Унутрашњих
послова

31. Заштита од пожара

Педагог

32. Није тешко бити фин

Службена лица у
Министарсту Унутрашњих
послова

33. Игре без граница
34.Моје четворогодишње
путовање
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Јун

35.Заштита од техничко
технолошких опасности и
других природних непогода

Родитељи

Службена лица у
Министарсту Унутрашњих
36. Желим да се представим- послова
приредба за крај школске
године

ПЛАН ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ И ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШЕСТОГ
РАЗРЕДА
месец
VIII-IX

X

садржај рада
Упознавањем са бројним стањем у одељењима

Одељенско веће
шестих

Упознавање са школским календаром

Одељенски старешина

Одржавање уводног родитељског састанка

Одељенски старешина

* Безбедност деце у саобраћају

МУП

Подсећање на правила понашања

Одељенски старешина

Акција прикупљања старе хартије

Одељенска заједница

Укључивање у активности поводом Дечије недеље
Организовање група ученика за помоћ у учењу
Упознавање са правима и обавезама у школи
* Полиција у слуљжби грађана

XI

Анализа успеха на крају првог тромесечја
Која сва занимања познајем ?

Одељенски старешина
Одељенски старешина
Одељенски старешина
МУП
Одељенска заједница

Толеранција

I

Одељенска заједница

МУП

* Насиље као негативна појава

XII

извршиоци

Одељенски старешина

* Превенција и заштита деце од опојних дрога и
алкохола

МУП

Хуманитарна акција: Један пакетић- пуно љубави

Одељенска заједница

Организација разредне прославе Нове године

Одељенска заједница

Обележавање школске славе

Одељенска заједница

* Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа МУП
Анализа успеха и дисциплине на крају првог
полугодишта
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Одељенски старешина

II

III

Учествовање у школским такмичењима

Одељенска заједница

* Превенција и заштита деце од трговине људима

МУП

Физичка активност-мерило здравог живота

Одељнски старешина

Ваншколске активности (школске секције)

Одељенски старешина

Међуљудски односи (односи међу половима)

Одељенски старешина

* Заштита од пожара

МУП

Посета позоришној или биоскопској представи

Одељенски старешина

Радна атмосфера на часу
IV

Одељенски старешина

Анализа успеха и дисциплине на крају тромесечја

Одељенски старешина

Анализа успеха на такмичењима

Одељенски старешина

* Заштита од техничко – технолошких опасности и
природних непогода
V

МУП

Хуманост на делу (прикупљање чепова)

Одељенска заједница

Правилна организација слободног времена

Одељенски старешина

Припрема за једнодневни излет

Одељенски старешина

Болести зависности

Школски лекар

Учествовање у прослави Дана школе
VI

Информацје о бесплатним програмима у току распуста

Одељенски старешина

Анализа успеха и дисциплине на крају школске године

Одељенски старешина
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ПРОГРАМ “ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ”

ПРВИ МОДЕЛ
A- ВЕСЕЛА СТОЛИЦА(Основни модел) Oвај модел обухвата вежбе у учионици са столицом
Б-ПРИЧАМ ТИ ПРИЧУ (Вођена фантазија)
В-ЗДРАВА СТОПАЛЦА Превентивне вежбе за стопала
Г-РАЗИГРАНА ПАЛИЦА Вежбе са палицом
ДРУГИ МОДЕЛ
1.МУЗИЧКА ГИМНАСТИКА 1-(Аеробик за децу)Основни елементи кретања
2. МУЗИЧКА ГИМНАСТИКА 2- Аеробик за децу)Основни елементи крет.
3.ПЛЕШИ И ЗАЛЕДИ СЕ – Имитација различитих спортова кроз игру
ТРЕЋИ МОДЕЛ
1.ЈЕСЕЊЕ ИГРАРИЈЕ-(Игре на отвореном)Хваталице са ометањем, Вук и овце, Огледало
2.ЗИМСКЕ ИГРАРИЈЕ- (Игре на отвореном) Направи Снешка, Погоди Снешка, Ходај мојим
траговима
3.ПРОЛЕЋНЕ ИГРАРИЈЕ- (Игре на отвореном) Змијин реп, Кошење, Лишће и плодови
Сваки комплекс вежби изводи се у трајању по 15 минута и то (по договору са родитељима) у
време трајања малих одмора(3x5минута)
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КАЛЕНДАР
програма и такмичења за школску 2016/2017. годину

МЕСЕЦ
ЈУЛИ
/АВГУСТ

ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ
1. Анализа остварених програма и активности у школској 2015/16. години
- израда годишњег извештаја
2. Програмирање рада у школској 2016/17. години
3. Припреме за почетак нове школске године (штампање диплома,
признања, захвалница)
4. Бесплатни програми током летњег распуста (за основце и
средњошколце) – Пријатељи деце Београда
1. * Од 25. до 29. јула 2016. ОШ «Вук Караџић», Таковска 41
2.

БЕОГРАД ДЕЦИ – ЛЕТО У БЕОГРАДУ!

Програм креативних радионица за талентовану и заинтересовану
децу Београда од 14 до 19 година (иконопис и стрип)
* Од 01. до 05. августа 2016. ОШ «Вук Караџић», Таковска 41
Програм креативних радионица за талентовану и заинтересовану
децу Београда од 14 до 19 година (иконопис и стрип)
3. * Од 25. јула до 05. августа 2016. ОШ «Вук Караџић», Таковска 41
Програм креативне радионице за талентовану децу Београда од 14
до 19 година (сликарство–уље на платну)-редован годишњи програм
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СЕПТЕМБАР 1. Операционализација програма у вртићу, школи и општини - основе,
циљеви, задаци,
реализатори програма
2. ДЕЧЈА НЕДЕЉА – Припреме за реализацију програма обележавања
Дечје недеље
3. Kонкурс за ђаке прваке: „МОЈ БУКВАР”
4. Инструктивни састанци са васпитачима, учитељима, наставницима и
другим сарадницима
6. "ОДШКРИНИ ВРАТА ПРОШЛОСТИ ДА САЧУВАШ БУДУЋНОСТ"расписивање конкурса
Литерарни и ликовни конкурс, у сарадњи са библиотеком "Вук
Караџић"
ОКТОБАР

1. ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2016 (од 3. до 9. октобра 2016.г.)
* Отварање Дечје недеље, сусрет деце и младих са председником општине
* Међугенерацијски мостови – програм за децу и старије
* Програми у школама, дечјим установама, општини - Добродошлица за
ђаке прваке
* "ДЕЦА ДЕЦИ" – хуманитарно-еколошка акција «Чеп у џеп»
(прикупљање чепова са пластичне амбалаже)
* Округли сто за младе
* Изложба радова са ликовног конкурса
* Манифестације дечјег стваралаштва - Дечји вашари, изложбе, концерти,
приредбе, играонице...
2. Конкурс "МАЛИ ПЈЕР" за најбољу дечју карикатуру (за основце и
средњошколце) расписивање и спровођење конкурса - у сарадњи са
библиотеком "Вук Караџић"
3. Ђачка песничка сусретања 2016/17 – школски сусрети
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НОВЕМБАР

1. Организовање школских такмичења:
* НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ
* ЗЛАТНА СИРЕНА (соло певачи)
* МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дует, терцет, квартет)
2. Општинско такмичење Ђачка песничка сусретања 2016/17 (за ученике
основних и средњих школа) – Библиотека «Бранко Миљковић»
3. Семинар за наставнике-водитеље рецитаторских секција "Како говорити
стихове"
4. Светски дан детета на Звездари – обележавање Светског дана детета у
сарадњи са образовно-васпитним установама, Канцеларијом за младе и ГО
Звездара
5. 13. Дечји позоришни фестивал ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ
(последња недеља новембра)
6. "ОДШКРИНИ ВРАТА ПРОШЛОСТИ ДА САЧУВАШ БУДУЋНОСТ"завршница конкурса, отварање изложбе, проглашење победника, додела
награда и диплома
(литерарни и ликовни конкурс, у сарадњи са библиотеком "Вук Караџић")

ДЕЦЕМБАР

1. Општинска такмичења:
Дечје музичке свечаности ДЕМУС 2016/2017 у МШ „Владимир
Ђорђевић“
* НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ
2. Градско такмичење: Ђачка песничка сусретања деце и младих 2016/17 –
МЕМОРИЈАЛ „ВАСКА ЈУКИЋ МАРЈАНОВИЋ“
Субота, 02. децембар 2016, 12:00 сати, Библиотека града Београда, Римска
дворана, Кнез Михаилова 56.
3. Новогодишњи програми у вртићима, школама, општини и граду "ДЕЧЈИ НОВОГОДИШЊИ БАЗАР"

ЈАНУАР

1. Општинска завршница конкурса "МАЛИ ПЈЕР" - изложба најбољих
радова, додела награда и признања у Библиотеци „Бранко Миљковић“
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ФЕБРУАР

1. Бесплатни програми током зимског распуста
ЗИМСКИ РАСПУСТ – МОЈ ИЗБОР (за основце и средњошколце)
креативне радионице у сарадњи са Секретаријатом за спорт и омладину
2. Општинско такмичење:
Дечје музичке свечаности ДЕМУС 2016/2017 у МШ „Владимир
Ђорђевић“
* ЗЛАТНА СИРЕНА (соло певачи)
* МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дует, терцет, квартет)
3. Градско такмичење НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ
Уторак, 28. фебруар, 12:00 сати, Дечји културни центар Београда
4. Конкурс за ђаке прваке: «МОЈ БУКВАР»

МАРТ

1. Општинска такмичења
* РЕЦИТАТОРИ (за основце и средњошколце)- у сарадњи са библиотеком
"Вук Караџић"
* ДЕМУС а)ГРУПЕ ПЕВАЧА
б) МАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ САСТАВИ
ц) ОРКЕСТРИ
3. У СУСРЕТ УСКРСУ - Расписивање ускршњег ликовног конкурса за
предшколце и основце: изложба, додела награда и признања
4. Градска такмичења: (током марта) Дечји културни центар Београда
* ЗЛАТНА СИРЕНА (соло певачи)
* МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дуети, терцети, квартети)
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АПРИЛ

1. Општинска такмичења:
*У СУСРЕТ УСКРСУ - Општинска завршница ускршњег ликовног
конкурса за
предшколце и основце: изложба, додела награда и признања – 11. април
2017.г.
* ДЕМУС – ХОРОВИ
* ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ ЗВЕЗДАРЕ- такмичење у драмском
стваралаштву:
а) мале драмске форме (предшколци, основци, средњошколци) – 25. април
2017.г.
* МОЈ БУКВАР – завршница конкурса за ђаке прваке
2. Градска такмичења:
* Понедељак, 3. април 2017, Културни центар Чукарица
МАЛИ ПЈЕР - Изложба дечјих радова са 23. Конкурса за дечју
карикатуру
* Недеља, 16. април 2017, на дан Ускрса, Богословски факултет
23. ВАСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ РАДОСТИ ДЕЦЕ БЕОГРАДА
Ликовни конкурс – градска изложба осликаних јаја и цртежа
* Недеља, 23. април 2017. Културни центар Чукарица, Тургењевљева 5
57. Градско такмичење рецитатора – ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ
* ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ БЕОГРАДА – ДЕМУС`16.
Мали инструментални састави и оркестри – градско такмичење
Групе певача и хорови основних школа Београда – градско такмичење
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МАЈ

1. Општинска такмичења:
* ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ ЗВЕЗДАРЕ- такмичење у драмском
стваралаштву:
б) представе (основци и средњошколци) – 11-12. мај 2017.г.
2. Градска такмичења:
* Понедељак и уторак. 8. и 9. мај 2016.
Центар за културу и образовање Раковица
17. ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ - Кратке драмско–
сценске представе
*

Понедељак и уторак, 22. и 23. мај 2017.
Центар за културу и образовање Раковица

32. ФЕСТИВАЛ ПОЗОРИШНИХ ИГАРА ДЕЦЕ И МЛАДИХ
БЕОГРАДА - представе
Дечје драмске групе, градско такмичење, основне и средње школе
* Крајем мај 2017, Свечана сала Старог двора у Скупштини града
СВЕЧАНОСТ ДОДЕЛЕ НАГРАДА
*

ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ БЕОГРАДА – ДЕМУС`16.
Ревија победника – Концерт музичког стваралаштва деце Београда

3. Републичко такмичење рецитатора Песниче народа мог
ЈУН

1. Републичка такмичења/смотре:
ОРКЕСТРИ
ХОРОВИ
2. НАЈБОЉЕ ЗА НАЈБОЉЕ - свечани програм за ученике генерације
основних и средњих школа на Звездари
3. Израда извештаја о раду за школску 2016/17.г.
3. Програмирање рада за школску 2017/2018. годину
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Пријатељи деце општине Звездара су друштвена невладина организација од посебног
значаја, која се бави бригом о деци и заштитом права детета. Своје активности организација
остварује у складу са Законом о удружењима грађана, Законом о основама система образовања
и васпитања, Конвенцијом о правима детета ОУН а намењене су деци и младима до 18 године.
Организација је део мреже градске организације – Пријатељи деце Београда и републичке
организације – Пријатељи деце Србије.
Календар програма и такмичења је усклађен са Школским календаром за школску 2016/17.
годину. Програмски садржаји су равномерно распоређени током школске године и део су
програма рада школа у области ваннаставних активности чији се основ налази у програму
васпитно – образовног рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије и верификацији програма од јавног интереса за Град Београд.
Реализацијом ових програма желимо да допринесемо: програмски осмишљеним и
организованим активностима деце и младих, јачању улоге и значаја родитеља, наставника и
васпитача у непосредном остваривању програма, свестраном и слободном развоју личности
детета и потпунијем остваривању Конвенције о правима детета.
Планирани програми и активности ће бити реализовани у сарадњи са Градском општином
Звездара, основним и средњим школама, Предшколском установом Звездара, Библиотеком
"Вук Караџић", УК "Вук Караџић", градском и републичком организацијом Пријатељи деце,
институцијама и организацијама културе и спорта, средствима информисања и свима онима
који желе да помогну њихову реализацију.
Испуњење програма у највећој мери зависиће од материјалних средстава која ће се
обезбеђивати путем конкурса из буџета Градске општине Звездара, буџета града Београда,
државних органа, фондова и институција, као и од донатора/дародаваца.
Сви програми су за децу и младе бесплатни.
Могуће су измене и допуне предложеног Календара током године.

ПРОГРАМ САРАДЊЕ
ЗВЕЗДАРА

ОСНОВНИХ ШКОЛА СА ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ

Градска општина Звездара у сарадњи са васпитно образовним институцијама на територији
своје општине развија и негује подстицајно окружење за раст и развој младих. У том смислу
повезује институције, установе и удружења грађана да програмским активностима допринесу
квалитетнијој реализацији циљева васпитања и образовања дефинисаним Законом о основама
система образовања и васпитања и другим законима и подзаконским актима који регулишу
ову област. У току 2016/2017. године реализоваће се следећи програми:
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Заштита од пожара
Програм се реализује у сарадњи са Добровољним ватрогасним друштвом Звездара, са циљем
подизања знања код деце у области заштите од пожара - са акцентом на узрок несреће:
несмотрену дечију игру, нехат, непажњу и непознавање опасности, односно заштита деце од
пожара, експлозија и пиротехничких средстава. Реализују се интерактивна предавања
заученике трећег разреда основне школе.
За заинтересоване школе предвиђено је и квалификационо квиз такмичење ватрогасног
подмлатка – ученика основних школа са територије општине Звездара под називом „Покажи
шта знаш из области заштите од пожара“
Припреме ученика и избор представника за финално Квиз такмичење обавиће се у школама, а
обуку ученика извршиће инструктори Добровољног ватрогасног друштава Звездара.

Безбедност у саобраћају
Програм се реализује у сарадњи са Секретаријатом за саобраћај, Агенцијом за безбедност
саобраћаја и удружењима које делују у области унапређења безбедности у саобраћају у складу
са Програмом унапређења саобраћајне безбедности на путевима ГО Звездара. Циљеви
програма су: унапређење безбедности учесника у саобраћају, развијање и неговање
саобраћајне културе код ученика, њихових родитеља и наставника, подстицање активнијег
учешћа ученика у промоцији саобраћајне културе и неговање саобраћајне културе у школском
амбијенту и локалном окружењу.
Програмске активности се реализују током школске године и обухватају интерактивна
предавања, радионице, такмичења, конкурсе, показне вежбе... за ученике различитог узраста,
родитеље и наставнике.

Програм здравственог васпитања
У сарадњи са стручњацима Дома здравља «Звездара», Клиничко болничког центра Звездара,
Црвеним крстом «Звездара» реализација предавања, семинара, трибина, округлих столова...
са циљем развијања здравих стилова живота и здравствених навика.
Превентивни програми (превенција вршњачког насиља, злоупотребе психоактивних
супстанци и других облика ризичног понашања код деце и адолесцената)
У оквиру Програма заштите деце од насиља, школе ће у складу са могућностима реализовати
програме Канцеларије УН за борбу против криминала:
-Вештине за адолесценцију који има за циљ развијање социјално-емоционалних вештина и
одговорног понашања код деце и младих, прихватање позитивних вредности, ставова и
понашања и превенцију злоупотребе алкохола, дувана и дрога и других облика ризичног
понашања;
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-Оснаживање породица, са циљем да родитељи развијају технике добре комуникације у у
породици, уводе правила и последице, негују породичне вредности и буду подршка својој
деци, а млади стекну знања и унапреде вештине како да постављају мале и велике животне
циљеве, како да се одупру негативним притисцима вршњака, поправе лош успех у школи,
управљају сопственим емоцијама, разумеју родитеље и неке њихове одлуке и ставове;
као и друге превентивне програме, трибине, предавања и радионице са циљем информисања
деце и младих и унапређења њихове безбедности.

Програми у области културе
Школске секције, у складу са могућностима, учествују у програмима који се организују на
територији Градске општине Звездара, а који имају за циљ стварање могућности за интензиван
и усклађен културни развој, стварање услова за подстицање културног и уметничког
стваралаштва, као и дечијег стваралаштва.
Дечји позоришни фестивал Позориште Звездариште
Са циљем развијања позоришне културе код најмлађих, Дечји позоришни фестивал
"ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ" ће, под покровитељством Градске општине Звездара, бити
одржан у новембру/децембру 2017. године. На програму ће бити преко 11 позоришних
остварења из земље и иностранства. Основне школе, у сарадњи са општином, организују
посету ученика.

Програм школског спорта и спортских активности
Савез за школски спорт Звездара, уз подршку Градске општине Звездара, организује школска
спортска такмичења, у складу са Календаром такмичења града Београда. Градска општина
Звездара подржава програме спортских организација који обухватају активности бесплатне
спортске активности за ученике основних школа, у складу са Законом о спорту.
Основне школе организују бесплатне спортске ваннаставне активности и општини достављају
податке (назив секције, узраст и број учесника), у складу са Програмом развоја спорта 20152018. године.

Програм у области екологије
Основне школе различитим програмима (изложбе, акције уређивања, предавања, конкурси,
трибине, округли столови...) подстичу развијање еколошке свести код ученика и грађана
Звездаре. Посебно се обележавају дани: 4. октобар – Светски дан заштите животиња, 4.
новембар – Дан климатских промена, 22. март - Светски дан вода, 22. април – Дан планете
земље, 5. јун – Светски дан заштите животне средине
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Дечја недеља
Традиција обележавања Дечије недеље у свету и код нас веома је дуга, а на иницијативу
организације Пријатељи деце Србије, која је дугогодишњи актер ове манифестације,
дефинисана је Законом о друштвеној бризи о деци. Дечија недеља се традиционално одржава
у првој седмици октобра, у циљу скретања пажње јавности на децу и младе, на потребе и права
деце и младих у породици, друштву и локалној заједници, на њихова права да одрастају у што
бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење свих својих потенцијала.
У сарадњи са организацијом Пријатељи деце Звездаре од 3. до 9. октобра организоваће се низ
активности у оквиру обележевања Дечије недеље на тему Остваривање права детета на
квалитетно слободно време, на игру и стваралаштво, културни живот и уметност», а школе ће
имати и своје програме.

Сарадња ученичких парламената на локалном нивоу
Са циљем размене искустава и упознавања организоваће се састанци представника ученичког
парламента. Ученички парламент школе домаћина ће представити своју школу.
У сарадњи са Канцеларијом за младе Градске општине Звездара, учествоваће у реализацији
програма за младе, у областима које се односе на њихов узраст.
Упознавање ученика са радом локалне самоуправе и Волонтерског сервиса
Током целе школске године, у договору са школама, у Општини и Волонтерском сервису
Звездаре биће реализовани часови/интерактивни сусрети за ученике на којима ће их
представници Општине упознати са радом Управе ГО Звездара и Волонтерског сервиса
Звездаре.

Подршка образовању ученика ромске националности
У сарадњи са Мобилним тимом за инклузију Рома Звездаре, обезбедиће се подршка васпитно
образовним установама и ученицима ромске националности са циљем укључивања све деце у
образовни систем, обезбеђивања редовности у похађању наставе и спречавања раног
напуштања образовања.

Организација додатне наставе из српског језика и математике
Градска општина Звездара, ће у складу са могућностима, организовати подршку у реализацији
додатне наставе из српског језика и математике као део припреме за полагање завршног
испита, као и наставу из других предмета, ако се укаже могућност и потреба.
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Општински савет родитеља
Општински савет родитеља чине представници родитеља Савета родитеља Предшколске
установе Звездара, основних и средњих школа на Звездари. Формиран је са циљем унапређења
рада васпитно-образовних установа, локaлне заједнице и других друштвених сервиса који су
одговорни за безбедно и правилно одрастање и развој деце и младих. Током године ће се
реализовати 2 састанка на којима ће се разматрати питања од значаја за унапређење квалитета
образовања и васпитања.

Сарадња са члановима школских одбора
У току године, реализоваће се састанак са представницима школских одбора, на којем ће се
разматрати питања од значаја за унапређење квалитета образовања и васпитања.

4. ИЗМЕНЕ САДРЖАЈА ПО ПРЕДМЕТИМА

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Разред: пети
Недељни фонд часова: 1
Годишњи фонд часова: 36
Планови рада реализују се у одељењима: V1, V2, V3, V4
Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку
писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном
окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена
професионална интересовања и поступа предузимљиво.
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Глобална структура годишњег програма
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – 5. разред

Ред.
бр.

Назив наставне теме

Увод

Обрада

Понављање
Система- Евалуација,
вежбање
Укупно
тизација самоевалуац.
утврђивање

1.

ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

3

1

1

2.

ИКТ

7

3

2

3.

РАЧУНАРСТВО

10

5

2

Свега

20

9

5

1

6
12

1

2

18
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Тематска структура годишњег програма
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – 5. разред

ТЕМА

РАЧУ
НАРС
ТВО

ЦИЉ
-Развијање
алгоритамског начина
размишљања
- Развијање логичког
мишљења и креаивности
-Оспособљавање
за
креирање једноставних
програма

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученици ће бити у
стању да:
–
изводи
скуповне
операције
уније,
пресека,
разлике
и
правилно употребљава
одговарајуће скуповне
ознаке
– схвати математичкологички смисао речи
„и”, „или”, „не”, „сваки”,
„неки”,
израза
„ако...онда”
–
зна
алгоритме
аритметике (сабирања,
множења, дељења с
остатком,
Еуклидов
алгоритам)
и
интерпретира
их
алгоритамски
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ОБАВЕЗНИ
И
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО
ТЕМАМА
Увод у логику и скупове:
унија, пресек, разлика;
речи „и”, „или”, „не”,
„сваки”,
„неки”,
„ако...онда”.
Увод
у
алгоритме
аритметике:
писмено
сабирање,
множење,
дељење с остатком,
Еуклидов алгоритам.
Увод
у
тему
програмирања.
Радно
окружење
изабраног софтвера за
визуелно програмирање.
Алати
за
рад
са
графичким објектима,

– наведе редослед корака
у
решавању
једноставног логичког
проблема
– креира једноставан
рачунарски програм у
визуелном окружењу
–
сврсисходно
примењује програмске
структуре и блокове
наредби
– користи математичке
операторе
за
израчунавања
– објасни сценарио и
алгоритам пројекта
– анализира и дискутује
програм
– проналази и отклања
грешке у програму
– сарађује са осталим
члановима
групе
у
одабиру
теме,
прикупљању и обради
материјала у вези са
темом, формулацији и
представљању резултата
и закључака
– одабира и примењује
технике и алате у складу
са фазама реализације
пројекта
– наведе кораке и опише
поступак
решавања
пројектног задатка
– вреднује своју улогу у
групи
при
изради
пројектног задатка и
активности за које је био
задужен
– поставља резултат свог
рада на интернет, ради
дељења са другима, уз
помоћ наставника
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текстом,
звуком
и
видеом.
Програм – категорије,
блокови
наредби,
инструкције.
Програмске структуре
(линијска,
циклична,
разграната).

Фазе пројектног задатка
од израде плана до
представљања решења.
Израда
пројектног
задатка у групи у
корелацији са другим
предметима.
Представљање резултата
пројектног задатка.

ИКТ

–
наведе
примену
информатике
и
рачунарства
у
савременом животу
– правилно користи ИКТ
уређаје
– именује основне врсте
и
компоненте
ИКТ
уређаја
– прави разлику између
хардвера, софтвера и
сервиса
–
прилагоди
радно
окружење кроз основна
подешавања
-Развијање креаивности – креира дигитални
и оспособљавање за
слику
и
примени
различите примене
основне
акције
рачунарске,
едитовања
и
информационе и
форматирања
комуникационе
(самостално
и
технологије
сараднички)
– креира текстуални
-Оспособљавање
документ и примени
ученика да одаберу и
основне
акције
примене најприкладнију едитовања
и
технологију зависно од форматирања
задатка, области или
(самостално
и
проблема који решавају сараднички)
– примени алате за
снимање и репродукцију
аудио и видео записа
–
креира
мултимедијалну
презентацију и примени
основне
акције
едитовања
и
форматирања
(самостално
и
сараднички)
– сачува и организује
податке
– разликује основне
типове датотека
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Предмет
изучавања
информатике
и
рачунарства.
ИКТ уређаји, јединство
хардвера и софтвера.
Подешавање
радног
окружења.
Организација података.
Рад са сликама.
Рад са текстом.
Рад са мултимедијом.
Рад са презентацијама.

– реагује исправно када
дође у потенцијално
небезбедну ситуацију у
коришћењу
ИКТ
уређаја;
– доводи у везу значај
правилног
одлагања
дигиталног отпада и
заштиту
животне
средине
– разликује безбедно од
небезбедног, пожељно
од
непожељног
-Развијање ставова
понашања на интернету
одговорне комуникације – реагује исправно када
и сарадње у дигиталном дођу у контакт са
окружењу
непримереним
-Развијање критичког
садржајем
или
са
мишљења
непознатим
особама
-Развијање свести о
путем интернета
ДИГ ИТА
опасностима и ризицима – приступа интернету,
ЛНА
при коришћењу
самостално претражује,
ПИС
интернета
проналази информације
МЕН
-Оспособљавање за
у дигиталном окружењу
ОСТ
одговорну примену
и преузима их на свој
препорука заштите
уређај
здравља, безбедности, – информацијама на
личне и приватности
интернету
приступи
других у свакодневном критички
раду у дигиталном
– спроводи поступке за
окружењ
заштиту
личних
података и приватности
на интернету
–
разуме
значај
ауторских права
–
препознаје
ризик
зависности
од
технологије и доводи га
у
везу
са
својим
здрављем
– рационално управља
временом које проводи у
раду са технологијом и
на интернету
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Сви предмети
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Употреба ИКТ уређаја
на одговоран и сигуран
начин.
Правила безбедног рада
на интернету.
Претраживање
интернета,
одабир
резултата и преузимање
садржаја.
Заштита
приватности
личних података.
Заштита здравља, ризик
зависности
од
технологије
и
управљање временом.

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Програм наставног предмета информатика и рачунарство, у другом циклусу основног
образовања и васпитања, организован је по спиралном моделу и оријентисан је на остваривање
исхода. Исходи говоре о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли
учећи овај предмет. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности
ученика у три тематске целине: ИКТ, Дигитална писменост и Рачунарство.
У настави оријентисаној на постизање исхода потребно је уважити стечене дигиталне
вештине ученика. У планирању и припремању наставе, наставник полази од исхода које треба
остварити и планира, не само своје, већ, превасходно активности ученика на часу. Наставник
треба да буде више оријентисан ка менторској улози, а мање ка предавачкој. Потребно је да
наставник програмске исходе, који треба да се достигну до краја петог разреда, разложи на
исходе – кораке за сваки час, било да се ради о часовима обраде или утврђивања, а које треба
да оствари сваки ученик. Такође, треба да за сваки час планира и припреми средства и начине
провере остварености пројектованих исхода. Препорука је да наставник планира и припрема
наставу самостално и у сарадњи са колегама из разредног већа због успостављања корелација
међу предметима.
Потребно је радити на развоју алгоритамског начина мишљења у поступку решавања
проблема и задатака, развоју логичког мишљења и изградњи личних стратегија за учење уз
примену ИКТ-а.
Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно је активности осмислити тако
да укључују практичан рад, уз примену ИКТ-а, повезивање различитих садржаја из других
тема унутар самог предмета, као и са другим предметима. Пожељно је да планиране
активности на часу прати сажето и јасно упутство ученику за реализацију задатка, уз
демонстрацију поступка. Оставити простор за ученичку иницијативу и креативност, односно
да се кроз дискусију са ученицима одаберу најадекватнији алати, концепти и стратегије за
реализацију одређених активности. У току реализације планираних активности радити на
успостављању и неговању навика и понашања као што су поступност, истрајност,
аналитичност, самосталност у раду и спремност на сарадњу.
Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одређени степен слободе наставника
како у избору метода рада, програмских алата и технологија (рачунар, дигитални уређај...),
тако и у редоследу и динамици реализације елемената различитих тематских области. На
интернету се могу се наћи примери добре праксе који се, уз прилагођавање условима рада и
поштовањем ауторских права, могу користити.
С обзиром да је настава овог предмета теоријско-практичног карактера изводи се са
половином одељења, један час недељно, у рачунарском кабинету/дигиталној учионици.
Информационо-комуникационе технологије (9)
Реализацију ове тематске целине започети навођењем примера примене ИКТ-а.
Мотивисати ученике да дискутују о могућности примене ИКТ-а из њихове перспективе, да
опишу искуства у коришћењу дигиталних уређаја и наведу оно шта је њима важно код
дигиталних уређаја: добар звук, боља фотографија, интернет, игрице, запажања како њихови
родитељи користе ИКТ уређаје и слично.
Ученике информативно упознати са предметом изучавања информатике и рачунарства и
то навођењем примера који би њима били познати. Објаснити појам информационокомуникационе технологије (ИКТ). Увести појмове хардвер и софтвер.
Навести врсте рачунара и дигиталних уређаја које ученици користе, делове из којих се
састоје: тастатура, миш, екран, екран осетљив на додир, кућиште, звучници и сл., наводећи
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њихову функцију. Дискутовати са ученицима о њиховом искуству са хардвером и ИКТ
уређајима. Циљ је да ученици буду у стању да разумеју намену основних делова дигиталних
уређаја које користе. Напоменути да у рачунару постоји меморија у којој се памте бројеви
којима су описани текст, слика, звук… Показати на примеру како би се нека слика кодирала
бројевима. Скренути пажњу на правилно руковање ИКТ уређајима.
Појам оперативни систем увести кроз повезивање претходног искуства ученика у
коришћењу различитих дигиталних уређаја (кроз дискусију: нпр. који ОС користи мобилни
телефон, навести примере: Android, Windows...). Нагласити који оперативни систем користе
рачунари на којима ће радити у школи. Oписати укратко улогу ОС, нагласити да препознаје и
повезује делове рачунара и омогућава да користимо рачунар и друге дигиталне уређаје. На
сличан начин увести и појам кориснички програми.
Кроз демонстрацију и личну активност ученика, скренути пажњу на правила која важе у
кабинету и у раду са рачунарима и опремом (правилно укључивање, пријављивање,
коришћење, одјављивање и искључивање рачунара). Увести појам „радна површина”
оперативног система (направити паралелу код рачунара и других дигиталних уређаја).
Објаснити појмове икона, пречица, трака са задацима (навести елементе и њихову намену).
Увести појам „Контролна табла”, појаснити намену и начин покретања. Без улажења у све
детаље контролне табле, са ученицима у овом разреду урадити само најосновнија подешавања
уређаја (миша, монитора...) и радног окружења (регионална језичка подешавања ОС-а, језик
тастатуре СР ћирилица и латиница, јачина звука…). Овде паралелно урадити све активности,
према могућностима, и кроз основна подешавања на телефону јер су такви уређају ученицима
блиски.
Кроз конкретне примере објаснити појам датотеке и неопходност организације датотека у
рачунару: чување и проналажење, премештање или брисање (поменути „Корпу за отпатке”).
Дискутовати са ученицима о врстама датотека (текст, бројеви, слике, звук, видео и
мултимедија).
За креирање, измене, чување и приказивање резултата рада у форми датотека, одабрати
доступне корисничке програме (лиценциране или бесплатне), као што су програми за: цртање,
обраду текста, израду мултимедијалних презентација, снимање звука и видео-записа помоћу
других уређаја (мобилни телефон, камера, микрофон…), репродукцију звука и видео
материјала који могу бити инсталирани у рачунару или на „облаку”. Наставник може по својој
процени одабрати и друге програме који ће такође утицати на стицање жељеног,
функционалног ИКТ знања и вештина у раду са наведени мултимедијалним елементима.
У петом разреду ученик треба да креира и уреди дигиталне слике/цртеже коришћењем
расположивих алата изабраног програма (селектовање, копирање, лепљење, промену
величине слике, додавање и брисање облика, одсецање дела слике, чување, затварање,
проналажење, дораду и чување продукта, као и алате за зумирање, унос текста, употребу
„четкице”, „гумице” и сл.).
При раду са текстом применити основне алате за уређивање и обликовање текста (унос
текста, додавање, брисање, копирање, селектовање, поравнање, промена фонта, боје, величине
слова, уметање слика...). Наглашавати потребу одабира одговарајућег писма (кодног
распореда: ћирилица, латиница...) и инсистирати на примени правописа. Увежбати чување и
штампање документа. Рад са табелама и сложенијим алатима обрадити у старијим разредима.
Паралелно са српском терминологијом поменути и изворне енглеске термине.
Снимање звука и видео-записа, сходно могућностима, започети демонстрацијом употребе
уређаја: камера, микрофон, звучници, мобилни телефони, итд. Обухватити најосновније
технике у процесу снимања (покрени, заустави, сачувај, обриши) и репродукције (покрени,
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паузирај, заустави, пусти од почетка, подеси јачину звука). У вежби чувања аудио/видео
записа скренути пажњу на различите типове датотека у конкретном програму (нпр. mp3, mp4,
avi, midi…).
При изради мултимедијалних презентација применити основне алате за уређивање и
обликовање садржаја. У програму за израду мултимедијалних презентација користити раније
креиране звучне и видео записе. Прилагодити тип датотеке изабраном програму (користити
неки од расположивих програма за конверзију података). Кроз разговор са ученицима и кроз
примере развити појам добре презентације и начине представљања (колико је битан садржај а
не само форма).
Дигитална писменост (5)
При реализацији тематске целине Дигитална писменост појаснити ученицима шта значи
коришћење ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин, и нагласити да то није обавеза само
ИТ стручњака већ свих корисника. Демонстрирати функције антивирусног програма и
заштитног зида. Анализирати са ученицима од каквог су материјала направљени ИКТ уређаји,
да ли се такви материјали могу рециклирати и на које све начине се могу одлагати дигитални
уређаји који нису у употреби, у циљу заштите животне средине.
Проверити са ученицима њихова досадашња искуства у коришћењу веб-прегледача
(читача, браузера). Разговарати о сајтовима претраживачима и начинима претраге, увести
појмове аутор и ауторска права и навести основне лиценце. Претрагу интернета и одабир
релевантних страница из приказаних резултата претраге. (Како проналазимо, бирамо и
преузимамо информације? Како стварамо (онлајн апликације)? Како размењујемо
информације и сарађујемо на интернету?)
На унапред припремљеном скупу веб-страна кроз дискусију о процени информација
пронађених на интернету (публика којој је сајт намењен, аутор, тачност/прецизност,
објективност, актуелност и интернет адреса) подстицати развој критичког мишљења ученика.
Упознати ученике са правилима понашања на интернету (енг. Netiquette). За утврђивање и
појашњавање ове теме, организовати квизове и радионице (на теме безбедно – небезбедно,
пожељно – непожељно понашање на интернету) као и симулације небезбедних ситуација са
акцентом на то како је пожељно реаговати у датим ситуацијама (кроз играње улога и сл.). Једна
од активности за ученике, ради повезивања знања, може бити израда текстуалних докумената
на тему: Моја правила понашања на интернету, Пет најважнијих правила за безбедан интернет,
Како да интернет постане сигурнији за децу, и сл.
У корелацији са другим предметима (физичко и здравствено васпитање) велику пажњу
посветити томе како уређаји које свакодневно користе (рачунар, телефон, таблет...) могу лоше
да утичу на њихово здравље при чему их треба водити ка ситуацијама на које их родитељи
свакодневно подсећају (лоше држање, дуго гледање у екран,…..). Посебну пажњу посветити
развоју свести код ученика о времену у току дана, утрошеном на рад са технологијом и
могућим развојем зависности од технологије.
Рачунарство (16)
Реализација теме може се започети приказивањем мотивационих филмова о
програмирању. Увести појмове: програм и програмирање. Демонстрирати готове анимације и
рачунарске игре ради развијања свести и побуђивања мотивације да ученици сами могу да
креирају своје игрице. Одабрати пример игрице за анализу (на пример са портала
www.code.org), као и друге мотивационе материјале из сличних образовних извора) са циљем
упознавања ученика са корацима у решавању једноставних проблемских задатака. Увести
појам алгоритма при решавању најједноставнијег проблема. Искористити искуство које
ученици имају као корисници технологије (рачунара, паметних телефона...) да би се направила
јасна веза између процеса програмирања и коначног производа, игрица или анимација. Поред
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тога, истицати да се кроз учење програмирања и алгоритама, развијају стратегије за решавања
животних проблема, сваки задатак који себи постављамо у свакодневном животу се решава
корак по корак, тј. алгоритамски.
У међупредметној координацији са предметом математика, увести математичко-логичке
појмове које леже у основи информатике и рачунарства: скуп, елементи, подскуп, једнакост
скупова, празан скуп (са одговарајућим знацима); Венови дијаграми; скуповне операције:
унија, пресек, разлика и одговарајуће ознаке; речи: „и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”;
одговарајуће логичке везнике и њихову интерпретацију скуповним операцијама и релацијама.
Коришћењем примера из текућих садржаја, даље се осмишљава појам скупа, изграђује
математичко-информатички језик и уноси прецизност у изражавању. Потребно је на
разноврсним примерима користити одговарајуће симболе (знаке) и уочавати законитости
скуповних и логичких операција. На подесним примерима илустровати математичко-логичку
употребу речи: сваки, неки, или, и, не, следи (ако...онда). Ученици усвајају елементе
дедуктивног закључивања (правилно формулисање тврђења; правилно закључивање,
правилно коришћење везника „и”, „или”, а нарочито „ако...онда”). Наставити са даљим
изграђивањем појмова: бројевни израз, променљива, израз с променљивом и придруживање,
користећи при томе и термине израз, формула, исказ, алгоритам. Уочавати примере
једноставнијих (функцијских) зависности у разним областима (придруживање по датом
правилу бројева – бројевима, бројева – дужима, бројева – површинама и др.), као и
једноставнијих алгоритамских процедура (основни алгоритми за извођење рачунских
операција сабирања, множења, дељења с остатком, Еуклидовог алгоритма). При томе је важно
коришћење дијаграма и табела (дијаграм тока алгоритма, табела резултата неког пребројавања
или мерења и др).
Објаснити проблем речима, дефинисати сваку појединачну инструкцију (корак) и
поступак ређања блокова, представити дејство наредбе „покрени” и описати какво дејство има
на понашање објекта. Напоменути да се једном поређани блокови инструкција могу више пута
покренути. Преласком на наредне нивое сложености објаснити зашто је погодно заменити
кораке који се понављају одговарајућом блок наредбом (петља–блок „понављај”) или ако
проблемски задатак садржи неки задати услов, објаснити потребу раздвајања (гранање–блок
„ако је”) на наредбе које ће се извршити ако је испуњен услов.
Изабрати програмско окружење за визуелно програмирање (Scratch, Stencyl, АppInventor,
Alice, …) које треба да омогући алгоритамско решавање проблема и основе програмирања.
Програмско окружење бирати тако да омогућава једноставну анимацију објеката, односно, да
алати омогућавају ученицима да се одмах, без много теоријског увода и објашњења сложених
програмерских концепата, активно укључе у програмирање.
У зависности од изабраног програмског окружења прилагодити сва следећа објашњења
специфичностима тог алата.
Кроз активну наставу и укљученост у процес креирања програма од првих часова, ученици
ће поступно усвојити потребне појмове, знања и вештине. Указати на сличности и разлике са
примерима и радним окружењем приказаним на првом часу, као што су ограничења у избору
објеката, ограничења у инструкцијама у задатку и навести које могућности нуди изабрано
програмско окружење.
Погодан пример, приликом упознавања са радним окружењем, је да ученици за конкретан
лик и конкретну сцену, поређају блокове наредби тако да се кликом на лик појави нека порука
(нпр. „Здраво ја сам…”). Демонстрирати поступке: избор објеката (нагласак на библиотеке),
слагање блокова по принципу „превуци–и–пусти” и покретање програма. Указати ученицима
на могућност измене појединачних особина објеката који су доступни у библиотекама и
галеријама одабраног софтвера у форми 2Д односно 3Д модела. Упознати ученике кроз овај
једноставни пример са појмом наредбе и концептом писања програма кроз ређање блок47

наредби. Подизати ниво сложености у складу са појмовима који се уводе: пројекат и сценарио
и направити везу са појмовима задатак и писање приче. Довести у везу поступак решавања
задатка са писањем програма, и повезати појмове сценарио и алгоритам. Увести појмове:
Објекат – лик (библиотека објеката, подешавање особина и својства за изабрани објекат),
Објекат – позорница (библиотека позорница, подешавање позадине позорнице, координатни
систем сцене), алати (умножи, исеци–обриши, увећај, умањи) и датотека програма (најчешће
се користи термин – пројекат). За изабрано радно окружење за визуелно програмирањe (за рад
код куће) пожељно је припремити кратко писано упутство (проналажење, преузимање,
инсталирање…), демонстрирати и појаснити (поступак: преузимања, чувања и инсталирања
изабраног програмског окружења, напоменути могућност коришћења онлајн апликације,
уколико таква могућност постоји). Сваки од објеката ученик може креирати самостално,
уместо да користи предефинисане објекте из библиотека.
Демонстрирати на сваком примеру следеће технике: креирање пројекта (нови пројекат,
изабрати објекат чије се активности дефинишу, као и објекте који дефинишу његову околину,
дефинисати почетни положај објекта и својства објекта – у неким окружењима информација о
објекту), једноставна подешавања (употребу алата: увећај, умањи, умножи, исеци, окрени,
промени боју...), задавање изабраног кретања или понашања (из палете блокова: управља
догађајем, за задате акције одговарајући догађај...), чување пројекта (именовање, избор
локације), поновно отварање (затварање, проналажење, покретање) и модификацију пројекта
(измену неког елемента: оријентацију, боју, величину и сл., проналажење и исправљање
грешака, чување измена у пројекту). Демонстрирати и указивати на разноврсне
функционалности доступне у палетама блокова, за: кретања, изглед и активности коју објекат
треба да реализује (предвиђених сценаријом) преко примера као што су: кретање објеката да
се избегну препреке, разговор два лика о појмовима које су учили у претходној лекцији и сл.
Упознати ученике са категоријама блокова и начином задавања параметара (трајање
догађаја, број понављања, промену угла, промену положаја…). Унос података преко тастатуре
користити за промену параметара у оквиру блок-наредбе. Применом различитих
функционалности објеката ученици треба да уоче информације о близини објеката, њиховој
величини и просторним односима. На конкретном примеру демонстрирати утицај промене
параметара на извршавање програма. Демонстрирати функције едитовања објеката, едитовања
и управљања програмом (измене у редоследу блокова, обједињавање блокова који се
понављају у петље или гранање), тестирање и праћење сваког корака приликом извршавања
програма.
Појам променљиве увести на конкретном примеру који једноставним рачунским
операцијама и њиховим извршавањем доводи до решавања конкретног проблема. Обухватити
појмове и поступке за креирање променљивих, доделу вредности и коришћење оператора.
Нпр. сходно узрасту и у корелацији са математиком за пети разред креирати програм за
израчунавање обима и површине правоугаоника. При томе креирати променљиве:дужина,
ширина, обим и површина и скренути пажњу да су оператори који се користе у овом примеру
основне рачунске операције (сабирање, множење).
Поступно кроз примере увести појмове: линијска, циклична и разграната структура, као
што су: промена позадине или лика у односу на догађај, креирање реченице од речи и слика,
разврставање објеката у скупове (жива и нежива природа, планете, реке...), упоређивање
вредности две променљиве, понављање кретања и мелодије док се не додирне други објекат,
одређивање просечне температуре на основу пет бројева који представљају измерене
температуре од понедељка до петка, налажење најлакшег ранца од дата три, одређивање
просечне висине или тежине дечака и девојчица у групи (за напредније…) и слично.
Без обзира на примере који се одаберу требало би свакако обавезно обрадити мале серије
од коначно много елемената и за њих израчунати: број, збир, просек, минимум, максимум.
48

Анализирати са ученицима карактеристике појединих структура и оправданост примене у
појединим ситуацијама.
Поступак корак по корак до решења проблема, треба да послужи за систематизацију
поступка израде пројекта. Она треба да обухвати разумевање појма пројекта, израду сценарија
и алгоритма, ређање блок-наредби, проверу грешака, исправљање програма, дељење са
другима преко Интернета. Нагласити да се алгоритми могу описати на разне начине:
дијаграмом тока, псеудокодом, препричано обичним језиком, као и кроз програм креиран у
једном од визуелно оријентисаних програмерских алата. Демонстрирати поступак постављања
пројекта на Интернет. Указати на могућност преузимања готових пројеката са Интернета, ради
проналажења најбољег решења за сопствени пројекат, уочавање туђих и својих грешака, као
и за добијање идеја и развијања креативности.
Пројектна настава (6)
Наставницима се препоручује да у току петог разреда, ради развијања међупредметних
компетенција и остваривања корелације са другим предметима, реализују са ученицима
најмање два пројектна задатка. Време реализације пројектних задатака од којих је један из
области ИКТ и Дигитална писменост и други из области Рачунарство одређује наставник у
договору са ученицима и са наставницима других предмета, који покривају област изабране
теме. При избору тема, сходно интересовањима извршити поделу ученика на групе/парове.
При реализацији првог пројектног задатка ставити нагласак на разради пројектног задатка
– од израде плана до представљања решења. Наставник планира фазе пројектног задатка у
складу са временом, сложеношћу теме, расположивим ресурсима (знања, вештине и ставови
које су ученици усвојили након тематских целина ИКТ и Дигитална писменост, техничке
опремљености школе и других релевантних фактора). Ученици заједно са наставником
пролазе кроз све фазе рада на пројектном задатку, при чему наставник наглашава сваки корак,
објашњава, иницира дискусију и предлаже решења.
При представљању фаза пројекта може послужити следећи пример: Фаза 1: представљање
тема, формирање група и одабир теме; Фаза 2: Одабир материјала и средстава, разматрање
додатне подршке предметног наставника у зависности од теме; Фаза 3: Планирање времена и
избор стратегије за решавање задатка у складу са роком за предају рада; Фаза 4:Прикупљање
и проучавање материјала, израда задатка и припрема за излагање; Фаза 5: Представљање
резултата пројектног задатка, дискусија и процена/самопроцена урађеног (наставник
обезбеђује услове за што успешније излагање, усмерава дискусију и врши евалуацију урађеног
са прецизном повратном информацијом).
Пројектни задаци се баве реалним темама из школског или свакодневног живота. За
предвиђени број часова ове тематске целине и са добро испланираним активностима, може се
очекивати да ученици успешно израде и представе решење пројектног задатка. Акценат је на
подстицању иницијатива и креативности, успостављању сарадничких и вредносних ставова
код ученика. Циљ је развијање и неговање: поступности, повезивања и изградње сопствених
стратегија учења, вршњачког учења, вредновања и самовредновања постигнућа.
Пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са наставницима осталих предмета,
која се може остварити на оваквим и сличним примерима:
– израда интервју-а или чланака (на теме: занимљивости из света спорта, уметности, науке,
...);
– израда упутства или туторијала ( типа: „како да подесите”, „како да измените”, „како да
решите овај задатак”‘, „како да користите програм ... ”);
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– израда правила понашања (на теме: у спортској сали, у кабинету..., за безбеднији рад на
интернету, за креирање сигурне лозинке, заштите рачунара од злонамерних програма, заштите
здравља...).
Додатна мотивација за ученике може бити избор најбољих радова за: школски часопис,
сајт школе, огласну таблу (одељење гласа – вредновање, самовредновање) а да остале радове
постављају на пано у кабинету информатике и рачунарства…
Добар пример сумирања научених поступака је израда пратеће документације у виду
фајлова различитог типа, као што су: текстуални фајлови, слике, видео материјали и сл.
Други пројектни задатак се реализује по фазама које су већ описане.
За пример могу послужити следеће теме: Направи калкулатор или Креирај програм за
израчунавање...(математика), Прича из космоса, Испричај причу о месту у коме живиш или
Туристички водич кроз… (географија), Интервјуиши другаре о будућим занимањима (у форми
стрипа), Замеси хлеб (од њиве до трпезе)... Ученици такође, могу позајмити већ урађени
пројекат, преузети га са интернета и прилагодити свом сценарију. Идеја за пројектни задатак
може бити и израда квиза и теста за проверу знања, понављање, утврђивање, систематизацију
градива из целог предмета.
Ученици пре прикупљања материјала израђују сценарио (причу или алгоритам за
конкретан задатак), разрађују кораке и описују поступак решавања пројектног задатка. Део
задатка је и чување материјала употребљеног за решавање пројектног задатка. Очекивани
продукт пројектног задатка је мултимедијални садржај у форми: стрипа, анимације, игрице и
сл., а напреднији ученици могу израдити алгоритам и програм за решавање конкретног
проблемског задатка.
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика.
Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом
тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ
(тзв. вршњачко оцењивање).
Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове,
тестове знања и слично користити за увежбавање и утврђивање појмова и чињеничних знања,
као и за формирање коначних оцена. Препоручено је комбиновање различитих начина
оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког
вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да
разуме грешке и побољша свој резултат и учење.
Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано
анализира и користи своје наставне праксе.
У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске
наставе, планирати секцију и време за менторски рад са ученицима који учествују на
такмичењима из овог предмета. Препоручује се да се избор тема за рад на секцији изврши у
сарадњи са другим наставницима, а да се почетна иницијатива препусти ученицима и
њиховим интересовањима. Теме као што су израда и одржавање школског сајта, блога или
неке друге школске веб странице, креирање и израда школског електронског часописа или
летописа школе могу бити добре почетне идеје које ће повезати знања и вештине стечене у
овом предмету са другим знањима, уз активно учешће у животу школе.
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – за пети разред

ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Циљ физичког и здравственог васпитања је 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.

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
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 ;
-естетско изражавање покретом и доживљавање естетских вредности;
-усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.
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ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (УГЛЕДНИ ЧАСОВИ)
Предвиђено је да се одрже два угледна часа у току школске године;минимум два предавања
,за децу и родитеље , на тему важности физичке активности,физичког васпитања и бављењем
спортом,о здравом животу и личној хигијени.
Предвиђено је учешће на кросу,односно,Београдском маратону,који се традиционално
одржава у мају месецу.Учествују сви ученици од првог до осмог разреда који желе и који нису
ослобођени наставе физичког васпитања.

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
Лопте, справе, мреже, чуњеви, козлић, вијаче,медицинке, греда, колутови
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: Физика,биологија

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Програмски садржаји овог васпитно-образовног подручја усмерени су на:
-развијање физичких способности;
-усвајање моторичких знања, умења и навика;
-теоријско образовање.

I

РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ

На свим часовима као и на другим оргназационим облицима рада, посвећује се пажња:
-развијању физичких способности брзине, снаге, издржљивости и покретљивости - у
припремном делу часа у оквиру вежби обликовања или и, у другим деловима часа путем оних
облика и метода рада, које полазе од индивидуалних могућности ученика и примерене су деци
школског узраста и специфичним материјалним и просторним условима рада у којима се
настава физичког васпитања изводи;
-учвршћивању правилног држања тела.
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II

УСВАЈАЊЕ МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА, УМЕЊА И НАВИКА

АТЛЕТИКА
Спринтерско трчање - техника спринтерског трчања (рад ногу и руку, положај трупа и
главе); техника ниског старта и стартног убрзања; трчање деоница до 50 m; штафетно трчање
- измена штафете у форми штафетних игара;
Трчање на средњим дистанцама и крос (500 m ученице, 800 m ученици). Применити
континуирани, равномерни метод трчања понављањем на различитим дистанцама;
Крос полигон у школском дворишту, оближњем парку; трчање по различитим
подлогама (трава, земља, и др.);
Скок удаљ - варијанта технике „увинуће”;
Скок увис - прекорачна варијанта технике („маказе”);
Бацање лоптице од 200 gr.; бацање кугле (хват и држање; стварање осећаја за реквизит
- величине, облика, тежине; имитациони покрети и са реквизитима тежине до 2 кг.
III

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Теоријско образовање подразумева стицање одређених знања путем којих ће ученици
упознати суштину вежбаоног процеса и законитости развоја младог организма као и стицање
хигијенских навика како би схватили крајњи циљ који физичким васпитањем треба да се
оствари. Садржаји се реалзује на редовним часовима и на ванчасовним и ваншколским
активностима уз практичан рад и за то се не предвиђају посебни часови. Наставник одређује
теме сходно узрасном и образовном нивоу ученика.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програмска концепција физичког и здравственог васпитања у основној школи заснива
се на јединству часовних, ванчасовних и ваншколских организационих облика рада, као
основне претпоставке за оставривање циља физичке и здравствене културе.
Достизањем исхода ове наставне области ,ученици стичу знања,вештине,ставове и вредности
о вежбању(основним појмовима о вежби,како се изводи,чему конкретна вежба и вежбање
служи),физичком васпитању,спорту,рекреацији и здрављу
Посебно планиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се
непосредно пре,током и након вежбања на часу.
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Ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у физичком и
здравственом васпитању и обухвата :формирање правилног односа према физичком
вежбању,здрављу и раду,развијање и неговање фер-плеја,препознавање негативних облика у
спорту и навијању,вредновање естетских вредности у физичком вежбању,рекреацији и
спорту,развијање креативности у вежбању,очување животне средине,као и развијање и
неговање здравствене културе ученика.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ, пети разред
број

број часова за

Р. бр.

часова

Остале

наставне

по

Типове

теме

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

стандарди

теми

обраду Часова

19

9

10

21

11

10

22

7

15

-

7

-

7

-

3

-

3

72

27

45

АТЛЕТИКА1.
технике,дисциплине

Фв.2.1.7.

ГИМНАСТИКА2.
технике,елементи
3.

Фв.2.1.17.

РУКОМЕТ-технике,тактике
Фв.2.1.2.

4.

ИНИЦИЈАЛНА МЕРЕЊА

РАЗГОВОР,ДОГОВОР
5.

О

РАДУ,РАД ПО ИЗБОРУ
УЧЕНИКА

укупно:
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ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

Број
часова
по
теми број часова за

НАСТАВНЕ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Р.бр.
програмског
садржаја

Остале
Типове
обраду Часова
МАЛИ ФУДБАЛ-ДЕЧАЦИ
ПЛЕС И РИТМИКАДЕВОЈЧИЦЕ

18

1

18
-

2

МЕЂУОДЕЉЕНСКА
ТАКМИЧЕЊА-ФУДБАЛ

9

9

3

МЕЂУОДЕЉЕНСКА
ТАКМИЧЕЊА-РУКОМЕТ

9

-9

9

9

9

9

54

54

МЕЂУОДЕЉЕНСКА
ТАКМИЧЕЊА-КОШАРКА
4

5

МЕЂУОДЕЉЕНСКА
ТАКМИЧЕЊА У
ДЕЧИЈИМ ИГРАМАИЗМЕЂУ ДВЕ И ЧЕТИРИ
ВАТРЕ

укупно:
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Обавезне физичке активности ученика доприносе остваривању постављеног циља и
исхода физичког и здравственог васпитања.Ове активности организују се у оквиру редовног
распореда и према посебном распореду у складу са могућностима школе.Одржавају се укупно
54 часа у току школске године.План рада ових активности је саставни део планирања у
физичком и здравственом васпитању.
Обавезне физичке активности ученика ће се реализовати једном недељно у трајању од
45 минута,а 22,5 минута на недељном нивоу ће се кумулативно реализовати по посебном
распореду који се прилаже, и то:сваке друге недеље по један додатни час и једном у току
тромесечја кроз активност у трајању од 4,5 сата.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
Глобални план за V раз.

Р. бр.
наставне
теме

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број
часова
по
темама

број часова за
обрада,
вежба

обраду

вежба

1.

Животно и радно окружење

6

0

4

2

2.

Саобраћај

14

0

8

6

3.

Техничка и дигитална писменост

16

0

6

10

4.

Ресурси и производња

20

0

10

10

5.

Конструкторско моделовање

16

0

0

16

0

28

44

Укупно-72

Назив предмета

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Циљ

Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије
техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према
раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу
техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена
професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.

Разред

пети

Годишњи фонд
часова

72 часа
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ОБЛАСТ/ТЕМА

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

САДРЖАЈИ

– описује улогу технике,
технологије и иновација у
развоју заједнице и њихово
повезивање

ЖИВОТНО И
РАДНО
ОКРУЖЕЊЕ

Појам, улога и значај технике и
– разликује основна подручја технологије на развој друштва и
човековог рада, производње и животног окружења.
пословања у техничкоПодручја човековог рада и
технолошком подручју
производње, занимања и послови у
– наводи занимања у области области технике и технологије.
технике и технологије
Правила понашања и рада у кабинету.
– процењује сопствена
Организација радног места у кабинету
интересовања у области
и примена мера заштите на раду.
технике и технологије
Коришћење техничких апарата и ИКТ
– организује радно окружење у
уређаја у животном и радном
кабинету
окружењу.
– правилно и безбедно користи
техничке апарате и ИКТ
уређаје у животном и радном
окружењу
– процени како би изгледао
живот људи без саобраћаја

САОБРАЋАЈ

Улога, значај и историјски развој
саобраћаја.

Врсте саобраћаја и саобраћајних
– класификује врсте саобраћаја средстава према намени.
и саобраћајних средстава
Професије у подручју рада саобраћај.
према намени
Употреба информационих технологија
– наводи професије у подручју
у савременом саобраћају
рада саобраћај
Саобраћајна сигнализација – изглед и
– направи везу између
правила поступања.
савременог саобраћаја и
Правила и прописи кретања пешака,
коришћења информационих
возача бицикла и дечијих возила
технологија
(ролери, скејт, тротинет) у саобраћају
– разликује безбедно од
– рачунарска симулација и
небезбедног понашања
саобраћајни полигон.
пешака, возача бицикла и
Обавезе и одговорност деце као
дечијих возила
учесника у саобраћају.
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– правилно се понаша као
пешак, возач бицикла и
дечијих возила у саобраћају

Заштитна опрема потребна за
безбедно управљање бициклом и
дечијим возилима.

– користи заштитну опрему за
управљање бициклом и
дечијим возилима
– аргументује неопходност
коришћења сигурносних
појасева на предњем и задњем
седишту аутомобила и увек их
користи као путник
– повеже место седења у
аутомобилу са узрастом
ученика
– одговорно се понаша као
путник у возилу
– показује поштовање према
другим учесницима у
саобраћају
– анализира симулирану
саобраћајну незгоду на
рачунару и идентификује
ризично понашање пешака и
возача бицикла
– самостално црта скицом и
техничким цртежом
једноставан предмет

Типови и дебљине линија (пуна
дебела линија; пуна танка линија; пуна
танка линија извучена слободном
– преноси податке између ИКТ
руком; испрекидана танка линија;
уређаја
црта-тачка-црта танка линија).
– примењује основне поступке
Геометријско цртање (цртање
обраде дигиталне слике на
паралелних правих, цртање нормале
рачунару
на дату праву, цртање углова помоћу
– користи програм за обраду лењира и троугаоника).
текста за креирање документа
Елементи котирања (помоћна котна
са графичким елементима
линија, котна линија, показна линија,
– правилно чита технички
цртеж

ТЕХНИЧКА И
ДИГИТAЛНА
ПИСМЕНОСТ

Прибор за техничко цртање (оловка,
гумица, лењир, троугаоници, шестар).
Формати цртежа (А3, А4). Размера.
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– користи Интернет сервисе за котни завршетак, котни број –
претрагу и приступање online вредност).
ресурсима
Цртање техничког цртежа са
– преузима одговорност за рад елементима (типови линија, размера и
котирање).
– представи идеје и планове за
акције које предузима
Пренос података између ИКТ уређаја
користећи савремену
(рачунар, таблет, smartphone,
дигитални фотоапарат).
информационокомуникациону технологију и
Апликација за дигиталну обраду
софтвер
слике. Операције подешавања
осветљености и контраста слике.
Промена величине/резолуције слике,
издвајање дела слике.
Креирање документа у програму за
обраду текста.
Форматирање текста, уметање слике и
графике.
Интернет претрага и приступ online
ресурсима.
Природни ресурси на Земљи: енергија
– повезује својства природних и материјали.
материјала са применом
Управљање отпадом (рециклажа;
– објасни технологије прераде заштита животне средине).
и обраде дрвета, производњу
Врсте, својства и примена природних
папира, текстила и коже
материјала.
– сече, спаја и врши заштиту
Технологија прераде и обраде дрвета.
папира, текстила, коже и
дрвета
Технологија прераде и обраде коже.
РЕСУРСИ И
ПРОИЗВОДЊА

– правилно и безбедно користи
алате и прибор за ручну
механичку обраду (маказе,
моделарска тестера, брусни
папир, стега)

Текстилна технологија.

– самостално израђује
једноставан модел

обраду и спајање наведених
материјала – маказе, моделарска
тестера, брусни папир, стега.

Технологија производње папира.

Поступци ручне обраде и спајања
папира, текстила, коже и дрвета –
сечење/резање, спајање (лепљење) и
– направи план израде
једноставног производа и план заштита (лакирање).
управљања отпадом
Коришћење алата и прибора за ручну
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– самостално проналази
информације потребне за
израду предмета/модела
користећи ИКТ и Интернет
сервисе
– одабира материјале и алате
за израду предмета/модела
– мери и обележава
предмет/модел
– ручно израђује једноставан
предмет/модел користећи
папир и/или дрво, текстил,
кожу и одговарајуће технике,
поступке и алате
– користи програм за обраду Израда предмета/модела ручном
текста за креирање документа обрадом и спајањем папира и/или
реализованог решења
дрвета, текстила, коже коришћењем
одговарајућих техника, поступака и
КОНСТРУКТОРСКО – самостално представља
алата.
пројектну идеју, поступак
МОДЕЛОВАЊЕ
израде и решење/производ
Приказивање идеје, поступка израде и
решења/производа.
– показује иницијативу и јасну
оријентацију ка остваривању Тимски рад и подела задужења у тиму.
циљева и постизању успеха
– планира активности које
доводе до остваривања циљева
укључујући оквирну процену
трошкова
– активно учествује у раду
пара или мале групе у складу
са улогом и показује
поштовање према
сарадницима
– пружи помоћ у раду другим
ученицима
– процењује остварен резултат
и развија предлог унапређења
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Информатика и рачунарство
Математика
Биологија
Географија
Ликовна култура
УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких
компетенција ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и
технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе
да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно
усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од важних
предуслова личног и професионалног развоја.
Наставни програм за пети разред оријентисан је на остваривање исхода.
Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи
предмет техника и технологија. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и
вредности ученика у пет наставних тема: животно и радно окружење, саобраћај, техничка и
дигитална писменост, ресурси и производња и конструкторско моделовање.
I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи – глобални
план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по
областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне
наставне јединице. Сада наставник за сваку област има дефинисане исходе. При планирању
треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити,
али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. Поред
уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство
коришћења и других извора сазнавања.
С обзиром да је настава теоријско-практичног карактера, часове треба реализовати
поделом одељења на две групе.
Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учење аутономан. За сваки
час треба планирати и припремити средства и начине провере остварености пројектованих
исхода.
Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба
остваривати увек када за то постоје услови, ради показивања савремених техничких
достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то не
постоје одговарајући услови, ученицима треба обезбедити мултимедијалне програме у којима
је заступљена ова тематика.
II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Ученици у пети разред долазе са извесним знањем из области технике и технологије која
су стекли у оквиру предмета свет око нас и природа и друштво, као и са одређеним животним
искуствима у коришћењу различитих уређаја и учествовања у саобраћају. На томе треба
градити даље стицање знања, овладавање вештинама водећи рачуна да су изузетно важни
исходи овог предмета формирање правилних ставова према техници и технологији где је човек
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лично одговоран за њихову употребу и злоупотребу, као и за заштиту животне средине. Код
ученика узраста 11, 12 година постоји природна радозналост за технику и технологију, као и
потреба да нешто сами стварају својим рукама. То треба искористити на прави начин и
учинити реализацију овог предмета што више повезаним са свакодневним животом ученика.
Реализацијом вежби ученици откривају и решавају једноставне техничке и технолошке
проблеме, упознају примену природних законитости у пракси, формирају свест о томе како се
применом технике и технологије мења свет у коме живе. Они уочавају како на околину
техника утиче позитивно, а како понекад нарушава природни склад и како се могу смањити
штетни утицаји на природно окружење чиме развијају свест о потреби, значају и начинима
заштите животне средине.
Животно и радно окружење
Упознавање подручја човековог рада и производње, занимања и послова у области технике
и технологије треба реализовати уз активну улогу ученика и примену одговарајућих медија.
Омогућити ученицима да идентификују одређена занимања којима се људи баве и послове
који се обављају у оквиру тих занимања као и техничка средства која се при томе користе.
Тако ће упознати основна подручја човековог рада, производње и пословања у техничкотехнолошком подручју и развити критички однос који укључује разматрање ширег контекста
технике и њеног утицаја на човека и планету Земљу с еколошког, економског, културолошког
и социолошког аспекта.
Упознати ученике са техником, техничким достигнућима и значајем технике и
технологије. Указати на значај наставе технике и технологије у циљу стицања техничке
културе, тј. техничке писмености и неопходност усвајања одређених знања о техничким
уређајима који нас окружују, добробитима која доносе, начину рада, могућим опасностима,
развијањем вештина које омогућују креативност и иновативност у дизајнирању и изради
техничких средстава као и сигурно и правилно њихово коришћење. Тако ученици стичу и
одређена сазнања о разним професијама што ће им касније помоћи при професионалном
усмеравњу и опредељивању.
С обзиром да се кабинет за технику и технологију и рад у њему разликује од других
кабинета у школи, ученици треба да упознају специфичност рада, распоред и организацију
радних места као и правила понашања и рада у кабинету. Посебну пажњу треба посветити
безбедности на раду приликом коришћења алата и прибора. Указати на ситуације које могу
због непоштовања правила понашања или неправилне употребе алата и прибора бити
потенцијалне опасности, као и на примену мера заштите на раду.
Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу, ученици
углавном упознају скоро свакодневно у својим домовима. Уз активну улогу ученика и примену
мултимедија указивати на правилну употребу и евентуалне последице у случају
непридржавања упутстава за коришћење и неисправности техничких апарата у домаћинству
(усисивач, миксер, разне грејалице и др.).
Препоручени број часова за реализацију ове наставне теме је 6.
Саобраћај
Ова област је изузетно важна јер се ученици петог разреда осамостаљују и шире радијус
свог кретања, а статистика говори да у нашој земљи још увек велики број деце страда у
саобраћају. По природи њиховог узраста још увек нису довољно пажљиви у саобраћају где
могу бити пешаци, путници, возачи бицикла и дечијих возила. Зато је тежиште исхода на
безбедном понашању и преузимању личне одговорности ученика за понашање у саобраћају.
Употреба заштитне опреме при вожњи бицикла и других дечијих возила, као и коришћење
сигурносних појасева у возилу је најважнији исход који треба постићи. Ученици треба да се
на интересантан и очигледан начин упознају са правилима и прописима кретања пешака и
бициклиста у саобраћају, начинима регулисања саобраћаја и безбедном кретању од школе до
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куће, да упознају хоризонталну, вертикалну и светлосну сигнализацију. За реализацију ових
наставних садржаја треба користити одговарајуће мултимедије, а за практично увежбавање
могу се користити полигони у оквиру школе или саобраћајне макете које могу израдити и
ученици на редовним часовима или у раду слободних активности, као и коришћењем
рачунарске симулације.
Ученици имају прилику да упознају разне професије у области регулисања друмског
саобраћаја и могућности и процене сопствених потенцијала и интересовања у вези са тим
професијама.
Препоручени број часова за реализацију ове области је 14.
Техничка и дигитална писменост
Циљ наставне теме је да ученици овладају вештинама употребе информационокомуникационих технологија у техници и схвате њихову природну повезаност. У оквиру
препорученог броја часова планирано је да се ученици упознају са техничким цртежом и
обрадом дигиталне слике на рачунару.
Техничко цртање представља универзални језик и основу техничке писмености у
графичким комуникацијама у свим подручјима технике и свакодневном животу. Технички
цртеж је средство размене информација у техници, од његовог настанка до производње тј. од
идеје до реализације. Ученици развијају вештине читања и израде једноставнијих техничких
цртежа и израду техничке документације. Ученике треба научити како се скицом може
изразити идеја и како се применом правила (стандарда) израђује технички цртеж. Ученици
треба да упознају формате папира и основни прибор за техничко цртање. Инсистирати на
правилном коришћењу прибора за техничко цртање увежбавањем приликом геометријског
цртања (паралелне линије, нормалне линије, кружнице). Потребно је да сваки ученик
самостално нацрта једноставан технички цртеж у одређеној размери користећи одговарајуће
врсте линија као и елементе котирања.
Планирани исходи у области употребе и примене информационо-комуникационих
технологија у техници у петом разреду се првенствено односе на правилно и безбедно
коришћење дигиталних уређаја (рачунар, лаптоп, таблет, мобилни телефон, тв, дигитални
фотоапарат, веб камера) а потом и на овладавање вештинама обраде дигиталне слике на
рачунару у циљу стицања одговарајућих компетенција које се односе на документовање и
дизајн. Ово је једна од основних вештина које су неопходне у стицању општих предузетничких
компетенција. Препоручује се наставницима да са ученицима у пару вежбају пренос података
између рачунара и екстерних уређаја (мобилни телефон, фотоапарат) а да сваки ученик
самостално реализује процедуре током рада на рачунару. Такође је препорука да сваки ученик
(користећи знања и вештине које је стекао на часовима информатике и рачунарства) реализује
једноставну вежбу уметања фотографије у одговарајући програм за обраду текста и уређивање
документа. Где год је то могуће, треба користити Интернет претрагу и приступ online
ресурсима.
Препоручени број часова за реализацију ове области је 16.
Ресурси и производња
Ученике треба упознати са појмом природних ресурса на Земљи и са значајем њиховог
очувања. Тежиште ове теме је на енергији и материјалима. Назначити основне изворе енергије
као важан ресурс за живот људи, технолошке процесе и производњу без улажења у детаље.
Упознати ученике са начином коришћења и претварања у неке корисне облике њима већ
познатих извора енергије воде, ветра и Сунца.
Други важан ресурс су материјали. Упознати ученике са појмом и поделом материјала
(природни, вештачки). Врсте и својства материјала (физичка, хемијска и механичка): дрво,
папир, текстил, кожа објаснити на елементарном нивоу. Начин обраде материјала (принципи
63

деловања алата за механичку обраду материјала, испитивање материјала). Припрема за
обраду. Приказати правилно коришћење алата за ручну обраду материјала, извођење
операција и заштита на раду: обележавање, сечење, завршна обрада (бушење, равнање,
брушење). Избор материјала, операција и алата и редоследа њихове примене. Рециклажа
материјала и заштита животне средине. Поступно увођење ученика у рад са алатом при
извођењу разних операција мења суштински карактер наставе технике и технологије – обрада
материјала тако постаје средство креативног изражавања, а не циљ у настави технике и
технологије. Програм се реализује у форми предавања (теоретска настава) и вежби.
Приликом вежбања са алатима и при обради материјала потребно је да ученици своје идеје
исказују самостално. Препорука је да ученици, на крају ове области, направе план израде и
самостално израде најмање три једноставна модела.
Препоручени број часова за реализацију ове области је 20.
Конструкторско моделовање
У овом делу програма ученици реализују заједничке пројекте примењујући претходно
стечена знања и вештине из области обликовања и обраде материјала, употребе ИКТ-а у
техници и техничког цртања. Циљ наставне теме је постављање циљева и приоритета,
планирање, доношење одлука, тимски рад, комуникацијске вештине, као и развијање
упорности, позитивног односа према раду, способностима решавања проблема,
самопроцењивања и критичког мишљења.
Препорука је да се пројекти реализују у паровима или малим групама.
Наставник упознаје ученике са правилима рада у групи, поделом посла и одговорностима,
са динамиком и роковима за реализацију пројектних активности. Ученици се сами опредељују
за одређену активност у оквиру групе. Пружа им се могућност да реализују своју идеју која је
у складу са њиховим интересовањима и способностима при чему се постиже потпуна
диференцијација и индивидуализација наставе. Ученици самостално истражују информације
за пројектни задатак користећи информационо-комуникационе технологије, налазе решење,
формирају идеју, израђују техничку документацију, планирају и реализују сопствени
производ. Идентификација и избор материјала и алата за реализацију пројекта врше се уз
подршку наставника. У том процесу, ученици усвајају и примењују знања, развијају вештине,
ставове, одговорност и самосталност. Препорука је да се користе материјали и технологије
које су ученици упознали у претходној области. Ученици самостално врше мерење и
обележавање. Обрада материјала може се вршити индивидуално али је препорука да ученици
раде у пару, чиме развијају способност сарадње и социјалних вештина. По завршетку, ученици
самостално представљају производ/модел, усмено образлажући ток реализације, процењујући
оствареност резултата и предлог унапређења. Тежиште оваквог рада није на квалитету
коначног продукта већ на процесу који има своје кораке и на сарадничким односима у раду у
групи. Наставник је ту пажљиви посматрач, помагач када је то потребно, давалац повратне
информације и неко ко охрабрује. Ученицима јасно треба указати да се и на неуспелим
продуктима може много научити ако се схвати где су грешке направљене. Дискутовати са
ученицима и о цени понуђених решења. Нагласити важност доброг планирања буџета
потребног за његову реализацију као и негативних последица лоших прорачуна. На тај начин
ученике полако оспособљавати да размишљају предузетнички и развијати им основне
компетенције везане за финансијску писменост.
Препоручени број часова за реализацију ове области је 16.
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III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења.
У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност,
систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др.).
Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са групом
тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ
(тзв. вршњачко оцењивање).
Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију
која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима
договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да
размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили.
Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и
вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије
учењаа.

5.

Разред/
одељење

МЛАЂИ РАЗРЕДИ

Разред/

Презиме и име учитеља

одељење

I-IV

Презиме и име учитеља

I/1

Ивана Солдо

II/1

Весна Мирић

I/2

Јасмина Радиновић Лукић

II/2

Марина Максимовић

I/3

Славица Сретић

II/3

Оливера Стаматовић

I/4

Горица Мијаиловић

II/4

Јасмина Туловић

Продужени
боравак

Маја Радисављевић 1/1

Продужени Драгана Максимовић II/1
боравак
/3

Оливера Лазаревић
Јовановић1/2

Јована Миљковић II/2/4

Драгана Јовановић 1/3
Мирослава Ивановић 1/4
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III/1

Биљана Капелети

IV/1

Сања Лончар

III/2

Јадранка Данојлић

IV/2

Софија Милановић

III/3

Татјана Трипковић

IV/3

Татјана Лончаревић

III/4

Јован Јовановић

IV/4

Александра Горановић

АКТИВНОСТИ УЧИТЕЉА
АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ
ИЗВОЂЕЊА

ОРГАНИЗАТОР

КООРДИНАТОР

Међународни дан
писмености

8.9.2017.

Александра
Горановић

Софија Милановић

21.9.2017.

Татјана Трипковић

Јован Јовановић

2-8.10.2017.

Оливера Лазаревић

Јадранка Данојлић

(предшколци и
четвртаци)

Јесењи карневал
Дечја недеља
,,Градимо мостове
међу генерацијамаза радост сваког
детета“

Јована Миљковић
Мира Ивановић
Маја Радисављевић
Тања Јовановић

Предшколци у
боравку и на часу

11.10.2017.

Драгана Максимовић

Јована Миљковић

Дан јабука

20.10.2017.

Јасмина Радиновић
Лукић

Славица Сретић

,,Мали сајам књига“

25.10.2017.

Оливера Стаматовић

Весна Мирић

Дан науке

6.11.2017.

Јован Јовановић

Софија Милановић

Дан музике

15.11.2017.

Јасмина Туловић

Јадранка Данојлић

Весела субота/
Играчке-рециклажа

25.11.2017.

Татјана Лончаревић
Нитић

Сања Лончар

физичког
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Новогодишња
радионица

22.12.2017.

Софија Милановић

Јован Јовановић

Изложба свезака хол

13.2.2017.

Ивана Солдо

Горица Мијаиловић

Снежне занимације
у дворишту

У току фебруара
када буде снега

Марина Максимовић

Драгана Јовановић

Предшколци у
обиласку школе

13.3.2018.

Маја Радисављевић

Биљана Капелети

Акција сређивања
школског
дворишта(сви
ученици и
наставници)

23.3.2018.

Весна Мирић

Оливера Лазаревић

Ускршње
радионице

26.3.2018.

Сања Лончар

Драгана Јовановић

Спортски дан

У току маја

Ивана Солдо

Марина Максимовић

(предшколци,
вашар)

(избор за најбољег
Снешка)
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ДОПУНСКА НАСТАВА
ПРВИ РАЗРЕД
предмет
разред

Српски језик
први

р.бр.

Број часова
за тему

Теме
Почетно читање и писање

23

Правопис

4

3.

Књижевност

3

4.

Језичка култура

6

1.
2.

5.
Укупан број часова на годишњем нивоу

предмет
разред

Математика
први

р.бр.

Теме
1.

2.

36

Број часова
за тему

Предмети у простору и односи међу њима
Природни бројеви до 100

7
27

Мерење и мере
3.

2

Укупан број часова на годишњем нивоу
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36

ДРУГИ РАЗРЕД
предмет
разред

Српски језик
други

р.бр.

Број часова
за тему

Теме

1.

Језичка култура

5

2.

Књижевност

2

3.

Правопис

6

Писмено изражавање

2

Граматика

3

4.
5.

Укупан број часова на годишњем нивоу

предмет
разред

18

Математика
други

р.бр.

Број часова
за тему

Теме

1.

Природни бројеви до 100

13

2.

Геометријска тела и фигуре

2

Мерење и мере

3

3.
4.

Укупан број часова на годишњем нивоу
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18

TРЕЋИ РАЗРЕД
предмет
разред

Српски језик
трећи
Број часова
за тему
6
10
2

р.бр. Теме
1. Правопис
2. Граматика
3. Писмено изражавање
4.
Укупан број часова на годишњем нивоу
предмет
разред

18

Математика
Трећи разред
Број часова
за тему
1
7
1
4
3
1
1
18

р.бр. Теме
1. Бројеви до 100
2. Бројеви до 1000
3. Римске цифре
4. Геометрија
5. Множење и дељење до 1000
6. Мерење и мере
7. Разломци
Укупан број часова на годишњем нивоу
Предмет
Разред

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
3.разред
Број часова
за тему
2
4
4
4
4
2
4
4
4
4
36

р.бр. Теме
1. Welcome to Happy Street
2. At School
3. At Happy House
4. At the Shop
5. At the park
6. Greg’s flat
7. In the Street
8. In the Playground
9. At the Sports Centre
10. Припреме за писане провере знања
Укупан број часова на годишњем нивоу
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

предмет
разред

Математика
четврти

р.бр.
1.

Број часова
за тему
11

Теме
Jезик (граматика, правопис)
Књижевност

2.
3
3.
4.

Језичка култура (усмено и писано изражавање)
Укупан број часова на годишњем нивоу

предмет
разред
р.бр.
1.
2.
3.
4.

18

Математика
четврти
Теме

Блок бројева већих од 1 000
Мерење и мере
Геометријска тела. Израчунавање површине
Укупан број часова на годишњем нивоу

предмет
разред
наставник

4

Број часова
за тему
26
3
7
18

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ЧЕТВРТИ
Број часова
за тему
2
4
5
5
5
5
5
5
36

р.бр. Теме
1. Обнављање градива из 3. разреда
2. Introduction
3. Friends and family
4. My world
5. Time
6. Places
7. People
8. Припреме за писане провере знања
Укупан број часова на годишњем нивоу
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ДОДАТНА НАСТАВА
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

предмет
разред

Математика
четврти

р.бр.

Број часова
за тему

Теме

1.

Природни бројеви

6

2.

Решавање сложених задатака помоћу једначина и дијаграма

5

3.

Логички и комбинаторни задаци

6

4.

Правоугаоник и квадрат

4

5.

Квадар и коцка

3

6.

Проблеми мерења, превожења и размештаја предмета

4

7.

Занимљиви задаци

4

8.

Такмичења

4

Укупан број часова на годишњем нивоу
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36

СЕКЦИЈЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
Драмска секција
Наставник- Мирић Весна,Максимовић Марина ,Ивана Солдо,Славица Сретић и Ј.Јовановић
Садржај
и
програм
а

Број
часова

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНОВАСПИТНОМ РАДУ
УЧЕНИKA

НАСТАВНИKA

Начини и
поступци
остваривања
рада

-презентује
- дисање;
- дикција;

Вежбе

10

- покрет;
- мимика;
- имитација;
говорништво;
- игра;
- глума.

- одабир
текстова за
драмско
извођење;
- подела
улога;
Сценско
извођење

26

- читање по
улогама;
- припрема
костима и
увежбавање
кореографије;
- припрема
сценографије.

-усмерава ученика
-подстиче на
размишљање
-развија код
ученика
аналитичко,синтет
ичко,
индуктивно,дедукт
ивно мишљење

- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни;
индивидуални

Циљеви и
задаци
садржаја
програма
- развијање
смисла и
способности
за правилно,
течно и
уверљиво
усмено
изражавање;
оспособљава
ње ученика за
увиђање
неопходности
везе између
речи и
покрета.

- монолошки;
- дијалошки;
-усмерава ученика - текстовни;
- припрема за
-подстиче на
демонстративн успешно
размишљање
извођење
и
програма
-развија код
-фронтални
поводом
ученика
прославе
аналитичко,синтет Савиндана и
ичко,
индивидуални
Дана школе.
индуктивно,дедукт
ивно мишљење
-групни
-презентује

-рад у пару
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ПЛАН РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ
р.бр.

Број часова
за тему

Теме
Вежбе

1.

( Традиционалне игре, игре за бољу концентрацију)

10

Сценско извођење:
2.

( Драмске игре, игре за ослобађање у простору и покрету)

16

Посете
3.

(позоришта, библиотеке-дружење са песницима и глумцима
Укупан број часова на годишњем нивоу

ЛИТЕРАРНО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
Саджај рада:
1.Окупљање чланова и договор о раду
2.Летњи доживљаји-састави
3.Уређење паноа
4.Сусрет с песником
5.Обележавање Дечје недеље
6.Мој град,Београд-песме и састави
7.Пано-Београд кроз векове
8.Дан науке
9.Култура говора-вежбе изражајног читања
10.Вук Караџић-вечита инспирација песника
11.Читамо дечје часописе
12.Зима и њене чари
13.У сусрет Новој години-песме,бајке
14.Уређење паноа-новогодишње и зимске радости
15.Пишемо писмо Деда Мразу
16.Свети Сава-припрема за школску приредбу
17.Свети Сава-припрема за школску приредбу
18.Свети Сава-припрема за школску приредбу
19.Приредба поводом Савиндана
20.Читамо дечју штампу
21.Прича у сликама
22.Описујемо маму,баку,тету
23.Уређење паноа-Кад пролеће дође,све набоље пође
24.Општинско такмичење рецитатора
25.Читамо дечју штампу
26.Литерарни сусрет с песником
27.Смејемо се и шалимо
28.Пано-Ђачка песничка сусретања
29.Изражајно рецитовање
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10
36

30.Наградна тема поводом Дана школе
31.Уређење паноа поводом Дана школе
32.Учешће у приредби поводом Дана школе
33.Учешће у приредби поводом Дана школе
34.Мај крај сваке чесме пише песме
35.Час по избору ученика
36.Нешто за крај
Наставник: Татјана Трипковић и Јасмина Туловић

Назив секције

Природњачка секција

Презиме и име наставника

Стаматовић Оливера

р.бр.

Број часова
за тему

Теме
Стваран
свет око мене
1.

4

Свет
2. који је нестао

5

Мало
3. видљив свет – бактерије и вируси

4

Веома
4. видљив свет - планете

5

Још
5. један невидљив свет – тајне мозга

4

Шта
6. све може моје тело

5

Океани
и мора
7.

4

Неке
8. друге земље

5

Укупан број часова на годишњем нивоу
Наставник: Оливера Стаматовић
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Назив секције

Математичка секција

Презиме и име наставника

Мијаиловић Горица, Радиновић-Лукић Јасмина

р.бр.

Број часова
за тему

Теме
Рачунске
операције
1.

8

Проблемски
задаци у оквиру прве стотине
2.

6

Логичко-комбинаторни
задаци
3.

4

Задаци
оштроумности
4.

4

Једначине
у првој стотини
5.

6

Математичке
мозгалице
6.

4

Забавимо
се геометријским фигурама
7.

4

Укупан број часова на годишњем нивоу

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА, 2017/2018 школска година 1.-4. Разреда
ЗАДАЦИ ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ:
-Развијање маштеи слободе у креативном ликовном изражавању;
-Развијање естетских критеријума;
-Савладавање и комбиновање различитих ликовних техника сходно узрасту;
-Развијање сарадничких односа кроз стваралаштво;
ТЕМЕ:
-ЛИНИЈА И ОБЛИК- ЦРТАЊЕ ЖИВОТИЊА (8 ЧАСОВА)
-КОНТРАСТИ- ТАМНО, СВЕТЛО (9 ЧАСОВА)
-ШАРА, АРАБЕСКА, ДИЗАЈН (8 ЧАСОВА)
-ЗАЈЕДНИЧКО СТВАРАЛАШТВО- НАШИ КОЛАЖИ (10 ЧАСОВА)
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ПЛАН РАДА ЛИТЕРАРНО - РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ
р.бр.

Број часова
за тему

Теме
Култура говора и изражајно рецитовање

7

2.

Писање састава и песама

10

3.

Припрема и израда приредби

5

Читање и уређење дечије штампе

5

5.

Ђачки песнички сусрети

4

6.

Литерарни сусрети са песником

5

1.

4.

Укупан број часова на годишњем нивоу
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ПЛАН СЕКЦИЈЕ НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
р.бр.

Број часова
за тему

Теме

17

1.

Улога народне музике и музичких инструмената у народној
традицији

2.

Мушки и женски послови некада

3

Занатлије које се баве производњом хране

5

Занатлије које се баве обрадом вуне и тканине

11

3.
4.

Укупан број часова на годишњем нивоу
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ПЛАН СЕКЦИЈЕ ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Број часова
за тему

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.

ОРИГАМИ
РЕЦИКЛАЖА
ПРЕОБЛИКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА
УРЕЂЕЊЕ ОКОЛИНЕ
Укупан број часова на годишњем нивоу
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10
10
8
8
36

ПЛАН СЕКЦИЈЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Назив секције

HAPPY CLASSROOM (ниво 1)

Разред

ДРУГИ, ТРЕЋИ

Презиме и име наставника

Ирена Грбић
Број часова
за тему

р.бр. Теме
1.

Аnimals

4

2.

Food

4

3.

Body

4

4.

House

4

5.

Clothes

4

6.

Games and activities

4

7.

Weather

4

8.

Festivals

4

9.

Припрема и извођење приредби, јавних наступа

4

Укупан број часова на годишњем нивоу
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ЛЕПО ПИСАЊЕ, ПРВИ РАЗРЕД
•
Оспособљавање ученика за лепо писање, развијање сензибилитета за препознавање
писма, увежбавање и усавршавање моторичких способности
Задаци:
•
Усвајање правилног повлачења уских и широких, косих, усправних и положених
линија
•
Развијање способности за обједињавање линија у слова
•
Развијање способности за повезивање 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
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Литература за учитеље:
•
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ПРВИ И ДРУГИ
РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, Завод за унапређивање васпитања и
образовања (http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/naslovna_nastavni_planovi_programi.html)

предмет
разред

Лепо писање
први
Број часова
за тему

р.бр. Теме
1.

ОБЛИЦИ И ЊИХОВИ КВАЛИТЕТИ

7

2.

ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ

6

3.

КОНТРАСТ

7

4.

РАЗНЕ ВРСТЕ ЗНАКОВА И СИМБОЛА

10

5.

ПИСАЊЕ

6

Укупан број часова на годишњем нивоу
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Глобална структура годишњег плана

Чувари природе – 2. Разред
Циљ 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.
Садржај

Циљеви, задаци

(наставне јединице)

(исходи)

Активности,
методе, облици

- Твоја околина
- - знати појам
Дијалошка
- Шта све чини природу животна средина и
- Шта је направио човек њене елементе; Илустративна
- Живи свет
препознавање и
- Шта ко једе
Интерактивна
описивање
- Жабац Крака
најуочљивијих појава
- Како расте сунцокрет
и промена у животној Практично
средини; - стицање смисаона
- Висећи врт
знања о појавама које
- Биљна апотека
угрожавају животну Писани радови
- Пратим како се
средину; природа мења
Текстуална
формирање навика и
- Дрво у мојој околини
развијање одговорног
- Кутија четири
односа према себи и
годишња доба
животној средини; Зашто је вода важна
развијање
радозналости,
Штедети воду је лако!
креативности и
Радим то овако...
истраживачких
Направимо план акције:
способности; Свака кап воде је важна
развијање основних
Ко загађује ваздух?
елемената логичног и
Дувански дим је опасан;
критичног мишљења.
Забрањено пушење
- Земљиште
Бука
Животиње из околине
Угрожене животиње
- Зимовник
Прича једног кућног
љубимца
Како чувати природу
Благо које нестаје
Од старих- нове ствари
Прављење папира
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Средства

Евалуација,
самоевалуац.

Уџбеник

посматрање

Наставни
листови

праћење
ангажовања
ученика

Дечија
штампа
Слике

продукти
ученикових
активности

Апликације белешке
разговири
задовољство
ученика на
часу

Направимо план акције:
Изложба дрвећа
Здрав живот
Здраво се хранимо
Знаци који упозоравају
на опасност
Еко-игрица: Јеж у
потрази за печуркама

Корелација:

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ЖИВОТНА СРЕДИНА - Вода, ваздух, земљиште (услови живота),
биљке и животиње; - творевине људског рада.

ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПРОМЕНЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ - Сезонске промене на
биљкама и животињама (у спољашњем изгледу и понашању у зависности од годишњих доба,
сеоба, презимљавање,...); - односи исхране - ланци исхране.

ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Извори загађивања воде; - извори загађивања
ваздуха; - извори загађивања земљишта; - последице загађивања

животне средине; - загађујуће материје у домаћинству (хемикалије, ознаке за опасне материје
на амбалажи); - понашања која нарушавају изглед творевина људског рада (школа, зграда,
споменика културе...).

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА - Брига о биљкама и
животињама у непосредној околини (прављење хранилица, појилица и кућица за птице, гајење
и заливање биљака...); - најчешће угрожене биљне и животињске врсте из непосредне околине
и њихова заштита; - лековита својства неких биљака (нана, камилица, жалфија,...); рационално коришћење природних богатстава: штедња воде, енергије; - рециклажа (папир,
стакло, пластика, метал...); - прављење компоста;
- правила понашања која доприносе очувању здравља.
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: Сврха изборног предмета Чувари природе је
упознавање и разумевање појма животне средине, интердисциплинарног приступа у заштити
са тежњом за њеним очувањем и унапређивањем за садашње и будуће генерације. Циљ и
задаци овог предмета ослањају се и развијају, али и међусобно допуњавају са већ стеченим
знањем из обавезног предмета - Свет око нас. За остваривање циља и задатака овог изборног
предмета наставник ће да користи Приручник за наставнике за I и II разред, а ученици ће
користити Приручник за ученике "Чувари природе" за I и I разред основне школе, одобрених
од стране Министарства просвете и спорта Републике Србије. Предложене активности у
Приручнику за ученике нису строго дефинисане па ученици могу сами да трагају (стручна
литература, популарне књиге, интернет, запажање у окружењу, приче које су чули) према
сопственим интересовањима и могућностима. Активности су креативне, истраживачког типа
и развијају радозналост са елементима критичког и логичког мишљења. Садржај програма
није строго дефинисан, већ ученици сами трагају. Садржаје и активности овог предмета,
наставник заједно са ученицима може да реализује и ван учионице у непосредној околини.
Улога наставника је да уз примену различитих метода рада, подстиче и усмерава интересовање
и креативност ученика у покушају да самостално објасне узрок и последице човековог дејства
на природу. Наставник има слободу да реализацију наставних садржаја не везује за часовни
систем па час (временски) може да буде у функцији програмских садржаја, а садржаји у
функцији места извођења наставе изборног предмета - Чувари природe

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Број часова
Ред. број

1

Наставна тема

ЖИВОТНА СРЕДИНА

ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И
ПРОМЕНЕ У ЖИВОТНОЈ
СРЕДИНИ
ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ
3
СРЕДИНЕ
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
4
СРЕДИНЕ
Укупно часова
2

Обрада

Утврђивање

Провера

Укупно

4

1

1

6

1

6

4

1

7

2

1

10

10

2

2

14

25

6

5

36
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ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 3
ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА за ТРЕЋИ разред основне школе
годишњи фонд часова: 36
Циљеви и задаци :








Развијање моторички способности коришћењем материјала, прибора, алата, уређаја и
рачунара;
развијање креативности, логичког мишњеља и способности комбиновања;
развијање конструкторских вештина;
упознавање и употреба образовних програма;
упознавање једноставног програма за цртање и одговрајућег "алата"
развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата и рачунара у игри и
свакодневном животу;
развијање способности решавања једноставних задатака уз помоћ рачунара.

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
Школска година: 2017/2018.
Разред (одељење): 4/4
Предметни наставник: Александра Горановић
Годишњи број часова: 36
ТЕМА
– редни број теме

1. ТРАДИЦИОНАЛНИ
ОБЛИЦИ ТРАНСПОРТА И
ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
– Остварити директно увођење ученика у
активности ревитализације традиције кроз непосредно
упознавање материјалне и духовне традицијске
културе свог народа у ужем и ширем
окружењу.
– Стицање елементарних знања о традиционалним облицима транспорта и транспортним
средствима и њиховом значају за живот људи
на селу и у граду.

83

БРОЈ
ЧАСОВА

14

– Упознавање са дечјим фолклором.
2. НАРОДНИ МУЗИЧКИ
ИНСТРУМЕНТИ

– Упознавање различитих народних музичких инструмената и њихове улоге у традицијској
култури.

15

– Усвајање елементарних знања о настанку хлеба,
врстама, обичајима и обредима везаним за хлеб.
3. НОСИОЦИ НАРОДНЕ
ТРАДИЦИЈЕ

7
– Упознавање са носиоцима народне традиције
(усменим, писаним и материјалним).
– Схватање важности чувања и неговања народне
традиције.

6. СТАРИЈИ РАЗРЕДИ V-VIII

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА КОЈИ ЋЕ РАДИТИ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ
Наставник

Предмет

Наставник

Tатјана Бањеглав
Весна Петровић-Зечевић

Српски језик

Емина Милојевић

Предмет

Музичка култура
хор и оркестар
Јулијана Миленковић
Александра Медић
Сања Николић

Математика

Александар Илић
Физичко
Кристина ПавловићРајковић

Ирена Грбић

Енглески језик

васпитање

Александар Илић
Кристина ПавловићРајковић

Сандра Кнежевић

Немачки језик

Радиславка
Лакићевић-Копања
Станика Брашњевић
Дејан Радоњић
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Техника и
технологија

Јелка Вујић
Душица Веђић

Грађанско

Биологија
васпитање
Радмила Јагличић
Александра Јелић

Стеван Роксандић

Историја

Ивана Франовић

Географија

Стеван Роксандић

Верска настава

j Чувари природе

Цртање, сликање,
вајање

Ликовна
Наталија Вакањац

култура

Наталија Вакањац
Сандра Милојевић

Информатика и
рачунарство

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА КОЈИ ЋЕ РАДИТИ У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ
Наставник

Предмет

Наставник

Предмет

Емина
Милојевић

Музичка култура

Биљана Пуповић
Tатјана Бањеглав

Српски језик

Јована Кастратовић
Весна Петровић
Зечевић

Хор и оркестар
Огњен Нинчић

Александар
Илић

Математика

Кристина
ПавловићРајковић
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Физичко

васпитање

Драгана Тијанић-Борић Енглески језик
Александар
Илић
Кристина
ПавловићРајковић

Изабрани спорт

Милан
Ђурашиновић
Радмила Свитлица
Немачки језик

Радиславка
ЛакићевићКопања

Техничко и

Станика
информатичко
Брашњевић
Дејан Радоњић образовање
Весна Сретић
Јелка Вујић

Грађанско
Биологија
Душица Веђић

васпитање

Историја

Ивана Франовић

Верска настава

Географија

Емина Милојевић

Владан Миљковић
Александра Јелић

Јован Драгићевић
Стеван Роксандић

Наталија Вакањац

Саша Шуњеварић

Физика

Сандра Милојевић

Информатика

Ликовна култура
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СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА КОЈИ ЋЕ РАДИТИ У СЕДМОМ РАЗРЕДУ
Наставник

Предмет

Наставник

Љубица Стојановић

Српски језик

Александар Илић

Предмет

Физичко

Биљана Пуповић
Јована Кастратовић

Кристина Павловићваспитање
Рајковић

Александра Медић
Сања Николић

Математика
Сандра Милојевић
Информатика

Драгана Тијанић-Борић Енглески језик

Радиславка
Лакићевић-Копања

Драгана Миленковић

Техничко и

информатичко
Станика Брашњевић
Дејан Радоњић
образовање
Радмила Свитлица
Сандра Кнежевић

Немачки језик

Грађанско
Душица Веђић

васпитање

Александар Илић
Кристина ПавловићРајковић
Милан
Ђурашиновић
Весна Сретић

Биологија

Изабраниспорт
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Владан Миљковић
Историја

Ивана Франовић

Верска настава

Саша Шуњеварић

Физика

Јован Драгићевић
Географија

Наталија Вакањац

Ликовна култура

Емина Милојевић

Музичка култура

Вера Љубисављевић Хемија

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА КОЈИ ЋЕ РАДИТИ У ОСМОМ РАЗРЕДУ
Наставник

Предмет

Наставник

Српски језик

Александар Илић

Предмет

Физичко

Љубица Стојановић
Кристина Павловић-

Јована Кастратовић

Рајковић

васпитање

Огњен Нинчић
Сања Николић

Математика

Сандра Милојевић

Александра Медић

Информатика

Енглески језик

Радиславка
Лакићевић-Копања

Драгана Миленковић

Техничко и

информатичко

Драгана ТијанићБорић

Станика Брашњевић
Дејан Радоњић
образовање
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Сандра Кнежевић

Немачки језик

Грађанско

Радмила Свитлица

Душица Веђић

васпитање

Александар Илић
Кристина Павловић-

Рајковић
Милан
Ђурашиновић

Јелка Вујић

Биологија

Изабрани спорт

Владан Миљковић
Историја

Јован Драгићевић

Ивана Франовић

Верска настава

Саша Шуњеварић

Физика

Географија

Ликовна култура
Наталија Вакањац

Емина Милојевић

Вера Љубисављевић Хемија

Музичка култура
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ДОПУНСКA НАСТАВА

предмет
разред

Српски језик
5.

р.бр.

Теме

Број часова
за тему

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Изражајно
читање
1.
Врсте речи (променљиве и непроменљиве)
Служба речи
Именске речи и промена по падежима
Глаголи
Књижевни родови и врсте
Писање речце не
Препричавање
Укупан број часова на годишњем нивоу

2
3
1
6
3
1
1
1
18

предмет
разред

Српски језик
6.

р.бр.

Теме

Број часова
за тему

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Творба
речи
1.
Гласови-подела гласова
Гласовне промене
Именске речи
Придевске заменице
Глаголски облици
Стилске фигуре
Комуникативна и предикатска реченица
Акценат
Укупан број часова на годишњем нивоу

4
2
6
5
4
8
2
4
1
36

90

предмет

СРПСКИ ЈЕЗИК - допунска

разред

VII

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Разговор о садржајима и начину рада; евидентирање ученика
Врсте речи – именске речи
Промена именских речи - падежи
Промена именских речи - падежи
Глаголи
Глаголи
Непроменљиве речи
Развој српског језика
Синтагма, именичка синтагма
Главни и зависни реченични чланови и напоредни односи међу
реченичним члановима
Главни и зависни реченични чланови и напоредни односи међу
реченичним члановима
Главни и зависни реченични чланови и напоредни односи међу
реченичним члановима
Правопис
Комуникативна и предикатска реченица
Правопис
Обнављање и систематизација градива из граматике у 7. разреду
Обнављање и систематизација градива из граматике у 7. разреду
Завршни час-сумирање резултата рада додатне неставе.
Укупан број часова на годишњем нивоу

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

предмет

СРПСКИ ЈЕЗИК

разред

VIII

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Развој српског књижевног језика; Вукова реформа
Творба речи
Акценти
Гласовне промене
Синтаксичка анализа реченице
Зависне реченице
Врсте речи
Књижевни родови и врсте
Укупан број часова на годишњем нивоу

91

Број часова
за тему
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

Број часова
за тему
5
4
1
2
5
5
9
4
35

предмет

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

разред

ПЕТИ

наставник
р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introduction
Мy life
Animals
Entertainment
Holidays
Food
Free time
My world
Припрема за писане провере знања
Укупан број часова на годишњем нивоу
предмет

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

разред

ШЕСТИ

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Теме
My life
The future
Times and places
London
Experiences
Problems
Prep tests
Укупан број часова на годишњем нивоу
предмет

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

разред

СЕДМИ

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Теме
Past and present
Fame and fortune
Health and safety
Heroes
Our environment
Relationships
Prep tests
Укупан број часова на годишњем нивоу
92

Број часова
за тему
2
4
4
4
4
4
4
4
6
36

Број часова
за тему
5
5
5
5
4
4
8
36

Број часова
за тему
5
5
5
4
5
4
8
36

предмет

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

разред

8.разред

р.бр.

Теме

1.
2.

Problems
( Present Simple;Past Continuous;Vocabulary)
Life in the Future
(Future Simple;Prepositions)
Risks and Dangers
(Conditionals;Plural of
nouns;Pronouns;Vocabulary)
Media
(Asking questions;Phrasal verbs)
Civil rights
(Indirect speech;Vocabulary)
Shopping and Selling (Passive voice;Vocabulary)
Укупан број часова на годишњем нивоу

3.
4.
5.
6.

Број часова
за тему
3
3
3
3
3
3
18

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
5.РАЗРЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kennenlernen
Meine Klasse
Tiere
Mein Schultag
Hobbys
Meine Familie
Was kostet das

3
3
3
3
3
3
4
24

6.РАЗРЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wie wars in den Ferien?
Meine Plane
Freundschaft
Bilder und Tone
Zusammen leben
Das gefallt mir
Mehr uber mich

3
3
4
3
3
3
3
24

93

7.РАЗРЕД
1.
2.
3.
4.
5.

Sport
Unsere Feste
Berlin
Umwelt
Reisen

4
3
5
2
4

8.РАЗРЕД (18 часова)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wie wars in den Ferien?
Meine Plane
Freundschaft
Bilder und Tone
Zusammen leben
Das gefallt mir
Mehr uber mich

3
3
4
3
3
3
3
24

МАТЕМАТИКА
5.РАЗРЕД
Ред. број
наставне теме

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Скупови
Основни геометријски објекти
Дељивост бројева
Угао
Разломци 1. и 2. део
Осна симетрија
Разломци 3.део
Укупно

94

Број часова по
теми

4
3
4
5
12
4
4
36

предмет
разред

Математика
Шести

р.бр.

Број часова
за тему

Теме

8

2.

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ
РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ

3.

ТРОУГАО

8

4.

ЧЕТВОРОУГАО

5

5.

ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА И ТРОУГЛА
Укупан број часова на годишњем нивоу

6

1.

9

36

7.РАЗРЕД
Ред. број
наставне
теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Реални бројеви
Питагорина теорема
Цели и рационални алгебарски изрази 1. део
Многоугао
Цели и рационални алгебарски изрази 2. део – Полиноми
Зависне величине и њихово графичко представљање
Цели и рационални алгебарски изрази 3. Део
Круг
Сличност
Укупно

предмет
разред

Број часова
по теми
4
5
2
4
5
5
5
4
2
36

Математика
Осми

р.бр.

Број часова
за тему

Теме

1.

СЛИЧНОСТ ТРОУГЛОВА

2

2.

ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН

3

3.
4.

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ С ЈЕДНОМ
НЕПОЗНАТОМ
ПРИЗМА

5
3
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5.

ПИРАМИДА

5

6.

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА

3

7.

ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ СТАТИСТИЧКИХ
ПОДАТАКА

2

8.

СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ

4

9.

ВАЉАК

2

10.

КУПА

3

11.

ЛОПТА

2
Укупан број часова на годишњем нивоу

34

ФИЗИКА
предмет

Физика

разред

VI

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Теме
Механичко кретање
Сила
Мерење
Маса и густина
Притисак
Укупан број часова на годишњем нивоу

предмет

Физика

разред

VII

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.
5.

Сила и кретање
Кретање тела под дејством силе теже;силе трења
Равнотежа тела
Механички рад и енергија.Снага
Топлотне појаве
Укупан број часова на годишњем нивоу

96

Број часова
за тему
3
2
3
2
2
12

Број часова
за тему
4
2
3
2
1
12

предмет

Физика

разред

VIII

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Теме
Осцилаторно и таласно кретање
Светлосне појаве
Електрично поље
Електрична струја
Магнетно поље
Елементи атомске и нуклеарне физике
Укупан број часова на годишњем нивоу

Број часова
за тему
2
2
2
4
1
1
12

ИСТОРИЈA
предмет

Историја

разред

V

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Теме
Увод у историју
Праисторија
Стари исток
Стара Грчка и хеленизам
Стари Рим
Укупан број часова на годишњем нивоу

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

предмет

Историја

разред

VI
Теме

УВОД
ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
СРБИ И ЊИХОВО ОКРЖЕЊЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
СРПСКИ НАРОД И ЊЕГОВИ СУСЕДИ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ
ВЕКУ
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА
ОСМАНЛИЈСКИХ ОСВАЈАЊА
Укупан број часова на годишњем нивоу

97

Број часова
за тему
6
2
4
12
12
36

Број часова
за тему
1
2
4
2
2
1
12

предмет

Историја

разред

VII

р.бр.

Теме

6.
7.
8.
9.

Успон Европе
Српски народ под страном влашћу од 16. до краја 18. века
Доба револуција
Нововековне српске државе Србија и Црна Гора
Српски народ под страном влашћу од краја 18.века до седамдесетих
година 19. Века
Укупан број часова на годишњем нивоу

10.

предмет

Историја

разред

VIII

р.бр.

Теме

1. Свет у другој половини 19. и почетком 20. века
Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбуршком и Османском царству од
2.
Берлинског конгреса до Првог светског рата
3. Савремено доба – Први светски рат и револуције у Русији и Европи
4. Србија и Црна Гора у Првом светском рату
5. Свет између Првог и Другог светског рата
6. Југословенска краљевина
7. Други светски рат – тотални рат
8. Југославија у Другом светском рату
9. Свет после Другог светског рата
Укупан број часова на годишњем нивоу

Број часова
за тему
2
2
3
4
1
12

Број часова
за тему
1
1
2
2
1
2
1
1
1
12

ГЕОГРАФИЈА
предмет
разред
р.бр.
1.
2.
3.
4.

Географија
Пети
Теме

Увод
Васиона и Земља
Географска карта
Планета Земља
Укупан број часова на годишњем нивоу
98

Број часова
за тему
1
3
5
9
18

предмет

Географија

разред

Шести

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.

Планета Земља
Становништво и насеља на Земљи
Географска средина и људске делатности
Регионална географија
Укупан број часова на годишњем нивоу

Број часова
за тему
5
2
2
9
18

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

предмет
разред

Географија
7. разред

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Број часова
за тему
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Теме
Азија
Азија
Азија
Африка
Африка
Африка
Северна Америка
Северна Америка
Северна Америка
Средња Америка
Средња Америка
Јужна Америка
Јужна Америка
Аустралија
Аустралија
Арктик
Арктик
Антартик
Укупан број часова на годишњем нивоу
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18

предмет
разред
р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Географија
8. разред
Теме

Како да учимо географију
Географски положај, границе и величина Републике Србије.
Географски положај, границе и величина Републике Србије.
Клима Србије: климатске области и типови климе
Клима Србије: климатске области и типови климе
Језера и термоминералне воде
Језера и термоминералне воде
Заштита природе у Србији
Структуре становништва у Србији
Насеља у Србији - одлике и значај
Насеља у Србији (генеза, подела и значај)
Основне одлике и подела привреде у Србији
Основне одлике и подела привреде у Србији
Основне одлике и подела привреде у Србији
Трговина и туризам Србије
Становништво, насеља, привреда и перспективе развоја
Срби у суседним државама
Срби у суседним државама
Укупан број часова на годишњем нивоу

Број часова
за тему
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

БИОЛОГИЈА
предмет

БИОЛОГИЈА

разред

ПЕТИ

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Број часова
за тему
1
2
1
2
2
2
2

Теме
Особине живих бића
Ћелија грађа ( биљна и животињска )
Бактерије и Вируси
Грађа биљака
Животни процеси код биљака
Разноврсност биљака
Царство гљива
Укупан број часова на годишњем
нивоу
100

12

предмет
разред

Биологија
VI

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Теме
Праживотиње: амебе, бичари, трепљари
Сунђери и дупљари
Пљоснати, ваљкасти и чланковити црви
Мекушци
Одлике зглавкара, ракови и пауколики зглавкари
Инсекти
Хордати-кичмењаци, одлике и разноврсност. Рибе
Водоземци, гмизавци
Птице, сисари
Основни појмови еволуције
Укупан број часова на годишњем нивоу

предмет

БИОЛОГИЈА

разред

СЕДМИ

р.бр.
1.
2.
3.
4.

Број часова
за тему
4
3
5
2
4
3
5
4
4
2
36

Број часова
за тему
1
1
8
2

Теме
Антропологија
Грађа човечијег тела
Системи органа
Репродуктивно здравље
Укупан број часова на годишњем
нивоу

предмет

БИОЛОГИЈА

разред

ОСМИ

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.
5.

Екологија и основни еколошки појмови
Угрожавање и заштита екосистема
Глобалне последице загађивања животне средине
Животна средина и одрживи развој
Еколошка култура
Укупан број часова на годишњем нивоу
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12

Број часова
за тему
3
1
5
2
1
12

предмет

Хемија

разред

Седми

р.бр.

Теме

5.
6.
7.
8.
9.

Хемија и њен значај
Основни хемијски појмови
Структура супстанце
Хомогене смеше- раствори
Хемијске реакције и израчунавања
Укупан број часова на годишњем нивоу
предмет

Хемија

разред

Oсми

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Теме
Неметали, оксиди неметала, киселине
Метали, оксиди метала, хидроксиди
Соли
Електролитичка дисоцијација хидроксида, киселина и соли
Угљоводоници
Органска једињења са кисеоником
Биолошки важна органска једињења
Хемија животне средине
Укупан број часова на годишњем нивоу

предмет

Техничко и информатичко образовање

Разред

V

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Број
часова за
тему
/
/
10
3
5
18

Теме
Увод
Графичке комуникације
Информатичке технологије
Од идеје до реализације
Материјали и технологије
Енергетика
Конструкторско моделовање
Саобраћај
Укупан број часова на годишњем нивоу
102

Број
часова
за тему
3
2
3
1
4
4
1
/
18

Број часова
за тему
1
2
4
2
3
1
3
2
18

предмет

Техничко и информатичко образовање

Разред

VII

р.бр.

Број часова
за тему

Теме

1

1.
Увод
Ортогонална
пројекција
2.
Просторно
приказивање
3.
Материјали
(машински погонски )
4.
Мерење
и контрола
5.
Спајање
металних делова
6.
Механизми
7.
Конструкторско
моделовање
8.
Укупан број часова на годишњем нивоу

2
4
2
3
1
3
2
18

предмет

Техничко и информатичко образовање

разред

VIII

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Увод
Информатичке технологије
Eлектротехнички материјали и инсталације
Електричне машине и уређаји
Дигитална електроника
Од идеје до реализације модули
Укупан број часова на годишњем нивоу
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Број часова
за тему
2
8
6
6
6
6
34

ДОДАТНА НАСТАВА

предмет
разред

Српски језик
5.

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Теме
Разговор о садржајима и начину рада; евидентирање ученика
Обнављање садржаја из граматике и правописа из 4. разреда
Падежи (значење и употреба)
Песнички мотиви и песничка слика
Тумачење сценског дела
Тумачење епског текста
Изражајно читање текста
Правопис, управни и неуправни говор
Стилске вежбе
Именске речи (промена по падежима)
Глаголски облици-лични и нелични
Непроменљиве врсте речи
Припрема за такмичења
Како се пише песма
Завршни час-сумирање резултата рада додатне неставе.
Укупан број часова на годишњем нивоу

предмет
разред
р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Број часова
за тему
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
18

Српски језик
6.
Теме

Разговор о садржајима и начину рада; евидентирање ученика
Творба речи-специфичности и недоумице
Гласовне промене
Синтаксичке и стилске вежбе
Говорна вежба: Аргументовано тврдим
Језичкостилска анализа одабраних поетских текстова
Разликовање именичких и придевских заменица
Правопис, неке језичке недоумице
Приказ прочитане књиге ван школског програма
Посета позоришту-разговор о позоришној представи

104

Број часова
за тему
1
2
4
2
2
2
2
2
2
2

11.
12.
13.
14.

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Глаголски облици-рад на одабраном књижевном тексту(замењивање
постојећих гл. облика другим)
Особености стиха и прозе
Припрема за такмичења
Завршни час-сумирање резултата рада додатне неставе.
Укупан број часова на годишњем нивоу

предмет

СРПСКИ ЈЕЗИК - додатна

разред

VII
Теме

Језичко-стилска средства
Језичко-стилска средства
Компаративна анализа одабраних
књижевих дела
Компаративна анализа одабраних
књижевих дела
Драматизација епског текста
Карактеризација јунака у књижевном делу
Анализа домаћег филма са акцентом на визуелне и акустичке ефекте
Правопис неке језичке недоумице
Припрема за школско такмичење
Припрема за школско такмичење
Припрема за школско такмичење
Припрема за општинско такмичење
Припрема за општинско такмичење
Припрема за градско такмичење
Припрема за републичко такмичење
Час креативног писања
Разумевање текста
Час у библиотеци
Укупан број часова на годишњем нивоу
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2
2
10
1
36

Број часова
за тему
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

предмет

СРПСКИ ЈЕЗИК

разред

VIII

р.бр.

Теме

1.

Развој српског књижевног језика; Вукова реформа
Особености језика књиженоуметничког текста. Одлике књижевног
језика. Народни језик и локални говор
Компаративна анализа одабраних
књижевих дела
Синтаксичка анализа реченице

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Акцентовање одабраног текста уз слушање звучног записа и
проверавање акцената у речнику
Припрема за школско такмичење
Припрема за општинско такмичење
Припрема за градско такмичење
Метричка анализа песме и језичкостилска средства
Правопис :неке језичке недоумице и њихово решавање
Укупан број часова на годишњем нивоу

предмет

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

разред

ПЕТИ

Број часова
за тему
4
4
4
4
2
4
4
4
2
3
35

наставник
р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Теме
Reading comprehension
Listening comprehension
Speaking practice
Writing exercises
Grammar
Songs and games
Acting
Припрема за такмичење
Укупан број часова на годишњем нивоу

106

Број часова
за тему
4
4
4
4
4
4
4
8
36

предмет

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

разред

шести

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Теме
My life
The future
Times and places
London
Experiences
Problems
Припрема за такмичење
Укупан број часова на годишњем нивоу

предмет

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

разред

СЕДМИ

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Теме
Past and present
Fame and fortune
Health and safety
Heroes
Our environment
Relationships
Припрема за такмичење
Укупан број часова на годишњем нивоу

предмет

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

разред

8. разред

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Број часова
за тему
5
5
5
5
5
5
6
36

Број часова
за тему

Теме
Back to school
)
Problems
Place and Time
future)
Такмичење
Environment
formation)

Број часова
за тему
5
5
5
5
5
5
6
36

( Present tense;State verbs;Questions;Pronouns
(Past tenses;Articles;Make;Have got;Have)
(Future tenses; Going to;Present continuous for

3
4
5
4

(First,second and third conditional;Word

107

7

6.
7.
8.

Civil rights
(Indirect speechorders,requests,statements,questions)
Environmental studies
(Passive
voice;Gerund;Modals)
Анализа тестова у оквиру припрема за такмичење

10
5
16

Укупан број часова на годишњем нивоу

54

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
7.РАЗРЕД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wie wars in den Ferien?
Meine Plane
Freundschaft
Bilder und Tone
Zusammen leben
Das gefallt mir
Mehr uber mich

3
8
4
6
4
6
5
24

8.РАЗРЕД (18 часова)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fitness und Sport
Austausch
Unsere Feste
Berliner Luft
Welt und Umwelt
Reisen am Rhein
Abschiedsparty

3
3
4
2
3
1
2

108

МАТЕМАТИКА
5.РАЗРЕД
Ред. број
наставне
теме

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Скупови
Задаци са математичких такмичења
Дељивост бројева
Дијаграми - примена
Разломци
Изометријске трансформације
Права и кружница
Логички задаци

Број
часова
по теми

4
5
2
3
6
5
3
8

Укупно

36

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Број
часова
по теми

6.РАЗРЕД
Ред. број
наставне
теме

1.

Задаци логичко-комбинаторне природе

3

2.

Цели бројеви

6

3.

Троугао

6

4.

Математичка такмичења

4

5.

Четвороугао

3

6.

Конструкција при ограничењима

4

7.

Рационални бројеви

6

8.

Површине равних фигура

4
Укупно

109

36

7.РАЗРЕД
Ред. број
наставне
теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Број
часова
по теми

Реални бројеви
Питагорина теорема
Дељивост
Многоуглови
Математичка такмичења
Елементи комбинаторике
Зависне величине и њихово графичко представљање
Полиноми
Круг
Сличност

4
4
2
3
4
4
3
5
4
3

Укупно

редмет

Математика

разред

Осми

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Полиноми, растављање на чиниоце – сложени задаци
Једначине са апсолутним вредностима
Докази у математици
Примена процената
Задаци са претходних такмичења
Призма P и V – сложени задаци
Пирамида P и V – сложени задаци
Декартов правоугли координантни систем
Функција, цртање и читање графика
Одабрани задаци (ранија такмичења, логички,математички лист)
Ваљак – купа – сложена тела – одабрани задаци
Решавање проблема једначином са једном непознатом и системом
једначина
Укупан број часова на годишњем нивоу

12.

110

36

Број часова
за тему
3
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
5
34

ФИЗИКА
предмет

Физика

разред

VI

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Теме
Механичко кретање
Сила
Мерење
Маса и густина
Притисак
Укупан број часова на годишњем нивоу

предмет

Физика

разред

VII

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.
5.

Сила и кретање
Кретање тела под дејством силе теже;силе трења
Равнотежа тела
Механички рад и енергија.Снага
Топлотне појаве
Укупан број часова на годишњем нивоу

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

предмет

Физика

разред

VIII
Теме

Осцилаторно и таласно кретање
Светлосне појаве
Електрично поље
Електрична струја
Магнетно поље
Елементи атомске и нуклеарне физике
Укупан број часова на годишњем нивоу
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Број часова
за тему
4
2
2
3
1
12

Број часова
за тему
4
2
3
2
1
12

Број часова
за тему
2
2
2
4
1
1
12

предмет

Историја

разред

VI

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Теме
УВОД
ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
СРБИ И ЊИХОВО ОКРЖЕЊЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
СРПСКИ НАРОД И ЊЕГОВИ СУСЕДИ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ
ВЕКУ
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА
ОСМАНЛИЈСКИХ ОСВАЈАЊА
Укупан број часова на годишњем нивоу
предмет

Историја

разред

VII

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.

Успон Европе
Српски народ под страном влашћу од 16. до краја 18. века
Доба револуција
Нововековне српске државе Србија и Црна Гора
Српски народ под страном влашћу од краја 18.века до седамдесетих
година 19. Века
Укупан број часова на годишњем нивоу

5.

р.бр.

предмет

Историја

разред

VIII
Теме

1. Свет у другој половини 19. и почетком 20. века
Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбуршком и Османском царству од
2.
Берлинског конгреса до Првог светског рата
3. Савремено доба – Први светски рат и револуције у Русији и Европи
4. Србија и Црна Гора у Првом светском рату
5. Свет између Првог и Другог светског рата
6. Југословенска краљевина
7. Други светски рат – тотални рат
8. Југославија у Другом светском рату
9. Свет после Другог светског рата
Укупан број часова на годишњем нивоу
112

Број часова
за тему
1
3
3
2
2
1
12

Број часова
за тему
2
2
3
4
1
12

Број часова
за тему
1
1
2
2
1
2
1
1
1
12

предмет
разред

Географија
Пети

р.бр.
1.
2.
3.
4.

Теме
Увод
Васиона и Земља
Географска карта
Планета Земља
Укупан број часова на годишњем нивоу
предмет
разред

Географија
Шести

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.

Планета Земља
Становништво и насеља на Земљи
Географска средина и људске делатности
Регионална географија
Укупан број часова на годишњем нивоу

предмет
разред

Број часова
за тему
1
3
5
9
18

Број часова
за тему
5
2
2
9
18

Географија
7. разред

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Значај Суецког канала за светски поморски саобраћај
Освајање Хималаја
Тибет – висораван на крову света
Индонезија, земља архипелаг
Сахара, највећа пустиња света
Египат – дар Нила
Јужноафричка Републикa
Јелоустонски национални парк
Колумбова путовања
У прашумама Амазона и Оринока
Куба
Аргентина
На далеким острвима Меланезије
Велике експедиције на Антарктику
Политички и економски значај поларних области

Укупан број часова на годишњем нивоу

Број часова
за тему
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
18
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предмет
разред

Географија
8. разред

Број часова
за тему
Како да учимо географију
1
Географски положај, границе и величина Републике Србије.
1
Панонска низија
1
Карпато-Балканиди (положај, подела, одлике и значај)
1
Клима Србије: климатске области и типови климе
1
Реке јадранског и егејског слива ( основне одлике и економски значај) 1
Језера и термоминералне воде
1
Заштита природе у Србији
1
Структуре становништва у Србији
1
Насеља у Србији - одлике и значај
1
Насеља у Србији (генеза, подела и значај)
1
Основне одлике и подела привреде у Србији
1
Индустрија Србије: основне одлике подела и значај
1
Рударство и Енергетика Србије - одлике и привредни значај
1
Трговина и туризам Србије
1
Становништво, насеља, привреда и перспективе развоја
1
Срби у суседним државама
1
Значај интеграцијских процеса у Европи и савременом свету
1

р.бр. Теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Укупан број часова на годишњем нивоу

предмет

БИОЛОГИЈА

разред

ПЕТИ

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

18

Теме
Ћелија (биљна и животињска ) Микроскопирање
Бактерије и вируси
Царство биљака
Животни процеси код биљака
Разноврсност биљака
Заштита и значај биљака
Укупан број часова на годишњем
нивоу
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Број часова
за тему
1
1
2
2
3
3
12

предмет
разред

Биологија
VI

р.бр.

Теме

1.

Израда препарата и микроскопирање праживотиња
Микроскопирање трајних препарата ткива (покровна, мишићна,
везивна, нервна)
Настанак развој и разноврсност животиња
Црви
Израда електронских збирака инсеката
Систематизација бескичмењака
Припрема за такмичења и анализа такмичења
Систематизација кичмењака
Укупан број часова на годишњем нивоу

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

предмет

БИОЛОГИЈА

разред

СЕДМИ

р.бр.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

3
3
4
3
3
10
7
36

Број часова
за тему
1
2
6
3

Теме
Порекло и развој људске врсте
Грађа човечијег тела
Системи органа
Репродуктивно здравље
Укупан број часова на годишњем нивоу

р.бр.

Број часова
за тему
3

предмет

БИОЛОГИЈА

разред

ОСМИ
Теме

Екологија и животна средина
Угрожавање и заштита
Глобалне последице загађивања животне средине екосистема
Животна средина и одрживи развој
Животна средина здравље и култура живљења
Укупан број часова на годишњем нивоу
115

12

Број часова
за тему
2
2
3
3
2
12

Предмет

Хемија
Број часова за тему

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.
5.

Хемија и њен значај
Основни хемијски појмови
Структура супстанце
Хомогене смеше- раствори
Хемијске реакције и израчунавања
Укупан број часова на годишњем нивоу

предмет
р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

/
1
7
3
7
18

Хемија
Број часова
за тему
4
3
3
3
2
2
1
/

Теме
Неметали, оксиди неметала, киселине
Метали, оксиди метала, хидроксиди
Соли
Електролитичка дисоцијација хидроксида, киселина и соли
Угљоводоници
Органска једињења са кисеоником
Биолошки важна органска једињења
Хемија животне средине
Укупан број часова на годишњем нивоу

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

предмет

Ликовна култура

разред

5, 6, 7, 8
Теме

Арабеска
Линија
Пропорције
Текстура
Знак
Светлост
Доминанта
Боја
Конкурси
Фантастично сликарство
Облик
Орнамент
Класификација радова
Укупан број часова на годишњем нивоу
116

18

Број часова за тему
2
2
4
2
2
3
2
4
4
2
2
3
4
36

предмет

Хор и оркестар

разред

V, VIII
р.бр.
Теме
1. Извођење музике певањем
2. Извођење музике свирањем
3. Музичко стваралаштво

Број часова за тему
15
15
6

Укупан број часова на годишњем нивоу

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

предмет

Техничко и информатичко образовање

разред

V
Теме

Број часова за тему
1
2
4
2
3
1
3
2

Увод
Графичке комуникације
Информатичке технологије
Од идеје до реализације
Материјали и технологије
Енергетика
Конструкторско моделовање
Саобраћај
Укупан број часова на годишњем нивоу

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

36

18

предмет

Техничко и информатичко образовање

разред

VI
Теме

Увод
Техничко цртање у грађевинарству
Информатичке технологије
Граћевински материјали
Енергетика
Техничка средства у граћевинарству
Саобраћјни системи
Култура становања
Конструкторско моделовање
Техничка средства у пољопривреди
Укупан број часова на годишњем нивоу
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Број часова за тему
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
18

предмет

Техничко и информатичко образовање

Разред

VII
Број часова
за тему

р.бр.

Теме

1.

Увод
Котирање уношење мера
Цртање употребом рачунара
Израда презентација
Интерфејс
Управљање моделима помоћу рачунара
Роботика
Вежба по избору - роботска рука
Укупан број часова на годишњем нивоу

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2
4
2
3
1
3
2
18

предмет

Техничко и информатичко образовање

разред

VIII

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Увод
Информатичке технологије
Eлектротехнички материјали и инсталације
Електричне машине и уређаји
Дигитална електроника
Од идеје до реализације модули
Укупан број часова на годишњем нивоу

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

предмет

Веронаука

разред

VII,VIII
Теме

Политеизам и монотеизам
Свет Библије- Откровење
Старозаветне личности и догађаји
Старозаветни догађаји као припрема за Христа и Цркву
Давидови псалми у богослужењу
Старозаветна иконографија
Укупан број часова на годишњем нивоу
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Број часова
за тему
1
4
3
3
3
4
18

Број часова за тему
6
5
8
5
9
3
36

СЕКЦИЈЕ
Назив секције
Презиме и име наставника
Разред
р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.
3.
4.
5.

Број часова
за тему

Стваралачки покушаји чланова литерарне секције;правилан изговор
гласова,вежбе интонације
Анализа књижевних дела са истим мотивом; изражајно читање

8
4

Писање по плану; израз лица, гесикулација
Стваралачки покушаји чланова литерарне секције(Свети Сава);трема
Описивање личности,екстеријера и ентеријера;емоције

4
4
5

Писање бајке;избор књижевног дела за наступ

4

Стваралачки покушаји чланова литерарне секције( Дан
школе);увежбавање садржаја за наступ за Дан школе
Укупан број часова на годишњем нивоу

Презиме и име
наставника
Разред
Ред.број
1.

4.
5.
6.
7.
8.
1.

V,VI,VII,VIII
Теме

Назив секције

2.
3.

ЛИТЕРАРНО-РЕЦИТАТОРСКА
Татјана Бањеглав

7
36

Новинарска секција
Весна Петровић Зечевић
V,VI,VII,VIII
Наставне теме
Организовање секције( пријем и одабир чланова,
доношење плана рада, договор о начину рада)
Осмишљавање концепције листа
Анкета међу ученицима школе: Најзанимљивије
рубрике
Утврђивање концепције листа
Вест
Посета Сајму књига
Коректура
Извештај
Информатичко образовање-сарадња са новинарском
секцијом
Анализа прилога за нови број
Новинарски задатак и анализа
Израда илустрација у часопису
Интервју и анализа
119

број часова
2
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2

Репортажа и анализа
Анкета о актуелним догађајима и шире
Одлазак у позориште
Анализа и одабир радова за школски лист
Боје у новинарству
Маркетинг-анализа конкретних планова
маркетиншке групе
12.
Интернет и његова примена у новинарству
13.
Промоција новог броја часописа
14.
Представљање страног и научног часописа
15.
Анкета-читаност нашег листа
16.
Анализа новог броја часописа
17.
Анализа рада секције
Укупно на годишњем нивоу
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1
1
2
1
1
1
36

Интернет страница школе

Назив секције
Презиме и
име
наставника
Разред
Редни број

2
1
1
3
1
1

Биљана Пуповић
VII
Тема

Организовање секције (доношење плана, договор о начину
рада)
2.
Праћење и обележавање битних датума у животу школе,
култури и историји
3.
Одабир и анализа литерарних радова
4.
Писање најава и извештаја
5.
Сарадња и корелација са другим секцијама (представљање
њиховог рада и радова)
6.
Праћење посећености интернет странице и комуникација са
пратиоцима
7.
Презентација часописа „Синђа“
8.
Текући догађаји у школском и ваншколском животу (у
зависности од интересовања ученика)
9.
Анализа рада секције
Укупан број часова на годишњем нивоу
1.

120

Број
часова
2
6
4
6
4
6
2
4
2
36

Назив секције

ЕКО – СЕКЦИЈА

Презиме и име наставника

Вујић Јелка

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Скупљање старе хартије
Хигијена (предавање у нижим разредима)
Сакупљање чепова
Изложба птица
Месец посвећен у борби против СИДЕ
Засади Новогодишњу јелу
Сређивање атријума
Сат за Планету
Буди хуман помози другоме
Направи неко наставно средство за биолошки кабинет
Укупан број часова на годишњем нивоу

Назив секције

Ликовна уметност

Разред

5, 6, 7, 8

Презиме и име наставника

Наталија Вакањац

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Цртање животиња
Декорисање прозора
Слободно компоновање
Посебне ликовне технике
Конкурси
Познате светске грађевине
Орнамент
Рукотворине од папира
Формирање групе и класификација радова
Укупан број часова на годишњем нивоу

121

Број часова
за тему
2
2
2
4
8
2
2
4
6
4
36

Број часова
за тему
10
4
2
6
4
2
5
1
2
36

Назив секције
разред

Хор и оркестар
V, VI, VII, VIII

Презиме и име наставника
р.бр.
1.
2.
3.
4.

Емина Милојевић
Број часова
за тему
40
20
8
4

Теме
Извођење музике певањем
Извођење музике свирањем
Музичко стваралаштво
Слушање музике
Укупан број часова на годишњем нивоу

Назив секције

Саобраћајна

Презиме и име наставника

Брашњевић Станика

Разред

5,6,7,8

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.
5.

Поједини изрази и њихова значења
Правила саобраћаја
Саобраћајни знакови
Редослед пролазака кроз раскрсницу
Вожња вжбицикла на полигону
Укупан број часова на годишњем нивоу

Назив секције

Роботика

Презиме и име наставника

Лакићевић Копања Радиславка

Разред

5,6

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Упознавање са програмом рада секције и* FIRST LEGO* лиге
Процес Пројекта
Игра са роботом
Правила Игре са роботом
Мисије Игре са роботом
Резиме дизајна робота
Припреме за такмичење
Сумирање резултата такмичења и рада секције
Укупан број часова на годишњем нивоу
122

72

Број часова
за тему
4
14
4
4
10
36

Број часова
за тему
1
3
4
1
3
2
3
1
18

Назив секције

Ауто-моделарство

Презиме и име наставника

Лакићевић Копања Радиславка

Разред

6,7

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.

Упознавање са програмом рада секције
Историјски развој аутомобилизма, делови аутомобила
Принципи функционисања неких механизама и система аутомобила
Елементи за пренос снаге и кретања, механизам за управљање
Електрични уређаји на аутомобилима, мотори са унутрашњим
сагоревањем
Модел аутомобила и његови делови – дефинисање задатка
Избор носеће конструкције, избор погона – енергетски претварачи
Израда техничког цртежа
Припрема материјала за израду модела, преношење мера на
материјал
Исецање делова, Обрада исечених делова
Склапање модела, Балансирање модела
Припрема за такмичење
Практичан рад
Сумирање резултата такмичења
Сумирање рада секције
Укупан број часова на годишњем нивоу

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Назив секције

Авио-моделарство

Презиме и име наставника

Дејан Радоњић

Разред

5,6,7,8

1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
18

Број часова
за тему

р.бр.

Теме

1.

Увод
Клизач - израда трупа
Клизач - израда крила и репних површина
Лахор - израда трупа
Лахор - израда крила и репних површина
Цирус- израда трупа
Цирус-- израда крила и репних површина
Вежба - бацање модела
Укупан број часова на годишњем нивоу

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Број часова
за тему
1
1
1
1

123

1
3
3
4
6
8
9
2
36

ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА

Назив секције
Презиме и име
наставника

Сандра Милојевић

Разред

8

Редни број

Тема

Број часова

1.

Организовање секције (доношење плана, договор о
начину рада)

2

2.

Праћење и обележавање битних датума у животу школе,
култури и историји

6

3.

Одабир и анализа литерарних радова

4

4.

Писање најава и извештаја

6

5.

Сарадња и корелација са другим секцијама
(представљање њиховог рада и радова)

4

6.

Праћење посећености интернет странице и комуникација
са пратиоцима

6

7.

Презентација часописа „Синђа“

2

8.

Текући догађаји у школском и ваншколском животу (у
зависности од интересовања ученика)

2

9.

Анализа рада секције

2

Укупан број часова на годишњем нивоу

34

Назив секције

Стони тенис

Презиме и име наставника

Ђурашиновић Милан

Разред

8

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Уводни час
Договор о правилима понашања
Правила игре
форхенд
бекхенд
сервис
Игра са применом правила
Укупан број часова на годишњем нивоу
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Број часова
за тему
1
1
1
6
6
16
5
36

Православна секција

Назив секције
Презиме и име наставника

Ивана Франовић

Разред

5,6

р.бр.

Теме

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Увод у технику ручних радова
Вез у широј примени
Одабир прављења макета
Израда макета
Вез у слободној примени
Израда модела по жељи
Укупан број часова на годишњем нивоу

Број часова
за тему
3
7
2
7
10
7
36

ОБАВЕЗНЕ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА
Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање функционалне писмености из
области заштите животне средине, усвајање и примена концепта одрживог развоја и
остваривање образовања о квалитету живота.
Задаци наставе предмета чувари природе су да ученици: -развијају образовање за заштиту
животне средине:
-развијају вредности, ставове, вештине и понашање у складу са одрживим развојем; -развијају
здрав однос према себи и другима; -умеју да на основу стечених знања изаберу квалитетне и
здраве стилове живота
- примењују рационално коришћење природних ресурса; -препознају изворе загађивања и
уочавају последице
- стичу способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; -развијају
радозналост, активно учествовање и одговорност
- поседују развијену свест о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине,
природе и биодиверзитета
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ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
-да ученици развијају образовање о заштити животне средине; -да развијају вредности,
ставове, вештине и понашање у складу са одрживим развојем; -да развијају здрав однос према
себи и другима; - примењују рационално коришћење природних ресурса
- да препознају изворе загађења иуочавају последице; - да стичу способност за уочавање и
решавање проблема
- да развијају радозналост , активно учествовање и одговорност; - да поседују развијену свест
о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине и биодиверзитетa

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање функционалне писмености
из области заштите животне средине, усвајање и примена концепта одрживог развоја и
остваривање образовања о квалитету живота.
Задаци наставе предмета чувари природе су да ученици: развијају образовање за заштиту
животне средине; развијају вредности, ставове, вештине и понашање у складу са одрживим
развојем; развијају здрав однос према себи и другима; умеју да на основу стечених знања
изаберу квалитетне и здраве стилове живота; примењују рационално коришћење природних
ресурса; препознају изворе загађивања и уочавају последице; стичу способност за уочавање,
формулисање, анализирање и решавање проблема; развијају радозналост, активно
учествовање и одговорност.
предмет
разред
р.бр.

Чувари природе
Пети
Теме

I
Положај и улога човека у природи
II Природна богатства(ресурси) и одрживо коришћење
III Извори и последице загађивања животне средине
Биодиверзитет-биолошка разноврсност
IV
Укупан број часова на годишњем нивоу
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Број часова
за тему
7+8=15
4+4=8
5+3=8
3+2=5
36

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ
1. ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија
учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем
друштва и карактером предмета.
Задаци наставе ликовне културе:
-развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената
-стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите
тахнике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства
-развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација
-развијање моторичких способности ученика
-подстицање интересовања и стварања потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби
-стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости
и друштвене појаве
-развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и
савремене уметности
2. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
1. Развију ликовно-естетски сензибилитет ( осетљивост ) за спонтани ритам бојених мрља,
линија, текстуру, светлину, боју и чулну осетљивост и осећајност за визуелно споразумевање
и свет уобразиље .
2. Покажу интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости
света облика: светло-тамно, облик-боја, простор, композиција.
3. Посматрају и естетски доживљавају дела ликовних уметности
4. Развијају љубав према ликовном наслеђу.
5. Оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно-ликовних искустава у природнодруштвено-научна подручја и тако развију интересовање за оплемењивање и заштиту природе
и смисао за унапређивање културе живљења.
6. Развију способност за креативно и апстрактно мишљење.
7.Развију способности сарадње и самопоуздања у тимском раду.
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Цртање,сликање,вајање је највише у корелацији са предметом ликовна култура па је самим
тим у корелацији и са свим наставним обласима.
Р. бр.
наставне
теме

НАСТАВНЕ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

број
часова
по теми

стандарди

број часова за
остале
типове
обраду часова

6.

ЦРТАЊЕ

12

4

8

7.

СЛИКАЊЕ

12

6

6

8.

ВАЈАЊЕ

12

5

7

15

21

укупно: 36
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ГОДИШЊИ ПЛАН ЗА ХОР И ОРКЕСТАР
предмет
разред

Хор и оркестар
VI

р.бр.
1.
2.
3.
4.

Теме
Извођење музике певањем
Извођење музике свирањем
Музичко стваралаштво
Слушање музике
Укупан број часова на годишњем нивоу

Број часова
за тему
22
5
4
5
36

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – 6. разред
Разред: шести
Недељни фонд часова: 1
Годишњи фонд часова: 36
Планови рада реализују се у одељењима: VI1, VI2, VI3, VI4

Циљ и задади

Циљ образовно-васпитног рада изборног програма је да се ученици оспособе
за коришћење рачунара.

Задаци образовно-васпитног рада:
 упознавање основних појмова из информатике и рачунарства;
 развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и
раду;
 подстицање креативног рада на рачунару;
 оспособљавање за рад на рачунару.
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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.

Ред.
бр.

1.

Назив наставне
теме
РАД СА
ТЕКСТОМ

Понављање
Система- Евалуација,
Увод Обрада вежбање
тизација самоевалуац.
утврђивање
1

1

Укупно

4

4

2. ИНТЕРНЕТ

2

2

3. ГРАФИКА

5

4

4. АНИМАЦИЈА

1

2

ИЗБОРНИ
5. МОДУЛ –

4

3

1

1

9

16

15

3

2

36

10
4

1

10
3

ПРОГРАМИРАЊЕ
Свега
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Наставна тема: РАД СА ТЕКСТОМ
Садржај

Циљеви, задаци

(наставне
јединице)
- Табеле
- Убацивање
збира и
сортирање.
- Мени табела
- Својства
табеле
- Подешавање
елемената у
табели
- Оквири и
сенчење
- Подножје и
заглавље
- Форматирање
стране и
штампање
- Рад са
табелама

(исходи)

Активности, методе

- Ученик зна да - Упознати ученике са радом
креира табелу са табелама.

Средства

Уџбеник

Евалуација,
самоевалуац.
Посматрање

Рачунарски Праћење
- Ученик
- Кроз примере и једноставне систем
ангажовања
разуме
вежбе
ученика
појмове ред и - Обрадити појмове редова и Штампач
колона
Задовољство
колона, табеле, креирање
- Ученик зна
табеле, појам ћелије, уметање МS Office ученика на
шта је ћелија
редова и колона, брисање
часу
редова
и
колона,
спајање
и
- Ученик уме да
дељење ћелија.
унесе текст у
табелу,уме да - Упознати ученике са
форматира
кретанјем по табели, уносом
текст унутар
текста у табелу,
ћелије
формарирањем текста унутар
- Ученик уме да ћелије, копирањем и
премештањем текста.
копира и
премешта
текст
-

-

-

- Објаснити ученицима
постављање пазличитих
Ученик уме да врста оквира и сенчења
постави оквир ћелија табеле, као и
аутоматско форматирање
Ученик уме да табела.
уметне табелу
- Објаснити ученицима
у страну са
комплексније вежбе са
текстом и
табелама и објаснити
сликама
уметање табела у стране са
Ученик уме да текстом и сликама.
уметне
- Објаснити ученицима
заглавље и
уметанје заглавља и подножја
подножје у
ха страну, уметање броја
страну.
стране, датума и времена,
Ученик уме да прелом стране, промену
уметне број
позадине стране.
стране, датум
и време,
прелом стране

Корелација:
Енглески језик
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Наставна тема: ИНТЕРНЕТ
Садржај
(наставне јединице)

Циљеви,
задаци

Средства

Упознати ученике са
појмом глобалне и
локалне рачунарске
мреже.

Уџбеник - Посматрање

Објаснити
ученицима начин
повезивања на
Интернет.

Интернет - Задовољство
ученика на
часу

(исходи)

- Интернет,електронск - Ученик зна а пошта,www
шта је
глобална а
- Хипертекст и
шта локална
претраживање
рачунарска - Претраживање на
мрежа.
Интернету
- Ученик уме
- Безбедност код
да се повеже
рачунара,вируси
на
Интернет.

Упознати ученике са
начином примања и
слања електронске
поште.

- Ученик уме
да отвори
пристигли e- - Упознати ученике са
mail
начином ефикасног
- Ученик зна
коришћења сајтова
да обрише
за циљано
непотребну
претраживање
електронску Интернета, као и
пошту
начине преузимања
текста и слика са
- Ученик уме
Интернета и њихово
да преузме
складиштење на
текст и
меморијске
слике са
јединице.
Интернета
- Ученик зна чему слузе
антивирусни
програми
-

Евалуација,
самоевалуац.

Активности, методе

Објаснити
ученицима
структуру Web и
електронске адресе.
Објаснити
ученицима значај
заштите личних
података при раду на
Интернету и правила
понашања на
непознатим Web
сајтовима.

Корелација:
Енглески језик, музичка култура, историја, географија.
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Рачунарск
и систем

- Праћење
ангажовања
ученика

Наставна тема: ГРАФИКА
Садржај

Циљеви, задаци

(наставне
јединице)
- Графика и
рачунарска
графика
- Извори
дигиталних
слика
(скенер,
фотоапарат).

(исходи)
- Ученик зна да
скенира и да
фотографише
дигиталним
фотоапаратом.

- Упознати ученике са
различитим изворима
дигиталних слика. Почети
од креирања једноставних
цртежа, затим објаснити
сликање екрана и обраду
- Ученик зна да
преузме слике са тако добијених слика.
Интернета

- Проналажење и преузимање
слика са
Интернета
- Алати за
цртање и
обраду
графике
- GIMP
- INKSCAPE
- Рад у
програмима
GIMP и
INKSCAPE

Активности, методе

Ученик зна да
обради слику
Ученик уме да
промени
димензију и
резолуцију
слике

- Објаснити поступак
скенирања и
фотографисања
дигиталним
фотоапаратом.

- Омогућити свим
ученицима да стекну
практично искуство у раду
са скенером и дигиталним
- Ученик зна шта
фотоапаратом.
је битмапирана и
- Упознати ученике са
векторска
начином преузимања
графика и
слика са Интернета.
упознаје
особине
- Упознати ученике са
појединих
начинима обраде слика и
формата
детаљно објаснити
- Ученик зна како промену димензија и
резолуцје слике,
треба вршити
селекцију, копирање.
конверзију из
једног формата у - Објаснити ученицима
други.
појмове битмапирана и
векторска графика и
- Ученик уме да
особине појединих
припреми слику
формата.
за штампу и уме
да је објави на - Објаснити кроз вежбу
Интернет
како се врши припрема
страни.
слика за штампу екрански
приказ и објављивање
слика на Интернету.

Корелација:
Енглески језик, ликовна култура
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Средства

Уџбеник

Евалуација,
самоевалуац.
Посматрање

Рачунарски Праћење
систем
ангажовања
ученика
MS Office
Задовољство
ученика на
часу

Наставна тема: АНИМАЦИЈА
Садржај
(наставне
јединице)

Циљеви, задаци
(исходи)

Активности, методе

- Анимацијa

- Ученик уме да - Ученицима дефинисати
изради
сам појам анимације
- Израда
једноставну
једноставне
- Демонстрирати неколико
анимацију
анимације
примера и израдити
- Ученик уме да
неколико једноставних
ради у
анимација на задату тему.
програмима-Gif
- Упознати ученике са
Creator, Gif
програмима Gif Creator,
animator или
Gif animator или Microsoft
Microsoft Photo
Photo Story.
Story.

Средства

Уџбеник

Евалуација,
самоевалуац.
Посматрање

Рачунарски Праћење
систем
ангажовања
ученика
Програми
Gif Creator, Задовољство
Gif animator ученика на
или
часу
Microsoft
Photo Story

Корелација:
Енглески језик, музичка култура, ликовна култура.

Наставна тема: ИЗБОРНИ МОДУЛИ - ПРОГРАМИРАЊЕ
Садржај
(наставне
јединице)

Циљеви, задаци
(исходи)

Активности, методе

- Увод у
- Ученик треба да: - Oбјаснити појам и
програмирање - Овлада основним
развиј програмских
језика,а нарочито се
- Основни
појмовима из
осврнути на појам
елементи
подручја
алгоритма.
Visual Basic-a програмских
језика
- Ученик треба да напише
- Примери
једноставнији
израза у
- Разуме шта је
алгоритам-Pascal ili
Visual Basic-u алгоритам
Visual Basic
- Интерфејс
- Зна да дефинише
- Прелазак алгоритма у
програма
разлличите
програм објаснити
Visual Basic
типове података
постепено,са
- Израда
- Зна да декларише
декларисањем
једноставне
променљиве
променљивих,типовима
апликације
података и командом
доделе вредности.
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Средства

Уџбеник

Евалуација,
самоевалуац.

Посматрање

Праћење
ангажовања
Рачунарски ученика
систем
Задовољство
ученика на
Програмски часу
пакет
Visual Basic

Припремљен
- Примењује
- Један час вежбати
команде за доделу креирање једноставних
Материјал
вредности
програма који захтевају
са задацима
само команду доделе
- Може да објасни
вредности (програм за
контролну
сабирање два броја).
структуру
IF…THEN…ELSE - Контролну структуру
- Moже да примени - IF…THEN…ELSE
команде уноса и
објаснити детаљно уз
исписа
алгоритам и вежбати
једноставније примере
- Може да објасни
који укључују
контролну
коришћење контролне
структуру
структуре.
FOR…TO
- У стању је да
напише
једноставан
програм у Visual
Basicu

- Контролну структуру
- FOR…TO такође
детаљно презентовати уз
алгоритам.
- Један час вежбати
израду задатака.
- Ученици треба да знају
да напишу једноставнији
програм који захтева
неку од контролних
структура.
- Демонстрирати
могућности програмског
пакета.

Корелација:
Енглески језик, математика
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – 7. разред
Разред: седми
Недељни фонд часова: 1
Годишњи фонд часова: 36
Планови рада реализују се у следећим одељењима: VII2, VII3, VII4

Циљ и задади
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 образовно-васпитног рада:
 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;
 подстицање креативног рада са рачунаром;
 оспособљавање за рад на рачунару.
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.
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Ред.
бр.

Назив наставне теме

Понављање
Система- Евалуација,
Увод Обрада вежбање
Укупно
тизација самоевалуац.
утврђивање

1.

ИНТЕРНЕТ

3

2

2.

ОБРАДА ЗВУКА

1

3

3.

ОБРАДА ВИДЕО
ЗАПИСА

1

4

1

6

4.

ИЗРАДА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА

3

6

1

10

5.

ИЗБОРНИ МОДУЛ –
ПРОГРАМИРАЊЕ

4

5

1

10

12

20

4

36

Свега

1

6
4

Наставна тема: ИНТЕРНЕТ
Садржај

Циљеви, задаци

(наставне јединице)

(исходи)

Методе, облици Средства

упознати се са разним
- индивидуални Уџбеник Посматрање
врстама електронске
рад
Рачунарски Праћење
комуникације као и
- рад по
систем
ангажовања
правилима безбедног
групама
ученика
понашања у оквиру такве
Штампач
- дијалошка
комуникације.
Задовољство
метода
Инстант порука – - објаснити појам
МS Office ученика на
- активна
блог,форум –
електронске
часу
настава
појам дискусије и
комуникације и навести
коментара на
примере комуникације
- кооперативни
Интернету
између људи преко
рад
рачунара,
мобилне
Видео
- истраживање
телефоније и других
конференција –
електронско учење електронских уређаја и - практичан рад
и учење на даљину опреме.
- дискутовати са
Дигитална
ученицима о томе колико
библиотека
су овакви облици
Електронска
комуникације
пошта.
заступљени у њиховом

- Појам електронске комуникације
безбедност на
Интернету,заштита
од нежељене
поште.
-

-

-

Евалуација,
самоевалуац.
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свакодневном животу и
колико утичу на њих.
- тражити од ученика да
размишљају о добрим и
лошим странама тих
утицаја.
- извући заједничке
закључке о томе колико
нам је важан и користан
Интернет и којих се
правила понашања треба
придржавати да би смо
заштитили приватност,
личне податке као и
рачунар и осталу
техничку опрему.
- највећи део часова, од
предвиђених, посветити
практичном раду са
електронском поштом.
- детаљно образложити
структуру електронске
поруке, начине креирања,
чувања, брисања, читања
и одговарања на
примљену електронску
пошту, са нагласком на
наредбе Attach, Reply,
Forward.
- обрадити теме као што
су: коришћење готових
програма за рад са
електронском поштом,
коришћење веб поште,
прављење и коришћење
адресара.

- пружити прилику свим
ученицима да уз помоћ
наставника, креирају
своју, бесплатну е-mail
адресу и размене писане
поруке.
- у оквиру практичних
вежби укључити захтеве
да се уз писану поруку
пошаљу и додатна
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документа као што су
слике, текстуална или
звучна документа.
- вежбати начине
одговарања на већ
добијену електронску
поруку, начине
прослеђивања
непромењене поруке
даље, рад са адресаром и
листом контаката.
- посебну пажњу
посветити разјашњавању
појмова као што су
дискусије и коментари на
Интернету, појму блога и
форума и начинима рада
са њима, појму видеоконференције,
електронског учења и
учења на даљину, појму
инстант порука и
ћаскања на Интернету.
- скренути пажњу
ученицима на велику
ризницу знања на
Интернету и како да
препознају тачне и
поуздане изворе
информација.
- разјаснити појам
ауторских права и
скренути пажњу на
начине дељења
дигиталних материјала,
односно начине
преузимања туђих
материјала и постављање
својих на Интернет.
- у оквиру сваког појма
који се обрађује,
инсистирати на писаним
и неписаним правилима
понашања у току
наведених начина
комуникације.
- упутити ученике да
питају родитеље и
наставнике за савет у
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случају да нису сами у
стању да одлуче да ли је
нека активност на
Интернету безбедна или
не.
Корелација:
Енглески језик

Наставна тема: ОБРАДА ЗВУКА
Садржај

Циљеви, задаци

(наставне
јединице)

Методе,
облици

(исходи)

- Формати
- ученицима представити формате
звучних
звучних записа, издвојити оне
записа,Конвер који се најчешће користе и
зија између
истаћи њихове предности и
различитих
недостатке у поређењу са
формата
другима.
звучних
- демонстрирати рад на обради
записа
звука у неком од доступних
- Снимање и
програма (нпр. Audacity,
обрада гласа и Windows Media Encoder, Adobe
других
Audition, Sound Forge,
звукова.
Nuendo...).

- индивидуа Уџбеник
лни рад
Рачунарск
- рад по
и систем
групама
- дијалошка Штампач
метода
МS Office
- активна
настава
- кооперати
вни рад

- истражива
- Практичан рад - посебну пажњу посветити
ње
на снимању и
целинама као што су: конверзија
- практичан
обради звука.
између различитих формата,
рад
снимање и обрада гласа (и
- Обрада
других звукова) и монтажа
звучног
аудио записа (од већ постојећих
сигнала
музичких нумера).
- оставити времена да се ученици
практично упознају са алатима
за рад и испробају сегменте рада
у програму: конверзија,
снимање, монтажа и обрада
звука.
Корелација:Енглески језик
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Средства

Евалуација,
самоевалуац.
Посматрање
Праћење
ангажовања
ученика
Задовољство
ученика на
часу

Наставна тема: ОБРАДА ВИДЕО ЗАПИСА
Садржај
(наставне
јединице)
- Снимање
видео
записа.
- Пребацива
ње видео
материјала
са камере у
рачунар
- Монтажа –
едитовање
- Додавање
говора
снимку и
конвертова
ње видео
формата
- Самостална
израда
филма

Циљеви, задаци

Методе,
облици

(исходи)
- обраду видео записа започети
снимањем видео записа.
- за снимање видео секвенци
користити дигиталне фотоапарате и
мобилне телефоне.
- омогућити ученицима да практично
раде са камером.
- снимљене материјале увозити у
програм за обраду видео секвенци
(на пример Windows Movie Maker и
други).
- показати основне алате за одсецање,
брисање, позиционирање, копирање,
премештање, постављање на
временску линију видео секвенци
ради финалне монтаже.
- на видео секвенце применити
визуелне ефекте, додати звук и
текст.
- задатак за вежбу: самостална израда
малог филма на тему по избору.
- објаснити начин чувања и
запамћивања пројектног фајла, као
и начин самосталнe израде филма.
- истаћи формате видео записа које
програм нуди.
- дискутовати са ученицима о
квалитету видео записа у односу на
формат видео записа.
- показати начине конверзије између
различитих видео формата (на пр.
Windows Movie Maker, Windows
Media Encoder, Super Encoder и
други).

Корелација:
Енглески језик
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Евалуација,
Средства самоевалуац
.

- индивиду Уџбеник Посматрање
ални рад
Рачунарски Праћење
- рад по
систем
ангажовања
групама
ученика
- дијалошк Штампач
Задовољство
а метода
МS Office ученика на
- активна
часу
настава
- кооперат
ивни рад
- истражив
ање
- практича
н рад

Наставна тема: ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Садржај

Циљеви, задаци

(наставне јединице)

(исходи)

- Појам и структура
презентације.
-

-

-

- дефинисање појма
презентације и
упознавање са њеном
Дизајн и готови
шаблони,постављање типичном структуром
кроз приказивање
ефеката.
добро урађених
Рад са
примера.
текстом,сликама и
- ученике упознати са
објектима
карактеристикама
Повезивање слајдова успешне презентације
унутар презентације. и критеријумима за
њено оцењивање.
Самостална израда
презентације.
- ученицима скренути
пажњу на поштовање
препорука приликом
самосталне израде
презентације.
Препоруке обухватају:
однос боја на
слајдовима, количине
текста, слика,
анимација, графикона
и других видео
садражаја, као и
уклопљеност звукова у
целину.
- скренути пажњу на
начин повезивања
слајдова унутар
презентације.
- Анализирати са
ученицима показане
примере са освртом на
позитивне
карактеристике и
евентуалне негативне
карактеристике
презентација.
- објаснити врсте
презентација и
разјаснити да се
презентације могу
правити као подршка
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Методе, облици Средства

Евалуација,
самоевалуац.

- индивидуални Уџбеник Посматрање
рад
Рачунарски Праћење
- рад по
систем
ангажовања
групама
ученика
Штампач
- дијалошка
Задовољство
метода
МS Office ученика на
- активна
часу
настава
- кооперативни
рад
- истраживање
- практичан рад
-

предавачу или као
програмирани
материјал који се даје
ученицима за
самостално учење.
- поставити тему
презентације и
представити радно
окружење програма и
кренути на рад са
слајдовима (уметање
новог, брисање,
промена распореда,
копирање,
премештање,
прегледање).

- после креирања
основне структуре
презентације показати
могућности програма
за визуелно
обликовање
појединачних слајдова
и примену готових,
дизајнираних шаблона.
- кроз рад са текстом
поновити најважније
законитости обраде
текста.
- у раду са сликама
поновити укратко све о
типовима записа
дигиталних слика и
конверзији између
формата.
- показати како се слике
умећу на слајд или у
позадину и како се
могу обрађивати.
- наставити са уметањем
других графичких
објеката као што су
дијаграми, табеле,
готови облици,
анимације и други
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графички елементи
(clip art, word art...).
- објаснити појам
објекта у презентацији
и обрадити
постављање ефеката на
објекте као и на саме
слајдове.
- показати начине
помоћу којих се могу
повезати слајдови
унутар презентације
као и начине
повезивања слајдова са
спољним садржајима и
веб страницама.
- завршити израду
самосталне
презентације преко
демонстрације
могућности програма
да се презентација
сачува у другом
формату.
- дати препоруке за
успешну презентацију.
- скренути пажњу на
подешавање времена
излагања, начин
излагања као и на
техничке предуслове
које треба испунити да
би презентација била
оцењена као успешна.
Корелација:
Енглески језик
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Наставна тема: ИЗБОРНИ МОДУЛИ – ПРОГРАМИРАЊЕ
Садржај

Циљеви, задаци

(наставне
јединице)
- Основни
елементи
Visual Basica

Методе, облици

(исходи)
Ученике треба упознати са
следећим концептима:

- Низови – појам и употреба
- Низови
низова. Обрадити
учитавање низа бројева са
- Петље
тастатуре и његово
(циклуси) и
исписивање на екрану.
наредба
вишеструког - Разне врсте петљи, попут
For и While. Наредбе за
гранања
контролу петљи, Break и
- Потпрограми
Continue. Обрадити пример
учитавања низа оцена, све
- Израда
док се не учита број мањи
једноставне
од један или већи од пет.
апликације
- Наредбе за контролу тока,
попут Switch, која
омогућава вишеструки
услов. Обрадити пример у
којем се на основу учитаног
редног броја од 1 до 12
исписује назив месеца.
- Потпрограми, реализовани
као процедуре, функције
или методи, у зависности од
одабраног програмског
језика. Обрадити примере
потпрограма за сортирање
низа бројева, проналажење
највећег и најмањег
елемента у низу и за
рачунање просечне оцене на
основу унетог низа оцена.
- Уколико је то могуће,
обрадити неки од
претходних примера у
графичком окружењу, тј.
развити програм који за
унос и испис података
користи екранске форме
(прозоре), тастатуру и миш.
Корелација: Енглески језик
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- индивидуални
рад

Средства

Уџбеник

Евалуација,
самоевалуац.
Посматрање

Рачунарски Праћење
- рад по групама систем
ангажовања
- дијалошка
ученика
Штампач
метода
Задовољство
- активна настава МS Office
ученика на
- кооперативни
часу
рад
- истраживање
- практичан рад

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – 8. разред
Разред: осми
Недељни фонд часова: 1
Годишњи фонд часова: 34
Планови рада реализују се у следећим одељењима: VIII1, VIII2, VIII3
Циљеви и задаци

Циљ образовно-васпитног рада информатике и рачунарства јесте да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу.
Задаци образовно-васпитног рада:





упознавање основних појмова из информатике и рачунарства;
развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;
оспособљавање за рад на рачунару;
подстицање креативног рада са рачунаром.

Оперативни задаци:






Ред.
бр.
1.

Упознавање ученика са применом рачунара у области табеларних прорачуна и
изради графикона;
Упознавање ученика са фазама израде проблемских задатака на рачунару;
Упознавање ученика са основама језика за израду једноставних пезентација на
мрежи;
Упознавање ученика са могућностима специјализованих програма за израду
презентација на мрежи;
Оспособљавање ученика за самосталну израду пројекта применом рачунарских
технологија.

Назив наставне теме
ТАБЕЛАРНИ
ПРОРАЧУНИ

Понављање СистеЕвалуација
Увод Обрада вежбање
матизаУкупно
самоевал.
утврђивање
ција
3

5

1

1

2

8

2

3

7

1

1

12

8

22

4

2

34

10

ИЗБОРНИ МОДУЛ2.

3.

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА
МРЕЖИ
ИЗРАДА
САМОСТАЛНОГ
ПРОЈЕКТА
Свега
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Наставна тема: ТАБЕЛАРНИ ПРОРАЧУНИ
Садржај

Циљеви, задаци

(наставне
јединице)

(исходи)

Активности, методе

- Радна свеска Ученик треба да
и радни лист
- овлада
- Унос
програмским
података у
пакетом
ћелију
Microsoft Office
- Форматирање Excel
ћелија
- уме да отвори
- Рад са
формулама
- Коришћење
уграђених
функција

-

- Рад са
графичким
објектима

- Израда
графикона и
штампање
- Израда
табела у
Excel-u
-

-

- Упознати ученике са
програмским пакетом
Microsoft Office Excel и
објаснити начине
покретања програма.
- Објаснити све алатке у
програму са посебним
освртом на формуле и
графиконе.
стари и креира
- Објаснити такође,
нови документ
ученицима како се креира
уме да
нови, и отвара постојећи
форматира ћелије
документ.
зна да ради са
- Сваки ученик треба да
основним
испроба рад са основним
формулама
формулама.
- Показати ученицима како
зна да нацрта
се цртају основни
основне
графикони.
графиконе
упозна линијски - Кроз практичан рад сви
мени и све опције ученици треба да науче да
линијског менија креирају табелу и
нацртају сваки задати
уме да користи
графикон комбинујући
уграђене
стечена знања.
формуле
- Подсетити ученике на
команде Clipboard-a (Cut,
уме да ради са
Copy и Paste) и показати
графичким
им како се оне примењују
објектима
у овом програму.
- Демонстрирати
ученицима могућности
програмског пакета
Microsoft Office Excel.

Корелација:Енглески језик
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Средства

уџбеник

Евалуација,
самоевалуац.
посматрање

рачунарски праћење
систем
ангажовања
ученика
штампач
белешке
Microsoft
Office
задовољство
Excel
ученика на
часу
припремљен
материјал
са
задацима

Наставна тема: ИЗБОРНИ МОДУЛ
Садржај

Циљеви, задаци

(наставне
јединице)

Активности, методе

(исходи)

- Основни
Ученик треба да - Обновити појмове
сервиси интернета,
елементи језика
презентације на
- потпуно
HTML
интернету, мапа и
овлада
- Рад са текстом
структура презентација
основним
на мрежи, појам сајта,
- Боја подлоге у
елементи
преузимање материјала
HTML
језика HTML
са других презентација,
- Слика у HTML - да је у стању
ауторска права на
да
самостално
интернету
- Хиперлинк
напише код у
- Рад са табелама
HTML -у
- Специјализовани програми за
израду веб
страница

примењује
команде за
промену
позадине веб
стране

- самостално
распореди
елементе веб
странице
- може да
објасни
повеѕивање
одвојених
елемената
- може да
критички
вреднује
информације
доступне на
мрежној
презентацији

-

- Демонстрирати
могућности језика
HTML
- Демонстрирати
могућности језика MS
Publisher, MS Front Page,
Dreamweaver, Joomla,...
- Причати са ученицима о
критеријумима за
вредновање веб
страница.

- може да
направи
квалитетну
презентацију
на мрежи
Корелација:Енглески језик
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Средства

уџбеник

Евалуација,
самоевалуац.
посматрање

рачунарски праћење
систем
ангажовања
ученика
штампач
белешке
MS Office
задовољство
Dreamweaver ученика на
часу
Joomla
припремљен
материјал са
задацима

Наставна тема: ИЗРАДА САМОСТАЛНОГ ПРОЈЕКТА
Садржај
(наставне
јединице)

Циљеви, задаци
(исходи)

Активности, методе

- Избор теме. Ученик треба да - Пепоручити теме из школског
програма или слободне теме
- Израда
- искористи сва као што су: Наша школа,
плана рада
стечена знања Одељенски CD,...
на пројекту.
како би
- Дискутовати и анализирати
- Избор
израдио
одабрану тему.
средстава за квалитетан
реализацију
пројекат.
- Упутити ученике на потребну
пројекта.
литературу.
- зна елементе
Browser-а
и
у
- Израда
- Објаснити појам ауторских
стању
је
да
га
пројекта.
права и скренути пажњу на
користи
начине дељења дигиталних
- Вредновање - детаљно
материјала, односно начине
пројекта.
упознаје
преузимања туђих материјала
сервис www.
и постављање својих на
интернет.
- зна шта је
сајт,
- Објаснити ученицима све
хипертекст и
фазе израде пројекта
линк
појединачно.
- упознаје
сервис e-mail - Разговарати са ученицима и
сачинити избор потребних
и
програма и алата за израду
оспособљава
пројекта, као што су:
се за рад на
дигитални фотоапарат,
мрежи
камера, скенер...
- Приказати и презентовати
урађене пројекте одељењу
или широј заједници.
- Коментарисати и анализирати
представљене пројекте
заједно са ученицима.
- Разговарати о тешкоћама на
које су ученици наилазили
током реализације пројекта и
на које начине су их
превазишли.
Корелација:Енглески језик
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Средства

уџбеник

Евалуација,
самоевалуац.
посматрање

рачунарски праћење
систем
ангажовања
ученика
штампач
белешке
интернет
задовољство
ученика на
часу

ИЗАБРАНИ СПОРТ:ФУДБАЛ ДЕЧАЦИ 6-8.РАЗРЕД

Р. бр.
наставне
теме

НАСТАВНЕ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
ДОГОВОР

1

стандарди

број
број часова за
часова
остале
по
типове
теми
обраду часова

-

2

-

2

О

РАДУ,ПРИПРЕМЕ
2

ТЕХНИКА

ФВ.2.1.2.

11

8

3

3

ТАКТИКА

ФВ.2.1.2.

8

8

-

4

ИГРА

ФВ.2.1.2.

15

1

14

36

17

19

укупно:

ИЗАБРАНИ СПОРТ:ОДБОЈКА ДЕВОЈЧИЦЕ 6-8.РАЗРЕД

Р. бр.
наставне
теме

стандарди

број
часова
по
теми

број часова за
остале
типове
обраду часова

-

2

-

2

ТЕХНИКА

ФВ.2.1.2.

18

11

7

ТАКТИКА

ФВ.2.1.2.

6

-

6

ИГРА

ФВ.2.1.2.

10

-

10

36

11

25

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
ДОГОВОР
О
РАДУ,ПРИПРЕМЕ

укупно:
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7.

ТИМОВИ

1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО
ПЛАНИРАЊЕ
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.

Данијела Пејчиновић
Tатјана Трипковић
Татјана Лончаревић Нитић
Јасмина Туловић
Татјана Бањеглав
Биљана Нешковић
Jeлка Вујић
Јована Миљковић

11.

Ивана Калања

12.

Ивана Калања

2.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Душица Веђић
Биљана Капелети
Горица Мијаиловић
Јасмина Лукић Радиновић
Данијела Пејчиновић
Станика Брашњевић
Тања Ребић
Биљана Нешковић
Тереза Моличник

3.
1.
2.
3.
8.
9.
10.

руководилац
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
директор
члан тима
Члан тима
представник Ђачког
парламента
представник Савета
родитеља
представник Школског
одбора

руководилац
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
директор
психолог

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Сања Николић
Александра Медић
Софија Милановић
Биљана Нешковић
Данијела Пејчиновић
Тереза Моличник

руководилац
члан тима
члан тима
директор
педагог
психолог
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4. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тереза Моличник
Вера Љубисављевић
Софија Милановић
Јелка Вујић
Ивана Солдо
Саша Шуњеварић
Биљана Нешковић
Данијела Пејчиновић
Јован Драгићевић

10.

Срђан Радивојевић

11.
12.
13.

Огњен Нинчић
Душица Веђић
Биљана Капелети

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

руководилац
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
директор
педагог
представник Ђачког
парламента
представник Савета
родитеља
члан тима
члан тима
члан тима

ТИМ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ
ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

Биљана Пуповић
Биљана Нешковић
Весна Мирић
Драгана Јовановић
Наталија Вакањац
Ана Горановић
Емина Милојевић
Весна Петровић Зечевић
Татјана Бањеглав
Љубица Стојановић

руководилац
директор
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
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6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ

Ирена Грбић
Биљана Нешковић
Данијела Пејчиновић
Тереза Моличник
Оливера Стаматовић
Јована Кастратовић
Татјана Трипковић
Ивана Солдо
Софија Милановић
Александра Медић
Сања Николић
Наталија Вакањац
Јован Драгићевић
Нада Ђуричковић
Ивана Солдо

руководилац
директор
педагог
психолог
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима

7. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
ОРИЈЕНТАЦИЈУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Јелка Вујић
Сандра Kнежевић
Наталија Вакањац
Радмила Лакичевић Копања
Станика Брашњевић
Владан Миљковић
Биљана Нешковић
Данијела Пејчиновић
Тереза Моличник
Разредни старешина 8/1
Разредни старешина 8/2
Разредни старешина 8/3
Разредни старешина 8/4

руководилац
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
директор
педагог
психолог
Разредни старешина 8/1
Разредни старешина 8/2
Разредни старешина 8/3
Разредни старешина 8/4

13.
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8. ТИМ ЗА ВОЂЕЊЕ САЈТА, ЛЕТОПИСА,
ЧАСОПИСА И ПРЕДСТАВЉАЊЕ РАДА
ШКОЛЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.

Биљана Нешковић
Биљана Пуповић
Јована Кастратовић
Весна Петровић Зечевић
Владан Миљковић
Тереза Моличник
Данијела Пејчиновић

руководилац
израда летописа
израда часописа
израда часописа
администратор сајта
члан тима
члан тима

9 ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Биљана Нешковић
Владан Миљковић
Јован Јовановић
Кристина Павловић
Драгана Тијанић Борић
Данијела Пејчиновић

руководилац
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима

10. ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКОГ
СПОРТА И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кристина Павловић
Александар Илић
Оливера Лазаревић
Милан Ђурашиновић
Јован Јовановић
Богдан Обрадовић

руководилац
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
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11. ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Весна Сретић
Стеван Роксандић
Славица Сретић
Дејан Радоњић
Марина Максимовић
Јелка Вујић

руководилац
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима

12. ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Јована Миљковић
Јадранка Данојлић
Драгана Миленковић
Оља Стаматовић
Александра Јелић
Нада Ђуричковић
Радмила Свитлица
Јасмина Лукић Радиновић

члан тима
руководилац
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима

13. ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАВРШНОГ
ИСПИТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.

Биљана Нешковић
Данијела Пејчиновић
Тереза Моличник
Славица Николић
Саша Шуњеварић
Јован Јовановић
Сандра Кнежевић
Сандра Милојевић
Зоран Митровић
Јадранка Данојлић
Весна Мирић

директор
педагог
психолог
секретар школе
члан тима
члан тима
члан тима
информатичар
члан тима,домар
шифрант
шифрант
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14. ТИМ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ УЧЕНИКА
И „Црвени крст“
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Драгана Јовановић
Сања Лончар
Нада Ђуричковић
Јована Миљковић
Драгана Максимовић
Јулијана Миленковић

руководилац
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима

1.
2.
3.
4.
5.

15. ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ
Марина Максимовић
Јелка Вујић
Весна Сретић
Кристина Павловић Рајковић
Александар Илић

руководилац
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима

1.
2.
6.
7.
8.

16. ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
Оливера Лазаревић
Маја Радосављевић
Биљана Нешковић
Емина Милојевић
Тереза Моличник

руководилац
члан тима
директор
члан
психолог

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

17. КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ ПЕДАГОШКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Биљана Нешковић
Данијела Пејчиновић
Јована Миљковић
Драгана Максимовић
Биљана Пуповић
Тереза Моличник
Драгана Јовановић
Маја Радосављевић

руководилац
педагог
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
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18. КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА
ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У
ПРИРОДИ
1.
2.
3.
4.
5.

Јован Драгићевић
Ивана Франовић
Јован Јовановић
Стеван Роксандић
Владан Миљковић

Руководилац
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима

19. КОМИСИЈА ЗА ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ
1.
2.
3.

Славица Николић
Зоран Митровић
Биљана Нешковић

Руководилац
домар
директор

20. АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Данијела Пејчиновић
Руководиоци стручних и разредних већа
Руководиоци стручних и разредних већа
Руководиоци стручних и разредних већа
Руководиоци стручних и разредних већа
Руководиоци стручних и разредних већа
Тереза Моличник
Оливера Танкосић
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руководилац
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима
члан тима

8.ЕКСКУРЗИЈЕ И ИЗЛЕТИ

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА,ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
Планирање и програмирање излета, екскурзија и наставе у природи извршено је на основу
Правилника о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу образовања и
васпитања (Службени гласник 7/2010).

Програм екскурзије
Програм екскурзије садржи:
- образовно‐васпитне циљеве и задатке, садржаје којима се постављени циљеви остварују;
планирани обухват ученика; носиоце предвиђених садржаја и активности; трајање, путне
правце ;
- техничку организацију и начин финансирања; план дежурства ученика и наставника.
Извођење екскурзије:
Носиоци припреме, организације и извођење програма екскурзије су директор школе, стручни
вођа пута, одељењски старешина или други наставник кога одреди директор, који је добио
сагласност одељењског већа и који је најмање једну годину реализовао наставу у одређеном
одељењу. Вођу пута бира директор школе из реда наставника који остварују наставни план и
програм. Стручни вођа пута прати и спроводи програм који се односи на
остваривањепостављених образовно‐васпитних циљева задатака и одговарајућих садржаја.
Одељењски старешина координира остваривање садржаја и активности предвиђених
програмом екскурзије, стара се о безбедности и понашању ученика.
Услови за извођење екскурзије Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену
сагласност родитеља, за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за
остваривање циљева и задатака. Изузетно, екскурзија може да се организује уз писмену
сагласност најмање 60%родитеља ученика одељења. Извођење екскурзије за ученике истог
разреда организујесе са истим садржајем, по правилу, истовремено. Ако нису испуњени
наведени услови, директор школе обуставља извођење екскурзије. Одлуку о избору понуђача
доноси комисија већином гласова од укупног броја чланова. Чланови комисије су: директор
школе,чланови Савета родитеља одељења ученика за које се организује екскурзија .
Сагласност на План и програм и висину надокнаде наставницима за бригу о деци даје Савет
родитеља на основу усаглашеног предлога родитеља ученика.
Екскурзија и настава у природи су ваннаставни облици образовно‐васпитног рада.
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Екскурзије
Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању
циљева изадатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и
непосредноупознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с
културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима
Задаци екскурзије су:
- проучавање објеката и феномена у природи
- уочавање узрочно‐последичних односа уконкретним природним и друштвеним условима;
- стицање нових сазнања ;
- развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика ;
- упознавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве;
- развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима ;
- изграђивање естетских, културних и спортских навика ;
- развијање позитивних социјалних односа између ученика и ученика и наставника ;
- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва.
Стручна комисија је усвојила предлог, по коме ће ученици, од првог до осмог разреда,
реализовати једнодневне и дводневне екскурзије на следећим дестинацијама:
Први разред :

Београд - Мали Иђош – салаш Катаи ( 1 дан )

Мали Иђош је насеље у Севернобачком округу са 4890 становника, у чијој се непосредној
близини налази Салаш Катаи. Удаљен је 145 километара од Београда.
Програм посете обухвата:
-посета музеју пекарства;
-обилазак језера и завичајне куће;
-обилазак околине салаша, разгледање дворишта са домаћим животињама;
-јахање коња или магарца;
-вожња запрежним колима;
-разне активности, игре на великом игралишту (жичара, тобоган, клацкалице, љуљашке).
Све активности за време боравка на салашу одвијају се уз присуство аниматора са салаша и
по програму домаћина.
Други разред :

Београд – Бранковина – Ваљево – Струганик ( 1 дан )

Ваљево је град у Србији, седиште општине Ваљево и Колубарског управног округа. Налази
се у Западној Србији, у Колубарском округу, на непуних 100 километара југозападно од
Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево
спада међу већа и развијенија насеља у Србији.
Програм посете обухвата:
-обилазак старог градског језгра „Тешњар“ и посета Муселимовом конаку.
Бранковина је насеље у општини Ваљево у Колубарском округу северно од Ваљева око
км. Надморска висина је 267 метара. Према попису из 2002. било је 573 становника.
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Програм посете обухвата:
-обилазак цркве у чијој се порти на најузвишенијем месту налази гроб Десанке Максимовић.
Кад се из црквене порте пређе поток улази се у школско двориште, где су: Стара или Протина
школа, задужбина Проте Матеје, Нова или Десанкина школа, у којој је три разреда учила и
Десанка Максимовић као и Вајат Ненадовића и Судница.
Струганик је село у општини Мионица, разбијеног је типа са непуних стотинак кућа,
смештено је у северној подгорини Маљена. Развило се по теменима коса које представљају
широка развођа између изворишта кракова Рибнице и Топлице. Атар села је брдско-планинске
природе. У близини засеока Мишићи састају се изворишни краци Рибнице и својим наносима
стварају поширу луку. На овом месту, које је затворено и скровито, надморска висина износи
само 256 м. Ту се налази црква, а од 19. века па све до 1963. године била је и основна школа.
У тој школи је учио и Живојин Мишић, који ће касније постати чувени војсковођа. У овом
засеоку налази се родна кућа војводе Живојина Мишића, која је претворена у спомен дом и
налази се под заштитом државе.
Трећи разред : Београд – Тршић – манастир Троноша – Текериш ( 1 дан )
Тршић је насеље у општини Лозница у Мачванском округу. Према попису из 2002. било је
1263 становника (према попису из 1991. било је 1210 становника), налази се 9 км југоисточно
од Лознице и родно место је Вука Стефановића Караџића. Етнографски парк са спомен-кућом
и објекти народне архитектуре, су објекти намењени посетиоцима.
Програм посете обухвата:
-обилазак родне (данас спомен) куће Вука Караџића.
Манастир Троноша је православни мушки манастир који се налази код Тршића у селу
Коренита, област Јадар, општина Лозница, епархија шабачка Српске православне цркве.
Програм посете обухвата:
-разгледање манастира и Музеја старе српске књиге (отворен 1964.године као успомена на
Вуково школовање у Троноши)
Текериш је село на обронцима планине Цер, на путу Шабац-Завлака. У њему се налази
споменички комплекс, посвећен Церској бици, чије су се најжешће битке водиле на простору
овог села. Отад остаде изрека: „Дођи швабо да видиш шта је српски Текериш!“.
Програм посете обухвата:
-разгледање споменика Церској бици.
Четврти разред : Београд - Покајница – Ресавска пећина – Манасија ( 1 дан )
Покајница је црква коју је 1818.године године, уз новчану помоћ Милоша Обреновића и
прекљињање Књегиње Љубице подигао кнез смедеревске нахије Вујица Вуличевић у знак
покајања због убиства свог кума Вожда Карађорђа.Прича се да је јула 1917 године приликом
ношења вождове главе са места убиства из Радовањског луга,његовог одела,сабље,ордена
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руског цара и вождових бисага са 4000 дуката, Вујица сео да се одмори на пропланку где поче
да га мучи савест те сагледа тежину злочина. Прибра се и покаја.Тако је и црква добила име
Покајница. Овај народни српски драгуљ направљен је од дрвета. До 1952.године Покајница је
била парохијска црква а следеће године је проглашена за мушки манастир да би 1992.године
заменила статус у женски манастир и о њој данас брину монахиње.
Манастир Манасија је задужбина српског деспота Стефана Лазаревића , подигнута и
живописана 1407.- 1418.године , позната и као Ресава и као Манасија. Опасана је зидом , са 11
утврђених кула , данас најлепше сачувано средњевековно утврђење. Од оснивања све до
Велике сеобе Срба (1690.године) била је стециште учених монаха , где се неговала
књижевност и преписивачка делатност. Нарочито плодан период је за време Константина
Филозофа , биографа деспота Стефана. Утицај ове школе је видан и ван граница , у Бугарској
или Македонији. Манастир је рушен и од Турака и Аустријанаца. Године 1806. обнавља га и
покрива оборкнез ресавски, Милија Здравковић.
Програм посете обухвата:
-обилазак и разгледање манастира Манасија.
Ресавска пећина се налази у источној Србији, на подручју Горње Ресаве, 20 км од Деспотовца.
Смештена је у кречњачком брду "Бабина глава" на ободу крашког поља "Дивљаковац" и на
надморској висини од 485 метара. Убраја се у ред најстаријих пећина у нашој земљи, јер је
стара 80 милиона година, а старији накит се процењује на око 45 милиона година. Њено
стварање је почело пре великог леденог доба хемијским и механичким радом реке понорнице
у кречњачкој геолошкој подлози.
Програм посете обухвата:
-обилазак и разгледање пећине.
Манастир Раваница је манастир у Србији и налази се у подножју Кучајских планина, поред
села Сење код Ћуприје. Раваница је задужбина кнеза Лазара, који је погинуо у бици на Косову
на Видовдан, 28. јуна 1389.године .Црква је посвећена Вазнесењу Господњем и ограђена је
чврстим одбрамбеним зидом са седам кула. Раваница је саграђена између 1375. и 1377.године,
а фреске су осликане неколико година пред Косовску битку. Ктиторска композиција је
измењена и досликана је Лазарева погибија. На њој се, поред кнеза Лазара налази и књегиња
Милица и њихови синови Стефан и Вук.
Посета манастиру Раваница.

Пети разред:

Београд – Смедерево – Виминациум – Сребрно језеро ( 1 дан )

Смедеревска тврђава грађена је у 15.веку, за време деспота Ђурђа Бранковића, као српска
престоница, на површини од 10,5 хектара, Облика је неправилног троугла,
са 25 кула.
Све муке и невоље око градње Смедеревске тврђаве, а посебно велики кулуци, приписивани
су деспотовој жени Јерини. Народ је, мислећи да се тврђава гради по њеној жељи, њу назвао
проклетом Јерином.
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Програм посете обухвата:
-разгледање средњевековног града-тврђаве, Јерининог града.
Археолошки парк Виминациум (Виминациум, главни град провинције Горње Мезије
– Моесиа Супериор). Програм посете обухвата обилазак објеката на три локације:
Порта Праеториа (северна капија), градска купатила (Тхермае) и подземни свет.
Сребрно језеро,је дугачко 14 км.са просечном ширином око 300 метара, настало
преграђивањем дунавског рукавца,са беспрекорно чистом водом и прелепом шумом,
погодном за шетње, трчање, спорт и игру.
Шести разред: Београд – Фрушка гора – Петроварадин – Нови Сад ( 1 дан )
Манастир Хопово лежи на благој падини јужних обронака Фрушке горе, недалеко од Ирига.
Удаљен је свега стотинак метара од магистралног пута Рума - Нови Сад, те је један од
најприступачнијих фрушкогорских манастира.
Програм посете обухвата:
-разгледање манастира и наставак путовања до Петроварадина.
Петроварадинска тврђава данас чини саставни део урбане целине Новог Сада.Тврђава је
грађена по систему Вобана, међу неколико преосталих у западној и средњој Европи која је
скоро сачувана у потпуности. „Гибралтар на Дунаву” простире се сто дванаест хектара, иде
четири спрата у дубину, има више од шеснаест километара тунела, око дванаест хиљада
пушкарница и тринаест капија.
Програм посете обухвата:
-разгледање тврђаве
Нови Сад има све што је граду преко потребно. Има љубав својих 300.000 Новосађана свих
нација и вера које су овом страном ходиле и бродиле, па се ту задржале. Град има богату
прошлост, а какав му је менталитет, наставиће се тако и у будућности.
Програм посете обухвата:
-разгледање природњачког музеја.
Сремски Карловци - Дунав, планина, виногради, скуп трошних и чудних кућа, весео, лак,
безбрижан живот са много пића, песме, игре, пола-село, пола- варош, на чијој пијаци данас
расте трава?" Овако је о Сремским Карловцима почетком овог века писао варошки лекар др
Лаза Поповић, а његов савременик, књижевник и приповедач Вељко Петровић назва их
Сионом српског православља.
Програм посете обухвата:
-разгледање Саборне цркве, гимназије и патријаршије
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Седми разред : Београд - Ниш – Сокобања – Ђавоља варош - Пролом бања (2 дана)
Ниш је највећи град у југоисточној Србији и седиште Нишавског управног округа. На подручју
Града Ниша је, према попису из 2011, живело 260.237 становника, док је у самом граду живело
183.164 становника, па је тако по броју становника Ниш трећи град по величини у Србији
(после Београда и Новог Сада). Налази се 237 километара југоисточно од Београда на реци
Нишави, недалеко од њеног ушћа у Јужну Мораву. Ниш је био административни, војни и
трговински центар различитих држава и царстава којима је, током своје дуге историје,
припадао.
Утицај различитих народа који су живели на територији данашњег града Ниша примећује се у
културном наслеђу града, пре свега у његовој архитектонској разноврсности.
Ћеле-кула је споменик из Првог српског устанка који је у знак одмазде тадашња Турска власт
у Србији изградила од лобања погинулих српских ратника у бици на Чегру. Налази се на 4 km
од центра Ниша, на путу ка Нишкој Бањи.Сврстана је у споменике културе од изузетног значаја
за Републику Србију и данас представља музејски објекат.

Сокобања је бањско туристичко место смештено у подножју планине Озрен у југоистичној
Србији и окружена је са четири планине, Ртањ (1560м), Озрен (1117м), Девица и Буковик на
надморској висини од 400 м. Кроз Сокобању протиче река Моравица која извире испод
планине Девице и од ње је направљено вештачко језеро које се зове Бованско језеро. У свом
оружењу, Соко Бања има доста нетакнуте природне лепоте и много лепих излетишта као што
су: Лептерија, стари град Сокоград, Калиновица на Озрену, извор реке Моравице (Врело),
Барукџије, Сесалачка пећина, Врмџанско језеро и град.Одликују је блага и умерена клима,
чист ваздух, богатство зелених површина и извори минералних вода, по чему је надалеко
позната Ђавоља варош је скуп земљаних главутака или кула на чијим врховима се налазе
камене капе (блокови). Има их више од две стотине, високе су од два до петнаест метара, а
широке од пола до три метра. Ђавоља варош је ретки природни феномен који се налази на
Радан планини у близини Куршумлије, око 90 километара југозападноод Ниша. Чине је 202
камене фигуре које су настале дуготрајним и стрпљивим радом природе. Пролом бања је
насеље у Србији у општини Куршумлија у Топличком округу. Према попису из 2002. било је
111 становника (према попису из 1991. било је 92 становника). Познато је по лековитим
изворима. На локалну климу утиче то што су око насеља шумовите планине просечне висине
око 1.000 m. Клима је умерено континентална са особинама субалпске. Лета су умерено топла
са мање падавина и свежим ноћима. Зиме су дуге и хладне са доста снега
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Осми разред: Београд- Лазаревац – Српска Света гора- Златибор – Сирогојно-Тара –
Шарганска осмица – Дрвенград-манастир Рача-Перућац-Београд(3 дана)
1ДАН:
Лазаревац – Спомен- костурница
Манастир Благовештења
Сирогојно – Златибор
Тара,смештај у хотел,вечера,дискотека,ноћење
2ДАН:
Шарганска осмица,Дрвенград,спортско-рекреативне активности
3ДАН:
манастир Рача,Перућац
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ПРИЛОЗИ ШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ
-

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ
ГЛОБАЛНИ ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ И ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
ГЛОБАЛНИ ПЛАНОВИ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
40.ЧАСОВНА РАДНА НЕДЕЉА
ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
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