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Анекс Школског програма који је донет на период 2018-2022. године, доноси се 

за први, трећи, седми и осми разред за школску 2020-2021.годину 

 

Односи се на : 

- Нове планове наставе и учења оријентисане на исходе у првом, трећем, седмом и 

осмом разреду 

- Број ученика при формирању група за предмете Техника и технологија у петом, 

шестом, седмом и осмом разреду 

- Измене у Посебним програмима : акциони план за развојно планирање, ИОП-и 

нови. 

 

У прилогу  Анекса су посебно спаковани Анекси за сваки разред, као и посебни 

програми који су промењени. 
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Анекс школског програма за први разред  

Доноси се на основу: 

П РА В И Л Н И КА  о изменама и допунама Правилника о плану наставе и учења 

за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за 

први разред основног образовања и васпитања : 

Члан 1. У Правилнику о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 10/17, 12/18, 15/18, 18/18 

и 1/19) , табела:  

„ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА”, замењује се новом табелом: „ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА 

ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА”, која је 

одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Члан 2. У делу: „ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА”, одељак: „2. ПРОГРАМИ 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ”, замењује се новим 

одељком: „2. ПРОГРАМИ ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС УЧЕЊА”, 

који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.  

После програма предмета: „ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ”, додаје 

се програм предмета: „ДИГИТАЛНИ СВЕТ”, који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део.  

Одељак: „7. УПУТСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ”, се брише.  

Члан 3. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењиваће се на ученике који 

уписују први разред основног образовања и васпитања почев од школске 2020/2021. 

године. Број 110-00-99/2020-04 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Ред. 
А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД 
ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 
 

број нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.  

 
 

1. 
Српски језик 

5 180 5 180 5 180 5 180 
 

____________ језик1 
 

2. Српски језик као нематерњи2 2 72 2 72 3 108 3 108 
 

3. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 
 

4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 
 

5. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 
 

6. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 
 

7. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 
 

8. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 
 

9. Физичко и здравствено васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 
 

10. Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 1 36 
 

УКУПНО:А 20-22* 720-792* 21-23* 756-828* 21-24* 756-864* 21-24* 756-864* 
  

 

Ред. 

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

        

број 
        

         

1. Верска настава/Грађанско васпитање3 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 
Матерњи језик/говор са елементима националне културе 
4 2 72 2 72 2 72 2 72 

УКУПНО:Б 1-3* 36-108* 1-3* 36-108* 1-3* 36-108* 1-3* 36-108* 

УКУПНО:А+Б 21-23*    756-828* 22-24*    792-864* 22-25*    792-900* 22-25* 792-900* 

 
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети и 

изборни програми   

Ред. 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

број нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.  

1. Редовна настава 21-23* 756-828* 22-24* 792-864* 22-25* 792-900* 22-25* 792-900* 

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

3. Додатна настава     1 36 1 36 

4. Настава у природи** 7-10 дана годишње 7-10 дана годишње 7-10 дана годишње 7-10 дана годишње 

Ред. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

број нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.  

1. Час одељенског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ваннаставне активности5 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 
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ПРОГРАМИ ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС УЧЕЊА 

Структура програма свих предмета је конципирана на исти начин. На почетку се 

налази циљ наставе и учења предмета за први циклус образовања и васпитања. У 

табели која следи, у првој колони, дефинисани су предметни исходи за крај првог 

разреда, у другој колони дате су области и/или теме, а у трећој се налазе предметни 

садржаји. Иза табеле налазе се препоруке за остварива-ња наставе и учења конкретног 

предмета под насловом Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма. 

Програми наставе и учења засновани су на општим циље-вима и исходима 

образовања и васпитања и потребама и могућ-ностима ученика првог разреда. 

Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију 

функцију и значај. Садржаји више нису циљ сами по себи, већ су у функцији 

остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање ученика тако да 

показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући 

знањима, ставовима и вешти-нама које је градио и развијао током једне године учења 

конкрет-ног наставног предмета. Овако конципирани програми подразуме-вају да 

оствареност исхода води ка развијању компетенција, и то како општих и специфичних 

предметних, тако и кључних. 

Прегледом исхода који су дати у оквиру појединих програ-ма може се видети 

како се постављају темељи развоја кључних и општих међупредметних компетенција 

које желимо да наши уче-ници имају на крају основног образовања. На путу 

остваривања циља и исхода кључна је улога наставника који добија значајан простор за 

слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика. 

Оријентација на процес учења и исходе брига је не само о резултатима, већ и начину на 

који се учи, односно како се гради и повезује знање у смислене целине, како се развија 

мрежа појмова и повезује знање са практичном применом. 

Програми наставе и учења намењени су, пре свега, наставни-цима који 

непосредно раде са ученицима, али и онима који на по-средан начин узимају учешће у 

образовању и васпитању. Зато тре-ба имати у виду да терминологија, која је коришћена 

у програмима није намењена ученицима и треба је приликом дефинисања кон-кретних 

наставних јединица, било за непосредан рад са ученицима, било за потребе уџбеничких 

и дидактичких материјала, прилагодити узрасту ученика. Програми наставе и учења су 

наставницима полазна основа и педагошко полазиште за развијање образовно-ва-

спитне праксе: за планирање годишњих и оперативних планова, не-посредну припрему 

за рад као и оквир за преиспитивање праксе ра-звијања планова, остваривања и 

вредновања наставе и учења кроз сопствена промишљања и разговор са колегама. 

Препоруке за планирање образовно-васпитне праксе 

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и 

детаљно унапред предвидети. Она се одвија кроз динамичну спрегу међусобних односа 

и различитих актив-ности у социјалном и физичком окружењу, у јединственом контек-

сту конкретног одељења, конкретне школе и конкретне локалне за-једнице. Зато, 
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уместо израза реализовати програм, боље је рећи да се на основу датог програма 

планира и остварује настава и учење које одговара конкретним потребама одељења. 

Рад са ученицима првог разреда захтева уважавање њихових узрасних 

карактеристика као и чињенице да је то њихов први су-срет са школом. Треба имати у 

виду да су та иста деца, сада уче-ници првог разреда, у предшколском периоду учила 

кроз игру, у интеракцији са социјалним и физичким окружењем. Они имају знања која 

су развили у свакодневним животним ситуацијама, уме-ју да изведу различите 

активности, умеју нешто да направе, неке задатке да реше, могу и желе да постављају 

питања, да саопште оно што знају, што су искусили и доживели. Та њихова спонтана 

искуствена знања треба повезивати са научним знањима која се садржајима школских 

предмета уводе у наставу. У том повезива-њу могуће је и потребно бирати садржаје и 

методе рада којима се стварају ситуације које су погодне да се ученик води кроз зону 

на-редног развоја у различитим областима знања и функционисања. Настава треба да 

обезбеди сигурну, подстицајну и подржавајућу средину за учење у којој се негује 

атмосфера интеракције и однос уважавања, сарадње, одговорности и заједништва. 

Полазећи од датих предметних исхода и садржаја од настав-ника се очекује да 

дати програм контекстуализује према потреба-ма конкретног одељења имајући у виду 

карактеристике ученика, уџбенике и друге наставне материјале које ће користити, 

техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже као и друге 

ресурсе школе и локалне средине. 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начи-на, темпа учења и брзине 

напредовања; 

– интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност 

унутар истог предмета и различитих пред-мета; 

– партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу; 

– превасходно активним и искуственим методама наставе и учења; 

– уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, 

повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и 

подстицањем примене наученог исвакодневном животу; 

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем ин-тересовања за учење и 

континуирано сазнавање; 

– редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних по-датака о напредовању 

ученика, остваривању предметних исхода и постигнутом степену развоја компетенција 

ученика. 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре, као и до сада, креира 

свој годишњи (глобални) план рада из кога касни-је развија своје оперативне планове. 

Како су исходи дефинисани за крај наставне године, наставник треба да их 

операционализује прво у оперативним плановима, а потом и на нивоу конкретне на-

ставне јединице. При планирању треба имати у виду да се исходи разликују. Неки се 
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лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више 

различитих активности (то се посебно односи на вештине). 

Интегрисаним приступом настави и учењу са фокусом на партиципативне и 

кооперативне активности ученика, наставнику се препоручује планирање разноврсних 

метода, приступа и техни-ка учења и подучавања – истраживачке, пројектне, 

партиципатив-не, кооперативне итд. 

Посебно значајна за развијање компетенција и остваривање исхода је пројектна 

настава, која се у данашње време све више фокусира на остваривање образовних 

стандарда и исхода и, како показују резултати најновијих истраживања, прати 

друштвене промене својом усмереношћу на развијање знања и способности ученика 

кроз активности планирања, истраживања и тимског рада у оквиру предметног и 

међупредметног повезивања садржаја. Поред тога, једна од битних особина савременог 

приступа пројект-ном раду у настави односи се на коришћење ИКТ у пројектним 

активностима што обезбеђује ефикасније учење и развијање зна-ња, али и развијање 

понашања правилног и безбедног коришћења рачунара и интернета. 

Пројектна настава од ученика захтева бројне активности, међу којима су: 

самостално проналажење информација; способност решавања проблема; самостално 

учење; рад у групи, сарадњу; критички однос према властитом и туђем раду; доношење 

одлука; аргументовање; усвајање другачијих, нових начина рада; планирање; 

поштовање рокова и преузимање одговорности. 

С обзиром на узраст ученика првог разреда, примерено је да се реализују 

пројектни задаци где је наставник главни организатор активности, а самосталност 

ученика се испољава у сегментима пројекта где је то могуће. Наставник пружа подршку 

свим ученич-ким активностима у току пројекта, а у првом разреду често и по-моћ. 

Повремене тешкоће у комуникацији и сарадњи су очекиване јер се ради о ученицима 

који су у фази адаптације на школу и о групи која се тек формира. Култивисање 

сарадње и начина на који се комуницира у групи су увек важни циљеви пројектне 

наставе,а у првом разреду су, може се рећи, и приоритетни jeр доприносе јачању 

одељењске кохезије. Такође, током реализације оваквог облика рада наставник има 

могућност да добро упозна ученике, њихове јаче и слабије стране и да осмисли процес 

индивидуализа-ције за оне којима је то потребно. 

При планирању наставник треба да дефинише тему и циљ пројекта, очекиване 

исходе, садржаје, активности ученика, по-требна средства, динамику рада по фазама и 

све што је потребно за успешно спровођење пројекта. За први разред, најпримеренији је 

полуструктурирани тип пројекта где наставник даје ограничен избор тема, у великој 

мери дефинише методологију рада и сам одређује које ће материјале дати ученицима, а 

које ће они сами пронаћи. Све садржаје треба реализовати кроз различито тематско 

повезивање у игри или функционалној активности која задовоља-ва интересовање и 

потребе детета на млађем школском узрасту. 

Препоруке за праћење и вредновање образовно-васпитне праксе 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика, које је у првом разреду 

описно, само је део праћења и вредновања образовно-васпитне праксе. Резултате 

целокупног праћења и вред-новања наставник узима као основу за планирање наредних 
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корака у раду са ученицима и развијању своје образовно-васпитне праксе. Праћење 

напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује 

се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује 

ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна ин-формација бити 

прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне 

информације. Повратна информација треба да буде увремењена, дата током или 

непосредно након обављања неке активности; треба да буде конкретна, да се односи на 

активности и продукте ученика, а не на његову личност и да буде позитивно 

интонирана, односно да прво садржи оне еле-менте који су за похвалу, а тек потом оне 

које би ученик требало да развија и унапређује. Оно започиње иницијалном проценом 

нивоа на коме се ученик налази и у односу на који ће се процењивати његов даљи ток 

напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање 

повратне информације, а уче-нике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. 
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Назив предмета: Дигитални свет-први разред 

Трајање школског 

програма: 
2020 

Фонд часова: 36 

Циљ: 

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталнe 

компетенције ученика ради њиховог оспособљавања за безбедну и правилну 

употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој 

алгоритамског начина размишљања. 

Задаци: 

-Правилно коришћење дигиталних уређаја, интернета; 

-Правилно одлагање  електронског отпада; 

-Давање података о личности и њихова  безбедност; 

-Решавање разних  проблема; 

- Упутство за решавање неког проблема или извођење неког поступка-алгоритам 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

Семинар:Дигиталн учионица 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

Дигитални уџбеници 

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

Компјутер,таблет,телефон... 

Корелација са другим предметима: 

Са свим предметима који имају дигитлне уџбенике. 

Начин остваривања програма: 

Кроз 36 часова годишње, а једном у току радне недеље. 

Начин праћења остваривања програма и начин праћења напредовања 

ученика: 

Самопроцена, вршњачка процена, отворена питања, Већ знам – Желим да научим – 

Научио/ла сам 

Начин вредновања : 

 

Тростепена скала 

 

 

Уџбеници,приручници,литература,наставна средства 
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РЕДНИ БР. 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

НАСТАВНA 

ТЕМA/ОБЛАСТ 
ИСХОДИ 

број 

часова 
по теми 

 

Број часова за: 

oбраду 

остале 

типове 
часова 

 

 

1. 

 

ДИГИТАЛНО 
ДРУШТВО 

 – препозна дигиталне уређаје из окружења 

и именује неке од њих; – наведе неке од 

животних ситуација у којима дигитални 

уређаји олакшавају обављање послова; – 

упореди начине рада и живота људи пре и 

после појаве дигиталних уређаја; – упореди 

начине креативног изражавања са 

дигиталним уређајима и без њих; – користи 

дигиталне уџбенике за учење (самостално 

и/или уз помоћ наставника); – упореди 

дигитални и папирни уџбеник; 
– упореди традиционалне видове 

комуникације са комуникацијом 

посредством дигиталних уређаја; – наведе 

неке од карактеристика „паметног“ 

дигиталног уређаја; – наведе на који начин 

дигитални уређаји могу да допринесу 

упознавању културне баштине; – наведе 

основна правила за коришћење дигиталних 

уређаја како не би угрозио здравље; – 

наведе неке од здравствених ризика 

везаних за прекомерно или неправилно 

коришћење дигиталних уређаја; – доведе у 
везу начин одлагања електронског отпада 

са загађењем животне средине; – наброји 

основне податке о личности; – објасни 

зашто саопштавање података о личности 

представља ризично понашање при 

комуникацији помоћу дигиталних уређаја; 

– именује особе или институције којима се 

треба обратити за помоћ у случају контакта 

са непримереним дигиталним садржајем, 

непознатим, злонамерним особама или 

особама које комуницирају на 
неприхватљив начин; – наведе основне 

препоруке за руковање дигиталним 

уређајем на одговоран начин (примена 

мера физичке заштите) и објасни зашто је 

важно примењивати их; – анализира 

једноставан познати поступак/активност и 

предлаже кораке за његово спровођење; – 

протумачи симболе познатог/договореног 

значења и спроведе поступак описан њима; 

– уочи и исправи грешку у симболима 

израженом упутству (алгоритму), провери 

ваљаност свог решења и по потреби га 
поправи (самостално или сараднички); – 

доведе у везу алгоритам и понашање 

дигиталног уређаја 

18 9 9 

2. 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

8 4 4 

3. 
АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

10 
 

5 
 

5 
 

укупно: 36 16 20 
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АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД  

Доноси се:  

На основу члана 67, став 1, Зкона о основама  система образовања и васпитања ( 

Службени гласник РС  88/17,  27/18 – др закон и 10/19),  објављен 27.5.2019. 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

1. ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика; 

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, 

развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, потребе негоВања и развоја физичких способности; 

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и 

животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и 

васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси; 

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву 

које се мења; 

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 

ученика, у складу са његовим узрастом, равојним потребама и интересовањима; 

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање 

међупредметних компетенција за потребе савремене науке и технологије; 

10) развој свести о себи, развој стваралачких способности, критичког мишљења, 

мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, 

самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 

занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструкТивне сарадње са 

другима  

13) и неговање другарства и пријатељства; 

14) развијање позитивних људских вредности; 
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15) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских 

права, грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и 

праведном друштву; 

16) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 

узрасне равноправности, развој толеранције и уважавање различитости; 

17) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања 

припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег 

језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање 

интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

18) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, 

завршавање образовања и васпитања у предвиђе- ном року са минималним 

продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања; 

19) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног 

нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 

2. ПРОГРАМИ ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС 

УЧЕЊА 

Структура програма свих наставних предмета је конципира- на на исти начин. 

На почетку се налази циљ наставе и учења пред- мета за први циклус образовања и 

васпитања. У табели која следи, у првој колони, дефинисани су предметни исходи за 

крај трећег разреда, у другој колони  дате су области и/или теме, а у трећој   се налазе 

предметни садржаји. Иза табеле налазе се кључне речи садржаја програма и препоруке 

за остваривања наставе и учења конкретног предмета под насловом Упутство за 

дидактичко-меТодичко остваривање програма. 

Програми наставе и учења засновани су на општим циље- вима и исходима 

образовања и васпитања и потребама и могућностима ученика трећег разреда. 

Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију 

функцију и значај. Садржаји више нису циљ сами по себи, већ су у функцији 

остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање ученика тако да 

показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући 

знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне године учења 

конкрет- ног наставног предмета, у овом случају током трећег разреда. Ова- ко 

конципирани програми подразумевају да оствареност исхода води ка развијању 

компетенција, и то како општих и специфичних предметних, тако и кључних.  

Прегледом исхода који су дати у оквиру појединих програма наставе и учења 

може се видети како се постављају темељи разво- ја кључних и општих 

међупредметних компетенција које желимо да наши ученици имају на крају основног 

образовања. Та потреба да се образовање и васпитање усмере ка развијању 

компетенција био је један од разлога увођења и пројектне наставе као облика 

образовно-васпитног рада. Пројектна настава се у данашње време све више фокусира 

на остваривање образовних стандарда и исхода и, како показују резултати најновијих 

истраживања, прати друштвене промене својом усмереношћу на развијање знања и 
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способности ученика кроз активности планирања, истраживања и тимског рада у 

оквиру предметног и међупредметног повезивања садржаја. Поред тога, једна од 

битних особина савременог при- ступа пројектном раду у настави односи се на 

коришћење ИКТ у пројектним активностима што обезбеђује ефикасније учење и 

развијање знања, али и развијање понашања правилног и безбедног коришћења 

рачунара и интернета. Детаљније препоруке за пла- нирање и остваривање пројектне 

наставе дате су у поглављу 7 – Упутство за реализацију пројектне наставе. 

На путу остваривања циља и исхода кључна је улога наставника који добија 

значајан простор за слободу избора и повезивање садржаја; метода, поступака и 

техника наставе и учења и активности ученика. Оријентација на процес учења и исходе 

брига је не само о резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се гради и 

повезује знање у смислене целине, како се развија мрежа појмова и повезује знање са 

практичном применом. 

Програми наставе и учења намењени су, пре свега, наставницима који 

непосредно раде са ученицима, али и онима који на посредан начин узимају учешће у 

образовању и васпитању. Зато треба имати у виду да терминологија, која је коришћена 

у програмима наставе и учења, није намењена ученицима и треба је приликом 

дефинисања конкретних наставних јединица, било за непосредан рад са ученицима, 

било за потребе уџбеничких и дидактичких ма- теријала, прилагодити узрасту ученика. 

Програми наставе и учења су наставницима полазна основа и педагошко полазиште за 

развијање образовно-васпитне праксе: за планирање годишњих и оперативних планова, 

непосредну припрему за рад као и оквир за преиспитивање праксе развијања планова, 

остваривања и праћења и вредновања наставе и учења кроз сопствена промишљања, 

разговор са колегама итд. 

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и 

детаљно унапред предвидети. Она се одвија кроз динамичну спрегу међусобних односа 

и различитих активно- сти у социјалном и физичком окружењу, у јединственом 

контексту конкретног одељења, конкретне школе и конкретне локалне заједнице.  
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Назив предмета: Српски језик 

Трајање школског програма: 4 године – 2018-2022. 

Фонд часова: 180 

Циљ: 

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

ради правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању 

националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из 

српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања 

интеркултуралности 

Исходи: 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

- чита са разумевањем различите текстове; 

- опише свој доживљај прочитаних књижевних дела; 

- изнесе своје мишљење о тексту; 

- разликује књижевне врсте: лирску и епску песму, причу, басну, бајку, роман и драмски текст; 

- одреди тему, редослед догађаја, време и место дешавања у прочитаном тексту; 

- именује главне и споредне ликове и разликује њихове пози- тивне и негативне особине; 

- уочи основне одлике лирске песме (стих, строфа и рима); 

- разуме пренесено значење пословице и басне и њихову поучност; 

- разуме идеје књижевног дела; 

- уочи основне одлике народне бајке; 

- разликује народну од ауторске бајке; 

- представи главне особине јунака; 

- уочи основне одлике народне епске песме; 

- уочи поређење у књижевном делу и разуме његову улогу; 

- разликује опис од приповедања у књижевном делу; 

- покаже примере дијалога у песми, причи и драмском тексту; 

- уочи хумор у књижевном делу; 

- чита текст поштујући интонацију реченице/стиха; 

- изражајно рецитује песму и чита прозни текст; 

- изводи драмске текстове; 

- разликује врсте (и подврсте) речи у типичним случајевима; 

- одреди основне граматичке категорије именица, придева и глагола; 

- примењује основна правописна правила; 

- јасно и разговетно изговори обавештајну, упитну и заповедну реченицу, поштујући одговарајућу 

интонацију и логички акце- нат, паузе, брзину и темпо; 

- споји више реченица у краћу и дужу целину; 

- препричава, прича и описује и на сажет и на опширан начин; 



Прилог бр: 2 -  Анекс школског програма за трећи разред 

13 

 

- извештава о догађајима водећи рачуна о прецизности, тачно- сти, објективности и сажетости; 

- варира језички израз; 

- попуни једноставан образац у који уноси основне личне податке; 

- разликује формални од неформалног говора (комуникације); 

- учествује у разговору поштујући уобичајена правила комуни- кације и пажљиво слуша 

саговорника 

 Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

Присуство учитеља на семинарима из ове области као и учење на даљину. 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

 Писмене и усмене провере знања, диктати. 

Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 

Израда домаћих писмених задатака и њихова анализа на часу. 

Екскурзије, излети, посете (настава ван учионице): 

Планом Тима су предвиђени излети, посете, настава у природи. 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

У настави се користе најсавременија наставна средства (CD, DVD, интернет и PPT презентације) У плану 

је набавка интерактивне «паметне» табле како бисмо могли користити интерактивно учење , а до тада се 

користи пројектор; У настави се користе и радне свеске са тестовима и дечији часописи; 

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

Наставни листови,CD, пројектор... 

Међупредметне компетенције: 

Комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка , дигитална, за сарадњу, 

предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини. 

Начин остваривања програма: 

Метода разговора; Рад на тексту; Демонстративна; Илустративна; Метода писаних радова; Учење путем 

открића; Дивергентно (стваралачко) учење; фронтални,групни, индивидуални, рад у пару; Тематска 

настава,тимска настава,истраживачки рад,ППТ,YouTube канал,употреба мобилног телефона или таблета 

,електронски и мултимедијални уџбеник 

Начин праћења остваривања програма и начин праћења напредовања ученика:  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у 

складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању Начин праћења 

напредовања ученика врши се помоћу одговарајуће евиденционе педагошке документације. На сваком 

часу прати се активност и учествовање ученика у раду, редовно доношење уџбеника, свеске и осталог 

прибора за рад, као и домаћих задатака. Радове који најбоље репрезентују постигнућа и напредовање 

ученика у току школске године ученици чувају у свом портфолију. 

Начин вредновања : 
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Вредновање постигнућа ученика врши се формативно,сумативно и бројчано кроз усмене и писмене 

провере знања и вештина. Утврђивање степена усвојености знања врши се на крају сваке наставне теме 

помоћу тестова из граматике и правописа, говорних и писмених вежби и диктата. 

Уџбеници,приручници,литература,наставна средства  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 

МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. КЊИЖЕВНОСТ 4 6 11 8 9 4 8 11 11 8 47 33 80 

2. ЈЕЗИК 14 11 9 7 5 2 6 1 2 3 18 42 60 

3. 
ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 
4 6 1 4 2 2 7 5 8 1 5 35 40 

УКУПНО 22 23 21 19 16 8 21 17 21 12 70 110 180 

 

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Разред: ТРЕЋИ (ТРЕЋА ГОДИНА УЧЕЊА) 

Трајање школског програма: 4 године – 2020-2024. 

Годишњи фонд часова:  72 

Циљ: 

Циљ учења Страног језика у основном образовању и васпитању јесте да се ученик усвајањем 

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

оспособи за основну усмену, а од трећег разреда и писану комуникацију, и да стекне позитиван однос 

према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

Исходи: 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да, примењујући најједноставнија језичка средства: 

- поздрави и отпоздрави, примењујући једноставна језичка средства; 

- представи себе и другог; 

- разуме једноставна питања личне природе и одговара на њих; 

- разуме једноставна упутства и налоге и реагује на њих; 

- саопшти једноставна упутства и налоге; 

- разуме позив на заједничку активност и на прикладан начин реагује на њега; 

- упути позив на заједничку активност; 

- разуме кратке и једноставне молбе и реагује на њих; 

- упути кратке и једноставне молбе; 

- искаже и прихвати захвалност и извињење на једноставан начин; 
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- разуме једноставно исказане честитке и одговори на њих; 

- упути једноставне честитке; 

- разуме и, примењујући једноставна језичка средства, наведе најуобичајеније активности које се 

односе на прославе рођендана и празника; 

- препозна и именује бића, предмете и места из непосредног окружења; 

- разуме једноставне описе бића, предмета и места; 

- опише бића, предмете и места користећи једноставна језичка средства; 

- разуме свакодневне исказе у вези сa непосредним потребама, осетима и осећањима и реагује на 

њих; 

- изрази основне потребе, осете и осећања једноставним језичким средствима; 

- разуме једноставна обавештења о положају у простору и реагује на њих; 

- тражи и пружи једноставна обавештења о положају у простору; 

- разуме и саопшти једноставне исказе који се односе на хронолошко и метеоролошко време; 

- разуме једноставне исказе којима се изражава припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и реагује на њих; 

- тражи и даје једноставне исказе којима се изражава припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање; 

- разуме једноставне исказе за изражавање допадања/недопадања и реагује на њих; 

- тражи мишљење и изражава допадање/недопадање једноставним језичким средствима; 

- разуме једноставне текстове у којима се описују радње и способности у садашњости; 

- размени информације које се односе на дату комуникативну ситуацију; 

- опише радње и способности користећи једноставна језичка средства; 

- разуме и саопшти једноставне исказе који се односе на бројеве и количине 

Комуникативна 

функција 

Садржаји 

(језички, граматички, интеркултурни) 

 

 

 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

Језички: Hi/Hello, how are you today?I’m fine, thank you, and you? I’m very 

well, thanks./Not great. Good morning /afternoon /evening /night.Goodbye. 

/Bye. See you later/tomorrow/on Monday. Have a nice day /weekend /holiday! 

Thanks, same to you! 

Граматички: Личне заменице – I, you …глагол to be – the Present Simple 

Tense; императив 

(Интер)културни: Формално и неформално поздрављање; устаљенa 

правила учтивости. 
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ; ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; 

ДАВАЊЕ И ТРАЖЕЊЕ 

ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О 

ДРУГИМА 

Језички: Hi, I’m Andrija. Hello, I’m Alex. How old are you? I’m (nine). I’m in 

Year 3. Where are you from? I’m from Serbia. How do you spell your name? It’s 

A-N-D-R-I-J-A. Have you got any brothers or sisters? Yes, I have/I’ve got one 

sister. No, I'm an only child. How many aunts/ uncles have you got? This is my 

cousin/sister Vanja. Nice to meet you. Nice to meet you, too. What’s 

your/his/her/their address? It’s 12, Zvezdarskih jelki Street, Belgrade. What’s 

your/his/her/their phone number? It’s oh/zero-six-four-double five/five-five... 

I’m 10 today. How old is your mum/dad? She/He’s 32. Where are your parents 

today?Are they at work? No, they’re at home. Are your friends at school now? 
Yes, they are. This is my friend Ana. She’s/She is in my class. That’s Tea’s dog. 

Its name is Spot. This is our teacher, Mr/Miss/Mrs Jones.That is Mr Turner. 

He’s/He is a policeman. Who are those children? They’re our neighbours. What 

are their names? Pavle and Milica. Who’s the boy in the picture? It’s my 

Brazilian pen pal, Bruno. Tell me about your family/country. Write soon! 

Основни бројеви (0–100); Алфабет 

Граматички: 

Личне заменице – I, you…;присвојни придеви – my, your… показне 

заменице – this/that, these/those; Have got/Have за изражавање поседовања; 

питања са Who/What/Where/How (old/many); предлози за изражавање места 

– from, in…; саксонски генитив са именицама у једнини; употреба чланова 
приликом првог спомињања неког појма и са појмовима који су одређени 

контекстом; императив 

(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивости; конвенције у 

писању личних заменица; конвенције у саопштавању телефонских бројева 

и адреса; употреба титула уз презимена (Mr, Mrs, Miss); разлике између 

српске азбуке и енглеског алфабета; конвенције у писању разгледница и 

писама  

 

 

 

 

 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА И НАЛОГА 

Језички: Listen, point and repeat. Listen again. Match the words with the 

things/people in the picture. Order the lines. Ask and answer questions about 

the photo on page 38. Spell your name. Ask your friend to spell his/her name. 

Write/Circle the letters/numbers. Write/Say true or false. Complete the 

sentences/dialogue. Complete the table with ticks and crosses. Read the story. 
Read and check. Think of a place/person. Come and help! Wait and see! Watch 

out! Hurry up! Close/Open the door/a window, please! Smile! It’s 

my/your/Oliver’s turn!; основни бројеви (0–100); алфабет 

Граматички: Императив у функцији давања упутстава и налога 

Присвојни придеви – my, your… 

(Интер)културни: Поштовање основних норми учтивости 

 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

Језички: Can we meet on Saturday and play football? I’m sorry, I’ve got a 

music class on Saturday, but we can meet on Sunday. Really? Sunday is ok for 

me too! Great! See you at the park! 

It's hot today. Let’s go to the beach! Sorry, but I can’t swim! I’m very tired. Let’s 

go home! Come and meet my friends! Listen to the music! 

Граматички: Императив у функцији позива на учешће у заједничкој 

активности; модални глагол can за изражавање предлога 

(Интер)културни: Прикладно прихватање и одбијање позива; прослава 

рођендана, игре, забава и разонода 
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ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 

ЗАХВАЛНОСТИ И 

ИЗВИЊЕЊА 

Језички: Can you spell that again, please?/Can you write it on the board, 

please? Can/May I read the story? Of course, you can. 

Can/May I sit here, please? No, it’s Nina’s seat. 

Can/May I borrow your dictionary? Yes, here you are. Thank you/Thanks. 

You’re welcome. Thanks for your help 

Граматички: Модални глаголи у функцији изражавања молбе - can / may; 

Саксонски генитив са именицама у једнини 

(Интер)културни: Правила учтиве комуникације 

 

ЧЕСТИТАЊЕ ПРАЗНИКА, 
РОЂЕНДАНА И ДРУГИХ 

ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА 

 

Језички: Welcome to my birthday party! Happy birthday to you! Thanks! How 

many candles are there on your birthday cake? Happy New Year! / Merry 
Christmas! /Happy Valentine's Day! /Happy Easter! Thanks, same to you! Let's 

have a party. Let's celebrate! What do you do on New Year’s Day? We open our 

presents and watch films about Santa Claus and his reindeer. At Easter we 

decorate Easter eggs. Children dress up for Halloween. Look at the fireworks! 

Граматички: Императив; The Present Simple Tense за описивање 

уобичајених радњи (само као опција, рецептивно); Питања са What/How 

many 

(Интер)културни: Најзначајнији празници и начин обележавања /прославе 

и честитања 

 

 

 

 

 

 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА И 

ПОЈАВА 

Језички: Who's this? It’s Johnny Depp, my favourite actor. He's American. 

That’s a photo of my family. Look, they’re all smiling. How many teeth has your 

baby brother got? What colour are his eyes? I’ve/I have got two hands. 
She’s/She has got black hair. He’s/He has got big ears. She’s/ She is tall and slim. 

My dad’s new car is fast and cool. What are these? They’re my new felt tip pens. 

Belgrade is the capital of Serbia. Our city is old, but very nice. There are a lot 

of beautiful mountains and lakes in my country. What's the capital of England? 

London buses are red, but its taxis are black. Where are you in this photo? I’m 

in Sydney, it’s a big city in Australia. There are a lot of strange animals and 

funny birds. 

Граматички: Глаголи have got, to be за давање описа; показне заменице – 

this/that, these/those; егзистенцијално There is/arе; 

питања са Who/What/Where/How many; правилна множина именица: pen – 

pens, bus – buses, city – citieс; неправилна множина основних именица: 
tooth – teeth; употреба чланова приликом првог спомињања неког појма и 

са појмовима који су одређени контекстом 

(Интер)културни: Познате личности из области спорта, глуме, музике ; 

престонице земаља енглеског говорног подручја; препознатљива обележја 

земаља енглеског говорног подручја 

 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

Језички: She’s tired/bored. She wants to go home. Is he hungry/thirsty? Does he 

want a sandwich/a glass of orange juice? They’re not cold, they’re hot! Are you 

OK? Is he happy? No, he’s sad. His dog is lost. 

Граматички: The Present Simple Tense (be, want) у функцији исказивања 

потреба, осета и осећања 

(Интер)културни: Правила учтиве комуникације. 
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ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 

У ПРОСТОРУ 

Језички: They’re at the cinema/museum. Where’s your brother? He’s in bed. 

Where’s my English dictionary? It’s here on my desk. Where are my trainers? 

They are over there, under the bed. Where’s the Statue of Liberty? It’s in New 

York. The London Eye is next to the River Thames. 

Граматички: Прилози и предлози за изражавање положаја и просторних 

односа: here, there, in, on, at, next to, under; питања са Where ;употреба и 

изостављање одређеног члана у изразима at the park/beach/cinema/museum, 

at home/school/work, in bed... (Интер)културни: препознатљива обележја 

земаља енглеског говорног подручја 

 

 

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА 

Језички: What time is it? It’s twelve (o’clock). It’s a quarter to/past twelve. It’s 
half past twelve. What day is it today? It’s Wednesday. It’s a nice, sunny day. Is 

it snowy? No, but it’s rainy and windy today. I’ve got a basketball game at a 

quarter to four/on Saturday. 

Граматички: Питања са What/When; предлози за изражавање времена: at, 

on, to, past... 

(Интер)културни: радна недеља и викенд 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА / 

НЕПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА / 

НЕПОСЕДОВАЊА 

Језички: It’s Alex’s guitar. Is that Anna’s bag? These are not their jackets. 

Sophie’s mum and dad have got/have a big house. My friend hasn’t got/ doesn’t 

have any brothers or sisters. Have you got/Do you have a bike? 

Граматички: Присвојни придеви (my, your, his, her)у функцији изражавања 

поседовања/непоседовања Показне заменице – this/that, these/those; Have 

got/Have за изражавање припадања/ поседовања; саксонски генитив са 

именицама у једнини 

(Интер)културни: Породица, пријатељи, однос према својој и туђој 

имовини 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА 

/ НЕДОПАДАЊА 

Језички: Does he like music? Yes, he loves it./No, he doesn’t. Who’s your 

favourite tennis player? What’s your favourite hobby? It's an amazing poster! 

Those computer games are fantastic! 

Граматички: The Present Simple Tense глагола like/not like/love у функцији 

изражавања допадања/недопадања; питања са Who/What 

(Интер)културни: интересовања, хобији 

 

 

 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И 

СПОСОБНОСТИ У 

САДАШЊОСТИ 

Језички: My brother can play football, but he can’t act. How many languages 

can your dad speak? Can you play the guitar? I can’t ride a bike. We are late 

for our school bus. 

Look! She’s/She is wearing a dress. Is he wearing jeans? Yes, he is. No, he isn’t. 

What are you doing? I’m/I am eating a biscuit. What are they doing? They are 

not/aren’t playing, they’re watching TV. 

Граматички: Модални глагол can у функцији изражавања способности The 

Present Continuous Tense за изражавање тренутних радњи; питања са 

What/Where/When/How many  

(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи - наставне и 

ваннаставне активности 

 

 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ БРОЈА И 

КОЛИЧИНЕ 

Језички: How many children are there in your class? There are 11 boys and 14 

girls. How many classes have we got today? We’ve got four classes. Her granny 

is 65. Основни бројеви до 100 

Граматички: Правилна множина именица: boy-boys, girl-girls, class-classes; 

неправилна множина основних именица: child-children; питања са How 

much/many 
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(Интер)културни: Конвенције у писању двоцифрених бројева; новчане 

валуте у земљама енглеског говорног подручја и њихове ознаке 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

У настави се користе најсавременија наставна средства (интерактивни дигитални материјал – iТools, CD 

Multi ROM, интернет и PPT презентације CD, DVD) и комуникативни приступ учењу страног језика. 

Предвиђена су по два угледна часа у току школске године по наставнику. 

Сви наставици су похађали обуку за планирање наставе оријентисане према исходима и за примену 

дигиталних материјала у настави, што ће примењивати у настави надаље. 

Тематске области: 

Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда првог циклуса основног образовања и 

васпитања – у трећем разреду обнавља се, а затим проширује фонд лингвистичких знања, навика и умења 

и екстралингвистичких представа везаних за конкретну тему у односу на други разред. Теме се обрађују 

у складу са интересовањима ученика, њиховим потребама и савременим токовима у настави страних 

језика, тако да свака тема представља одређени ситуацијски комплекс. Посебно се обраћа пажња на 
карактеристике и разлике у култури и традицији и животним навикама у Србији и земљама у којима се 

говори енглески језик. 

Лични идентитет 

Породица и уже друштвено окружење 

Географске особености 

Становање 

Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине 

Временско искуство и доживљај времена (прошлост – садашњост – будућност) 

Школа и школски живот 

Млади – живот деце и омладине 

Здравље и хигијена 

Емоције (љубав према породици, друговима) 

Путовање и превозна средства 

Временске прилике 

Уметност за децу (пригодне традиционалне и модерне песме) 

Обичаји и традиција, фолклор, прославе 

Слободно време 

Исхрана и гастрономске навике 

Мода и облачење 

Спорт 

Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања и опхођења 

Међупредметне компетенције: 

Кроз различите садржаје, ученицима је омогућено да повезују своја раније стечена знања, искуства и 
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вештине из различитих наставних области: свет око нас, математика, српски језик, музичка култура, 

ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, верска настава, грађанско васпитање. 

Међупредметне компетенције које желимо да развијемо код ученика у овом узрасту су: 

Компетенција за доживотно учење (разликује битно од небитног, самопроцењује знања и вештине, схвата 

важност учења страног језика) 

Вештина комуникације (усмена комуникација уз уважавање саговорника) 

Рад са подацима и информацијама (прикупља податке до којих долази интервјуисањем и класификује их 

у групе према сличности и разликама) 

Дигитална компетенција (користи ИКТ да пусти песмицу, погледа анимирани филм, игра едукативну 

игрицу, користи сликовно-звучни речник) 

Решавање проблема (испитује ситуацију, проналази и примењује изабрана решења у пројектним 

задацима и игровним активностима) 

Вештина сарадње (конструктивно доприноси раду групе уз уважавање других чланова) 

Вештина за живот у демократском друштву (поштује ралике, развија толеранцију, познаје елементе 

културе и традиције своје земље и земаља у којима се говори енглески језик) 

Брига за здравље (познаје елементе здраве исхране и разуме значај бављења физичким активностима и 

одржавања хигијене) 

Еколошка компетенција (разуме потребу и показује спремност да своју околину заштити од негативних 

утицаја – чисти свој радни простор / собу, рециклира и сл.) 

Естетска компетенција (креативно се изражава и негује свој индивидуални израз у вербалним и 

невербалним активностима) 

Предузетничка компетенција (показује иницијативу да примени стечена знања и вештине ван учионице 

како би остварио постављени циљ) 

Начин остваривања програма: 

Програм наставе и учења за стране језике у првом циклусу основног образовања и васпитања усмерен је 

на развој функционалних знања и заснован је на комуникативно дефинисаним исходима учења, односно 

активностима које ученик успешно реализује користећи страни језик. 

На основу комуникативних функција дефинисане су језичке активности помоћу којих се оне могу 

остварити, а које, од трећег разреда, укључују постепено усавршавање способности разумевања говора, 

разумевања писаног текста, интерактивног усменог и писаног изражавања. 

За увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто, 

интернационализми и речи које су им познате, као и визуализација као средство семантизације. 

Језичка грађа је кумулативна и надовезује се на већ обрађену. Настава се заснива и на социјалној 
интеракцији (у пару или групи) путем решавања проблема, потрагом за информацијама и задацима са 

јасно одређеним контекстом, поступком и циљем. Наставник омогућава прихватање нових идеја и 

упућује ученике на друге изворе (интернет, књиге, часописи, телевизија, и сл.). 

Током часа препоручује се смењују технике/ активности (не дуже од 15 минута): 

слушање и реаговање на упутства наставника или са аудио-записа (повезати појмове, додати делове слике, 

допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију, класирати и упоредити, 

одговорити на питања и сл.) 

читање краћег текста/дијалога уз издвајање битних информација, проверу разумевања одговарањем на 

питања у вези са садржајем текста, реаговањем на основу писаног упутства, уочавање нових речи и 

израза и сл.) 

писање (записивање нових речи, преписивање и писање кратких реченица, писање кратког писма/састава 

о себи и блиским темама, постављање/одговарање на питања и сл.), рад у паровима, малим и великим 

групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, мини-пројекти итд.) 

(раз)говор уз коришћење усвојеног вокабулара, граматичких форми и конвенција понашања и опхођења 

(представљање, описивање, постављање питања и одговарање, ситуациони дијалози, драматизације 
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текста, рецитовање и сл.) 

мануелне активности (израда табела, паноа, презентација, постера и сл.) 

игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (језичке игре, игре погађања и меморије, тимске игре, 

интерактивне видео игре и сл.) 

певање песмица примерених узрасту које подржавају усвојене лексичке форме 

рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче развој 

когнитивних способности ученика (планирање, запажање, анализа, вредновање, закључивање итд. 

Ученик на овом узрасту страни језик користи у комуникацији и у ситуацијама које су блиске његовим 

интересовањима, показујући креативност, оригиналност у одговорима, активан однос према наставним 
садржајима. Одабиром одговарајућих стратегија за уна- пређивање и увежбавање језичких вештина 

осигурава се континуитет у развијању вишејезичности и достизању виших нивоа језичке компетенције 

релевантних и неопходних за даље школовање, живот и рад. 

Презентација новог речника у контексту аутентичних животних ситуација помоћу визуелних наставних 

средстава (флешкартице, приче у сликама, постери, предмети из непосредног окружења, кратки 

анимирани филмови и сл.) и слушањем кратких и једноставних прича / дијалога / описа / исказа / налога / 

молби / честитки које изговара наставник, вршњаци или изворни говорници на аудио-визуелним 

записима. Потребно је скренути пажњу ученика на правилан изговор гласова, посебно оних којих нема у 

српском језику, давањем инструкција за постављање говорног апарата. 

Сва кратка и једноставна упутства у настави која се често понављају треба да буду на страном језику уз 

обавезну одговарајућу гестикулацију. 

Увежбавање и примена усвојеног вокабулара у новим ситуацијама и контекстима су веома важан део 

наставе како би довели до реализације планираних исхода. С обзиром на то да се исходи 

операционализују преко језичких активности у комуникативним ситуацијама, важно је да се оне у 

настави страних језика перманентно и истовремено увежбавају. За садржаје који се не понављају сваког 

часа препоручују се активности усмене репродукције и контролисане продукције; на тај начин 

ученицима се омогућава већи број понављања ради лакшег и бржег меморисања и стицања поуздања за 

самостално коришћење језика. Само на тај начин ученици могу да стекну језичке компетенције које су у 

складу са задатим циљем учења страног језика. Спроводи се на сваком часу и у кућним условима. Мора 

имати разноврсне облике и одржавати пажњу и заинтересованост ученика да се укључе у активности. 

Граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у 

складу са нивоом и без детаљних граматичких објашњења, а њихово познавање се вреднује и оцењује на 

основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

Домаћи задаци, реферати, пројектни задаци и сл. 

У учењу страног језика важно је одржати континуитет  свакодневног коришћења и примене наученог. 

Домаћи задаци имају циљ да се садржаји обрађени на часу примене у животним ситуацијама 

(комуникативна функција), да се увежбају на задацима из радне свеске или кроз интерактивна вежбања 

(дигитални уџбеник, онлајн вежбања) или припреме материјал који ће се користити на следећем часу, 

нпр. слике породице, кућног љубимца, омиљена играчка и сл. Домаћи задатак такоће може бити 

истраживачки, нпр. да се спроведе анкета у породици ко шта воли/не воли од хране. 

Пројектни задаци се реализују у форми тимског или групног рада. Предвиђена су 4 пројектна задатка (по 

2 у сваком полугодишту) и ближе су дефинисана годишњим планом рада. 

Начин праћења остварености исхода и вредновање постигнућа ученика:  
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Праћење остварености исхода је континуирано, а вредновање формативно и сумативно. Утврђивање 

степена остварености жељених исхода врши се континуирано, на сваком часу, усменим или писаним 

путем, у различитим формама. Приликом вредновања треба узети у обзир индивидуалне 

карактеристике и предзнања ученика, показану вољу ученика да напредује, степен ангажовања у 

активностима на часу, напредовање ученика у односу на почетну тачку, сарадњу у групи и показану 

иницијативу за решавање проблема у пројектном задатку. Наставник редовно записује своја запажања 

у педагошкој свесци. 

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

вредновања ученичких постигнућа и напредовања.  

Током оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се начини на које се оно 

спроводи не разликује од уобичајених активности на часу, јер се и оцењивање и вредновање сматрају 

саставним делом процеса наставе и учења, а не изолованим активностима које стварају стрес код ученика 

и не дају праву слику њихових постигнућа. 

Оцењивањем и вредновањем треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и 

квалитет и ефикасност наставе. Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој 

слици о напредовању ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и 

способности неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих елемената као 

што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких 

структура, ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега. 

Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати 

ученицима односно усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама активности које су 

примењиване на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа. 

Писане провере знања: 

У септембру је након 2 часа обнављања планиран иницијални тест како би се утврдиле полазне основе за 

даљи рад. 

Након сваке наставне теме предвиђена је писана провера знања у облику тестa. Распоред писаних 

провера се усклађује са другим наставним предметима на почетку школске године и истакнут је на 

интернет страници школе. 

Уџбеници, приручници и наставна средства и начин коришћења: 
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У реализацији наставног процеса, са функцијом остваривања жељених исхода, користиће се следећи 

уџбеници и наставна средства: 

Радни уџбеник Happy Street 1, third edition, аутора Stella Maidment and Lorena Roberts, издавача The 

English Book, 2020. 

Комплет наставног материјала за наставнике са додатним материјалом за фотокопирање 

Сликовни  и звучни речник енглеског језика 

Дигитални садржаји (iTools, интернет странице, презентације, интерактивна вежбања и игре) 

Аудио-визуелна средства: CD, CD-Rom, DVD дати уз уџбеник 

Готов или израђен штампани материјал (постери, флешкартице,маске са ликовима из уџбеника) 

Предмети из окружења 

Радни уџбеник садржи два дела: уџбеник и радну свеску. За презентацију нових садржаја користимо 

уџбеник, а за увежбавање и утврђивање користимо радну свеску. Радна свеска садржи и део за исецање и 

прављење књижица које сумирају садржаје после сваке наставне теме. Такође, на крају сваке теме, 

постоје задаци за самоевалуацију ученика. Наставнички комплет садржи додатни материјал који се може 

фотокопирати и поделити ученицима, као и тестове после сваке наставне теме. 

 

РЕДНИ БР. 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНA ТЕМA/ОБЛАСТ  

 

број 

часова по 

теми 

 

Број часова за: 

 

 

обраду 

остале 
типове 

часова 

1. WELCOME  8 3 5 

2. AT SCHOOL  8 3 5 

3. TOYS AND GAMES  8 3 5 

4. AT THE SHOP  9 4 5 

5. AT HOME  8 3 5 

6. IN THE STREET  8 4 4 

7. CLOTHES  8 3 5 

8. BODY AND HEALTH  8 3 5 

9. FREE TIME  7 3 4 

 72 29 43 
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Назив предмета: Ликовна култура 

Трајање школског програма: 4 године – 2018-2022. 

Фонд часова: 72 

Циљ: 

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

критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос 

према култури и уметничком наслеђу свог и других народа 

 

Исходи: 

По завршетку трећег разреда ученик ће бити у стању да: 

- поштује инструкције за припремање, коришћење, одржавање и одлагање материјала и 

прибора; 

- повеже уметничко занимање и уметнички занат са одговарају- ћим продуктом; 

- преобликује, самостално или у сарадњи са другима, амбалажу и предмете за рециклажу 

мењајући им употребну функцију; 

- изрази своје доживљаје, емоције, имагинацију и запажања одабраним материјалом, 

прибором и техникама; 

- користи одабране податке и информације као подстицај за стваралачки рад; 

- протумачи једноставне визуелне информације и поруке из свакодневног живота; 

- укаже на сличности и разлике које опажа у уметничким дели- ма и традицији 

различитих народа; 

- изрази одабране садржаје изразом лица, положајем тела, покретима или кретањем; 

- распореди облике, боје, линије и/или текстуре креирајући оригиналне композиције; 

- разговара са вршњацима о доживљају простора, дизајна, умет- ничких и ученичких 

радова, уважавајући различитости; 

- учествује у обликовању и уређењу простора у школи, код куће или у окружењу; 

- разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где та знања може применити 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

Унапређивање наставе биће остварено кроз сарадњу на нивоу актива, присуством предавањима и 

семинарима из ове области. 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

 

Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 
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Екскурзије, излети, посете (настава ван учионице): 

Планом је предвиђен излет, посета позоришту, галерији, музеју као и настава у природи 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

У настави се користе најсавременија наставна средства (CD, DVD, интернет и PPT презентације) У плану 

је набавка интерактивне «паметне» табле како бисмо могли користити интерактивно учење , а до тада се 

користи пројектор; 

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

Сва наставна средства које поседује школа и која су припремили наставници 

Међупредметне компетнције: 

Комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка , дигитална, за сарадњу, 

предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини 

Начин остваривања програма: 

- Програм ће се оствариватикроз: - упознавање са степеном ликовног изражавањадеце; - константно 

опажање, - праћење и бележење карактеристика и навика ученика при употреби ликовних материјала - 

прављење изложби 

Начин праћења остваривања програма и начин праћења напредовања ученика:  

Начин праћења напредовања ученика врши се помоћу одговарајуће евиденционе педагошке 

документације. На сваком часу прати се активност и учествовање ученика у раду, редовно доношење 

уџбеника, прибора за рад. Радове који најбоље репрезентују постигнућа и напредовање ученика у току 

школске године ученици чувају у свом портфолију. 

Начин вредновања : 

Вредновање постигнућа ученика врши се формативно,сумативно и бројчано кроз естетске анализе и 

процене ликовних радова и вештина. Утврђивање степена усвојености знања врши се на крају сваке 

наставне теме 

 

Уџбеници,приручници,литература,наставна средства 

Клет - Ликовна култура, уџбеник за трећи разред основне школе ,Сања Филиповић 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СВЕГА 
IX X XI XII I II III IV V VI 

1. МАТЕРИЈАЛИ 8 8 8 4       21 7 28 

2. КОМПОЗИЦИЈА    6 6 4 8    16 6 24 

3. СПОРАЗУМЕВАЊЕ        8 4  4 8 12 

4. ПРОСТОР         4 4 6 2 8 

5.               

6.               

УКУПНО 8 8 8 10 6 4 8 8 8 4  32 72 
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Назив предмета: Природа и друштво 

Трајање школског програма: 4 године – 2018-2022. 

Фонд часова: 72 

Циљ: 

Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења 

и развијање способности за одговоран живот у њему 

Исходи: 

По завршетки трећег разреда ученик ће бити у стању да: 

- идентификује облике рељефа и површинских вода у свом крају; 

- одреди положај задатог објекта у односу на истакнуте облике рељефа и површинске воде 

у свом крају; 

- илуструје примерима како рељеф и површинске воде утичу на живот људи у крају; 

- примени правила друштвено прихватљивог понашања пошту- јући права, обавезе и 

различитости међу људима; 

- повеже различита занимања и делатности са потребама људи у крају у коме живи; 

- повеже врсте и значај саобраћаја у свом крају са потребама људи; 

- примени правила безбедног понашања у саобраћају; 

- разликује чврсто, течно и гасовито стање воде у природи и свакодневном животу; 

- повеже температурне промене са променама запремине и кретања ваздуха; 

- очита вредности температуре воде, ваздуха и тела помоћу термометра; 

- прикаже везе међу живим бићима у различитим животним заједницама помоћу ланаца 

исхране; 

- илуструје примерима одговоран и неодговоран однос човека према животној средини; 

- примени поступке (мере) заштите од заразних болести; 

- се оријентише у простору помоћу компаса и оријентира из природе/окружења; 

- опише пут којим се може стићи од једне до друге тачке помо- ћу плана насеља; 

- идентификује географске објекте у свом крају користећи географску карту Републике 

Србије; 

- користи временске одреднице (година, деценија, век) у свакодневним ситуацијама и 

приликом описивања догађаја из прошлости; 

- прикупи и представи податке о прошлости породице и краја; 

- повеже јачину деловања на тело са његовим пређеним расто- јањем; 

- доводи у везу брзину падања тела са његовим обликом; 

- разликује природне и вештачке изворе светлости; 

- повеже промену величине и положаја сенке са променом положаја извора светлости; 

- повеже промену јачине звука са променом удаљености од његовог извора; 
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- разликује повратне и неповратне промене материјала; 

- уочи сличности и разлике међу течностима – тече, променљи- вост облика; провидност, 

боја, густина; 

- одабере материјале који по топлотној проводљивости највише одговарају употреби у 

свакодневном животу; 

- објасни како рециклажа помаже очувању природе; 

- изведе једноставне огледе/експерименте и повеже резултат са објашњењем/закључком; 

- сарађује са другима у групи на заједничким активностима; 

- представи резултате истраживања (писано, усмено, помоћу ленте времена, Power Point 

презентацијом и/или цртежом и др); 

- повеже резултате рада са уложеним трудом 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

Наставници ће похађати семинар обуке за рад са интерактивном таблом, као и сва стручна предавања и 

семинаре који се тичу методике наставе и унапређења наставе и практично их примењивати унастави; 

Предвиђен је један угледни час у току текуће школске године. 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

Планом су предвиђена тестирања на крајуу сваке теме. 

Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 

Планом су предвиђена посматрања, обиласци и посете , а стална активност ће бити посматрање природе 

Екскурзије, излети, посете (настава ван учионице): 

Настава ће се поред учионице изводити у природи :школском дворишту, оближњем парку, на екскурзији, 

на настави уприроди 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

У настави се користе најсавременија наставна средства (CD, DVD, интернет и PPT презентације) У плану 

је набавка интерактивне «паметне» табле како бисмо могли користити интерактивно учење , а до тада се 

користи пројектор; У настави се користе и радне свеске са тестовима и дечији часописи; 

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

Панои, слике, фотографије, скице,цртежи... 

Међупредметне компетенције: 

Комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка , дигитална, за сарадњу, 

предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини. 

Начин остваривања програма: 

-Метода разговора; Рад на тексту; Демонстративна; Илустративна; Метода писаних радова; Учење путем 

открића; Дивергентно (стваралачко) учење; фронтални,групни, индивидуални, рад у пару; Тематска 

настава,тимска настава,истраживачки рад,ППТ,YouTube канал,употреба мобилног телефона или таблета 

,електронски и мултимедијални уџбеник. 

Начин праћења остваривања програма и начин праћења напредовања ученика: 
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Прикупљање информација из различитих извора: свакодневна посматрања, активност на часу, 

учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови. Праћењем постигнућа 

ученика, усменим испитивањем Бележењем постигнућа ученика оценом Усмене и писмене провере 

степена усвојености знања; Свеске ученика и њихови практични радови. Активност ученика, питања 

ученика, контролни задаци, посматрање, праћење ангажовања ученика, наративне и анегдотске белешке. 

Начин вредновања : 

Вредновање постигнућа ученика врши се формативно,сумативно и бројчано кроз усмене и писмене 

провере знања и вештина. 

Уџбеници,приручници,литература,наставна средства  

Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе; 

уџбенички комплет;Андријана Шикл Ерски,Марина  Мунитлак 

 

 

Музичка култура: 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ МЕСЕЦ 
ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. 
Зналци 

музикалци 

2 - - - - - - - - - - 2 2 

2. Ухвати ритам 3 4 2 - - - - - - - 8 1 9 

3. 
Музикалне 
степенице 

- - 2 5 3 2 - - - - 11 1 12 

4. 
На крилима 

песме 

- - - - - - 4 3 1 - 7 1 8 

5. Србијо, наша најлепша 

песмо 
- - - - - - - - 3 1 3 1 4 

6. Музички бонтон - - - - - - - - - 1 1 - 1 
УКУПНО 5 4 4 5 3 2 4 3 4 2 30 6 36 

 

Назив предмета: Математика 

Трајање школског програма: 4 године – 2018-2022. 

Фонд часова: 180 

Циљ: 

Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и 
вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према 

математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена 

знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да 

формира основ за даљи развој математичких појмова 

Исходи: 

Ученик ће на крају трећег разреда бити у стању да: 

- прочита, запише и упореди бројеве прве хиљаде и прикаже их на бројевној правој; 

- прочита број записан римским цифрама и напише дати број римским цифрама (до 1 
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000); 

- изврши четири основне рачунске операције, писмено и усме- но (до 1 000); 

- подели број бројем прве десетице, са и без остатка, и провери резултат; 

- процени вредност израза са једном рачунском операцијом; 

- израчуна вредност бројевног израза са највише три рачунске операције; 

- одреди десетице и стотине најближе датом броју; 

- реши једначину са једном рачунском операцијом; 

- одреди и запише скуп решења неједначине са сабирањем и одузимањем; 

- реши проблемски задатак користећи бројевни израз или једначину; 

-  

- упореди разломке облика са једнаким имениоцима; 

- резултат мерења дужине запише децималним бројем са једном децималом; 

- уочи и речима опише правило за настајање бројевног низа; 

- чита и користи податке представљене табеларно или графички (стубичасти дијаграм и 

сликовни дијаграм); 

- црта паралелне и нормалне праве, правоугаоник и квадрат; 

- конструише троугао и круг; 

- именује елементе угла, правоугаоника, квадрата, троугла и круга; 

- разликује врсте углова и троуглова; 

- одреди обим правоугаоника, квадрата и троугла, применом обрасца; 

- опише особине правоугаоника и квадрата; 

- преслика геометријску фигуру у квадратној или тачкастој мрежи на основу задатог 

упутства; 

- користи геометријски прибор и софтверске алате за цртање; 

- чита, упореди и претвара јединице за мерење дужине, масе, запремине течности и 

времена; 

- упореди величине (дужина, маса, запремина течности и време); 

- измери површину геометријске фигуре задатом мером (право- угаоником, квадратом и 

троуглом); 

- примењује концепт мерења у једноставним реалним ситуа- цијама 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

Учешће на огледним часовима и семинарима, настава на даљину 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

У току школске године извршити проверу према датим задацима уџбенику 

Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 
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Домаће задатке задавати свакодневно у зависности од наставне јединице. Посматрање у природи 

изводити код обраде геометријских садржаја и при обради мерења и мера 

Екскурзије, излети, посете (настава ван учионице): 

Планом је предвиђена екскурзија и настава у природи. 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

У настави се користе најсавременија наставна средства (CD, DVD, интернет и PPT презентације) У плану 

је набавка интерактивне «паметне» табле како бисмо могли користити интерактивно учење , а до тада се 

користи пројектор; У настави се користе и радне свеске са тестовима. 

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

Модели геометријских тела, апликације, прибор за цртање, траке у боји, наставни листићи... 

Међупредметне компетенције: 

Комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка , дигитална, за сарадњу, 

предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини. 

Начин остваривања програма: 

Метод разговора; Рад на тексту; Демонстративна; Илустративна; Метода писаних радова; Учење путем 

открића; Дивергентно (стваралачко) учење; фронтални, групни, индивидуални, рад у пару; Тематска 

настава,тимска настава,истраживачки рад,драматизација,ППТ,YouTube канал,употреба мобилног 

телефона или таблета , електронски и мултимедијални уџбеник 

Начин праћења остваривања програма и начин праћења напредовања ученика:  

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање 
степена остварености исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања 

ученика. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање 

информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору 

и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и 

напредовање) ученика и степен остварености исхода.Свака активност је добра прилика за процену 

напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да 

процењују сопствени напредак у учењу. 

Начин вредновања : 

Вредновање постигнућа ученика врши се формативно,сумативно и бројчано кроз усмене и писмене 

провере знања и вештина. Утврђивање степена усвојености знања врши се на крају сваке наставне теме 

помоћу тестова 

Уџбеници,приручници,литература,наставна средства  

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део) 

 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СВЕГА 
IX X XI XII I II III IV V VI 
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1. 
Обнављање градива 

другог разреда 

6           6 6 

2. 
Бројеви до хиљаду  

(први део) 

16 22 20 7       26 39 65 

3. 
Геометријa (први део): 

праве и углови 

   10       4 6 10 

4. 
Бројеви до хиљаду  

(други део) 

   5 15 9 23    21 31 52 

5. Мерење и мере        14   5 9 14 

6. 
Геометријa (други део): 

геометријске фигуре 

       7 12  8 11 19 

7. 
Бројеви до хиљаду  

(трећи део): разломци 

        4 2 2 4 6 

8. 
Утврђивање градива 

трећег разреда 

         8  8 8 

УКУПНО 22 22 20 22 15 9 23 21 16 10   180 

 

Назив предмета: Физичко и здравствено васпитање 

Трајање школског програма: 4 године – 2018-2022. 

Фонд часова: 108 

Циљ: 

Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, 

моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и 

примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада 

Исходи: 

Ученик ће на крају трећег разреда бити у стању да: 

- примени једноставнe, двоставне општеприпремне вежбе (вежбе обликовања); 

- правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена кретања; 

- комбинује усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у различитим кретањима; 

- коригује сопствено држања тела на основу савета наставника; 

- правилно држи тело; 

- правилно подиже, носи и спушта терет; 

- изведе кретања, вежбе и 

- саставе уз музичку пратњу; 

- изведе дечји и народни плес; 

- користи терминологију вежбања; 

- поштује правила понашања на вежбалиштима; 

- поштује мере безбедности током вежбања; 

- одговорно се односи према објектима, справама и реквизи- тима; 

- примени правила игре; 

- навија и бодри учеснике у игри на начин којим никога не вређа; 

- прихвати победу и пораз као саставни део игре и такмичења; 

- уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања и у другим ситуацијама; 
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- правилно изводи и контролише покрете у различитим крета- њима; 

- прати промене у тежини и висини код себе и других; 

- препозна здравствено стање када не треба да вежба; 

- примењује хигијенске мере пре, у току и након вежбања и другим животним ситуацијама; 

- уредно одржава простор у коме живи и борави; 

- користи здраве намирнице у исхрани; 

- повезује различита вежбања са њиховим утицајем на здравље; 

- препозна лепоту покрета у вежбању; 

- се придржава правила вежбања; 

- вреднује сопствена и туђа постигнућа у вежбању 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

 

Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 

 

Екскурзије, излети, посете (настава ван учионице): 

Планом су предвиђени излети и настава у природи 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

Методика наставе физичког васпитања, Габријела Крагујевић 

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

Лопте, вијаче, чуњеви, греда, ластиш, крпењаче, струњаче, обручи 

Међупредметне компетенције: 

Комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка , дигитална, за сарадњу, 

предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини. 

Начин остваривања програма: 

Концепција физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству часовних, ванчасовних и 

ваншколских организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз 

достизање исхода овог васпитно-образовног подручјакоје се састоји из три предметне области:  

физичка способност,  моторичка вештина, и  физичка и здравствена култура. 

Начин праћења остваривања програма и начин праћења напредовања ученика:  

Начин праћења напредовања ученика врши се помоћу одговарајуће евиденционе педагошке 

документације. На сваком часу прати се активност и учествовање ученика у раду и редовно доношење 

опреме. 
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Начин вредновања : 

Вредновање постигнућа ученика врши се формативно,сумативно и дијагностички кроз усмене и писмене 

провере знања и вештина. Утврђивање степена у својено стизнања врши се на крају усвојене физичке 

вештине 

Уџбеници,приручници,литература,наставна средства  

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
МЕСЕЦ  

ОБУЧАВАЊЕ 

 

УВЕЖБАВАЊЕ 

 

СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

1. 

 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

Батерија  тестова за 

праћење  

физичког развоја и 

моторичких 

способности 

х 

 

 

х х х х х х х 

х 

 

4 

х 

 

2 

НА СВИМ ЧАСОВИМА 

 

          6               6 

 

2. 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, СПОРТ И  

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Атлетика 

2. Спортска гимнастика 

3. Основе тимских, 

спортских и 

елементарних игара 

4. Плес и ритмика 

5. Полигони 

 

 

6 

2 

5 

 

 

4 

 

5 

3 

1 

 

 

3 

5 

3 

1 

 

 

 

4 

2 

6 

1 

 

 

3 

5 

3 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

2 

5 

3 

2 

1 

 

 

6 

3 

 

 

 

 

6 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

3 

1 

 

 

11 

14 

9 

8 

 

 

19 

14 

15 

8 

4 

 

 

30 

28 

24 

16 

4 

 

3. 

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

1. Култура вежбања и 

играња 

2. Здравствена култура 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

НА СВИМ ЧАСОВИМА 

УКУПНО 13 13 12 13 11 5 13 9 13 6 42 66 108 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ УЧЕЊА КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ 

I – УВОД  

 

Упознавање ученика са 
садржајима предмета и 

начином рада. 

Мотивисање ученика за 

похађање часова верске 

наставе и за учествовање у 

раду. 

 

Когнитивни аспект:  

да разуме основнa 

сазнања о темама које 

ће се обрађивати на 

настави Православног 

катихизиса  

 

Афективни аспект:  

бити подстакнут да 

активно учествује на 

часовима верске 

наставе и примени 

научено у животу. 

Верска настава 

Ученик 

Вероучитељ 

Вера 

Љубав 

Знање 
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II - БОГ СТВАРА 

СВЕТ И ЧОВЕКА 

 

Ученицима пружити основ 

за разумевање човека као 

бића које је створено на 

врхунцу Божјег стварања, 

као круна Божје творевине, 

створеног света. Пружити 

ученицима знање о томе да 

све што је створено, је од 

Бога и да има свој смисао, 

задатак, мисију и место у 

свету. 

 

 

 

Когнитивни аспект:  

да усвоји, схвати и 

осети да је део 

целокупне Божје 

творевине. Да је биће 

Божје, створено као 

јединствено, 

непоновљиво и 

слободно биће из 

љубави Божје. 

Да препозна да смо 

део свог Творца и 

Његове творевине, да 

нас љубав повезује са 

другима, Богом и 

светом. 

 

Афективни аспект:            

Да пожели да чини 

добро другима, да 

изражава хришћанску 
љубав према Богу и 

свету и да има своје 

место, улогу и 

одговорност у том 

свету.  

Бог Творац 

Створитељ 

Биће Божије 

Човек 

Свет 

Творевина 

III - БОГ НАС ВОЛИ  Пружити и омогућити 

ученицима да схвате да нас 

је Бог створио из љубави као 

јединствено, непоновљиво и 

слободно биће, које му 

наликује. Да нас је створио 

по свом лику и одразу, у 

духовном и личносном 

смислу. 

 

 

 

Когнитивни аспект:  

Да осети да  је део 

Бога и Божје љубави 

и творевине. 

Да нас Творац дарује 

љубављу и слободом, 

али и позива на 

одговорност и 
узвратне дарове. Да 

уочи да има улогу и 

значај, да сазна да 

заједница са Богом 

почива на слободи, 

моћи да препозна да 

је даривање плод 

љубави, 

да сазна да је молитва 

разговор са својим 

Творцем Богом. 

 

Афективни аспект:  

Показати жељу да 

љубав узврати на 

конкретан начин, да 

буде мотивисан да 

љубав према Богу 

изражава љубављу 

Божја љубав 

Творевина 

Љубав 
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према другом. 

IV - ЗАЈЕДНИЦА 

БОГА И СВЕТА 

КРОЗ ЧОВЕКА 

 

Да усвоји  и развије и живи 

лепоту заједнице кроз 

заједницу човека, Бога и 

створеног света. Човек је 

потпун само у заједници. 

 

Когнитивни аспект:            

Да препозна основне 

потребе  личности а 

то је заједница 

љубави, 

да препозна да сваки 
човек који је посветио 

свој живот заједници, 

је то посвећивање 

Богу, због љубави 

према заједници: Бог, 

свет, човек. 

 

 Афективни аспект:  

Да се развије жеља да 

према свету и 

заједници подражава 

пример Божје љубави. 

Заједница  

Љубав 

Бог 

Човек 

Створени свет 

 

 

V - ЛИТУРГИЈА- 

ПРЕОБРАЖЕНИ 

СВЕТ 

 

Пружити ученицима 
елементарно знање о 

значењу речи Литургија, 

Евхаристија. У смислу тих 

појмова се налази суштина, 

преображени свет. 

Подстицати ученике на 

лично учешће литургији , да 

развије и живи лепоту 

заједнице кроз заједничка 

причешћивања.         Да уочи 

литургију као најбитнији 
догађај Цркве као заједнице. 

Пружити основ за 

разликовање и упоређивање 

породичних односа и 

породичног света и односа 

који владају у Цркви за 

време литургије. Ученицима 

пружити основ за 

разумевање да се кроз 

међусобне односе и службе 

на Литургији остварује 

смисао, новог, будућег, 

преображеног света. 

Когнитивни аспект:           
Да усвоји, развије и 

живи лепоту 

заједнице кроз 

литургију, заједничку 

трпезу љубави од које 

се вечно живи. ,, Ја 

сам хлеб вечног 

живота". То је нови 

преображај.  

Афективни аспект:             

Да схвати смисао 
литургије и причешћа 

као сједињење са 

Господом који је међу 

нама у новом, бољем 

свету. 

Да схвати литургија 

заједница љубави, а 

Црква Божја 

породица, да осећа 

значење појма 

заједнице као и свој  

допринос  према 
преображају  света, 

његовом усавршењу. 

Литургија  

Љубав 

Заједница 

Преображај света 

VI – ЧОВЕК И 

ПРИРОДА 

 

Указати ученицима на 

узрочно-последичне везе 

човековог утицаја на 

природу, да Богу узвраћамо 

љубав и захвалност за 

стварање кроз љубав према 

људима и свету, према 

природи . Пружити 

Когнитивни аспект: 

Бог је створио 

природу као место 

боравишта и живота 

човека, као човеково 

животно окружење. И 

то је Божји дар 

човеку. Усвајање 

Човек 

Природа 

Каузалитет  

Љубав 

Дар 
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ученицима елементарно 

знање о екологији и 

каузалним односима човек-

природа. 

 

основних правила 

понашања према дару 

и дародавцу. 

 

Афективни аспект: 

Развијати потребу да 

бригом и чувањем 

природе исказујемо 

љубав Богу. Развијати 

жељу да учествује 
екологији..Да усвоји 

да наш живот и 

здравље искључиво 

зависе од природе, а 

да природа 

искључиво зависи од 

човека. 

Дародавац 

Захвалност 

Екологија 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОРЕЛАЦИЈА 

 
ОПШТЕ СПЕЦИФИЧНЕ 

I – УВОД  

 

Упознавање са садржајем 

програма и начином рада  

Способност да се 

катихизација као духовно-

сазнајна делатност 
представи као заједничко 

дело катихете 

(вероучитеља) и његових 

ученика.  

 

Уводне часове требало 

би осмислити тако да 

допринесу међусобном 

упознавању ученика, 

упознавању ученика с 
циљевима, исходима, 

наставним садржајима, 

али и тако да наставник 

стекне увид у то 

каквим предзнањима и 

ставовима из подручја 

Православног 

катихизиса, група 

располаже.  

Природа и друштво 

Српски језик и 

књижевност 

Музичка култура 

Ликовна култура 

II - БОГ СТВАРА 

СВЕТ И ЧОВЕКА  

Способност да се усвоје и 

поштују правила понашања  

и стекне увид откуда свет и 

ми, како смо постали, од 

Кога смо постали. 

Способност да 

препозна да смо део 

свог Творца и Његове 

творевине, да нас 

љубав повезује са 
другима, Богом и 

светом. 

 

Природа и друштво 

Српски језик и 

књижевност 

Музичка култура 

Ликовна култура 

(Стварање, 

стваралаштво као 

израз љубави) 

III - БОГ НАС 

ВОЛИ 

 

Способност да се испричају 
и разумеју приче које 

говоре о томе да када некога 

волимо, онда га и 

поштујемо, поштујемо 

његове поклоне, љубав и 

Препознаје и разуме 
Божију љубав, 

надлежност, 

компетенцију, улогу и 

службу.  

Природа и друштво 

 

Музичка култура 

Ликовна култура 
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осећамо захвалност. Права, 

обавезе и одговорност су 

неопходни и у заједници и у 

љубави, да би она свима 

била на радост и корист. 

 

(Љубав као мотив за 

све) 

IV - ЗАЈЕДНИЦА 

БОГА И СВЕТА 

КРОЗ ЧОВЕКА 

 

Реализација програма 

требало би да се одвија у 

складу с принципима 

савремене активне наставе, 

која својом динамиком 

подстиче ученике на 
истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У 

току реализације стављати 

нагласак више на 

доживљајно и формативно, 

а мање на сазнајно и 

информативно. Потребно је 

да свако искаже свој 

доживљај заједнице. 

Препознаје да је 

заједница једино 

адекватно место 

изражавања себе као 

личности кроз однос и 

љубав са другима и са 
светом.Сам човек, ван 

заједнице је пусто 

острво без живота. 

Природа и друштво  

Српски језик,  

Ликовна култура, 

Музичка култура 

  

(Значај заједнице) 

V - ЛИТУРГИЈА- 

ПРЕОБРАЖЕНИ 

СВЕТ 

 

Свест о заједници, о 

одговорности, о узрочно-

последичној вези, о нашем 

понашању, о свету који 

може бити бољи, ако га ми 
преобразимо. Литургија као 

заједница и као служба која 

преображава свет. 

Настава је успешно 

реализована ако је 

ученик спреман да 

литургију схвати као 

заједницу у којој  
остварује пуноћу и 

богатство своје 

личности. У којој 

мењајући себе, мења и 

свет. Литургија нас 

преображава, а ми онда 

преображавамо свет. 

Природа и друштво  

Српски језик,  

Ликовна култура, 

Музичка култура 

(Како променити свет) 

VI – ЧОВЕК И 

ПРИРОДА 

 

Способност разумевања 

каузалног односа  

човек-природа-човек. 

Развијање свести да све што 

радимо природи, радимо 

себи и онима које волимо. 

Активно учешће у 

екологији и подизање 

еколошке свести. 

Природа и друштво 

 

Ликовна култура 

 

Српски језик и 

књижевност 

 

 

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ:  

Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене 

активне наставе, која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и 

проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више на 

доживљајно и сазнајно, а мање на формативно  и информативно.  

Теоријска настава реализује се у учионици; уз помоћ аудио-визуелних 

дидактичких средстава. Практична настава реализује се у природи и у цркви – учешћем 

у литургијском сабрању и причешћивању.  
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Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са 

савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода, облика 

рада и наставних средстава, кроз међупредметно повезивање, и формирање квалитетног 

примењивог ученичког искуства .  

ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ:  

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина: 

процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика на часовима и 

провером знања које ученици усвајају на часу  разговором и практичним радом на 

радионицама. 

Оцењивање које је непосредно и описно, може се вршити кроз:  усмени разговор 

и кроз посматрање и праћење активности ученика на часу и кроз практичне радионице. 

Назив предмета: Грађанско васпитање 

Трајање школског програма: 4 године – 2018-2022. 

Фонд часова: 36 

Циљ: 

Циљ наставе и учења Грађанског васпитања је подстицање развоја личности која је одговорна 
према својим правима и правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно 

учествује у животу школске и локалне заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности 

демократ- ског друштва 

Исходи: 

- својим понашањем показује да прихвата различитост других; 

- препознаје у свом окружењу примере неједнаког посту- пања према некој особи или 

групи на основу неког њиховог личног својства; 

- се понаша на начин који уважава сопствене и туђе потребе, права и осећања у 

свакодневним ситуацијама; 

- препознаје примере солидарности у свом окружењу, причама, филмовима; 

- укаже вршњацима на особе или групе у свом окружењу којима је потребна помоћ и 

подршка; 

- објасни разлику између саосећања, солидарности и сажаљења на датом примеру; 

- укаже на упрошћено, поједностављено, генерализовано и нај- чешће нетачно 

приказивање некога на приказаним примерима; 

- наведе неколико институција у свом окружењу које брину о потребама и правима 

грађана, посебно деце; 

- наведе шта би волео да има у својој локалној заједници што сада недостаје; 

- тражи помоћ у ситуацијама кршења својих или туђих права; 

- наведе једно удружење грађана у свом окружењу и опише чиме се бави; 

- опише на које све начине деца његових/њених година могу да брину о својој локалној 
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заједници; 

- пажљиво слуша саговорника, слободно износи мишљење, образлаже идеје, даје 

предлоге и прихвата да други могу имати другачије мишљење; 

- испољава заинтересованост за сарадњу и учешће у групном раду; 

- заједно са осталим ученицима учествује у проналажењу особа којима је потребна 

помоћ, у изради плана и реализацији акције, њеној промоцији и вредновању 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

Учитељи ће присуствовати предавањима која буду организована ван школе  

као и предавањима и огледним часовима ушколи.  

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

 

Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 

 

Екскурзије, излети, посете (настава ван учионице): 

 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

Приручници за ученике и наставнике. 

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

Сва средстава која набави школа. 

Међупредметне компетенције: 

Комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка ,  

дигитална, за сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву,  

Начин остваривања програма: 

Уобличавање и поимање личних аутентичних доживљаја ученика кроз размену у групи, а не 

преношење готових знања, туђих увида. 

 Кроз игру остварују и истражују разноврсна дивергентна решења за проблеме са којима се 

суочавају; 

 Чиниоци који су од суштинског значаја за квалитетну и развојно подстицајну размену:  Јасно 

артикулисање циља активности и договор о правилима којих треба да се придржавају учесници  

 Распоред седења (по могућству у круг) који омогућује свим учесницима размене да виде једни 

друге;  

Активности тако конципирати да подстичу и одрже интересовања и сазнајнумотивацију 

ученика  

Оптималан број ученика је од 10  до 15. 

 Настава се изводи по редоследу наставнихјединица 
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Начин праћења остваривања програма и начин праћења напредовања ученика:  

Праћења напредовања ученика тогом школске године врши се:осматрањем, 

разговорима,залагањем при раду,активностима на часу 

Начин вредновања : 

Оцењивање ученика у  Грађанском  васпитању  се  остварује у складу са Правилником о 

оцењивању у основној школи. Оно је описно и подразумева да ученици имају увид у своје 

напредовање и то не само у остваривању исхода из овог програма већ и у разво- ју неколико 

међупредметних компетенција, посебно компетенци- је за Одговорно учешће у демократском 

друштву. 

Уџбеници,приручници,литература,наставна средства  

Приручник за грађанско васпитање 3, Министарство просвете, Београд  

 

Назив предмета: Пројектна настава 

Трајање школског програма: 4 године – 2018-2022. 

Фонд часова: 36 

Циљ: 

Циљ наставе и учења Пројектне наставе је стицање знања и оспособљавање ученика да знања 

примене у животу, решавање актуелних проблема из животног окружења, самостално 
коришћење различитих извора ради стицања нових знања, подстицање за истраживањем, 

истраживачко учење, развој интересовања за уметност, културу и демократију, развој 

комуникационих вештина. 

Исходи: 

 На крају трећег разреда ученик би треба- ло да буде у стању да: 

- правилно седи при раду за рачунаром; 

- зна да наведе могуће последице на здравље услед непра- вилног коришћења дигиталних уређаја; 

- правилно укључи рачунар, покрене програм за цртање, ко- ристи одговарајуће алатке овог програма, сачува 
свој цртеж и ис- кључи рачунар; 

- покрене програм за рад са текстом, унесе краћи текст и са- чува документ на рачунару; 

- користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ наставника; 

- предложи редослед активности у односу на постављени пројектни задатак. 

- Један од важних исхода реализације пројекта јесте оспосо- бљавање ученика да добијене продукте учине 
видљивим и пред- ставе их другима. Бројни су начини да се то постигне (предста-  ве, изложбе, кратки 
филм, текст у новинама, наступ на локалној телевизији, представљање за родитеље...), а њихов квалитет 
није приоритет. 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 
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Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 

 

Екскурзије, излети, посете (настава ван учионице): 

 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

 

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

 

Међупредметне компетенције: 

Комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање проблема, естетичка , дигитална, за сарадњу, 

предузетничка, за одговорно учешће у демократском друштву, за одговоран однос према околини. 

Начин остваривања програма: 

одређивање циља повезан са битним странама дечјег живота 

повезан садржај са осталим предметима 

ослањање на постојећа знања 

указивање на изворе додатних информација 

решавање постављених задатака, 

консултације међу ученицима и међу ученика и наставника 

превазилажење тешкоћа  

превазилажење слабости 

конструкција пројекта 

припрема пројекта за презентацију 

демонстарација урађеног 

анализа урађеног пројекта кроз све етапе 

оцењивање позитивних страна које се могу још побољшати 

јасноћа и занимљивост самог пројекта 

Начин праћења остваривања програма и начин праћења напредовања ученика:  

Вредновање постигнућа ученика врши се формативно(описно), и дијагностички кроз радионице  

Начин вредновања : 

Вредновање постигнућа ученика врши се формативно(описно), и дијагностички кроз радионице  

Уџбеници,приручници,литература,наставна средства  
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ПРОЈЕКТНА ТЕМА 

МЕСЕЦ 
 

СВЕГА 
IX X XI XII I II III IV V VI 

 

1. 

Одељењске штафетне приче – 

електронска књига 
2          2 

 

2. 
Енигматске одељењске новине 2 2         4 

 

3. 
Школски биоскоп поново ради - 3 2        5 

 

4. 
Историја нашег краја -  2        2 

 

5. 

Новогодишњи вашар- трампа 

украса и играчака 
-   4       4 

 

6. 
Боље спречити него лечити -    3      3 

7. Увек смета Тета Цигарета      2     2 

8. 
Кампања: „Заштитимо 

природу“ 
      4 4   8 

9. Од спајалице до наруквице         4  4 

10. 
Покажимо лице животне 

заједнице 
         2 2 

 

УКУПНО 

 

4 5 4 4 3 2 4 4 4 2 36 

 

ПЛАН ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ, тематски дани, 

интердисциплинарни приступ 

Предмети Тема 
Начин остваривања 

корелације 
Евалуација 

Енглески језик, 

Природа и 

друштво, 

Ликовна култура 

Играчке од 

рециклираног материјала 

На часовима енглеског 

језика, у оквиру теме Toys 

and games ученици уеч 

називе играчака и материјала 

од којих се могу направити 

играчке (картонске тубе, 

пластичне флаше, 

конзерве...), као и о 

могућностима рециклирања. 

На часовима ликовне 

културе ученици праве 
играчке од рециклираног 

материјала. На часовима 

природе и друштва, уче о 

потреби заштите животне 

средине и рециклажи. 

Презентација радова у 

холу школе у оквиру 

Дана планете земље 

Енглески језик, 

Физичко и 

здравствено 

васпитање, 

Здраве животне навике 

На часовима енглеског 
језика ученици уче о 

здравим стиловима живота 

(спортске активности, здрава 

Презентација постера у 

холу школе. Час са 

показним вежбама и у 

дворишту школе. 
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Ликовна култура 

Природа и 

друштво 

исхрана). На часу физичког 

васпитања задају и раде 

вежбе користећи речник из 

лекције Body and health. На 

часу ликовног васпитања 

ученици праве постере са 

саветима за здрав живот на 

енглеском језику (групни 

рад)  

На часовима природе и 

друштва ученици уче о 

здравом начину живота 

Природа и 

друштво 

Ликовна култура 

Физичко и 

здравствено 

Оријентација у простору 

На часовима природе и 

друштва уче о оријентисању 

у простору, на ликовном 

илуструју простор и свој 

крај, на физичком изводе 

вежбе сналажења и 

координације  у простору 

Изложба радова 

Природа и 

друштво 

Српски језик 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Прошлост мог краја 

На часовима природе и 

друштва уче о прошлости 

свога краја, н часовима 
српског читају приче 

итекстова о свом крају, на 

часовима музичке културе 

уче песме нашег краја, а на 

ликовном илуструју начин 

живота у прошлости 

Приредба за крај 

године, изложба 

ученичких радова 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

Предмет Математика 

Разред Трећи 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова за 

тему 

1.  Природни бројеви до 1000 9 

2.  Решавање проблемских задатака 6 

3.  Логичко-комбинаторни задаци 5 

4.  Математичка рекреација 2 

5.  Проблеми тешких ситуација 4 

6.  Покажи шта знаш 10 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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ГОДИШЊИ ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

Предмет Математика 

Разред Трећи 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова 

за тему 

1.  
 
1. Блок бројева до хиљаду 

12 

2.  
 
2. Мерење и мере 

 
2 

3.  
 
3. Геометријске фигуре и њихови међусобни односи 

 
4 

Укупан број часова на годишњем нивоу 18 

                                                                                               

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

Предмет Српски језик 

Разред Трећи разред 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова 

за тему 
1. Читање и разумевање прочитаног 6 
2. Граматика 6 
3. Правопис 6 

Укупан број часова на годишњем нивоу 18 

                                                                                               

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

Предмет ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Разред ТРЕЋИ 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова за 

тему 

4.  Welcome 4 

5.  At school 4 

6.  Toys and games 4 

7.  At the shop 4 

8.  At home 4 

9.  In the street 4 

10.  Clothes 4 

11.  Body and health 4 

9. Free time 4 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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ГОДИШЊИ ПЛАН ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

НАЗИВ СЕКЦИЈА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

Разред(и) ДРУГИ И ТРЕЋИ 

р.бр.теме Назив теме 
Број часова за 

тему 

1.  Let’s sing along! 12 

2.  Tell me a story! 12 

3.  Classroom theatre 12 

4.  Posters and crafts 12 

5.  Let’s play games! 12 

6.  Annual show 12 

Укупан број часова на годишњем нивоу 72 
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               АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА СЕДМИ 

РАЗРЕД  

ДОНОСИ СЕ  

На основу члана 67, став 1, Зкона о основама  система образовања и васпитања ( 

Службени гласник РС  88/17,  27/18 – др закон и 10/19),  објављен 27.5.2019. 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА   ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ: 

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика; 

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за цело- вити развој ученика, 

развијање ненасилног понашања и успоста- вљање нулте толеранције према насиљу; 

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, све- сти о важности 

сопственог здравља и безбедности, потребе него- вања и развоја физичких способности; 

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 

заснованог на провереним научним са- знањима и образовној пракси; 

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву 

које се мења; 

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 

ученика, у складу са његовим узрастом, ра- звојним потребама и интересовањима; 

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање 

међупредметних компетенција за потребе савремене на- уке и технологије; 

10) развој свести о себи, развој стваралачких способности, критичког мишљења, 

мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, 

самоиницијативе и изражава- ња свог мишљења; 

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 

занимања, сопственог развоја и будућег жи- вота; 

12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструк- тивне сарадње са 

другима и неговање другарства и пријатељства; 
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13) развијање позитивних људских вредности; 

14) развијање компетенција за разумевање и поштовање пра- ва детета, људских права, 

грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном 

друштву; 

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 

узрасне равноправности, развој толеранци- је и уважавање различитости; 

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања 

припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, 

традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултурал- 

ности, поштовање и очување националне и светске културне ба- штине; 

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образова- ња и васпитања, 

завршавање образовања и васпитања у предвиђе- ном року са минималним продужетком 

трајања и смањеним напу- штањем школовања; 

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапре- ђивање образовног нивоа 

становништва Републике Србије као др- жаве засноване на знању. 

 ПРОГРАМИ ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС УЧЕЊА 

Структура програма свих наставних предмета је конципи- рана на исти начин. На почетку 

се налази циљ наставе и учења предмета за други циклус образовања и васпитања. У 

табели која следи, у првој колони, дефинисани су предметни исходи за крај шестог 

разреда, у другој колони дате су области и/или теме, а у трећој се налазе предметни 

садржаји. Иза табеле налазе се кључни појмови садржаја програма и препоруке за 

остваривања наставе и учења конкретног предмета под насловом Упутство за дидактич- 

ко-методичко остваривање програма. 

Програми наставе и учења засновани су на општим циљеви- ма и исходима образовања и 

васпитања и потребама и могућно- стима ученика шестог разреда. Усмерени су на процес 

и исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију функцију и значај. 

Садржаји више нису циљ сами по себи, већ су у функцији остваривања исхода који су 

дефинисани као функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у 

стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вешти- нама 

које је градио и развијао током једне године учења конкрет- ног наставног предмета. 

Овако конципирани програми подразуме- вају да оствареност исхода води ка развијању 

компетенција, и то како општих и специфичних предметних, тако и кључних, као и 

међупредметних. 

Прегледом исхода који су дати у оквиру појединих програма наставе и учења може се 

видети како се постављају темељи разво- ја кључних и општих међупредметних 

компетенција које желимо да наши ученици имају на крају основног образовања. На путу 

остваривања циља и исхода кључна је улога наставника који до- 
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бија значајан простор за слободу избора и повезивање садржаја; метода, поступака и 

техника наставе и учења и активности уче- ника. Оријентација на процес учења и исходе 

стара се не само о резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се гради и 

повезује знање у смислене целине, како се развија мрежа појмова и повезује знање са 

практичном применом. 

Програми наставе и учења намењени су, пре свега, наставни- цима који непосредно раде 

са ученицима, али и онима који на по- средан начин узимају учешће у образовању и 

васпитању. Зато тре- ба имати у виду да терминологија, која је коришћена у програмима 

наставе и учења, није намењена ученицима и треба је приликом дефинисања конкретних 

наставних јединица, било за непосредан рад са ученицима, било за потребе уџбеничких и 

дидактичких ма- теријала, прилагодити узрасту ученика. Програми наставе и уче- ња су 

наставницима полазна основа и педагошко полазиште за развијање образовно-васпитне 

праксе: за планирање годишњих и оперативних планова, непосредну припрему за рад као 

и оквир за преиспитивање праксе развијања планова, остваривања и праћења и 

вредновања наставе и учења кроз сопствена промишљања, раз- говор са колегама итд. 

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и детаљно 

унапред предвидети. Она се одвија кроз динамичну спрегу међусобних односа и 

различитих активно- сти у социјалном и физичком окружењу, у јединственом контексту 

конкретног одељења, конкретне школе и конкретне локалне зајед- нице. Зато, уместо 

израза реализовати програм, боље је рећи да   се на основу датих програма планира и 

остварује настава и учење које одговара конкретним потребама одељења. 

 

Назив предмета: Српски језик и књижевност (7. разред) 

Трајање школског 

програма: 
4 године  2020-2024. 

Фонд часова: 144 

Циљ: 

Циљеви наставе и учења српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да 

правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и 

писању, тако што ће овладати основним законитостима српског књижевног језика, да 

стиче основна знања оулози и значају језика у националној култури и изградњи 

националног идентитета; да кроз читање и тумачење књижевних дела из српске и 

светске баштине развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају 

емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, 

подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко 

мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим 

врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива 

различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и 

књижевности у српској и светској култури, негује љубав према српском језику и 

књижевности; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како 

функционално да повезује садржаје предметних области. 
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 Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и 

унапређује. 

 Описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских 

стандарда српског књижевног језика. 

 Поступно и систематично упознавање граматике и правописа српскогјезика. 

 Упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном 

граматиком и стилским могућностима српскогјезика. 

 Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим 

видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим 

комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца,саговорника и 

читаоца). 

 Развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној 

уметности. 

 Развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и 

уверљиво, усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и 

стилског израза. 

 Увежбавање гласног читања и читања у себи (доживљајног - изражајног, 

интерпретативног, истраживачког; читање с разумевањем, логичко читање) 

у складу са врстом текста (књижевним и осталим текстовима). 

 Оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење 

и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова. 

 Поступно и систематично оспособљавање ученика за логичко схватање и 

критичко процењивање прочитаног текста. 

 Развијање потребе за књигом, способности да се њоме ученици самостално 

служе као извором сазнања; навикавање на самостално коришћење 

библиотеке (одељењске, школске, месне). 

 Овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама. 

 Поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и 

вредновање сценских остварења (позориште, филм). 

 Усвајање основних функционалних појмова и теоријских појмова из 

књижевности, позоришне и филмске уметности. 

 Упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и 

културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и 

филмске уметности, као и других уметничких остварења. 

 Подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско 

стваралаштво. 

 Подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности 

(литерарна, рецитаторска , новинарска секција и друге). 

 Развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и 

сарадње међу људима. 

 
Оперативни  задаци: 

- проверавање и систематизовање знања стечених у претходним разредима;  
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- овладавање комуникативном и предикатском (зависном и независном реченицом);  

- проширење знања у вези са глаголским облицима: глаголски начини и нелични глаголски облици;  

- увођење ученика у појам синтагме, главне речи и зависних чланова;  

- стицање знања о зависним реченицама;  

- стицање знања о врстама субјекта и предиката;  

- стицање знања о напоредним односима међу реченичним члановима и независним реченицама ;  

- оспособљавање ученика за уочавање разлике у квантитету и квалитету акцента;  

- савладавање елемената изражајног читања и казивања текстова, одређених програмом;  

- усвајање књижевних и функционалних појмова према захтевима програма;  

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

приповедања;  

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

- оспособљавање ученика за самостално, планско и економично препричавање, причање, 

описивање, извештавање, те за обједињавање разних облика казивања (према захтевима 

програма). 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

Предвиђен један или два огледна часа, тематски час, као и сви семинари из каталога који 

су бесплатни. 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

У току школске године планирана су четири  школска писмена задатка, по два у сваком 

полугодишту (један час за израду задатка и два за анализу и писање побољшане верзије 

састава). 

Планирано је пет контролних вежби у току године. 

Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 

Предвиђено је осам домаћих задатака, реферат о неком од писаца чија дела 

се анализирају, презентације. 

Екскурзије, излети, посете (настава ван учионице): 

Посета Сајму књига или адекватној позоришној представи . 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

1.Читанка за 7. разред основне школе, Зона Мркаљ и Зорица Несторовић, Klett, 2020. 

2. Граматика за 7. разред основне школе, Весна Ломпар, Klett, 2020. 
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3. Радна свеска за 7. разред основне школе, Весна Ломпар, Зорица Несторовић и Зона 

Мркаљ, Klett, 2020. 

 

 

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

Уџбеници, коришћење аудио-материјала, израда паноа. 

 

Корелација са другим предметима: 

Историја,  ликовна култура, музичка култура, географија, биологија, 

верска настава, ТИТ,  математика. 

Начин остваривања програма: 

Програм се остварује на рeдовној, допунској, додатној настави и ваннаставним 

активностима. 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

Окосницу програма књижевности чине текстови из лектире. Лектира је разврстана по 
књижевним родовима – лирика, епика, драма и обогаћена избором нефикционалних, 
научнопопуларних и информативних текстова. 
Циљ поновног увођења домаће лектире је формирање, развијање или неговање 
читалачких навика код ученика. 
Допунски избор текстова подстиче упознавање ученика са завичајном, локалном (или 
регионалном) културом и стваралаштвом. 
Ученици се упознају са репрезентативним примерима савремене књижевности и у 

прилици су да критички анализирају поетику њихових дела. Циљ увођења савремених 

књижевних дела има за циљ да покаже како и савремени писци промишљају епску 

народну традицију или теме пријатељства, етичности, развијају имагинацију и 

емпатију, чиме ће се богатити вертикално читалачко искуство ученика и осавременити 

приступ настави. 

Овакав избор омогућава примену  компаративног приступа проучавању литерарног 

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

Текстови из допунског дела програма одлични су пример за обраду наставних 

јединица из граматике, као и за обраду и утврђивање садржаја из језичке културе.  
Нови програм заснован је на уочавању природе и улоге књи- жевног дела, као и уочавању разлике 
књижевних и некњижевних текстова, односно њиховој већој корелативности. Ученици треба да 
буду оспособљени да разликују особености књижевног текста (конотативност, књижевни 
поступци, сликовитост, ритмичност и сл.) у односу на денотативност, информативност и 
казивање за- сновано на чињеницама и подацима у различитим видовима не- књижевних 
текстова. Корелативност је омогућена адекватним комбиновањем обавезних и изборних дела. 
Исти текст може се повезивати са другима на различите на- чине, према различитим мотивима 
или тону приповедања, у скло- пу пројектне наставе, која се базира на исходима, а не на садржа- 
јима учења. 
Предложени обавезни, књижевни, научнопопуларни и ин- формативни текстови и садржај 
обавезне домаће лектире, као и примери из допунског избора, приликом осмишљавања годишњег 
плана рада, а потом и при обликовању оријентационих, месечних планова рада, могу се тематски 
повезивати. Поред тога, неопходно је успоставити и уравнотежену дистрибуцију наставних 
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јединица везаних за све подобласти предмета, функционално повезати са- држаје из језика и 
књижевности (где год је то могуће) и оставити довољно часова за утврђивање и систематизацију 
градива. 

Са списка допунског избора наставник бира она дела која ће, уз обавезни део лектире, чинити 
тематско-мотивске целине. На- ставник може груписати и повезивати по сродности дела из оба- 
везног и допунског програма на много начина. Могући примери функционалног повезивања 
наставних јединица могу бити следе- ћи (никако и једини). 
Јунаци/хероји, борци за слободу (хајдуци и ускоци): на- родне епске песме; С. Митров 
Љубиша, Кањош Мацедоновић; В. Огњеновић, Кањош Мацедоновић; Ј. Веселиновић, 

Хајдук Стан- ко; М. Бојић, Плава гробница; М. Црњански, Наша небеса („Крф, плава 
гробница” – одломак); Д. Максимовић, Крвава бајка. 

Хероине (истакнути женски ликови у различитим епохама): Смрт војводе Пријезде, 
Диоба Јакшића; В. Петковић Дис, Међу својима; Дневник Ане Франк; лик мајке у 
Пупиновом делу Са па- шњака до научењака; путописна перспектива путнице у Седам 

мора и три океана. 

Судбине наставника и ђака – чувара језика и културе: А. Доде, Последњи час; Д. 
Максимовић, Крвава бајка; Дневник Ане Франк; М. Пупин, Са пашњака до научењака. 

Размишљање о себи и свету: С. Раичковић, После кише; Р. Тагоре, Папирни бродови; В. 
Шимборска, Облаци; песме у прози Г. Брајовић; Дневник Ане Франк; Д. Киш, Еолска 

харфа; И. Ан- дрић: Јелена, жена које нема; афоризми. 

Одрастање у различитим временима и културама: А. Манић, У свитање света; Г. 
Малетић, Зебња и др.; М. Пупин, Са пашња- ка до научењака; В. Петковић Дис, Међу 
својима; Дневник Ане Франк; Е. Кишон, Код куће је најгоре; Д. Киш, Прича о печурка- 
ма, Еолска харфа; В. Набоков: Лош дан; М. Антић: Плави чуперак 

/ Шашава књига; Г. Стојковић, Хајдук у Београду; Д. Ковачевић, Свемирски змај; Ј. 

Петровић, Лето кад сам научила да летим; М. Капор, Мали принц. 

Дете и породица: М. Пупин, Са пашњака до научењака; П. Кочић, Кроз мећаву; В. 
Петковић Дис, Међу својима; Дневник Ане Франк; М. Антић: Плави чуперак / Шашава 
књига; Г. Стојковић, Хајдук у Београду; Д. Киш, Прича о печуркама, Еолска харфа; В. 

Набоков, Лош дан; Е. Кишон, Код куће је најгоре; Ј. Петровић, Лето кад сам научила да 

летим. 

Описивање простора у различитим временским условима: Ј. Дучић, Подне; М. Ракић, 
Божур; С. Раичковић, После кише; П. Кочић, Кроз мећаву; П. Милосављевић: Потера за 
пејзажима; М. Павић, Руски хрт, Тургењев, Шума и степа; Ј. Димитријевић, Се- дам 

мора и три океана; Ј. Цвијић, Охридско језеро; Г. Малетић, Катарке Београда; Г. 
Брајовић, Пролази слон пун мириса. 

Хумор, иронија и сатира: афоризми; Д. Ковачевић, Свемирски змај; Ј. Јовановић Змај, 
Јутутунска јухахаха; Б. Нушић, Власт;  Р. Домановић, Вођа; Ј. Стерија Поповић, 

Покондирена тиква, А. Павлович Чехов, Чиновникова смрт; Д. Алексић: Ципела на крају 
света. 

Књижевна дела која су доживела позоришно извођење или екранизацију могу послужити за 
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компаративну анализу и уочава- ње разлике између књижевне и позоришне/филмске 
(адаптиране, измењене) фабуле и израза (у случају драматизације Кочићеве приче, драме Б. 
Нушића, В. Огњеновић, Д. Ковачевића, Дневника Ане Франк или екранизације Егзиперијевог 
Малог принца / ро- мана Корнелије Функе), чиме ученици могу доћи до закључка о природи 
различитих медија и развијати своју медијску писменост. Ученици се могу упутити и на филмове 
са тематиком сличном прочитаним књижевним текстовима и додатно повезати обраду једне 
тематско-мотивске целине. Кроз упоредну анализу филма и књижевног дела, ученици треба да 
разумеју да је филм независно уметничко остварење а не препичавање књиге, односно да је књи- 
га само предложак за ново, оригинално уметничко дело. 
Предвиђени часови у оквиру подобласти Језичка култура у одређеном обиму изједначени су са 
часовима утврђивања садржаја из подобласти Књижевност, што доприноси функционалном по- 
везивању наставног градива. 

Са појединим елементима медијске писмености ученике тре- ба упознати такође кроз корелацију: 
са појмом дечји часопис или енциклопедија за децу упознати се на конкретном тексту из часо 
писа / енциклопедије по избору (садржај текста треба да буде у вези са лектиром). 
 

Наставник успоставља вертикалну корелацију тако што ће бити упознат са садржајима 

српског језика претходних разреда ради поштовања принципа поступности и 

систематичности. Наставник успоставља хоризонталну корелацију са наставом 

историје, ликовне културе, музичке културе, верске наставе и грађанског васпитања. 

Увођењем ученика у свет књижевности стичу се основна и врло значајна знања, умења 

и навике од којих ће зависити ученичка књижевна култура, али и естетске 

компетенције. Ученици треба да разумеју фикционалну природу књижевног дела и 

његову аутономност (односно да праве разлику између лирског субјекта и песника, 

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

стварности. 
Приликом тумачења текста ученике треба навикавати да своје утиске, ставове и судове о 
књижевном делу подробније дока- зују чињеницама из самога текста (и то експлицитно и 
имлицитно садржане информације) и тако их оспособљавати за самосталан исказ, истраживачку 
делатност и заузимање критичких ставова, с посебном пажњом на заузимање различитих 
позиција у односу на текст и уважавање индивидуалног разумевања смисла књижевног текста. 
Ученике у овом узрасту треба подстицати да актуелизују свет књижевног дела, односно да га 
доведу у везу са сопственим искуством, размишљањима и светом у којем живе (посебно у вези са 
рефлексивним песмама и сатиричним делима). 
У наставној интерпретацији књижевноуметничког дела об- једињавајући и синтетички чиниоци 
могу бити: уметнички дожи- вљаји, текстовне целине, битни структурни елементи (тема, мо- 
тиви, песничке слике, фабула, односно сиже, књижевни ликови, смисао и значење текста, 
мотивациони поступци, композиција), форме приповедања (облици излагања), језичко-стилски 
поступци и литерарни (књижевноуметнички) проблеми. 

 

У наставној интерпретацији књижевноуметничког дела обједињавајући и синтетички 

чиниоци могу бити: уметнички доживљаји, текстовне целине, битни структурни 

елементи (тема, мотиви, песничке слике, фабула, односно сиже, књижевни ликови, 

смисао и значење текста, мотивациони поступци, композиција), форме приповедања 

(облици излагања), језичко-стилски поступци и литерарни (књижевноуметнички) 

проблеми. Током обраде књижевних дела, као и у оквиру говорних и писмених вежби, 

настојаће се да ученици откривају што више особина, осећања и душевних стања 

појединих ликова, као и да изражавају своје ставове о поступцима ликова. 
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Приликом повезивања књижевних (фикционалних), граничних, односно 

нефикционалних текстова (путописна и аутобиографска проза) и некњижевних 

текстова (енциклопедије, речници, часописи и сл.), треба реализовати исходе везане за 

уочавање разлике између фикционалне и нефикционалне књижевности (засноване на 

личном сведочењу и проверљивим подацима), као и књижевног и некњижевног текста 

и упућивати ученика да увиде разлику у књижевном поступку између наведених врста. 
Ученици треба да разумеју фикционалну природу књижевног дела и његову аутономност (односно 
да праве разлику између лир- ског субјекта и песника, приповедача и писца), као и чињеницу да 
књижевно дело обликује једну могућу слику стварности. Поређење књижевног и 
научнопопуларног текста о истој теми (нпр. средњо- вековни начин живота у Београду за време 
Деспота Стефана Лаза- ревића у књижевном тексту Гордане Малетић и научнопопуларном тексту 
Светлане Велмар Јанковић) омогућава ученику да лакше уочи ту врсту разлике. У седмом разреду 
уводе се и неки гранични, нефикционални жанрови: дневник, путопис и аутобиографија, па 
ученици треба да разумеју како се и у текстовима који почивају на стварносном искуству 
примењују књижевни поступци. 
При обради текста примењиваће се у већој мери јединство аналитичких и синтетичких поступака 
и гледишта. У складу са ис- ходима, ученике треба навикавати да своје утиске, ставове и судо- ве о 
књижевном делу подробније доказују чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати за 
самосталан исказ, истраживач- ку делатност и заузимање критичких ставова. 
Обрада књижевног дела пожељно је да буде проткана реша- вањем проблемских питања која су 
подстакнута текстом и умет- ничким доживљавањем. Многи текстови, а поготову одломци из 
дела, у наставном поступку захтевају умесну локализацију, често и вишеструку. Ситуирање текста 
у временске, просторне и друштве- но-историјске оквире, као и обавештења о битним садржајима 
који претходе одломку – све су то услови без којих се у бројним случа- јевима текст не може 
интензивно доживети и правилно схватити. 
 

 Обнављање и повезивање књижевних термина и појмова обрађиваних у претходним разредима 
са новим делима која се обрађују у овом ра- зреду је обавезно. У погледу разумевања лирских 
књижевних дела на постојеће знање о врстама стихова, строфа и риме надовезују се појмови 
цезуре и опкорачења, уочавање разлике између везаног и слободног стиха, и песме у стиху и 
прози. Обнављају се и проши рују знања о родољубивој поезији, савладава се смисао социјалних 
мотива у предложеним песмама или причама, усвајају се нове вр- сте лирских песама 
(рефлексивна и сатирична). Знање о стилским фигурама допуњава се контрастом, хиперболом, 
метафором, алего- ријом, словенском антитезом, асонанцом и алитерацијом. Постоје- ћа знања о 
елементима епског дела (појам мотива, разлика фабуле и сижеа), о композицији и облицима 
казивања / приповедања благо се усложњавају и продубљују (увођење појмова о статичким и ди- 
намичким мотивима, о епизоди,унутрашњем монологу, разликова- ње хронолошког и 
ретроспективног приповедања). Знање о народ- ној епици проширује се увођењем легендарне 
приче и етиолошких и културно-историјских предања (која не треба терминолошки име- новати, 
због тога су само описно назначена у програму). 
У претходним разредима ученик је подстицан да уочава смисао смешног и хумористичног на 
примерима из лектире и да разликује хумористички, дитирамбски и елегични тон у певању/ 
приповедању/драмској радњи. Та умења треба продубити уочава- њем разлика између 
хумористичког, иронијског и сатиричног тона у певању / приповедању и довођењем основног 
тона певања / при- поведања у везу са идејним слојем текста. Такође, пошто овладају појмом 
мотивације, ученици треба да развију способност разлико- вања реалистичке и натприродне 
мотивације (и њених различитих видова: чудесне мотивације у народној бајци, фантастике и 
научне фантастике у уметничкој књижевности) на одабраним примерима из лектире. 
Језичко-стилским изражајним средствима прилази се с дожи- вљајног становишта; полазиће се 
од изазваних уметничких утиса- ка и естетичке сугестије, па ће се потом истраживати њихова је- 
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зичко-стилска условљеност. 
Током обраде књижевних дела, као и у оквиру говорних и писмених вежби, настојаће се да 
ученици буду у стању да начи-  не различите врсте карактеризације ликова: откривају што више 
особина, осећања и душевних стања књижевних ликова (према особинама: физичким, говорним, 
психолошким, друштвеним и етичким), да изражавају своје ставове о њиховим поступцима и да 
покушају да их сагледају из различитих перспектива. 
Исходи везани за наставну област књижевност засновани су на читању. Kроз читање и тумачење 
књижевних дела ученик ра- звија читалачке компетенције које подразумевају не само истражи- 
вачко посматрање и стицање знања о књижевности, већ подстичу и развијају емоционално и 
фантазијско уживљавање, имагинацију, естетско доживљавање, богате асоцијативне моћи, 
уметнички сен- зибилитет, критичко мишљење и изграђују морално просуђивање. Разни облици 
читања су основни предуслов да ученици у наста- ви стичу сазнања и да се успешно уводе у свет 
књижевног дела. Осим доживљајног читања ученике све више треба усмеравати на 
истраживачко читање (читање према истраживачким задацима, читање из различитих 
перспектива и сл.) и оспособљавају да ис- кажу свој доживљај уметничког дела, увиде елементе 
од којих је дело сачињено и разумеју њихову улогу у изградњи света дела. 
Повећан број допунског избора лектире указује на могућност обраде појединих предложених 
садржаја (књижевних дела) на ча- совима додатне наставе. 

ЈЕЗИК    

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писану комуникацију 

стандардним (књижевним) српским језиком. Поред усвајања језичких правила и 

граматичке норме, треба разумети  њихову функцију и правилну примену у усменом и 

писменом изражавању. Вежбање је саставни чинилац обраде наставног градива, примене, 

обнављања и утврђивања знања. 

 

ГРАМАТИКА 

Ученицима језик треба да се представи и тумачи као систем у коме ниједна језичка појава 

не би требало да се изучава изоловано.  

Један од изразито функционалних поступака у настави граматике јесу вежбања 

заснована на коришћењу примера из непосредне говорне праксе, што наставу 

граматике приближава животним потребама у којима се примењени језик појављује као 

свестрано мотивисана људска активност. 

Настава морфологије подразумева заокруживање знања о грађењу глаголских облика. Као нови 
садржаји усвајају се: грађење и значење футура II, императива и потенцијала; трпног глаголског 
придева, глаголског прилога садашњег и глаголског прилога прошлог. Неопходно је повезати нове 
садржаје са градивом обрађеним у претходним разредима, па прегледом свих обрађених 
глаголских облика направити синтезу и поделити све глаголске облике најпре на личне и неличне, 
а потом личне глаголске облике на времена и начине. Такође, потребно је указати и на поделу свих 
глаголских облика на просте и сложене. Посебно треба обратити пажњу на футур I као сложени 
глаголски облик, који се само због правописног решења јавља у облику једне речи. Футур II треба 
првенствено сврставати у начине, али треба напоменути да се њиме могу изразити и временска 
значења. Употребу трпног глаголског придева треба објаснити најтипичнијим примерима 
пасивних конструкција. Систематизовати поделу  врста речи усвајањем нових садржаја: везника, 
речци и узвика. 
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Настава синтаксе подразумева увођење појма синтагме и уочавање главног и зависног члана у 
оквиру ње. На јасним и неспорним примерима ученици кроз вежбања уочавају главни и за- висни 
члан, као и врсту синтагме. Уводи се атрибут и то као синтагматски, а не реченични члан. Важно 
је указати на то које врсте речи се јављају у оквиру атрибута. У ранијим разредима обрађен је 
граматички субјекат, а сада се уводи и појам логичког субјекта. Неопходно је повезивање са 
раније обрађеним градивом и на примерима показати разлику између граматичког и логичког 
субјекта. Прости глаголски предикат је усвојен у ранијим разредима, а сада се уводи и сложени 
глаголски предикат. Потребно је да ученици уоче разлику између сложеног предиката и зависних 
реченица са везником да. Уводи се појам комуникативне и предикатске реченице. Мора се указати 
на надређени појам (комуникативна реченица) и показати однос ова два типа реченица (једна 
комуникативна реченица може садржати више предикатских реченица). У оквиру напоредних 
односа међу независним реченицама и реченичним члановима обрађују се само саставни, 
раставни и супротни однос. Усвајају се основни типови зависних реченица у једноставним 
примерима, а то се повезује са морфолошким знањима о везницима, с једне стране, а с друге са 
правописним решењима у вези са запетом. Нови садржаји из синтаксе могу да се систематизују и 
исказивањем реченичних чланова речју, предлошко-падежном конструкцијом, синтагмом и 
реченицом. Потребно је указати на разлику између синтагме и предлошко-падежне конструкције. 
Уводи се појам конгруенције који се илуструје једноставним примерима.  

ПРАВОПИС                                                                                                                    

Правописна правила се усвајају путем систематских вежбања (правописни диктати, исправка 
грешака у датом тексту, тестови са питањима из правописа итд.). Треба подстицати ученике да 
сами уочавају и исправљају правописне грешке у СМС комуникацији, као и у различитим 
типовима комуникације путем интернета. Поред тога, ученике треба упућивати на служење 
правописом и правописним речником (школско издање). Садржаје из правописа неопходно је 
повезивати са одговара- јућим темама и на часовима граматике и на часовима књижевности. 
Потребно је јасно навести правила када се запета мора писати, а када је запета необавезни знак 
или одлика стила. Пове- зивање садржаја из граматике и књижевности врши се анализира- њем 
употребе запете у издвојеним реченицама и уочавањем упо- требе запете у књижевним делима. 
У основним цртама потребно је указати на специфичност књижевноуметничког стила, где се 
понекад, као резултат пишчеве креативности, намерно не примењују правописна правила 
(нарочито у поезији). Комбиновање правописних знакова усваја се још у млађим разредима у 
вези са управ- ним говором, али се сада указује на остале типове комбиновања правописних 
знакова, пре свега на употребу запете иза скраћени- ца и редних бројева. Писање скраћеница 
односи се на обнављање наученог у вези са скраћеницама, али и на проширивање типова 
скраћеница које се наводе у важећем правопису. 
 

ОРТОЕПИЈА 

Ученицима стално треба да указивати на важност правилног говора, који се негује 

спровођењем одређених ортоепских вежби које не треба реализовати као посебне 

наставне јединице, већ уз одговарајуће теме из граматике и књижевности; реченична 

интонација може се с једне стране повезати са правописом, а са друге са синтаксом 

итд. Уз коришћење аудио снимака, ученике треба навикавати да препознају, 

репродукују и усвоје правилно акцентован говор, а у местима где се одступа од 

акценатске норме, да разликују стандардни акценат од свога акцента, тј. од 

дијалекатске акцентуације. Ортоепске вежбе не треба реализовати као посебне наставне 

јединице, већ уз одговарајуће теме из граматике, али и на часовима из књижевности. На овом 

нивоу ученици треба да уоче разлику између дугосилазног и дугоузлазног акцента и да 
правилно обе- леже ове акценте у типичним случајевима. 
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Као ортоепску вежбу треба спроводити и говорење напамет научених одломака у 

стиху и прози (уз помоћ аудитивних наставних средстава). 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Ова наставна област се мора повезивати с обрадом књижевних текстова као 

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

Језичка култура се негује спровођењем лексичко-семантичких и стилских вежби, које 

имају за циљ богаћење речника и развијање способности и вештине изражавања. Све 

врсте тих вежбања, чији је циљ развијање језичког мишљења, изводе се на тексту или у 

току говорних вежби. Планирано је осам домаћих задатака и четири школска писмена 

задатка – по два у сваком полугодишту (један час за израду задатка и два за анализу и 

писање побољшане верзије састава). 
На овом узрасту требало би разматрати специфичности два функционална стила: 
књижевноуметничког и публицистичког. 
Требало би да објасне сличности и разлике између ова два функционална стила, да препознају и 
образложе елементе оба стила у адекватно одабраним текстовима, развијајући способност 
разумевања њихових особености. 
Требало би подстицати ученике да аргументовано образлажу свој став везан за проблемску 
ситуацију у књижевном делу; да аргументовано об- разлажу свој експлицитно изнети став о 
неком, за њих, значајном питању; да у низу образложења неког/нечијег става издвајају аргу- менте 
којима је тај став образложен и одбацују делове текста који нису повезани са аргументацијом; да 
аргументима искажу зашто се не слаже са аргументима других. Такође, требало би их оспосо- 
бити да тумаче поступке јунака у књижевном делу, позивајући се на аргументе који проистичу из 
текста. 
На овом узрасту ученици би требало да користе обе врсте описа: технички и сугестивни, односно 
требало би их оспособити да описују одређе- ни предмет, појам или биће, најпре објективно 
(технички опис), а потом изражавајући сопствене утиске (сугестивни опис). 
Једна од форми изражавања која је у функцији оспособљава- ња ученика да свој језички израз 
унапреде, обогате и прилагоде одређеној комуникативној ситуацији може бити и репортажа. 
Требало би их подстицати да објашњавају разлоге и функције цитирања; да тумаче проблемске 
ситуације уочене у књижевним  и другим текстовима помоћу цитата; да тумаче значај и смисао 
употребљене фусноте на задатом примеру; да разликују цитате и парафразе у задатим примерима. 
Такође, требало би има указати на правила која се тичу писања експонираних бројева којима се 
означавају фусноте на крају реченице. 
Оспособљавање ученика за успешно читање, коришћење и разумевање нелинеарног текста један 
је од задатака наставе језич- ке културе на овом узрасту. Ученици би требало да направе 
једноставне табеле на основу задатог текста који садржи податке погод- не за табеларни приказ; да 
читају податке из табеле и тумаче их; да праве једноставне дијаграме на основу задатих података, 
као и да тумаче податке из једноставнијих дијаграма и да изводе закључке на основу тих података. 
Требало би да смештају садржаје погодних граматичких јединица у табеларне приказе и да на 
основу по- датака из нелинеарног текста саставе линеарни текст и друго. 
Ученици би требало да вежбају да брзо, временски ограничено про- нађу информације у задатом 
тексту; да тумаче доживљај прочитаног текста; да разликују чињенице од коментара у склопу 
истраживачког читања; да аргументовано образлажу читалачки доживљај. 
 
Кроз говорне вежбе треба указивати и на основне особине правилног и доброг говора (није 
важно само шта се каже већ и како се каже), као и на најчешћа огрешења као што су употреба 
поштапалица, неприме- рене лексике и сл. На овом узрасту најпогодније могу бити следе- ће 
говорне вежбе: интерпретативно-уметничке (изражајно читање, рецитовање); вежба 
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аргументовања (дебатни разговор). 
Правописне вежбе представљају најбољи начин да се право- писна правила науче, провере, као и 
да се уочени недостаци откло- не. На овом узрасту најбоље је примењивати и просте и сложене 
правописне вежбе које су погодне за савлађивање како само једног правописног правила из једне 
правописне области, тако и више правописних правила из неколико правописних области. 
 

Начин праћења остваривања програма и начин праћења напредовања ученика: 

Праћење и вредновање резултата напредовања ученика је у функцији остваривања исхода, 

а започиње иницијалном проценом достигнутог нивоа знања. Ученицима јасно истаћи 

компентенције које треба да стекну и могу да примене. Свакодневно праћење 

напредовања ученика, проверавање да ли ученици могу да репродукују стечено 

знање, колико разумеју и повезују ново са претходно усвојеним. У којој мери ученици 

активно учествују у раду, колико су мотивисани, како примењују научено. 

 

Начин вредновања : 

 Редовно праћење напредовања ученика и упућивање на даље активности путем 

формативног оцењивања. На тај начин и наставник и ученик добијају повратну 

информацију које компетенције су усвојене, а које нису, као и о ефикасности 

одговарајућих метода које је наставник применио ради остваривања циља.  
Резултати формативног вредновања на крају ће бити  исказани и бројчаном оценом. 

Наставник, поред постигнућа ученика, континуирано треба да прати и вреднује властити 

рад. Све што се покаже добрим и ефикасним, наставник ће користити и даље у својој 

наставној пракси, а оно што буде процењено као недовољно делотворно, требало би 

унапредити. 
 

 

Уџбеници,приручници,литература,наставна средства 

1.Читанка за 7. разред основне школе, Зона Мркаљ и Зорица Несторовић, Klett, 2020. 

2. Граматика за 7. разред основне школе, Весна Ломпар, Klett, 2020. 

3. Радна свеска за 7. разред основне школе, Весна Ломпар, Зорица Несторовић и Зона 

Мркаљ, Klett, 2020. 

 

 Уџбеници, презентације, аудио-материјал, израда паноа. 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

ИСХОДИ 

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

 

САДРЖАЈИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
КЊИЖЕВНОСТ 

 

– користи књижевне термине и 

појмове обрађиване у 

претходним разредима и 

повезује их са новим делима 

која чита; 

– истакне универзалне 

вредности књижевног дела и 

повеже их са сопственим 

искуством и околностима у 

којима живи; 

– чита са разумевањем 

различите врсте текстова и 

коментарише их, у складу са 

узрастом; 

– разликује народну од ауторске 

књижевности и одлике 

књижевних родова и основних 

књижевних врста; 

– разликује основне одлике 

стиха и строфе – укрштену, 

обгрљену и парну риму; 

слободни и везани стих; 

рефрен; 

– тумачи мотиве (према 

њиховом садејству или 

контрастивно- сти) и песничке 

слике у одабраном лирском 

тексту; 

 
– локализује књижевна дела из 
обавезног школског програма; 

 
– разликује етапе драмске 
радње; 

– разликује аутора 

књижевноуметничког текста 

од наратора, драмског лица 

или лирског субјекта; 

 
– разликује облике казивања 
(форме приповедања); 

– идентификује језичко-стилска 

изражајна средства и разуме 

њихову функцију; 

– анализира идејни слој 

 

ЛЕКТИРА 

 

ЛИРИКА 

1 Јован Дучић: Подне 

2 Милан Ракић: Божур 

3 Владислав Петковић Дис: Међу 

својима 

4 Милутин Бојић: Плава гробница 

5 Десанка Максимовић: Крвава 

бајка 

6 Стеван Раичковић: После кише 

7 Јован Јовановић Змај: 

Јутутунска јухахаха 

8 Рабиндранат Тагоре: Папирни 

бродови 

9 Вислава Шимборска: Облаци 

 

ЕПИКА 

1 Народна бајка (једна по избору): 

Међедовић / Чудотворни пр- 

стен / Златоруни ован 

2 Стефан Митров Љубиша: 

Кањош Мацедоновић (одломак) 

3 Радоје Домановић: Вођа 

(одломак) 

4 Петар Кочић: Кроз мећаву 

5 Иво Андрић: Јелена, жена које 

нема (одломак) 
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књижевног дела служећи се 

аргументима из текста; 

– уочи разлике у 

карактеризацији ликова према 

особинама: физичким, 

говорним, психолошким, 

друштвеним и етичким; 

 

 

– разликује хумористички од 

ироничног и сатиричног тона 

књи- жевног дела; 

– критички промишља о смислу 

књижевног текста и 

аргументовано образложи свој 

став; 

− доведе у везу значење 

пословица и изрека са 

идејним слојем текста; 

6 Данило Киш: Прича о печуркама 

/ Еолска харфа 

7 Алфонс Доде: Последњи час / 

Владимир Набоков: Лош дан 

8 Дневник Ане Франк (одломак) 

9 Ефраим Кишон: Код куће је 

најгоре (једна прича по избору) 

10 Афоризми (Душан Радовић и 

други) 

 

ДРАМА 

1 Бранислав Нушић: Власт 

(одломак) 

1. Вида Огњеновић: Кањош 

Мацедоновић (одломак о 

сусрету Ка- њоша и 

Фурлана) 

 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

Обавезна дела 

1 Михајло Пупин: Са пашњака до 

научењака (одломак) 

2 Јелена Димитријевић: 

Седам мора и три океана 

(одломак) / Милош Црњански: 

Наша небеса („Крф, плава 

гробница” – одломак) 

Једно дело по избору 

1 Јован Цвијић: Охридско језеро 

(одломак) / Пеђа Милосавље- 
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вић: Потера за пејзажима 

2 Светлана Велмар Јанковић: 

Српски Београд деспота 

Стефана (Капија Балкана) 

3 Уметнички и научнопопуларни 

текстови о природним лепота- ма 

и културноисторијским 

споменицима завичаја 

4 Избор из енциклопедија и часописа 

за децу 

 

 -разликује појам песника и 

појам лирског субјекта; 

појам приповедача у 

односу на писца 

− разликује облике казивања 

− увиђа звучне, визуелне, 

тактилне, олфакторне 

елементе песничке слике 

− одреди стилске фигуре 

и разуме њихову улогу у 

књижевно- уметничком 

тексту 

− процени основни тон 

певања, приповедања 

или драмске радње 

(шаљив, ведар, тужан и 

сл.) 

− развија 

имагинацијски богате 

асоцијације на основу 

тема и мотива 

књижевних дела 

− одреди тему и главне и 

споредне мотиве 

− анализира узрочно-

последично низање 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

 

1 Епске народне песме 

покосовског тематског круга 

(Смрт вој- воде Пријезде, Диоба 

Јакшића и песма по избору) 

2. Епске народне песме о 

хајдуцима и ускоцима (Мали 

Радојица, Стари Вујадин, 

Старина Новак и кнез Богосав; 

Иво Сенковић и ага од Рибника, 

Ропство Јанковић Стојана) 

3 Свети Сава у књижевности: 

– одломак из Житија Светог 

Симеона (o опроштају оца од 

сина); 

– избор из народних прича и 

предања (на пример Свети Сава 

и ђаво, легенде о Светом Сави); 

– избор из ауторске поезије о Св 

Сави (на пример Матија Бећко- 

вић: Прича о Светом Сави) 

4 Мирослав Антић: Плави чуперак 
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мотива 

− илуструје 

особине ликова 

примерима из 

текста 

− вреднује поступке 

ликова и 

аргументовано износи 

ставове 

− илуструје веровања, 

обичаје, начин живота и 

догађаје у прошлости 

описане у књижевним 

делима 

− уважава националне 

вредностии негује 

српску 

културноисторијску 

баштину 

− наведе примере личне 

добити од читања 

− напредује у стицању 

читалачких 

компетенција 

− упореди књижевно и 

филмско дело, позоришну 

представу и драмски текст 

и Шашава књига (избор) 

5 Антоан де Сент Егзипери: Мали 

Принц; Момо Капор: Мали Принц 

6 Јован Стерија Поповић: 

Покондирена тиква 

7 Душан Ковачевић: Свемирски 

змај 

8 Дејан Алексић: Ципела на крају 

света / Игор Коларов: Двана- 

есто море 
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  ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ 

 

1 Милорад Павић: Руски хрт 

(одломак) 

2 Тургењев: Шума и степа 

3 Антон Павлович Чехов: 

Чиновникова смрт 

4 Јанко Веселиновић: Хајдук 

Станко (одломак из првог дела 

ро- мана) 

5 Гордана Малетић: Катарке 

Београда (прича Зебња и друге) 

6 Урош Петровић: Загонетне приче 

7 Александар Манић: У свитање 

света 

8 Јасминка Петровић: Лето кад 

сам научила да летим 

9 Градимир Стојковић: Хајдук у 

Београду 

10 Корнелија Функе: Срце од 

мастила 

11 Душица Лукић: Земља је у 

квару (избор) 

12 Гордана Брајовић: из збирке 

песама Индија, Индија (Пролази 

слон пун мириса, Пролази слон 

пун Хималаја) 

13 Душан Поп Ђурђев: Лет 

лионског Икара 

 

КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И 

ПОЈМОВИ 

 

Опкорачење 

Рефрен Цезура  
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Везани и 

слободни стих 
ауторске лирске песме: 
рефлексивна и сатирична песма 
Језичко-стилска изражајна 

средства: метафора, алегорија, 

града- ција, словенска антитеза, 

фигуре понављања (асонанца и 

алите- рација) 

 

 

Функција мотива у 

композицији лирске 

песме Песма у прози 

 
Фабула и сиже 
Статички и 

динамички 

мотиви 

Композиција 

Епизода 

Идејни слој књижевног 

текста Хумор, иронија и 

сатира Врсте 

карактеризације књижевног 

лика 

Унутрашњи монолог Хронолошко 

и ретроспективно приповедање 

Дневник Путопис 

Аутобиографија  Легендарна 

прича   

Предања о постанку бића, места 

и ствари 

Афоризам 

Пословице, изреке; питалице; 

загонетке 

 

Драмска радња; етапе драмске 

радње: увод, заплет, врхунац, пе- 

рипетија, расплет Драмска 

ситуација Драма у ужем смислу 
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ЈЕЗИК 

Граматика 

(морфоло- 

гија, 

синтакса) 

– разликује глаголске начине и 

неличне глаголске облике и упо- 

треби их у складу са нормом; 
– одреди врсте непроменљивих речи 

у типичним случајевима; 
– уочи делове именичке синтагме; 
– разликује граматички и логички 

субјекат; 
– разликује сложени глаголски 

предикат од зависне реченице са 

везником да; 

– препозна врсте напоредних односа 

међу реченичним чланови- ма и 

независним реченицама; 
– идентификује врсте зависних 

реченица; 
– искаже реченични члан речју, 

предлошко-падежном конструк- 

цијом, синтагмом и реченицом; 

 

 

Грађење и основна значења 

глаголских облика: футур II, 

импера- тив, потенцијал; трпни гл 

придев, гл. прилог садашњи и гл. 

прилог прошли Подела 

глаголских облика на просте и 

сложене и на личне (времена и 

начини) и неличне 

Непроменљиве врсте речи: 

везници, речце, узвици 

Појам синтагме (главни члан и 

зависни чланови); врсте синтаг- 

ми: именичке, придевске, 

прилошке и глаголске  

Атрибут у оквиру синтагме 

Логички субјекат 

 Сложени глаголски предикат 

Напоредни односи међу 

реченичним члановима – 

саставни, раставни и супротни 

Појам комуникативне и 

предикатске реченице 

Независне предикатске реченице 

‒ напоредни односи међу неза- 

висним реченицама (саставни, 

раставни, супротни) 

Зависне предикатске реченице 

(изричне, односне, месне, 

времен- ске, узрочне, условне, 

допусне, намерне, последичне и 

поредбе- не) 

Реченични чланови исказани 

речју, предлошко-падежном кон- 
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струкцијом, синтагмом и 

реченицом 

Конгруенција – основни појмови 
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− доследно примењује 

правописну норму у 

употреби великог слова; 

састављеног и растављеног 

писања речи; 

интерпункцијских знакова 

− користи правопис 

(школско издање) 

 
 

Велико слово у вишечланим 

географским називима; у 

називима институција, 

предузећа, установа, 

организација (типични 

примери), називи небеских тела; 

велико и мало слово у писању 

присвојних придева. 

 
Заменица Ви из поштовања. 

Правопис 
Одрична речца не уз именице, 

придеве и глаголе; речца нај у 

суперлативу; вишечлани 

основни и редни бројеви. 

 
Интерпункцијски знаци: запета 

(у набрајању, уз вокатив и 

апозицију и у зависним 

реченицама); наводници 

(наслови дела и називи школа); 

црта (уместо наводника у 

управном говору). 

Правописна решења у вези са 

обрађеним глаголским облицима  

Интерпункција у вези са 

зависним реченицама (запета, 

тачка и запета) 

 Писање скраћеница, 

правописних знакова 

  

− правилно изговара речи 

водећи рачуна о месту 

акцента и интонацији 

реченице 

− говори јасно 

поштујући 

књижевнојезичку 

норму 

− течно и разговетно чита 

наглас књижевне и 

неуметничке текстове 

 
– разликује дугосилазни и 
дугоузлазни акценат; 

 

Место акцента у вишесложним 

речима (типични случајеви). 

 

 

 
Ортоепија 

Интонација и паузе везане за 

интерпункцијске знакове; 

интонација упитних реченица. 

 Артикулација: гласно читање 
брзалица, 
најпре споро, а потом брже (индивидуално или у групи). 

 

Дугоузлазни и дугосилазни 

акценат 



Прилог бр: 3 -  Анекс школског програма за седми разред 

68 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА -користи различите облике 
казивања: дескрипцију 

(портрет и пејзаж, ентеријер и 

екстеријер), приповедање у 1. 

и 3. лицу, дијалог, монолог, 

унутрашњи монолог 

− издваја делове текста 

(наслов, пасусе) и 

организује га у смисаоне 

целине (уводни, средишњи 

и завршни део текста) 

− саставља говорени или 

писани текст о доживљају 

књижевног дела и на теме из 

свакодневног живота и света 

маште 
– говори на задату тему 
поштујући књижевнојезичку 
норму; 

– разликује књижевноуметнички 

од публицистичког функцио- 

налног стила; 

– састави кохерентан писани 

текст у складу са задатом 

темом наративног и 

дескриптивног типа; 

– напише једноставнији 

аргументативни текст 

позивајући се на чињенице; 
– користи технички и 
сугестивни опис у 
изражавању; 

– препозна цитат и фусноте и 
разуме њихову улогу; 

– пронађе потребне 
информације у нелинеарном 
тексту; 

– напише електронску (имејл, 

SMS) поруку поштујући норма- 

тивна правила; 

– примени различите стратегије 

читања (информативно, дожи- 

вљајно, истраживачко и др ); 
– састави текст репортажног типа 
(искуствени или фикционални); 
− правилно употреби 

фразеологизме и устаљене 

изразе који се јављају у 

литерарним и медијским 

текстовима намењеним млад 

Књижевни и остали типови 

текстова у функцији 

унапређивања језичке културе 
Књижевноуметнички и 
публицистички текстови 
Усмени и писмени састави према 

унапред задатим смерницама 

(ограничен број речи; задата 

лексика; одређени граматички 

мо- дели и сл ) 

Текст заснован на 

аргументима 
Технички и 

сугестивни опис 

Репортажа 

Цитати и фусноте из различитих 

књижевних и неуметничких 

текстова 

Нелинеарни текстови: табеле, 

легенде, графикони, мапе ума и 

друго 

Говорне вежбе: интерпретативно-

уметничке (изражајно читање, 

рецитовање); вежба 

аргументовања (дебатни 

разговор) Правописне вежбе: 

диктат, исправљање правописних 

грешака у тексту; запета у 

зависносложеним реченицама; 

глаголски обли- ци; електронске 

поруке 

Језичке вежбе: допуњавање 
текста различитим облицима 

про- менљивих речи; 

допуњавање текста 

непроменљивим речима; 

обележавање комуникативне 
реченице у тексту; исказивање 

ре- ченичног члана на више 

начина (реч, синтагма, 

предлошко-па- дежна 
конструкција, реченица); 

фразеологизми (разумевање и 

употреба) и друге 

Писмене вежбе и домаћи задаци 

и њихова анализа на часу 

Четири школска писмена задатка 

– по два у сваком полугодишту 
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Ред. 

бр 
Наставна тема 

Књижевност 

(обрада 50, 

утврђ.6) 

 

Језик 

(обрада 27, 

утврђ. 25) 

 

Језичка култура 

 

Број 

часова по 

месецима 

1. ЛЕПОТЕ СВЕТА  

8 

8 

 

 

1 

17 

 

2. 
ЛАСНО ЋЕМО АКО 

ЈЕСМО ЉУДИ 
6 7 5 18 

3. И ТО ЈЕ ЖИВОТ 5 

 

 

7 

 

2 

14 

 

4. 
ИСТОЧНИЦИ 

ЖИВОТА 

6 

 

 

8 

 

4 

18 

 

5. 
НАША НЕБЕСА 

 
6 7 0 13 

6. 
НИЈЕ СВЕ ОНАКО 

КАКО ИЗГЛЕДА 
5 1 2 8 

7. 

СВЕ ЈЕ САМО 

 СИМБОЛ ШТО ТИ  

ВИДИ ОКО 

6 6 5 17 

8. 
КОРАК ДО НЕБА 

5 10 0 15 

9. 
ЖИВОТ ОБАСЈАН 

СУНЦЕМ 
9 8 7 16+8 

 УКУПНО 56 62 26 144 
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ГОД И Ш Њ И  П Л А Н  Д ОД АТ Н Е  Н АС ТА В Е  

Предмет 
Српски језик 

Разред 7. 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова за 

тему 

7.  
 
Уводни час 

        1 

8.  Анализа одабраних књижевих дела        4 

9.  Стилска изражајна средства        2 

10.  Историја језика        1 

11.  Правопис        2 

12.  Падежи        2 

13.  Час креативног писања        1 

14.  Врста и подврста речи 
       3 

      9. Припрема за школско, општинско и градско  такмичење       12 

10. Глаголски облици         2 

     11. Служба речи (различити начини исказивања реченичних 
чланова) 

         3 

     12. Облици приповедања          1 

     11. Синнтагма          1 

     12. Облици новинарског изражавања         1 

Укупан број часова на годишњем нивоу         36 

 

ГОД И Ш Њ И  П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н АС ТА В Е  

Предмет 
Српски језик 

Разред 
7. 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова за 

тему 

12.  
Обнављање граматикe,  правописа и књижевности            3 

13.  
Развој српског језика 1 

14.  
Врсте речи (променљиве и непроменљиве) 4 

15.  
Промена именских речи - падежи 2 

16.  
Правопис 3 
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17.  
Тумачење епске поезије 1 

18.  
Књижевни родови и врсте, писци и дела 2 

      9. Читање и разумевање текста 1 

10. Врсте новинарског изражавања 1 

11. Глаголи 3 

        12. Служба речи 3 

  13. Синтагма, именичка синтагма 1 

14. Актив и пасив 1 

15. Форме приповедања (ентеријер и екстеријер)  1 

       16. Гласовне промене 1 

17. Напоредни односи међу реченичним члановима 2 

18. Предикатске реченице; комуникативне реченице 2 

19. Стилске фигуре 1 

20. 

Дуги и кратки акценти; реченични акценат  

 

2 

21. Обнављање и систематизација градива из граматике и књижњвности у 7. разреду  1 

Укупан број часова на годишњем нивоу          36 

 

ГОД И Ш Њ И  П Л А Н  С Е К Ц И Ј Е :  

НАЗИВ 
Литерарно-рецитаторска секција 

Разред(и) V,VI,VII,VIII 

р.бр.теме Назив теме 
Број часова за 

тему 

7.  
Стваралачки покушаји чланова литерарне секције;правилан изговор 

гласова,вежбе интонације 
8 

8.  

Анализа књижевних дела са истим мотивом; изражајно читање 

 

4 

9.  
Писање по плану; израз лица, гесикулација 4 

10.  
Стваралачки покушаји чланова литерарне секције(Свети Сава);трема 4 

11.  

Описивање личности,екстеријера и ентеријера;емоције 

 

5 
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12.  

Писање бајке;избор књижевног дела за наступ 

 

4 

13.  
Стваралачки покушаји чланова литерарне секције( Дан 

школе);увежбавање садржаја за наступ за Дан школе 
7 

14.  
  

   

    

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 

НАЗИВ 
Новинарска секција 

Разред(и) 5, 6, 7. и 8. 

р.бр.теме Назив теме 
Број часова за 

тему 

1. Организовање секције и осмишљавање концепције листа  4 

2. Анкете међу ученицима школе 3 

3. Вест и извештај (коректура текста) 6 

4. Посета Сајму књига и одлазак у позориште 2 

5. Информатичко образовање-сарадња са новинарском секцијом 2 

6. Израда илустрација у часопису 2 

7. Интервју и репортажа 6 

8. Маркетинг (промоција новог броја часописа) 3 

9. Представљање страног и научног часописа 2 

10. Анализа часописа и рада секције 6 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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ГОД И Ш Њ И  П Л А Н  П Р Е Д В И Ђ Е Н И Х  А К Т И В Н О С Т И  СА  

У Ч Е Н И Ц И М А  Н А  Н И В ОУ  С Т Р У Ч Н О Г  И Л И  

ОД Е Љ Е Њ С К О Г  В Е Ћ А  

Назив стручног или 

одељењског већа  Одељењско веће петог разреда 

Разреди или Одељења Пети разред 

р.бр.активности Садржај активности месец 

Предметни 

наставници, 

наставници 

разредне 

наставе 

1.  

Посета адекватној позоришној 

представи 

Октобар/новембар Наставници 

српског 

језика 

 

ПЛАН ЗА КОРЕЛАЦИЈУ МЕЂУ ПРЕДМЕТИМА,тематски 

дани,интердисциплинарни приступ 

Предмети тема Начин остваривања 

корелације 

Евалуација 

Историја и 
ликовна 
култура 

У свитање света (Прича о 

ловцима из Лепенског 
вира), Александар Манић 

корелација је 
вертикална, унутар 

часа 

кроз примену 
стечених знања из 

музичке к.и српског ј. 

Историја 
Српски Београд деспота 
Стефана, Светлана Велмар 
Јанковић 

корелација је 

вертикална, унутар 
часа 

кроз примену 

стечених знања из 
историје.и српског ј 

 

Географија Индија, Индија, Гордана 

Брајовић 

корелација је 

вертикална, унутар 
часа 

кроз примену 

стечених знања из 
биологије.и српског ј. 

Историја, 

географија, 
ликовна 
култура 

Седам мора и три океана, 

Јелена Димитријевић 

корелација је 

вертикална, унутар 

часа 

кроз примену 

стечених знања из 

музичке к.и српског ј. 

Историја, 

географија, 
ликовна 
култура 

Охридско језеро, Јован 

Цвијић 

корелација је 

вертикална, унутар 
часа 

кроз примену 

стечених знања из 
музичке к.и српског  

Историја Песме покосовског, 
хајдучког и ускочког 
циклуса 

корелација је 

вертикална, унутар 

часа 

кроз примену 

стечених знања из 

географије.и српског 
ј. 

Историја Хајдук Станко, Јанко 
Веселиновић 

корелација је 

вертикална, унутар 

кроз примену 

стечених знања из 
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часа географије.и српског 
ј. 

Биологија, 

ликовна и 

музичка 
култура 

Божур, Милан Ракић корелација је 

вертикална, унутар 

часа 

кроз примену 

стечених знања из 

математике и српског 

Истрија, 

географија, 

верска настава,  
ликовна и 

музичка 

култура 

Песме и предања о Светом 
Сави 

корелација је 

вертикална, унутар 

часа 

кроз примену 

стечених знања из 

географије.и српског 
ј. 

Историја Међу својима, Владислав 
Петковић Дис, Плава 
гробница, Милутин Бојић, 
Наша небеса, Милош 
Црњански 

корелација је 

вертикална, унутар 

часа 

кроз примену 

стечених знања из 

историје, 

веронауке,музичке 
к.и српског ј. 

Историја Крвава бајка, Десанка 

Максимовић и Дневник 
Ане Франк; 

Власт, Б. Нушић 

корелација је 

вертикална, унутар 
часа 

кроз примену 

стечених знања из 
историје,музичке к.и 

српског ј. 

Ликовна 
култура 

Подне, Јован Дучић корелација је 

вертикална, унутар 
часа 

кроз примену 

стечених знања из 
ТО, географије.и 

српског ј. 

Географија Шума и степа, Тургењев; 

Облаци, В. Шимборска; 
Потера за пејзажима, П. 

Милосављевић 

 

корелација је 

вертикална, унутар 
часа 

кроз примену 

стечених знања из 
географије.и српског 

ј. 

Ликовна 
култура, 
Географија 

Мали Принц, А. де С. 

Егзипери 

корелација је 

вертикална, унутар 

часа 

кроз примену 

стечених знања из 

географије.и српског 

ј. 

Математика, 
ТИТ 

Загонетне приче, У. 

Петровић 

корелација је 

вертикална, унутар 

часа 

кроз примену 

стечених знања из 

музичке к.и српског ј. 

Математика Комуникативна и 
предикатска реченица; 
Читање и разумевање 
нелинеарних текстова 

корелација је 
вертикална, унутар 

часа 

кроз примену 
стечених знања из 

музичке к.и српског ј. 

Музичка 
култура 

Акценти корелација је 
вертикална, унутар 

часа 

кроз примену 
стечених знања из 

музичке к.и српског ј. 

Назив предмета: Енглески језик 7.разред 

Трајање школског 

програма: 
4 године – 2018-2022. 

Фонд часова: 72 
Циљ: 

Циљ учења јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и 

култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писану и 

усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, 
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као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

Исходи: 
Ученик уме да:  
- говори о рутинама и навикама 
 - разликује активности које се дешавају редовно и тренутне активности  
- прича о плановима за будућност  
- користи речи везане за добротворне активности и праксу ученика  
- говори о прошлим догађајима 
 - разликује и описује различите врсте одеће и материјале у природи  
- прича о прошлим навикама 
 - разуме и користи језик везан за куповину одеће 
 - користи речи везане за учење и припремање за испите и тестове  
- користи речи и изразе везане за филмове, глумце и каскадере  
- прича о квизовима - говори о добрим и лошим странама славе  
- уочи разлику између различитих врста литературе и говори о својим омиљеним књигама и 
писцима  
- препознаје и користи речи за делове тела,храну и пиће  
- говори о здравственим проблемима и начинима лечења 
 - даје савете,говори о својој исхрани и здрављу  
- изражава слагање и неслагање 
 - говори о познатим спортским догађајима  
- говори о историјским личностима и ликовима из литературе  
- описује слику или неку замишљену сцену  
- користи речи везане за наручивање у ресторану и учтиве молбе  
- препричава причу  
- говори о природном окружењу и климатским променама 
 - изражава забринутост - правилно користи пасивне конструкције 
 - прича о угроженим врстама и даје савете за заштиту околине  
- говори о плановима за путовања и одмор  
- говори о пријатељствима  
- изражава намеру 
 - правилно користи условне и временске реченице 

Комуникативна функција 
Садржаји 

(језички, граматички, интеркултурни) 

1. Introduction 

  

Описивање радњи у садашњости; 

описивање радњи, стања и 

збивања; изражавање мишљења; 

исказивање  

Ученици уче да изразе и речи који се односе на тему; језичке 

структуре - Rupert doesn’t normally go to school on Saturdays. He 

usually plays footbal. He isn’t playing football today. He’s going to 

school with all his friends. What do you usually do at this time? 
What are you doing today? I think fundraising is a great idea 

because we all want to help our friends in Kenya. What does Ethan 

want to do when he’s older? He wants to… (Present Simple за 

изражавање сталних радњи + state verbs, Present Continuous за 

изражавање тренутних радњи) John is using his father’s 

computer while his own computer is broken. Her bus arrives at 

8:15 tomorrow morning. (Present Continuous за описивање 

привремених радњи, Present Simple за изражавање будућности, 

подаци из реда вожње) What are you going to do for your work 

experience? I’m going to work in a newspaper office. Are you going 

to get the bus? Yes. I’ll come with you. I think it will be good fun. 
(Will, Going to за изражавање планова, намера и предвиђања); 

текстове и дијалоге који се односе на тему и интеркултурне 

садржаје (слушају, читају, говоре и пишу).жеља, интересовања, 

потреба, осета и осећања; описивање будућих радњи (планова, 

намера, предвиђања); изношење предлога и упућивање позива 

за учешће у заједничкој активности и реаговање на њих. 
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2. Past and present 

 

Описивање радњи у прошлости; 

давање информација о себи и 

другима; описивање бића, предмета, 

места, појава, радњи, стања и 

збивања; изражавање мишљења; 

изражавање молби, захтева и 

захвалности; изрицање дозвола. 

 

Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуре - One 

day, they were walking along the path when they saw something in 

the ice. They stopped and looked at it. They were looking at a man 

from the Stone Age. He was about 1.6 meters tall, had blue eyes 

and long dark hair. He was carrying some wooden tools. He was 

wearing a waterproof cloak and leather boots. I used to wear 

cotton tops, but now I wear wоollen jumpers because… (Past 

Simple, Past Continuous, used to) What a great match! What a silly 
mistake! What wonderful weather! (узвици) Lily could go 

swimming because she didn’t have to revise for her test. I couldn’t 

answer all the questions. I had to study in the car. Excuse me. A: 

Can I try these trousers on, please? B: Yes. A: Thanks. B: How are 

they? A: They aren’t big enough. They’re too small. B: Do they fit 

you OK? (Could, Had to; too и enough); текстове и дијалоге који 

се односе на тему и интеркултурне садржаје (слушају, читају, 

говоре и пишу). 

3. Fame and fortune 

 

Описивање искустава, догађаја и 

радњи из прошлости; описивање 

бића, предмета, места, појава, 

радњи, стања и збивања; 

изражавање извињења и 

захвалности 

Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуре – Have 

you ever done anything dangerous?You’ve probably never heard of 

Rick. A lot of stunt doubles have died. I’ve just come out of hospital 

myself. Angela has fallen off bridges, high buildings and 

motorbikes. She fell through a glass table in 2002. I’ve been here 
for five hours, but nobody has come yet. I haven’t seen her since 

then. (Present Perfect - све употребе и упоредно са The Past 

Simple Tense) My friends’ pets; children’s books; Tim and Sam’s 

uncle; The scooter is mine; Yes, they’re hers (присвојни облици) 

Good-looking Mason was a teacher. It’s dangerous when you are 

famous. (творба речи: именица – придев) It isn’t very good, is it? 

You’ve done some of it, haven’t you? You can do it, can’t you? 

(Question tags – сви облици) You wanted to see me Mr Hunt. I’m 

sorry I’m late. That’s no excuse. Yes, sir! текстове и дијалоге који 

се односе на тему и интеркултурне садржаје (слушају, читају, 

говоре и пишу). 

4. Relationships 

 

Описивање будућих радњи; 

исказивање просторних односа; 

давање информација о себи и 

другима; 

разумевање и давање упутстава. 

 

Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуре - If you 

climb on my back, I’ll carry you. If I run away, the lion will catch 

me. If you don’t look after your mobile, someone will steall it. (First 

Conditional) If I were you, I would go to bed earlier. If I had 

money, I would buy a new car. If I won the lottеry, I would give all 

the money to charity. (Second Conditional) As soon as I finish 

these emails, I’ll go to the travel agency. We’ll finish all our work 

before we leave. After we check in, I’ll have a game of golf. (Future 

time clauses) The dog sleeps quietly. He was running happily. She 

is speaking fantastically. She swims well. She greeted me most 

politely of all. He speaks English more fluently now than last year. 

(Творба и поређење прилога); текстове и дијалоге који се 

односе на тему и интеркултурне садржаје (слушају, читају, 

говоре и пишу). 

5. Health and safety 

 

Описивање бића, предмета, места и 

појава; изношење предлога и савета; 

изражавање претпоставки; 

изражавање количине; исказивање 

жеља и осећања; изражавање 

слагања и неслагања. 

Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуре – Young 

people who don’t look after their bodies will have problems. Shoes 

that don’t fit properly are bad for your feet. Junk food is food which 

is not good for you. (Relative clauses) Don’t spend all your time in 

front of the TV. Walk instead of taking the bus. Somebody might 

steal the bag which you’ve left on your seat. You shouldn’t put 

things on the stairs. You might trip over them. You should wear a 

helmet when you ride a bike. You might fall off. It’s 

swallen/itchy/sore... You should… (Императив; модални глаголи 

might и should за изражавање претпоставки и савета) The 
children smiled and played together happily. My cousin did very 

well in his swimming competition – he came first. gently, 

beautifully, happily, fast, hard, well (прилози за начин) I’m really 
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tired. So am I. I can’t go. Neither can I. (so, neither за изражавање 

слагања и неслагања); текстове и дијалоге који се односе на 

тему и интеркултурне садржаје (слушају, читају, говоре и 

пишу). 

 

6. Heroes 

 

Описивање радњи у садашњости и 

прошлости; описивање бића и 

појава; исказивање и преношење 

молби, наредби и савета. 

 

 

Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуре – The 

armies started fighting early in the morning. He couldn’t imagine 

trowing it away. Sir Bedivere promised to do it. He decided to keep 

it. (verb + -ing or infinitive); There are two people looking at our 

house. I can see him opening the window. I can hear someone 

coming to the front door. (Конструкције verb+-ing; There’s 

someone/something+-ing, can see/hear someone /something+-ing) 

We had a very boring holiday. We were bored to death. (Придеви 

на –ed и –ing) You’re a real pessimist/realist/natural optimist. John 

hasn’t eaten all day. He must be hungry. Maria can’t be in the 

orchestra. She doesn’t play a musical instrument. Could you give 

me a lift to the town, please? Certainly. (Модални глагол could за 

изражавање учтивих молби) He asked me to give him a lift to the 

town. The teacher told us to stop talking. She suggested that I 

should sleep more. The doctor advised her to rest. She asked for an 

apple. (Индиректни говор - молбе, наредбе и савети); текстове и 

дијалоге који се односе на тему и интеркултурне садржаје 

(слушају, читају, говоре и пишу).  

7. Our environment 

 

 

Описивање догађаја, стања и појава 

у садашњости, прошлости и 

будућности; изражавање осећања и 

расположења. 

Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуре -  

Thousands of articles are written about climate change. The event 

will be watched by millions of people. The real professor has been 

kidnapped. They were arrested last night. Dogs were sent into the 

den. How do you feel? I’m really nervous. I’m starving. Oh, my legs 

feel like jelly. I’m in real trouble now. What shall I do? (Passive 

voice – different tenses); текстове и дијалоге који се односе на 

тему и интеркултурне садржаје (слушају, читају, говоре и 

пишу).  

 

 

 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

- У настави се користе најсавременија наставна средства (интерактивни дигитални 

материјал – iТools, CD Multi ROM, интернет и PPT презентације CD, DVD) и 

комуникативни приступ учењу страног језика. 

- Предвиђена су по два угледна часа у току школске године по наставнику. 

- Сви наставици су похађали обуку за планирање наставе оријентисане према 

исходима и за примену дигиталних материјала у настави, што ће примењивати у 

настави надаље. 

Међупредметне компетенције 
- комуникацијa 
- сарадња 
- одговоран однос према околини 
- одговоран однос према здрављу 
- решавање проблема 
- компетенција за учење 
- вештина за живот у демократском друштву 
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-предузетничка компетенција 

Домаћи задаци, реферати, пројектни задаци и сл. 

У учењу страног језика важно је одржати континуитет  свакодневног коришћења и 

примене наученог. 

Домаћи задаци имају циљ да се садржаји обрађени на часу примене у животним 

ситуацијама (комуникативна функција), да се увежбају на задацима из радне свеске 

или кроз интерактивна вежбања (дигитални уџбеник, онлајн вежбања) или припреме 

материјал који ће се користити на следећем часу, нпр. слике породице, кућног 

љубимца, омиљена играчка и сл. Домаћи задатак такоће може бити истраживачки, 

нпр. да се спроведе анкета у породици ко шта воли/не воли од хране. 

Пројектни задаци се реализују у форми тимског или групног рада. Предвиђена су 4 

пројектна задатка (по 2 у сваком полугодишту) и ближе су дефинисана годишњим 

планом рада. 

 

Писане провере знања: 

- Самостално сналажење у проблемима за правилно коришћење граматичких целина 
 - Упознавање са синтаксом реченице 
-  Самостално закључивање и логичко повезивање стечених знања  
- Обједињавање наученог из разних области 
- четири контролна задатка и два писмена задатка током школске године 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик, Географија, Историја, Биологија, Грађанско васпитање, Информатика и 

рачунарство 

Начин остваривања програма: 

-Present Simple Tense 

-Present Continuous Tense - уобичајене и тренутне активности 

- stative verbs 

- представљање, обраћање, лепо опхођење 

- живот у заједници 

- животни циклуси 

- used to – прошле навике 

-Future Simple Tense 

- be going to – намеравана радња 

- грађење речи (word formation) – именице и придеви 

- проблеми младих 

- навике 

- упитни тагови (question tags) 

- Present Perfect Tense – досадашња искуства  

- опис географских особености краја 
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- вокабулар - временске прилике 

- Passive Voice 

- опис места  

- сналажење у продавници 

- ICT – вокабулар 

- изражавање проблема и давање савета 

- први кондиционал 

- слагање/неслагање 

- одећа- вокабулар 

- too... enough 

- употреба модала should и might 

- вокабулар: превозна средства 

- упознавање са местима и начинима путовања 

- упознавање са УК и другим државама енглеског говорног подручја 

- бављење проблемима 

- тражење и давање савета 

- фразални глаголи 

- први кондиционал 

- именице и глаголи (word formation) 

- модални глаголи 

 

- релативне заменице 

- Past Simple Tense 

- Past Continuous Tense 

- Past Modals 

- вокабулар: материјали кроз историју 

- опис догађаја у прошлости 

- биографија славне личности 

- придеви на –ed/-ing 

- глаголи перцепције + somebody/something+ партицип презента 
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- вокабулар: проблеми загађења животне средине  

- пасив 

 

- релативне реченице 

- вокабулар: проблем, дијагноза, лечење 

- вокабулар: делови тела, здрава храна, начин исхране 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 
Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да 

наставник континуирано прати и вреднује не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и 

сопствени рад како би перманентно унапређивао наставни процес.  

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године 

како би наставници могли да планирају наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких 

постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним вредновањем. Док се код 

формативног оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима 

(дијагностички тестови, самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним 

оцењивањем (писмени задаци, завршни тестови, тестови језичког нивоа) прецизније се процењује 

оствареност исхода или стандарда на крају одређеног временског периода (крај полугодишта, године, 

циклуса образовања). Формативно вредновање није само праћење ученичких постигнућа, већ и праћење 

начина рада и средство које омогућава наставнику да у току наставног процеса мења и унапређује процес 

рада. Током оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се начини на које се 

оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу јер се и оцењивање и вредновање сматрају 

саставним делом процеса наставе и учења, а не изолованим активностима које стварају стрес код ученика 

и не дају праву слику њихових постигнућа. Оцењивањем и вредновањем треба да се обезбеди 

напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност наставе. Сврха оцењивања 

треба да буде и јачање мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака. 

Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој слици о напредовању ученика, 

јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и способности неопходних за даљи рад 

и образовање. То се постиже оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, 

слушање, говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, 

ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. Приликом 

оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати ученицима односно 

усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама активности које су примењиване на редовним 

часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа. Таква правила и организација процеса 

вредновања и оцењивања омогућавају позитивну и здраву атмосферу у наставном процесу, као и 

квалитетне међусобне односе и комуникацију на релацији ученик – наставник, као и ученик – ученик, а 

уједно помажу ученику да разуме важност и смисленост вредновања и подстичу га на преузимање 

одговорности за властито планирање и унапређивање процеса учења. 

Начин вредновања: 

Праћење остварености исхода је континуирано, а вредновање формативно и 

сумативно. Утврђивање степена остварености жељених исхода врши се 

континуирано, на сваком часу, усменим или писаним путем, у различитим формама. 

Приликом вредновања треба узети у обзир индивидуалне карактеристике и 

предзнања ученика, показану вољу ученика да напредује, степен ангажовања у 

активностима на часу, напредовање ученика у односу на почетну тачку, сарадњу 

у групи и показану иницијативу за решавање проблема у пројектном задатку. 
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Наставник редовно записује своја запажања у педагошкој свесци. 

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на 

почетку школске године (иницијални тест), како би наставници могли да планирају и 

наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и 

напредовања.  

Током оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се 

начини на које се оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу, јер 

се и оцењивање и вредновање сматрају саставним делом процеса наставе и учења, а 

не изолованим активностима које стварају стрес код ученика и не дају праву слику 

њихових постигнућа. 

Оцењивањем и вредновањем треба да се обезбеди напредовање ученика у 

остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност наставе. Елементи који се вреднују 

су разноврсни и треба да допринесу свеопштој слици о напредовању ученика, јачању 

њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и способности неопходних 

за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих елемената као што 

су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност лексичких 

садржаја и језичких структура, ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега. 

Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и оцењивања 

буду познати ученицима односно усаглашени са техникама, типологијом вежби и 

врстама активности које су примењиване на редовним часовима, као и начинима на 

који се вреднују постигнућа. 

 

Уџбеници,приручници,литература,наставна средства 

У реализацији наставног процеса, са функцијом остваривања жељених исхода, 

користиће се следећи уџбеници и наставна средства: 
- Project 4, Serbian edition (енглески језик за 7. разред основне школе) - уџбеник и радна 

свеска са CD-ом и кодом за Project Online Practice. Аутор: Tom Hutchinson  Издавач: The 

English Book, Београд и Oxford University Press, Велика Британија, 2020.  

 
- Литература за наставнике: Project 4 - Приручник за наставнике, Золтан Резмувеш; 

дигитални уџбеник. 
- Остала наставна средства: CPT (classroom presentation tool)– софтвер за интерактивну 

белу таблу (користи се уз помоћ рачунара и пројектора); аудио CD, DVD, DVD радни 

листови и упутства за наставнике; тест генератор. 
- Додатни дидактички материјал за наставнике и ученике омогућен је на интернет 

страницама издавача. 

 

 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

НАСТ. 

ТЕМЕ 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

ИСХОДИ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО 

ТЕМИ 

 

БРОЈ ЧАСОВА ЗA 

По завршеној теми/области ученици умеју да у 

усменој комуникацији: 
ОБРАДУ ОСТАЛO 
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- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују радње и ситуације у садашњости;  
- размене појединачне информације и/или 

неколико информација у низу које се односе на 

радње у садашњости; 
- разумеју једноставније текстове који се односе 
на опис радњи, стања и збивања; 
- опишу и упореде радње, стања и збивања 

користећи једноставнија језичка средства; 
- опишу радње, способности и умећа користећи 

неколико везаних исказа; 
- разумеју једноставније исказе којима се тражи 
мишљење и реагују на њих;  
- изражавају мишљење, слагање/неслагање и 

дају кратко образложење; 
- разумеју једноставније исказе који се односе 
на одлуке, обећања, планове, намере и 

предвиђања и реагују на њих;  
- размене једноставније исказе у вези са 
обећањима, одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима;  
- саопште шта он/она или неко други планира, 
намерава, предвиђа;  
- разумеју једноставније предлоге и позиве на 

заједничке активности и одговоре на њих уз 

одговарајуће образложење; 
- упуте предлоге и позиве на заједничке 

активности користећи ситуационо прикладне 

комуникационе моделе; 
- затраже и пруже додатне информације у вези 

са предлозима и позивима на заједничке 

активности; 
- разумеју сличности и разлике у школским и 
ваншколским активностима у ВБ и код нас 

6 2 4 
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- препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 
- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују догађаји, способности и обавезе у 

прошлости; 
- размене појединачне информације и/или 
неколико информација у низу о догађајима, 

способностима и обавезама у прошлости;  
- опишу у неколико краћих, везаних исказа 
догађај из прошлости; 
- опишу неки историјски догађај, историјску 

личност и слично; 
- размене једноставније информације личне 

природе; 
- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима; 
- разумеју једноставније текстове који се односе 

на опис особа, биљака, животиња, предмета, 

места, појава, радњи, стања и збивања; 
- опишу и упореде жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 
- разумеју уобичајене молбе и захтеве и реагују 

на њих; 
- упуте уобичајене молбе и захтеве; 
- разумеју једноставније исказе који се односе 
на дозволе и реагују на њих; 
- размене једноставније информације које се 

односе на дозволе. 

11 4 7 
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- препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 
- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују искуства и догађаји у прошлости; 
- размене појединачне информације и/или 

неколико информација у низу о искуствима и 
догађајима у прошлости; 
- опишу у неколико краћих, везаних исказа 

искуства и догађаје из прошлости;  
- разумеју једноставније текстове који се односе 

на опис особа, предмета, места, појава, радњи, 

стања и збивања; 
- опишу и упореде жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 
- захвале и извине се користећи мање сложена 
језичка средства; 
- разумеју и примењују правила учтиве 

комуникације са одраслима; 
- уоче сличности и разлике у навикама читања 

младих у ВБ и код нас. 

11 4 7 
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- препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 
- разумеју једноставније исказе који се односе 

на одлуке, обећања, планове, намере и 

предвиђања и реагују на њих; 
- размене једноставније исказе у вези са 
обећањима, одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима; 
- разумеју једноставнија питања која се односе 
на оријентацију/положај предмета, бића и места 

у простору и правац кретања и одговоре на њих; 
- затраже и разумеју обавештења о положају 

предмета, бића и места у простору и правцу 
кретања; 
- опишу правац кретања и просторне односе 

једноставнијим, везаним исказима; 
- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима; 
- разумеју и следе једноставнија упутства у вези 
с уобичајеним ситуацијама из свакодневног 

живота; 
- пруже једноставнија упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из свакодневног 
живота. 

12 5 7 
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4. 
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- препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 
- разумеју једноставније текстове који се односе 

на опис особа, предмета, места и појава; 
- опишу и упореде жива бића, предмете, места и 

појаве користећи једноставнија језичка 
средства; 
- разумеју једноставније предлоге и савете и 

одговоре на њих; 
- упуте предлоге и савете користећи ситуационо 

прикладне комуникационе моделе; 
- затраже и пруже додатне информације у вези 
са предлозима и саветима; 
- разумеју и изразе претпоставке; 
- разумеју једноставније исказе који се односе 

на количину; 
- размене информације у вези са количином; 
- разумеју уобичајене изразе у вези са жељама и 

осећањима и реагују на њих; 
- изразе жеље и осећања једноставнијим 

језичким средствима; 
- разумеју исказе којима се изражава слагање 
или неслагање и реагују на њих; 
- изразе слагање и неслагање једноставнијим 

језичким средствима; 
- опишу популарне спортове у ВБ. 

10 4 6 

5. 

H
E

R
O

E
S

 

 

- препознају и именују појмове који се односе 
на тему; 
- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују догађаји и радње у садашњости и 
прошлости;  
- размене појединачне информације и/или 

неколико информација у низу о догађајима и 

радњама у садашњости и прошлости; 
- опишу догађаје и радње у садашњости и 

прошлости користећи неколико везаних исказа; 
- разумеју једноставније текстове који се односе 
на опис особа и појава; 
- опишу жива бића и појаве користећи 

једноставнија језичка средства; 
- разумеју молбе, наредбе и савете и реагују на 

њих; 
- изразе своје и пренесу туђе молбе, наредбе и 

савете; 
- разумеју и опишу легенде и историјске 

личности и догађаје везане за циљну културу. 

10 4 6 
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6. 
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  - препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 
- разумеју једноставније текстове који се односе 

на описивање радњи, стања и појава у 

садашњости, прошлости и будућности;  
- опишу у неколико везаних исказа стања и 
појаве у садашњости, прошлости и будућности;  
- разумеју уобичајене изразе који се односе на 

осећања; 
- изразе осећања једноставнијим језичким 

средствима;  
- разумеју и опишу основне одлике регија и 
животне услове у државама циљне културе 
. 

12 5 7 

Укупно 
 72 27 45 4

3 

 

ПЛАН ЗА КОРЕЛАЦИЈУ МЕЂУ ПРЕДМЕТИМА, тематски дани, 

интердисциплинарни приступ 

Предмети Тема Начин остваривања корелације Евалуација 

Енглески 

језик, 
Историја 

Heroes 

 

Пројектни задатак: 

На часовима енглеског језика, у 
оквиру теме Heroes ученици ће 

слушати и читати о легендама, 

историјским личностима и 

догађајима. Речник ће применити да 
представе знамените ликове из 

историје и легенди своје земље, о 

којима су учили на часовима 
историје.  

Презентација 

пројеката на часу. 

Енглески 

језик, 

Биологија,  
Хемија, 

Географија 

How can we 

protect our 

environment? 

Пројектни задатак: 

Ученици ће учити о начинима на 

које људи угрожавају животну 
средину, последицама таквог 

понашања, као и о начинима 

заштите животне средине. Усвојени 
речник и граматичке конструкције, 

као и знање стечено на часовима 

биологије, географије и хемије ће 

користити да представе на који 
начин они могу помоћи заштити 

своје животне средине. 

Презентације 

пројеката на часу. 

Енглески 
језик, 

Биологија,  

Физичко и 

здравствено 
васпитање 

Чувајмо 

здравље! 

(Keep healthy!) 

Пројекат: 
На часовима биологије ученици уче 

о људском телу и начинима очувања 

здравља. На часовима физичког и 

здравственог васпитања уче о 
здравим стиловима живота и 

примењују физичке активности. На 

часовима енглеског уче називе 
делова тела, да искажу и дају савет у 

вези са здравственим проблемима и 

Презентација у 
холу школе, 

показни час 

физичког и 

здравственог 
васпитања 



Прилог бр: 3 -  Анекс школског програма за седми разред 

88 

 

о здравој исхрани и бављењу 
спортом. Сва та знања, ученици 

повезују у целину – пројекат, који 

треба на нивоу школе да подстакне 

ученике на здраве животне навике 
како би очували своје здравље. 

 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О Д А Т Н Е  Н А С Т А В Е  
 

 

Предмет ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Разред СЕДМИ 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова за 

тему 

15.  Past and present 5 

16.  Fame and fortune 5 

17.  Health and safety 5 

18.  Heroes 5 

19.  Our environment 5 

20.  Relationships 5 

21.  Припрема за такмичење 6 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

                                                                                                    

                      

 

 

      Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н А С Т А В Е  
 

 

Предмет ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Разред СЕДМИ 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова за 

тему 

19.  Introduction 2 

20.  
 

Past and present 
5 

21.  Fame and fortune 5 

22.  Health and safety 5 

23.  Heroes 5 

24.  Our environment 5 

25.  Relationships 5 

26.  Припрема за контролни и писмени задатак 4 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  П Р Е Д В И Ђ Е Н И Х  А К Т И В Н О С Т И  С А  

У Ч Е Н И Ц И М А  Н А  Н И В О У  С Т Р У Ч Н О Г  И Л И  

О Д Е Љ Е Њ С К О Г  В Е Ћ А  
 

Назив стручног или одељењског 

већа  
 

Разреди или Одељења  

р.бр.активности Садржај активности месец 

Предметни 

наставници, 

наставници 

разредне 

наставе 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

    

    

  

                                                                                                    

 

Назив предмета: Ликовна култура седми разред 

Трајање школског 

програма: 
4 године – 2018-2022. 

Фонд часова: 36 

Циљ: 

Циљ учења ликовне културе је да се ученик ,развијајући стваралачко мишљење и 

естетичке критеријуме , кроз практични рад оспособљава за комуникацију и да 

изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других 

народа 

Задаци: 

– користи традиционалне технике и одабрана савремена средства за ликовна 

истраживања; 

– изражава, одабраним ликовним елементима, емоције, стање или имагинацију; 

– обликује композиције примењујући основна знања о пропорцијама и перспективи; 

– користи, сам или у сарадњи са другима, одабране изворе, податке и информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

– разговара о одабраним идејама, темама или мотивима у уметничким остварењима 

различитих култура и епоха; 

– уважава себе и друге када снима, обрађује и дели дигиталне фотографије; 

– учествује у заједничком креативном раду који обједињује различите уметности и/или 

уметност и технологију; 

– прави, самостално или у тиму, презентације о одабраним темама повезујући кључне 
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текстуалне податке и визуелне информације; 

– представи своје и радове других, кратко, аргументовано и афирмативно; 

– -предлаже идеје за уметничку рециклажу, хуманитарне акције кроз ликовно 

стваралаштво или обилазак места и установа културе; 

-разматра своја интересовања и могућности у односу на занимања у визуелним 

уметностима 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

-коришћење неуспелих ликовних радова за обликовање новог ликовног садржаја ( 

колаж) 

- проучавање значења боје у другим културама и у прошлости 

- проучавање значаја боје у флори и фауни 

- обликовање употребих предмета од пет амбалаже ( огледни часови) 

-предавање,  дискусија и самостално истраживање  на тему „ Музеји и експонати“ 

-развијање комуникацијских вештина кроз анализу садржаја уметничких дела 

- формирање дигиталне збирке необичних савремених остварења 

 

 

Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 

Посматрање природе и света око себе је најважнији преуслов сваког ликовног 

процеса па се ученици континуирано подстичу и едукују како да посматрају и 

визуелно анализирају виђено . У том смислу изводи се и целокупан наставни процес 

предмета па се посматрање може схватити као редовни домаћи задатак предмета. 

Као припрема за реализацију ликовних радова посматрање се прелиминарно обавља 

и ученицима се указује на одређене специфичности објеката или појава .Ученици се 

ангажују и да вербално објасне визуелне појаве пре реализације ликовног рада. 

 

 

Екскурзије, излети, посете (настава ван учионице): 

Ученици ће са наставником или самостално ( на препоруку наставника )  посетити 

пригодне изложбе и друге културне догађаје који својим садржајем могу да унапреде 

наставни процес. 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

На часовима се користи уџбеник за седми разред (издавач БИГЗ), Историја 

уметности Janssen, Историја модерне уметности Arnesen, сајтови са предлозима и 

објашњењима употребе одређених техника и материјала, резличита литература са 

примерима корисним за обраду наставних тема. 

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

Главно наставно средство предмета ликовна култура је прибор за реализацију 

ликовних радова ученика. С обзиром на различите имовинске могућност ученика 

бира се прибор доступан већини ученика.Одређени материјали и прибор за 

ваннаставне активности набављају се делимично и од школских средстава. 

Корелација са другим предметима: 

Ликовна култура је у корелацији са свим наставним областима.Приликом обраде 

наставних тема наводе се корелације са другим предметима а ученици се подстичу  

да их и сами откривају. 
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Начин остваривања програма: 

Кључни појмови су међусобно чврсто повезани и чине конструкцију, основу за 

развијање програма. Централни појам је прoстор, јер се све што видимо и 

доживљавамо налази у простору. Из овог појма су изведени остали кључни 

појмови. У седмом разреду их има шест: простор,облик, линија, боја, текстура, 

светлина. Понављање истих кључних појмова из разреда у разред не 

подразумева понављање истих садржаја и активности. У сваком разреду кључни 

појмови се разматрају из другог угла и надограђују новим појмовима и 

подпојмовима. 

Централни појам, простор, указује на то да програм није усмерен на ускостручне 

садржаје, већ на свет у коме ученик живи и одраста и који треба свесно да 

опажа, доживљава и истражује из различитих углова. Сви садржаји везани за 

визуелну уметност (укључујући и уметничка остварења из ближе и даље 

прошлости) у блиској су вези са савременим светом и ученици треба постепено, 

до краја школовања, да истражују и откривају те везе. Исходи воде ка 

постепеном развијању компетенција. Достижни су за сваког ученика, у мањој 

или већој мери.  Треба имати у виду да предложени садржаји нису предлози 

наставних тема и наставних јединица. 

У новом моделу наставе и учења фокус није на садржајима. Наставник креира 

програм на основу компетенција, предметног циља, исхода и кључних појмова. 

Једна наставна тема траје најмање четири часа. У оквиру теме се повезују 

појмови које наставник бира из свих целина. Да би се омогућили услови за 

напредовање ученика, у настави треба да доминирају сложени задаци који 

циљају више исхода и међупредметних компетенција. Осим стваралачког рада 

значајан је и разговор. Наставник планира питања која подстичу ученике на 

размишљање, истраживање и развијање креативних идеја. 

Имајући у виду недовољан фонд часова и опремљеност кабинета/учионица у 

којима се одржава настава Ликовне културе, пожељно је да се настава планира 

тимски. Поједини задаци/активности могу да се реализују у кабинету за 

информатику, у интегрисаној настави, у настави других предмета, ван школе (на 

екскурзији, у музеју...) или као домаћи задатак (индивидуални или тимски 

пројекти). 

II. OСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА 

Наставник бира оне појмове и ликовне проблеме које ће ученици истраживати 

кроз стваралачки (ликовни) рад. Затим, планира теме и појмове које ученици  

могу да истраже сами (код куће), а према сопственим интересовањима. 

Композиција 

Када ученици сликају, наставник може да постави ликовни проблем који се 

односи на повезивање емоција и боја (изражавање сопственог расположења или 

планско коришћење боја да би се изазвале одређене емоције код посматрача). 

Ученици, ако желе, могу да одаберу и истраживачке теме везане за пигментну 

боју (на пример, по чему боје добијају називе, занимљивости о производњи боје 

током историје, психолошко дејство боје, боје и амбалажа производа, 

комбиновање боја приликом уређења просторије и утисак који комбинација 

оставља на посматраче...). Одабрану тему могу да истраже тако што ће 

истраживати податке код куће и/или кроз ликовни рад на часу. Када је реч о 

стилизовању облика, предлог се односи на то да ученици науче како да 

максимално поједноставе сложени облик, да га кроз фазе, поступно, сведу на 



Прилог бр: 3 -  Анекс школског програма за седми разред 

92 

 

знак. Потребно је да уоче по чему је облик препознатљив, да разликују његову 

битну карактеристику од мање важних детаља. Затим, да испробају неке 

поступке који ће им помоћи да стилизују облик (брисање детаља сложеног 

цртежа белом бојом, свођење сложеног облика на геометријске фигуре, 

опцртавање контуре, цртање контуре, истицање/преувеличавање 

карактеристичног детаља...). Могу да ураде више нацрта на мањем формату 

папира. Касније, када буду стварали сложеније радове (на пример, портрет) могу  

да примењују поступак или поступке који им највише одговарају. Потребно је и 

да ученици разумеју разлику између тродимензионалног објекта и илузије 

тродимензионалности (која се постиже на дводимензионалној подлози 

традиционалним техникама или у апликативном програму). Ако процени да су 

ученици заинтересовани, наставник може да планира и креирање илузија (оп-арт 

или друге илузије), у супротном илузије могу да се планирају за осми разред. 

Предвиђено је да се о принципима компоновања више учи у осмом разреду. У 

седмом разреду фокус је на оригиналности. Једнако је важно да, када наставник 

постави ликовни проблем, ученици плански примене онај принцип или 

принципе компоновања о којима су учили, као и да искуствено и спонтано 

откривају оне о којима нису учили. Наставник повезује одабране појмове и ли- 

ковне проблеме са другим одабраним садржајима. На пример, композиција боја 

може да се повеже са колористичком перспективом, бојом и емоцијама, 

наслеђем, одабраним принципом компоновања на коме ће бити фокус (на 

пример, равнотежа или доминанта)... Орнамент и арабеска могу да се повежу са 

ритмом, наслеђем, уметничким занимањима... 

Цртежи и текстуре се креирају традиционалним техникама, на часу. Мобилни 

уређаји могу да се користе за истраживање линија тако што ће ученици прво 

обликовати жичану скулптуру, затим је осветлити мобилним уређајем тако да 

сенка пада на папир, оловком пратити траг бачене сенке, а затим довршити 

апстрактни цртеж комбинованом техником. 

Пропорције 

Наставник нуди само основне податке о пропорцијама људске главе и тела, 

ученици уче кроз практични рад (златни пресек и ергономија могу да се помену 

у осмом разреду). Када обликују фигуре од меког материјала, могу и да користе 

жичану конструкцију. Ако приказују фигуре и предмете у простору, потребно је 

да обрате пажњу на однос величина више облика (на пример, људска фигура-

пас-зграда или бокал-сто-јабука...) и на положај облика. Перспектива 

Наставник може да покаже графички приказ/приказе тродимензионалног објекта 

у отвореном простору и да говори о стајалишту, односно месту са кога 

посматрамо објекат или призор, о линији хоризонта и тачки нестајања/недогледа 

(прво једној). Ученици могу прво да вежбају приказивање једноставних облика 

(коцка, квадар, слово) у перспективи, на папиру мањег формата (могу да користе 

и папир на квадратиће). Међутим, треба имати у виду да се не ради о садржају 

из нацртне геометрије и пројектовања. Циљ је да ученици развијају визуелно 

мишљење и да примењују перспективу без мерења, без лењира, без помоћних 

линија... Најважније је да их наставник научи како да опажају. Наставник 

показује и очигледне примере перспективе у уметничким делима. Треба водити 

рачуна о томе да се учење одвија постепено. Перспектива ће се учити и у осмом 

разреду, па наставник не треба да покаже ученицима све врсте перспектива. 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

У овој целини су груписани садржаји који се односе на комуникацију – 
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тумачење садржаја и изражавање (визуелно, вербално, писано и невербално). 

Ученици треба да до краја седмог разреда науче како да кратко, афирмативно и 

аргументовано говоре о својим радовима, радовима својих вршњака и о наслеђу, 

а до краја осмог разреда како да на прихватљив начин изразе критику или 

неслагање. Одабрани појмови/теме се повезују са одговарајућим појмовима 

других целина. 

Садржај уметничког дела 

Теме и мотиви које су ученици постепено упознавали претходних година 

(пејзаж, портрет, аутопортрет, мртва природа...) могу, према процени наставника, 

да се систематизују пре него што се покажу примери историјских, религијских и 

митолошких композиција. У разговору је неопходно повезати појмове/теме са 

садашњим временом и искуством ученика. Ученици се, постепено, уводе у 

разговор о намери уметника, о значају и утицају одабраних уметника и 

уметничких остварења у прошлости и данас, почев од примера из националног 

наслеђа. Ученици треба да разумеју и чему служе копије уметничких дела, шта 

је плагијат и какав је однос друштва (и закона) према плагирању, шта је 

оригиналност и због чега је важна. Када ученици обликују ликовне радове, 

фокус је на изражавању емоција, стања и/или имагинације.  
 

Дигитална фотографија 

О фотографији и филму ће се више учити у осмом разреду, а у седмом разреду је 

предвиђено да се ученици кроз практични рад и мотив близак њиховом искуству 

постепено уводе у начин комуницирања фотографијом. Елементарне податке о 

организацији композиције и основну терминологију потребно је повезати са 

одговарајућим садржајима прве целине и обезбедити да ученици прво изграде 

неопходну основу да би могли да се фокусирају на комуникацију – изражавање 

емоција, стања, порука... и утисак који фотографија оставља на посматрача. 

Разговор може да почне поређењем аутопортрета урађених традиционалним 

техникама, процењивањем како је уметник намеравао да се представи. У 

практичном раду, предлог је да ученици уче како да ураде занимљив селфи 

примењујући основна знања о кадрирању, а без обраде у фото едиторима. Важно 

је и да науче како да направе избор, односно да се фокусирају на то да ли су 

успешно приказали оно што је договорено, уместо на то да ли су „лепо испали”. 

Уколико немају сви ученици фото апарате/мобилне уређаје, наставник планира 

рад у групи и коришћење школског фото апарата. Фотографије могу да се 

користе на часу за анализу, али се не излажу/објављују без дозволе ученика и 

родитеља/старатеља. Потребно је упозорити ученике да не фотографишу једни 

друге, мењају и објављују те фотографије без знања и дозволе. 

 

Анимација 

Предложени садржаји се односе на кратко упознавање ученика са начином 

креирања анимираних остварења. Довољно је рећи да је креирање анимације 

сложени посао који подразумева планирање, продукцију и продају. У току 

продукције (израде) анимације припрема се књига снимања и стори борд (често 

и аниматик). Наставник кратко објашњава функцију стори борда и истиче да се 

стори борд битно разликује од стрипа који је целовито остварење (о стрипу ће се 

више учити у осмом разреду). Ученици могу да скицирају на часу стори борд 

користећи традиционалну цртачку технику. Циљ је да ученици сазнају да у 

креирању појединих уметничких остварења учествује више тимова који 

међусобно сарађују, да се рад на таквим делима унапред планира, да се идеје 
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разрађују на различите начине и да науче како да скицирају своју замисао у 

форми стори борда. Они ученици који су заинтересовани за индивидуални 

пројекат (домаћи рад) могу да ураде и дизајн карактера (изглед и особине 

јунака), затим причу или синопсис који су сами осмислили (индивидуални 

пројекат који се планира у договору са наставником Српског језика и 

књижевности), или могу да анимирају лик који су осмислили (индивидуални 

пројекат који се планира у договору са наставником Информатике и 

рачунарства).  
 

Сцена 

Предложени садржај се односи на обједињене уметности. Овај садржај се до 

сада у пракси реализовао различито.  Предлог је да наставник прво покаже 

одабрана уметничка остварења (мултимедијално позориште, интерактивно 

позориште, сценски дизајн...), а затим да заједно са ученицима договори 

активност у којој ће сви ученици учествовати према својим афинитетима и 

способностима.  

 

Презентације 

Ученици треба да почну да уче како да из текста издвоје најбитније садржаје, 

највише десет теза (број теза је потребно постепено смањивати). Када раде 

дигиталну презентацију, наставник треба да поставља јасне захтеве. На пример, 

да презентација нема више од седам слајдова, да су текст и слика у равнотежи, 

да контраст између боје подлоге и боје слова не замара очи... Затим, да су 

визуелне информације релевантне.Такође, потребно је разговарати о томе коме је 

презентација намењена и како држи пажњу публици. Потребно је водити рачуна 

о постепеном повећавању захтева (презентације ће се радити и у осмом разреду). 

 

УМЕТНОСТ ОКО НАС 

У овој целини су груписани садржаји који се односе на укључивање ученика у 

културне и уметничке активности у заједници и на развијање позитивних 

ставова према наслеђу свог и других народа. 

 

Уметност и технологија 

До краја седмог разреда ученици треба да упознају сва уметничка занимања за 

која се могу оспособити у средњим уметничким школама (остала занимања су 

предвиђена за осми разред). Ученици треба да размотре своја интересовања и 

могућности и да на време почну са припремањем за пријемни испит, уколико 

планирају да упишу уметничку школу. 

Циљ разговора о новој технологији је да се ученици упознају са технологијом 

која се тренутно користи и да размотре на који начин технологија утиче на рад 

уметника. Наставник нуди минимум података, само онолико колико је потребно 

да се објасне основни појмови. На пример, израз „виртуелна реалност” (VR) се 

односи на симулације облика и простора које су створене различитим 

технологијама (израз се не везује за традиционалне ликовне технике). 

Компјутерски генерисане слике (CGI) се користе у филму, анимираном филму, 

рекламама, игрицама. Апликативни програми омогућавају вајарима да за краће 

време обликују скулптуре, које остају као трајни записи, а не морају да се изведу 

у материјалу. Холограми су слике направљене помоћу ласерске технологије. У 

овом тренутку, 7D облици су холограми у реалном простору које видимо и без 

специјалних наочара. Јапански научници су произвели холограм који можемо и 
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да додирнемо. Дигиталном оловком „Phree” могуће је цртати скоро на свакој 

површини. Осим за фотографисање, дронови могу да се користе и за сликање. 

3D штампа омогућава да се за кратко време „одштампа” било шта: кућа, 

аутомобил, вештачки органи, скулптуре... Познате дизајнерске куће (Levi’s, Nike, 

Ralph Lauren...) сарађују са великим корпорацијама које производе рачунаре и 

електронику, као што је Мајкрософт. Неким уметничким дисциплинама нова 

технологија пружа више могућности, док друге ограничава. Наставник планира 

како ће подстаћи ученике да развијају ставове. 

 

Уметност око нас 

Први предлог се односи на развијање позитивних ставова према себи, другима и 

друштву у целини, а кроз ангажовање у ликовном раду за хуманитарне 

активности, у уметничким пројектима (рециклажа), у програмима у музејима, у 

културно-уметничким манифестацијама у свом месту. Уколико нема могућности 

да се ученици непосредно укључе у културно уметнички живот заједнице, могу 

да смишљају и предлажу пројекте, да се повежу са музејима путем видео 

конференције, да користе предности дигитализованог наслеђа. 

Наставник прави избор садржаја из националног наслеђа. Имајући у виду фонд 

часова, одабрани садржаји се могу користити као пример за ликовне проблеме 

који се истражују, као подстицај (мотивација) за стварање, као истраживачке 

теме (креирање презентација), могу се реализовати у корелацији са другим 

програмима, у интегрисаној тематској настави. Наставник објашњава и зашто су 

одабрани примери значајно наслеђе, зашто су важни за развој културног туризма 

и на који начин су повезани са животом ученика. Препорука је да школа у току 

године најмање једном реализује учење у сарадњи са установом културе, по 

могућности у самој установи културе. Садржаји који се односе на промоцију 

наслеђа и на установе за заштиту наслеђа предвиђени су за осми разред. 

 

Начин праћења остваривања програма и начин праћења напредовања 

ученика: 

Могући елементи за процењивање  напредовања и оцењивање постигнућа су : 

Однос према раду : (редовно доношење и одржавање прибора,брига о свом 

радном месту,чување радова ,редован рад и активност на часу) 

Однос према себи : (истраживање,заинтересованост,труд 

,одговорност,спремност да испроба своје способности у новим 

активностима,поштовање свог и туђих ликовних радова) 

Однос према другима: (довршавање радова у договореном року,спремност да 

помогне и сарађује у наставном процесу,уважавање туђе културе) 

Разумевање : (разумевавање задатка,појмова,процеса,концепта и визуелне 

информације,раздвајање битног од небитног) 

Начин вредновања : 

Наставник у току године прати, процењује и подстиче развијање индивидуалних 

потенцијала сваког ученика. Могући елементи за процењивање напредовања и 

оцењивање постигнућа су: 

–oднос према раду (припремљен је за час; одговорно користи материјал, прибор и 

алатке; одржава прибор и радни простор; потписује радове; чува радове у мапи...); 

–oднос према себи (истражује информације; поставља питања; предлаже; истрајан 

је у раду, труди се; преузима одговорност; поштује себе и своје радове; учи на 

грешкама; спреман је да испроба своје способности у новим активностима...); 
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–oднос према другима (довршава рад у договореном року; поштује договорена 

правила понашања; спреман је да помогне и да сарађује; уважава туђу културу, 

радове, начин размишљања, доживљавања, опажања, изражавања...); 

–разумевање (разуме задатак; разуме појмове; разуме процес; разуме концепт; 

разуме визуелне информације...); 

–повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догађаје, 

феномене, идеје, дела...); 

–оригиналност (оригиналан је у односу на туђе радове; оригиналан је у односу на 

своје претходне радове...); 

–организација композиције (у складу са својом идејом примењује одговарајуће 

принципе компоновања, знања о простору, перспективи, пропорцијама, правцу, 

смеру...); 

–вербално изражавање (учтиво комуницира; аргументовано, кратко и јасно 

образлаже свој рад, идеју, доживљај, опажање, емоције...); 

–употреба техника и средстава (бира одговарајућу технику у односу на идеју; 

примењује одговарајући процес; бира одговарајући материјал/подлогу; истражује 

могућности технике и материјала; користи дигиталну технологију као помоћно 

средство у раду; обликује рад у одабраном апликативном програму). 

           Елементи могу и другачије да се формулишу. Бирају се према типу ликовног 

задатка и циљевима задатка. 

           Самопроцена радова је вербална и писана. Најефикаснија је метода 3, 2, 1. 

Ученик сам припрема листић на коме уписује име, презиме, датум и назив рада. 

Затим кратко наводи: 3 ствари које сам научио на часу, 2 примера која илуструју то 

што сам научио, 1 ствар која ми није јасна или питање које бих поставио. Када се 

разговара о ликовним делима, ученик пише: 3 речи којима бих описао дело, 2 

ствари које ми се највише допадају на делу, 1 ствар коју не разумем. Када се 

разговара о уметнику: 3 ствари због којих је уметник значајан, 2 дела која ми се 

највише свиђају, 1 питање које бих поставио уметнику. Када се ученик ликовно 

изражава: 3 ствари о којима сам размишљао током рада, 2 ствари које ми се свиђају 

на мом раду, 1 ствар коју бих променио. Или: 3 речи којима бих описао свој рад, 2 

разлога због којих је мој рад оригиналан, 1 ствар коју бих урадио другачије. Важно 

је да ученик не наводи више од једне нејасноће или грешке, ни у случају када му 

ништа није јасно или сматра да је рад упропашћен. Издвајање само једне нејасноће 

или грешке постепено оспособљава ученика да идентификује најважнији пропуст и 

да се фокусира на његово уклањање или да дође до бољих идеја. Ученике је 

потребно навикавати да листиће попуњавају брзо. Понекад је најважније оно чега 

се првог сете. Наставник може да прилагођава методу у складу са типом 

активности/задатка или да осмисли другачије чек-листе. 

 

 

Уџбеници,приручници,литература,наставна средства 

На часовима се користи уџбеник за седми разред (издавач БИГЗ), Историја 

уметности Janssen, Историја модерне уметности Arnesen, сајтови са предлозима и 

објашњењима употребе одређених техника и материјала, резличита литература са 

примерима корисним за обраду наставних тема. 
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РЕДНИ БР. 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ НАСТАВНA ТЕМA/ОБЛАСТ 

 

 

 
 

стандарди 

 

број 

часова 

по 

теми 

 
Број часова за: 

 
 

обраду 

остале 

типове 

часова 
 

1. 
 

Простор и композиција 
 

17 9 8 

2. Комуникација  12 6 6 

3. Уметност око нас  7 
 

3 

 

4 

 

укупно: 36 18 18 

 

 ПЛАН ЗА КОРЕЛАЦИЈУ МЕЂУ ПРЕДМЕТИМА,тематски дани,интердисциплинарни 

приступ 

 

Предмети тема Начин остваривања 

корелације 

Евалуација 

Биологија  Простор и композиција 

Пропорција људског тела 

Повезивање градива 

кроз сликовите 

примере и анализу 
изгледа људског тела 

Реализовани 

радови,изложбе, 

ликовна анализа 

Историја  Простор и композиција 

Арабеска 

Повезивање градива 

кроз сликовите 

примере из историје 
уметности у 

контексту историје 

друштва 

Реализовани 

радови,изложбе, 

ликовна анализа 

Српски језик Комуникација 

Порука и тема у ликовном 

уметностима 

Стварање паралеле 

са књижевним 

садржајима, говором 

и свакодневном 
комуникацијом 

Реализовани 

радови,изложбе, 

ликовна анализа 

Музичка 

култура 

Комуникација 

Обједињавање 
игре,покрета и звука 

Повезивање музичко 

сценских догађаја са 
визуелним 

садржајима у њима 

Реализовани 

радови,изложбе, 
ликовна анализа 

    

 

Назив предмета: Музичка култура седми разред 

Трајање школског 

програма: 
 

Фонд часова: 36 

Циљ: 

Циљ учења предмета Mузичка култура је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa 

музичку умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, форми- ра естетску перцепцију и 

музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свoгa и 
других нaрoдa. 
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Задаци: 

- препозна врсту жичаних инструмената по изгледу и звуку; 

- опише начин добијања тона код жичаних инструмената;  

- повеже различите видове музичког изражавања са друштвено-историјским 

амбијентом у коме су настали;  

- наведе изражајна средства музичке уметности карактеристична за период барока и 

класицизма; 

- уочи основне карактеристике музичког стваралаштва у бароку и класицизму; 

- препозна инструмент или групу према врсти композиције у оквиру датог музичког 

стила; 

- објасни како је музика повезана са другим уметностима и областима ван уметности 

(музика и религија; технологија записивања, штампања нота; извођачке и техничке 

могућности инструмената; 

- разликује музичке форме барока и класицизма; 

- идентификује репрезентативне музичке примере најзначајнијих музичких 

представника барока и класицизма; 

- идентификује елементе музике барока и класицизма као инспирацију у музици 

савременог доба; 

- изводи музичке примере користећи глас, покрет и инструменте, самостално и у групи; 

- користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина кроз певање, свирање и 

покрет; 

- комуницира у групи импровизујући мање музичке целине гласом, инструментом или 

покретом; 

- учествује у креирању школских приредби, догађаја и пројеката; 

- изрази доживљај музике језиком других уметности (плес, глума, писана или говорна 

реч, ликовна уметност); 

- учествује у школским приредбама и манифестацијама;  

- примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у заједничком музицирању;  

- понаша се у складу са правилима музичког бонтона у различитим музичким 

приликама;  

- критички просуђује утицај музике на здравље;  

- користи могућности ИКТ- а за самостално истраживање, извођење и стваралаштво 

 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

- стално прожимање и повезивање свих области из предмета музичка култура; 

- повезивање музике са догађајима из живота ученика; 

- активирање и паралелно одвијање различитих музичких активности које дају и 

стварају основу за интеграцију са другим предметима; 

- основни методски поступак који се користи је од звука ка нотној слици, запису, 

тумачењу; 

- користе се активно слушање музике, лично музичко изражавање кроз певање и 

свирање, теоријска знања као средства за партиципацију у музици. 

- мотивација је основни принцип и покретач у настави који доводи до развоја 

музичког изражавња; 
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- користе се глас, покрет, музички инструменти, друге информационе технологије, 

модели мултимедијалне наставе; 

- користи се рад у групама, радионицама, развој вештина у приступању информација 

(књиге, интернет, комуникацијске вештине, различити пројекти који доводе до 

корелације са другим предметима);  

- користе се и могуће дозвољене композиције по слободном избору наставника које 

нису наведене и чија је примена усклађена са  наставним садржајем као и са 

узрастом ученика; 

- користе се савети позитивних и негативних утицаја ефекта музике, правила 

понашања и бонтона; 

- користи се припрема за час која доводи до реализације циља часа, као и активирање 

више различитих активности које су међусобно повезане; 

- користи се школски календар који прати живот школе; 

- перцепцијом музичких примера формира се процес мишљења и емоционални 

доживљај музике; 

- музичка дела, слушање и извођење музике су дати у контексту схватања улоге 

музике, духа времена и односа човека према музици у одређеном периоду (епохи); 

- корелација са другим предметима огледа се у контексту давања специфичних 

немузичких информација везаних за период (епоху) барока и класицизма.  

 

Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 

- путем слушања и опажања ученици долазе до нових открића о новим сазнањима у 

свим областима предмета музичка култура;  

- користе се аудитивни и визуелни прикази у предвиђеним наставним садржајима; 

- користи се повезивање знања из различитих области предмета у функцији 

разумевања музичког дела, стварања критичког мишљења и креативности код 

ученика. 

- задаци и активности треба да имају креативну примену знања код ученика; 

 

Екскурзије, излети, посете (настава ван учионице): 

Многобројна дешавања, манифестације, концерти, извођења, културна дешавања, 

наменске посете и путовања могу дати доприносе у усвајању нових модела наставе. 

Ученици на тај начин могу да чују, виде, осете, односно да на најбољи начин усвоје 

и доживе ефекте нових сазнања из различитих области музике, опште културе и 

уметности.  

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

У настави музичке културе се користи уџбеник за седми разред (издавачка кућа 

Klett), затим онлајн музичко, приручник који је дат уз књигу, интернет и бројни 

сајтови и апликације са предлозима и објашњењима музичких примера, нотних 

записа, биографија и историјских података, користи се и додатна литература као и 

средства која омогућавају што бољи приступ наставним садржајима.  

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

Главно наставно средство предмета музичка култура је музички инструмент- клавир, 

глас наставника, као и бројна друга средства попут музичког уређаја на коме се 

пушта музички садржај. Сходно различитим могућностима ученика користи се оно 

што је свима доступно у реализацији музичких садржаја, извођења музике, слушања 

музике и осталих области предмета музичка култура. Неки од материјала, 
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аудуитивних и визуелних средстава као и средстава за ваннаставне активности 

набављају се делимично и од школских средстава. 

Корелација са другим предметима: 

Предмет музичка култура је у корелацији са свим наставним областима. У току 

обраде наставних тема наводе се корелације са другим предметима, а ученици се 

подстичу да их и сами откривају. 

Начин остваривања програма: 

Прирoдa сaмe музикe, пa и прeдмeтa музичкa културa укaзуje нa стaлнo 
прoжимaњe свих oблaсти и тeмaтских jeдиницa кoje су прeдвиђeнe прoгрaмoм наставе 
и учења. Ниjeднa oблaст сe нe мoжe изучaвaти изоловано од друге и бити сама себи 
циљ, a дa сe истoврeмeнo нe рaзгoвaрa o свим другим aспeктимa музикe. Музику од 
почетка треба повезивати са што више догађаја из живота ученика. Паралелно 
одвијање различитих музичких активности подстиче мисаону активност, драгоцену за 
развијање укупног мен- талног и психо-моторног потенцијала ученика, и представља 
од- личну основу за интеграцију са другим предметима. 

Настава усмерена на остваривање исхода даје предност иску- ственом учењу у 
оквиру којег ученици развијају лични однос према музици а постепена 
рационализација искуства временом по- стаје теоријски оквир. Искуствено учење у 
оквиру овог предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко  
изражавање (певање и свирање) ученика и музичко стваралаштво у оквиру ко- јих 
ученик користи теоријска знања као средства за партиципацију у музици. Основни 
методски приступ се темељи на звучном ути- ску, по принципу од звука ка нотној 
слици и тумачењу. 

Најважнији покретач наставе треба да буде принцип мотиваци- је и инклузивности 
у подстицању максималног учешћа у музичком доживљају као и развијању потенцијала 
за музичко изражавање. 

Настава музичке културе остварује се кроз следеће области: 
– Човек и музика. 
– Музички инструменти. 
– Слушање музике. 
– Извођење музике. 
– Музичко стваралаштво. 
Да би постигао очекиване исходе образовног-васпитног процеса, наставник 

користи глас и покрет,  музичке инструмен-  те, елементе информационих 
технологија као и развијене моделе мултимедијалне наставе. Корелација између 
предмета може бити полазиште за бројне пројектне предлоге у којим ученици могу 
бити учесници као истраживачи, креатори и извођачи. Код учени- ка треба развијати 
вештине приступања информацијама и њиховог коришћења (интернет, књиге...), 
сараднички рад у групама, као и комуникацијске вештине у циљу преношења и 
размене искустава и знања. Рад у групама и радионицама је користан у комбинацији 
са осталим начинима рада, поготово када постоји изазов значајни- јег (нпр. 
емотивног) експонирања ученика, као вид премошћавања стидљивости или 
анксиозности. 

Програм наставе и учења омогућава да се, поред наведених композиција за слушање 

и извођење, могу користити и компози- ције које нису наведене, односно, наставник 

има могућност да максимално до 30%, по слободном избору, одабере композиције  за 

слушање и извођење водећи рачуна о примерености наставним садржајима, узрасту 

ученика, њиховим могућностима и интересовањима, естетским захтевима, исходима и 

локалитету на коме се налази школа. Однос између понуђених композиција и примера из 

друге литературе треба да буде најмање 70% у корист понуђених. Из поменутог разлога, у 

програму наставе и учења се налази већи избор наставног материјала (за слушање и 
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извођење) у односу на годишњи фонд часова предмета Музичка култура. 

Музика у функцији здравља и музички бонтон 

Поред пажљивог избора што квалитетнијих музичких садр- жаја, ученике треба 
стално упућивати на неопходност неговања гласовног и слушног апарата. Упозорења 
да прегласна и агресивна музика има штетан утицај и изазива физиолошки и 
психолошки одговор организма, треба да се спроводе у континуитету. Важно је стално 
указивати на позитиван ефекат музике, у смислу опушта- ња, подизања пажње, 
емоционалних и физичких одговора, когни- тивне стимулације и развијања меморије. 

Упућивање ученика на правила понашања при слушању му- зике и извођењу 
музике чини део васпитног утицаја који настав- ник има у обликовању опште културе 
понашања. Овај модел по- нашања ученик треба да пренесе касније на концерте и 
различите музичке приредбе. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и 
осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује дати програм 
имајући у виду: састав и карак- теристике ученика у одељењу, уџбенике и остали 
дидактички ма- теријал који користи за реализацију наставних садржаја, техничке 
услове, наставна средства и медије којима школа располаже као и потребе локалне 
средине у којој се школа налази. 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре кре- ира свој годишњи – 
глобални план рада из кога ће касније разви- јати своје оперативне планове. Исходи 
дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода 
на ниво конкретне наставне јединице. 

Припрема за час подразумева дефинисање циља часа, кон- кретизацију исхода у 
односу на циљ часа, планирање активности ученика и наставника у односу на исходе, 
начин провере оства- рености исхода и избор наставних стратегија, метода и 
поступака учења и подучавања (водећи рачуна о предзнању, тј. искуству уче- ника, 
које ће ученицима омогућити да савладају знања и вештине предвиђене дефинисаним 
исходима). 

На часу треба да преовлађује активност којом се савладава нови музички садржај, 
али је она увек повезана и са другим му- зичким активностима. Специфичност 
предмета се огледа у томе што се музичке активности одвијају паралелно или једна 
музичка активност логично води ка другој. 

У оквиру организације годишњих и месечних активности не- опходно је водити 
рачуна о школском календару и активностима које прате живот школе, па према њима 
усмеравати и обликовати наставне садржаје. 

 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Процес учења базира се на перцепцији најупечатљивијих музичких примера (за 
слушање или извођење музике), који имају задатак да активирају свесну активност, 
фокусирају пажњу учени- ка, иницирају процес мишљења и креирају одговарајући 
сазнајно--емоционални доживљај. 

Човек и музика 

Знaње o музици крoз рaзличитe eпoхe имa зa циљ рaзумeвaњe улoгe музикe у 
друштву, упoзнaвaњe музичких изрaжajних срeдстaвa, инструмeнaтa, жaнрoвa и 
oбликa. У нaчину рeaлизaциje oвих садржаја увeк треба кренути oд музичкoг дeлa, 
слушaњa или извoђeњa. Час треба да буде оријентисан на улогу и природу музике, 
однос човека у датом периоду према њој и њеној намени, као  и промишљању да ли је 
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музика (и ако јесте, на које начине) била уметност какву данас познајемо или и нешто 
друго. Информације које се тичу контекста (на пример историјске, антрополошке, 
културолошке природе) треба да буду одабране и пренесене у служби разумевања 
света музике у датом духу времена. Хронолошки аспект Музичке културе за седми 
разред доприноси корелацији знања и треба имати на уму да одређени предмети 
покривају информисаност о немузичким аспектима барока и класицизма на 
детаљнији и специфичнији начин. 

 

Музички инструменти 

Музички инструменти су незаобилазни елемент свих области Музичке културе. 
Како су, поред људског тела и гласа, значајно средство музичког изражавања човека, 
информације о музичким инструментима треба да проистекну непосредно из 
историјског и стваралачког контекста. У том смислу треба посебно обратити пажњу 
на везу између избора инструмената и догађаја, односно прилика када се и на који 
начин музика изводила. 

Као и све друге, жичане инструменте треба обрадити кроз одговарајуће слушне 
примере који на упечатљив начин презентују њихове основне карактеристике. 
Информације о жичаним инструментима (трзалачким и гудачким) треба да буду 
сведене и усмерене на начин добијања тона, тонску боју, изражајне и основне тех- 
ничке могућности и примену. 

Инструменте барока  и  класицима  потребно  је  аудитивно  и визуелно приказати 
кроз најосновније информације у оквиру предвиђеног наставног садржаја. 

Карактеристичне народне инструменте, од севера до југа Србије, представити 
слушно и визуелно. Неопходно је наставне садржаје међусобно интегрисати – 
географско подручје повезати са народном песмом, игром, ношњом и обичајима 
обрађиваног локалитета. 

До знања о инструментима ученици треба да дођу из непосредног искуства путем 
слушања и опажања, а не фактографским набрајањем, односно меморисањем 
података. 

Слушaњe музикe 

Слушaњe музикe je aктиван психички прoцeс кojи подразумева eмoциoнaлни 
дoживљaј и мисaoну aктивнoст. Ученик треба да има јасно формулисана упутства на 
шта да усмери пажњу приликом слушања како би могао да прати музички ток (попут 
извођач- ког састава, темпа, начина на који је мелодија извајана, специфичних 
ритмичких карактеристика и сл.). Постепено, ови елементи музичког тока постају 
„константа” у процесу ученичке перцепције па наставник може да проширује 
опажајни капацитет код ученика усмеравајући њихову пажњу пре слушања на 
релевантне специ- фичности музичког дела. У контексту барока и класицизма, 
посебно треба обратити пажњу на везу између природе музичког тока  и намене 
слушаног дела – описати специфичност одређених елемената музичког дела и звучни 
и карактерни ефекат који је њима постигнут, потом повезати са контекстом настанка 
дела и намене. 

Кoмпoзициje кoje сe слушajу, свojим трajaњeм и сaдржajeм треба да oдгoвaрajу 
мoгућнoстимa пeрцeпциje учeникa. Вoкaлна, инструмeнтaлна и вoкaлнo-
инструмeнтaлна дела трeбa дa буду зaступљeна рaвнoпрaвнo. Кoд слушaњa пeсaмa 
посебно треба обратити пажњу на везу музике и текста, а код инструменталних дела 
на извођачки састав, изражајне могућности инструмената и врсте вишегласја. 
Елементи музичке писмености су у служби горе наведеног. Ученичка знања из 
различитих области треба повезати и ставити у функцију разумевања слушаног дела, 
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пoдстичући код ученика креативност и критичко мишљење. Слушање дeлa ин- 
спирисaних фoлклoрoм, свог и других нaрoдa и нaрoднoсти треба представити у 
контексту разумевања рaзличитoг сaдржaja, oбликa и рaспoлoжeњa слушаних 
композиција. 

ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА СЛУШАЊЕ 

Химне 
Државна химна Химна Светом Сави Химна школе 

 
Народне песме и игре 
Сјајна месечина мила нане (Бела Паланка) Горанине, Ћафанине 
Ваљевска подвала Уродиле жуте крушке Човек и 

музика Барок 

Марк Антоан Шарпантје, Те Деум 

Георг Фридрих Хендл, Алелуја, ораторијум Месија 

Жан Жозеф Муре, Рондо из Симфоније фанфара 

Јохан Себастијан Бах, Бранденбуршки концерт бр. 3, финале Јохан Себастијан 

Бах, Токата и фуга, де-мол 

Јохан Себастијан Бах, Токата, Це-дур 

Јохан Себастијан Бах, Ваздух 

Антонио Вивалди, Четири годишња доба (избор) Антонио Вивалди, Арија 
Agitata da due venti 

Георг Фридрих Хендл: Арија Lascia ch’io pianga, опера Ри- налдо 

Георг Фридрих Хендл: Музика за ватромет Јохан Пахелбел, Канон у 

Де-дуру Класицизам 

Волфганг Амадеус Моцарт, Мала ноћна музика 

Волфганг Амадеус Моцарт, Турски марш 

Волфганг Амадеус Моцарт, Lacrimosa из Реквијема 

Волфганг Амадеус Моцарт, Клавирски концерт бр. 21 Елвира Мадиган, 2. став 

Лудвиг ван Бетовен, За Елизу 

Лудвиг ван Бетовен, Месечева соната, 1. став Лудвиг ван Бетовен, V 

симфонија, 1. став 

Лудвиг ван Бетовен, IX симфонија, 4. став, финале Франц Јозеф Хајдн, 
Симфонија изненађења 

Волфганг Амадеус Моцарт, Арија краљице ноћи, опера Ча- робна фрула 

Композиције инспирисане музиком барока и класицизма и савремене обраде 
Томазо Албинони, Адађо, ге-мол 

Тони Бритен, Химна Лиге шампиона 
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Јохан Себастијан Бах, Токата и фуга, де-мол, изводи Ванеса Ме 

Музички инструменти Гудачки 
Антонио Вивалди, Четири годишња доба (избор) 

Антоњин Дворжак, „Амерички квартет” оп. 96, бр.12, Еф-дур Антоњин Дворжак, 

Багателе за гудачки трио и хармонијум, 

5. став 
Бенџамин Бритн, Simple Symphony for String Quartet Op. 4 

Хaуард Шор, Господар прстенова (The Shire) 

Стив Јаблонски, тема из филма Трансформери: The Score – 

Arrival To Earth 

Виолина: 
Јохан Себастијан Бах: Партита бр.3, Гавота, BWV 1006 

Јохан Себастијан Бах: Партита, Е-дур, Прелудијум, BWV 

1006 
Ђузепе Тартини, Ђавољи трилер, 3. став Франц Шуберт, Пчела 

Феликс Менделсон, Виолински концерт, е-мол, оп. 64, 3. став Николо Паганини, 
Ла кампанела, 3. став 

Џон Вилијамс, тема из филма Шиндлерова листа 

Виола: 
Јохан Кристиан Бах, Концерт за виолу, це-мол Јоханес Брамс, Соната за , 
еф-мол, оп. 120, бр. 1 Ребека Кларк, Соната за виолу, Импетуозо 

Виолончело: 

Јохан Себастијан Бах, Свита за виолончело бр.1, Прелудијум 

Лудвиг ван Бетовен, V симфонија, 2. став 

Енио Мориконе, тема из филма Габриелова обоа, изводи Јо Јо Ма 

Контрабас: 
Камиј Сен Санс, Слон 
Јохан Баптист Ванхал, Концерт за контрабас, Де-дур 

Трзалачки 

Харфа: 
Георг Фридрих Хендл, Концерт за харфу и оркестар Михаил Глинка, 
Варијације на Моцартову тему Мануел де Фаља, Шпански плес 

Вера Миланковић, Ноктурно 

Гитара: 
Франциско Тарега, Сећање на Алхамбру 

Јохан Себастијан Бах, Бранденбуршки концерт бр. 3, Алегро, изводи Чет Еткинс 

Ерик Клептон, Лејла, инструментал 
Волфганг Амадеус Моцарт, Турски марш, изводи Ингвие Малмстен 

Тамбура: 
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Јаника Балаж и Тамбурашки оркестар, Осам тамбураша 

Тамбураши, Вратиће се роде 

Народна песма, Саградићу шајку, изводе Звонко Богдан и Тамбурашки оркестар 
Јанике Балажа 

Мандолина: 
Енио Мориконе и Нино Рота, Тема љубави из филма Кум 

Лудвиг ван Бетовен, Сонатина за мандолину и фортепиано, Це-дур 

Лаута: 

Јохан Себастијан Бах, Токата и фуга де-мол, изводи Ванеса Ме Јохан Георг 
Конради, Свита за лауту 

Душан Богдановић, Псалм, Пасакаља и Ричеркар, на тему старе босанске песме, 
изводи Един Карамазов 

Цитра: 

Антонио Вивалди, Концерт за лауту, Де-дур Роналд Бинге, 
Елизабетанска серенада Балалајка: 

Руска традиционална песма, Каљинка 

Морис Жар, Ларина тема из филма Ларина песма 

Видео примери 

Барок: 
Јохан Себастијан Бах, Токата и фуга, де-мол https://www.you- 

tube.com/watch?v=Nnuq9PXbywA 

Антонио Вивалди, Арија Agitata da due venti, Ћећилиа Бартоли 

https://www.youtube.com/watch?v=6czLBVqo_zw 
Георг Фридрих Хендл, Музика на води https://www.youtube. 

com/watch?v=C6dHO2F2OHc 
Хенри Пурсел, Abdelazer https://www.youtube.com/watc- h?v=TUxbcJIOHNY 

Жан Батист Лили, арија из опере Изис https://www.youtube. 
com/watch?v=bPnNA8yTD8E 

Франсоа Купрен, Les Coucous Benevoles, на харпсикорду изводи Клаудио ди 

Вероли https://www.youtube.com/watc- h?v=xFlX2XSGCIQ 
Луи Клод Дакен, Le Coucou https://www.youtube.com/watc- h?v=e28jSNgr4c4 
Ђироламо Фрескобалди, L`Amoroso – https://www.youtube. 

com/watch?v=QEbuVWAbkZo Ђироламо Фрескобалди, Aria detta la Frescobala 

https://www.youtube.com/watch?v=InSbiGcUp34 

Барокни плес https://www.youtube.com/watch?v=-3-N3qtib24 Yanni, The Storm 
https://www.youtube.com/watch?v=BNi9fO- 

jXx-Y 
Јохан Себастијан Бах, Токата и фуга де-мол, изводи Ванеса Ме 

https://www.youtube.com/watch?v=Hg8Fa_EUQqY 

Класицизам: 
Инсерт из филма Амадеус https://www.youtube.com/watch?v=- 

-ciFTP_KRy4 

http://www.youtube.com/watch?v=6czLBVqo_zw
http://www.youtube.com/watc-
http://www.youtube.com/watc-
http://www.youtube.com/watc-
http://www.youtube.com/watch?v=InSbiGcUp34
http://www.youtube.com/watch?v=-3-N3qtib24
http://www.youtube.com/watch?v=BNi9fO-
http://www.youtube.com/watch?v=Hg8Fa_EUQqY
http://www.youtube.com/watch?v=Hg8Fa_EUQqY
http://www.youtube.com/watch?v=-
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MozART Group, Eine Kleine World Music https://www.youtube. 
com/watch?v=fAO9LR9gZB0 

2 Сellos, Whole Lotta Love vs. Beethoven 5th Symphony https:// 

www.youtube.com/watch?v=x8yymm3DtVA 

Line Riders – Beethoven’s 5th https://www.youtube.com/watc- h?v=vcBn04IyELc 

Инсерт из филма Coping Beethoven https://www.youtube.com/ watch?v=qXlsrzLUq1I 

The Muppets, Ode To Joy https://www.youtube.com/watc- h?v=VnT7pT6zCcA 

Гудачки инструменти: 
Виторио Монти, Csárdás, изводи Немања Радуловић https:// 

www.youtube.com/watch?v=XIJM2kZgYiI 
2 CELLOS, Thunderstruck https://www.youtube.com/watc- h?v=uT3SBzmDxGk 

Камиј Сен Санс, Лабуд https://www.youtube.com/watch?v=F- Z8X2HS_low 
Николај Римски Корсаков, Бумбаров лет, за два контрабаса 

https://www.youtube.com/watch?v=kLvC1046t7w 

Трзалачки инструменти: 
Ане Вансхоторс, A bird came flying https://www.youtube.com/ 

watch?v=BBrSypv7y_E 

Петар Иљич Чајковски, каденца из балета Лабудово језеро 

https://www.youtube.com/watch?v=v53lusUi088 
Харолд Арлен, Over The Rainbow, изводи Томи Емануел 

https://www.youtube.com/watch?v=0cHeNscKZN0 

Пако де Лусиа, Flamenco – Alegrias https://www.youtube.com/ 
watch?v=jGfx_e4Dhk8 

Стивен Ворбек, Palegia’s Song из филма Мандолина капетана Корелија, 
https://www.youtube.com/watch?v=IOMmwyfPEio&t=18s 

Антонио Вивалди, Концерт за лауту, Де-дур https://www.you- 
tube.com/watch?v=hyHd4rDUd5g 

Роналд Бинге, Елизабетанска серенада https://www.youtube. 
com/watch?v=sMOt05cG_mc 

Морис Жар, Ларина тема из филма Ларина песма https:// 
www.youtube.com/watch?v=bWh3aAodUJk 

Савремене обраде традиционалне музике: 
Yanni, World Dance https://www.youtube.com/watch?v=Fn8lod- DV4Zw 
Традиционална из Македоније, Зајди, зајди (извођење Тошета Проеског) 

https://www.youtube.com/watch?v=vM9WWE- 6YXTg 
Традиционална из Македоније, Јовано, Јованке https://www. 

youtube.com/watch?v=beh-bnTHxcw 

Извoђeњe музикe 

Сваки аспект извођења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој 
ученика. Читање с листа једноставног ритмичког записа активира највећи број 
когнитивних радњи, развија дугороч- но памћење, осетљивост за друге учеснике у 

http://www.youtube.com/watch?v=x8yymm3DtVA
http://www.youtube.com/watc-
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watc-
http://www.youtube.com/watch?v=XIJM2kZgYiI
http://www.youtube.com/watc-
http://www.youtube.com/watch?v=F-
http://www.youtube.com/watch?v=kLvC1046t7w
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=v53lusUi088
http://www.youtube.com/watch?v=0cHeNscKZN0
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=IOMmwyfPEio&amp;t=18s
http://www.youtube.com/watch?v=IOMmwyfPEio&amp;t=18s
http://www.youtube.com/watch?v=bWh3aAodUJk
http://www.youtube.com/watch?v=Fn8lod-
http://www.youtube.com/watch?v=vM9WWE-
http://www/
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музичком догађају (тзв. тимски рад, толеранција) и фине моторичке радње. Квалитет- 
но музичко изражавање има значајан утицај на психу ученика, а самим тим и на 
капацитет и могућност свих видова изражавања. Уједно је важно да се кроз извођење 
музике, а у оквиру индиви- дуалних могућности ученика, подстиче и развијање 
личног стила изражавања. 

С обзиром на то да ће певање и свирање произилазити и из историјског контекста, 
начин извођења треба прилагодити у одно- су на дати контекст. Посебну пажњу треба 
усмеравати на покрете који имају одговарајуће значење у музичком чину. 

Певање 

Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког дела. Посебну пажњу 
треба обратити на тонски опсег композици- ја за певање због физиолошких промена 
певачког апарата (мути- рање). Приликом извођења песама најстарије музичке 
фолклорне традиције, треба неговати нетемперовани начин певања и дозволи- ти 
природним бојама гласа да дођу до изражаја. 

Песме се обрађују по слуху и из нотног текста. Приликом обраде песама из 
нотног текста након текстуалне, следи анализа нотног текста, савладавање ритма, 
певање солмизацијом и на кра- ју певање са литерарним текстом. Са ученицима је 
неопходно по- стићи изражајно певање. 

Свирaњe 

Узвођење свирањем треба реализовати на ритмичким и мeлoдиjским 
инструмeнтима. Свирaњe нa мeлoдиjским инстру- 

мeнтимa је oлaкшaнo чињеницом да су учeници музички oписме- њени те мoгу 
кoристити нoтне примeре пojeдиних пeсaмa кoje су најпре анализиране и 
сoлмизaциoнo oбрaђeнe. Свирaњeм се поред осталог рaзвиjaју мoтoричке вeштине, 
координација и опажајне способности. 

Елементи музичке писмености 

Елементе музичке писмености треба обрађивати кроз одгова- рајуће музичке 
примере и композиције, од нотне слике и тумачења према звуку. Елементима који су 
обрађени у претходним разредима додати обраду Де-дур лествице кроз одговарајуће 
музичке примере. 

ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ 

 

Химне 
Државна химна Химна Светом Сави Химна  школе 
Човек и музика: 

Марк Антоан Шарпантје, Те Деум 

Волфганг Амадеус Моцарт, Мала ноћна музика Лудвиг ван Бетовен, Ода 
радости, IX симфонија Елементи музичке писмености: 

Народна песма из Србије, Дуње ранке 

Харолд Арлен, Изнад дуге 

Волфганг Амадеус Моцарт, Чежња за пролећем 
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Александар Јорговић, Циц. 
Георг Фридрих Хендл, канон Игра коло весело 

Јохан Себастијан Бах, Радост и весеља сласт, из кантате О 

селу 

Јозеф Хајдн, Јесење лишће из 3. става ораторијума Годишња 

доба 

Волфганг Амадеус Моцарт, Арија Папагена из опере Чаробна фрула 

Лудвиг ван Бетовен, Птич’ја туга 

Лудвиг ван Бетовен, Ода радости, тема из IV става Симфоније бр. 9 

Народне песме и игре 
Чије је оно девојче (Ђурђеле) Вита јела до неба 

Врбо, врбице Дум дага дум 

Фатише коло врањске девојке Ој, голубе, мој голубе 

‚Aјде Јано, коло да играмо 

Море, изгрејала, нане, сјајна месечина Жубор вода жуборила 

Пуче пушка Играле се делије 

Чај горо, лане моје, причувај ми овце Ти момо, ти девојко 

Руска народна песма, Каљинка 

Староградске песме Диван је кићени Срем Ој, 
јесенске дуге ноћи Пред Сенкином кућом 

Не лудуј лело, чуће те село Ти једина 

Духовне песме 
Везак је везла Дјева Марија Божићу, наша радости 

Стеван Стојановић Мокрањац, Тебе појем Тропар за Божић 

Тропар Cветом Сави Помози нам вишњи Боже 

Корнелије Станковић, Многаја љета 

Песме из балканских ратова и Првог светског рата 
Креће се лађа француска Тамо далеко 

Канони 
Михаел Преторијус, Живела музика 

Михаел Преторијус Освану дан 

Георг Фридрих Хендл, Игра коло весело (канон) Јозеф Хајдн, Интервали 

Лудвиг ван Бетовен, Скала 
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Mузичкo ствaрaлaштвo 

Дeчje музичкo ствaрaлaштвo прeдстaвљa виши стeпeн aкти- вирaњa музичких 
спoсoбнoсти кoje сe развијају у свим музичким aктивнoстимa, a рeзултaт су 
крeaтивнoг oднoсa прeмa музици. Oнo пoдстичe музичку фaнтaзиjу, oбликуje 
ствaрaлaчкo мишљeњe, прoдубљуje интeрeсoвaњa и дoпринoси трajниjeм усвajaњу и 
пaм- ћeњу музичких вештина и знaњa. 

Ствaрaлaштвo мoжe бити зaступљeнo крoз: 
– музичкa питaњa и oдгoвoрe; 
– кoмпoнoвaњe мeлoдиje нa зaдaти тeкст; 
– сaстaвљaњe ритмичке вежбе или мeлoдиje oд пoнуђeних мoтивa; 
– импрoвизaциja игрe/покрета нa oдрeђeну музику; 
– илустрацију доживљаја музике; 
– израду музичких инструмената (функционалних или не- функционалних); 
– музичко-истраживачки рад; 
– осмишљавање музичких догађаја, програма и пројеката; 
– осмишљавање музичких квизова; 
– осмишљавање музичких дидактичких игара, игара са пева- њем, игара уз 

инструменталну пратњу или музичких драматизација; 
– креативну употребу мултимедија: ИКТ, аудио снимци, сли- ковни материјал, 

мобилни телефони... 
Уколико има могућности, могу се осмислити и реализовати тематски пројекти на 

нивоу одељења или разреда. 
Пројектна настава се остварује реализацијом пројекта и тим- ским радом ученика. 

Тема пројекта се састоји од подтема које уче- ници могу да реализују у тиму, тандему 
или појединачно. 

 

Начин праћења остваривања програма и начин праћења напредовања 

ученика: 

. Како је предмет музичка култура синтеза вештина и знања, полазна тачка у процесу 
оцењивања треба да буду индивидуалне музичке способности и ниво претходног 
знања сваког ученика. Битни фактори за праћење музичког развоја и оцењивање 
сваког ученика су њeгoво знање, рaд, степен ангажованости, кооперативност, 
интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и крeaтивнoст, али и напредовање у односу на 
претходна постигнућа. Тако се у настави музичке културе за исте образовне-васпитног 
задатке могу добити различите оцене, као и за различите резултате исте оцене, због 
тога што се конкретни резултати упоређују са индивидуалним ученичким 
могућностима. 

Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и активно 
учествује у свим видовима музичких активности. Главни критеријум за процес 
праћења и процењивања је начин ученичке партиципације у музичком догађају, 
односно да ли је у стању да прати музичко дело при слушању и како односно, да ли и 
како изводи и ствара музику користећи постојеће знање. 

У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу оценити усменом 
провером, краћим писаним проверама (до 15 минута) и проценом практичног рада и 
стваралачког ангажовања 

 

Начин вредновања : 

Настава музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних који имају 
музичке предиспозиције. Како је предмет музичка култура синтеза вештина и знања, 
полазна тачка у процесу оцењивања треба да буду индивидуалне музичке способности 
и ниво претходног знања сваког ученика. Битни фактори за праћење музичког развоја 
и оцењивање сваког ученика су њeгoво знање, рaд, степен ангажованости, 
кооперативност, интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и крeaтивнoст, али и напредовање у 
односу на претходна постигнућа. Тако се у настави музичке културе за исте образовне-
васпитног задатке могу добити различите оцене, као и за различите резултате исте 
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оцене, због тога што се конкретни ре зултати упоређују са индивидуалним ученичким 
могућностима. 

Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и активно 
учествује у свим видовима музичких активности. Главни критеријум за процес 
праћења и процењивања је начин ученичке партиципације у музичком догађају, 
односно да ли је у стању да прати музичко дело при слушању и како односно, да ли и 
како изводи и ствара музику користећи постојеће знање. 

У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу оценити усменом 
провером, краћим писаним проверама (до 15 минута) и проценом практичног рада и 
стваралачког ангажовања. Поред ових традиционалних начина оцењивања, треба 
користити и друге начине оцењивања као што су: 

– допринос ученика за време групног рада; 
– израда креативних задатака на одређену тему; 
– рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне 

потребе); 
– специфичне вештине. 
У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на 

ученичку мотивацију и ставове у односу на из- вођење и стваралаштво, способност 
концентрације, квалитета/перцепције и начин размишљања приликом слушања, као и 
примену теоретског знања у музицирању. 

Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је 
кроз процес вредновања виђен и подржан, као и да има оријентацију где се налази у 
процесу развоја у оквиру музике и музичког изражавања. Важно је укључити самог 
ученика у овај процес у смислу дијалога и узајамног разумевања у вези са тим шта 
ученик осећа као препреке (вољне и невољне) у свом развоју, као и на које начине се, 
из ученикове перспективе, оне могу пребродити. 

Када је у питању вредновање области Музичкo ствaрaлaштвo, оно трeбa 
врeднoвaти у смислу ствaрaлaчкoг aнгaжoвaњa учeникa, a нe прeмa квaлитeту 
нaстaлoг дeлa, jeр су и нajскрoмниje музичкe импрoвизaциje, креативно размишљање 
и стварање пeдaгoшки oпрaвдaнe. 

Узимајући у обзир све циљеве које процес учења, краткороч- но и дугорочно 
треба да постигне, неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и 
резултата учења одвија највише у учениковом живом контакту са музиком, тј. 
извођењу и стваралаштву, а такође и слушању музике. Теоретско знање треба да има 
своју примену и функцију у ученичком изражавању кроз музику  и у контакту са 
музиком. Како процес учења у оквиру сваког часа треба да обухвати све области, 
посматрање ученика у живом контакту са музиком је истовремено показатељ 
квалитета процеса учења, као и идеална сцена за вредновање резултата учења. 
Сумативно вредновање треба да буде осмишљено кроз задатке и активности које 
захтевају креативну примену знања. Диктате не треба практиковати ни задавати. 

 

 

 

Уџбеници,приручници,литература,наставна средства 

У настави музичке културе се користи уџбеник за седми разред (издавачка кућа 

Klett), затим онлајн музичко, приручник који је дат уз књигу, интернет и бројни 

сајтови и апликације са предлозима и објашњењима музичких примера, нотних 

записа, биографија и историјских података, користи се и додатна литература као и 

средства која омогућавају што бољи приступ наставним садржајима. 

 

ПЛАН ЗА КОРЕЛАЦИЈУ МЕЂУ ПРЕДМЕТИМА,тематски дани,интердисциплинарни 

приступ 
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Предмети тема Начин остваривања 

корелације 

Евалуација 

Историја, 

Ликовна 

култура, 
Верска 

настава, 

Српски језик  

Човек и музика (барок, 

класицизам: вокално-

инструментални облици 
музике; инструментални 

облици музике, солистичка 

музика); српска црквена 

музика 

Повезивање градива 

кроз историјске 

догађаје датог 
периода, путем 

сликовитих ликовних 

приказа, путем 

језичких записа, али 
и обичаја (верских) 

из датог времена. 

Анализе текстова, 

књижевних дела, 

нотних записа, 
језичких 

карактеристика, 

анализе обичаја 

карактеристичних за 
дате епохе, анализе 

ликовних садржаја. 

Историја, 
Физика, 

Географија, 

Ликовна 

култура 

Музички инструменти 
(врсте, градитељске школе, 

симфонијски оркестар); 

српски традиционални, 

народни музички 
инструменти 

Повезивање градива 
кроз историјске 

специфичности 

датих епоха, путем 

различитих 
историсјких 

информација, 

података, 
историјских 

традиционалних 

народних догађаја, 
карактеристика, 

ликовних приказа, 

затим повезивање 

градива са 
различитим 

географским 

местима, повезивање 
градива са 

карактеристикама и 

законима 
функционисања и 

грађе инструмената, 

начина производње, 

добијања тона, 
звука... 

Историсјки записи, 
занимљивости, 

биографије, догађаји, 

закони физике и 

начини добијања 
тона према грађи и 

конструкцији 

инструмената, 
географкси прикази 

и подаци о 

појединостима 
различитих регија, 

места, сликовити или 

ликовни прикази 

скица инструмента, 
предела, 

карактеристичних 

проналазака из датих 
периода. 

Српски језик, 

Страни језик, 
Верска 

настава, 

Историја, 

Географија, 
Ликовна 

култура 

Слушање музике (разлике 

између духовне и световне 
музике барока, 

класицизма; 

инструментални, вокално-

инструментални, воклани и 
облици традиционалне 

народне музике, домаћи и 

страни аутори) 

Повезивање и 

стварање паралеле са 
књижевним 

садржајима,  

тесктовима, језичким 

карактеристикама, 
верским обичајима, 

историјским 

чињеницама, 
специфичним 

подацима, 

проналасцима, са 

одређеним местима, 
народима, регијама, 

ликовним приказима 

и садржајима. 

Одређени текстуални 

садржаји, језичке 
карактеристике и 

употреба, важне 

верске 

карактеристике, 
утицаји, обичаји, 

историјски подаци, 

утицаји, 
специфичности, 

занимљивости, 

географски подаци, 

ликовни цртежи, 
сликовити прикази. 

Музичка Извођење музике Повезивање музичко Покрети осмишљени 
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култура, 
Историја, 

Страни језик, 

Ликовна 

култура, 
Српски језик, 

Географија 

(извођење песама 
самостално, у групама, уз 

покрет, по слуху, нотном 

тексту, Орфов 

интсрументаријум; 
извођење композиција из 

периода барока, 

класицизма; извођење 
народних и уметничких 

композиција) 

сценских догађаја са 
визуелним 

садржајима у њима, 

повезивање 

историјских 
карактеристика са 

специфичностима 

датих периода, 
повезивање језичких 

садржаја са 

музичким 

садржајима, 
повезивање 

књижевних дела са 

музичким садржајем, 
повезивање места и 

регије настанка 

музике са 
географксим 

елементима, 

утицајима. 

кроз кореографију уз 
одређену музику, 

прикази нотних 

записа, књижевних 

садржаја, одређени 
делови садржаја, 

сликовити прикази 

ношња, обичаја, 
утицаја, одлика, 

прикази раличитих 

места, регија, 

подручја. 

Музичка 
култура, 

Историја, 

Страни језик, 
Ликовна 

култура 

Музичко стваралаштво 
(креирање покрета, 

ритмичке пратње); 

креирање музичких 
догађаја у стилу барока и 

класицизма) 

Креирање музичке 
пратње повезане са 

претходним 

слушним примерима 
и одређеним 

карактеристикама 

које носе са собом, 

стварање музике уз 
помоћ историјских, 

језичких, ликовних 

елемената, 
специфичности, 

карактеристика за 

одређени период.  

Специфични и тачно 
одређени музички 

примери, историјски 

подаци, језичке 
карактеристике, 

посебно одабрани 

ликовни садржаји у 

складу са епохама. 

 

ТЕМЕ ГЛОБАЛНОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЗА VII-разред  

 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

 
стандарди 

 

број 

часова 

по теми 

број часова за 

 

 
обраду 

остале 

типове 

часова 

1. 
 

Човек и музика 
 3 2 1 

2. 
Музички инструменти  7 5 2 

3. Слушање музике  8 2 6 

4. Извођење музике  10 5 5 

5. Музичко стваралаштво  8 0 8 

укупно:          36           14       22 
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Назив предмета: МАТЕМАТИКА 

Трајање школског 

програма: 
4 године – 2018-2022. 

Фонд часова: 144 часа 

Циљ: 

 

Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, 

знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког ми- шљења, 

позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким 

језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и 

решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи 

развој математичких појмова. 

 

Задаци: 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– израчуна степен реалног броја и квадратни корен потпуног квадрата и примени 

одговарајућа својства операција; 

– одреди бројевну вредност једноставнијег израза са реалним бројевима; 

– на основу реалног проблема састави и израчуна вредност јед- ноставнијег 

бројевног израза са реалним бројевима; 

– одреди приближну вредност реалног броја и процени апсолут- ну грешку; 

– нацрта график функције y = kx, k ∈ R\{0}; 

– примени продужену пропорцију у реалним ситуацијама; 

– примени Питагорину теорему у рачунским и конструктивним задацима; 

– трансформише збир, разлику и производ полинома; 

– примени формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; 

– растави полином на чиниоце (користећи дистрибутивни закон и формуле за 

квадрат бинома и разлику квадрата); 

– примени трансформације полинома на решавање једначина; 

– примени својства страница, углова и дијагонала многоугла; 

– израчуна површину многоугла користећи обрасце или разло- живу једнакост; 

– конструише ортоцентар и тежиште троугла; 

– примени ставове подударности при доказивању једноставни- јих тврђења и у 

конструктивним задацима; 

– примени својства централног и периферијског угла у кругу; 

– израчуна обим и површину круга и његових делова; 

– преслика дати геометријски објекат ротацијом; 

одређује средњу вредност, медијану и мод 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

Огледни часови 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

4 писмена задатка, 4 контролнa задатка 

Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 
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Домаћи задаци, пројектни задатак 

Екскурзије, излети, посете (настава ван учионице): 

 

 

 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

Математика, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица 

    Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 

  Математика, збирка задатака за седми разред основне школе; ћирилица; (уџбенички      

комплет) 

   Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић 

 

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

Табла, фломастери, рачунар, уџбеник, збирка, свеска 

 

Корелација са другим предметима: 

 
Корелација са градивом изучаваним у претходним разредима, ликовном културом, техником 

и технологијом, информатиком и рачунарством, српским језиком, физиком и географијом. 

 

Начин остваривања програма: 

Реални бројеви – Увести појам квадрата рационалног броја p/q и илустровати га 

површином квадрата чија је страница управо p/q, на основу чега ученици треба 

да закључе да је квадрат прои- звољног рационалног броја ненегативан број. 

При израчунавању квадрата рационалних бројева равнопра- ван статус треба 

дати квадрирању бројева у запису p/q и у деци- малном запису. 

Код решавања једначина облика х2 = а, ученици уз наставни- кову помоћ изводе 

следеће закључке: дата једначина се може све- сти на једначину х2 = а = b2 и 

може имати једно (а = 0) или два решења (а > 0), али може бити и без решења (а 

< 0). Приликом увођења ознаке за квадратни корен нагласити разлику између, на 

пример, вредности   и решења једначине х2 = 4. 

У даљем раду показати да неке једначине облика х2 = а (на пример х2 = 2) немају 

решења у скупу рационалних бројева, тј. да се у скупу рационалних мерних 

бројева не може израчунати мерни број странице квадрата чија је површина 2 (не 

инсистирати да уче- ници репродукују одговарајући доказ). На тај начин 

мотивисати увођење ирационалних бројева, јер из претходног следи да осим 

рационалних бројева треба имати  на  располагању  и  неке  дру- ге бројеве (на 

пример оне чији квадратни корен није рационалан број). Тада се уводи скуп 

реалних бројева као унија два дисјунктна скупа – скупа рационалних и скупа 

ирационалних бројева. Сада  је природно и да се „рационална” права прошири у 

реалну праву  и покаже како на таквој реалној правој постоје рационалне и ира- 

ционалне тачке. Нагласити, међутим, да скуп (позитивних) ираци- оналних 

бројева, осим квадратних корена рационалних бројева, садржи и многе друге 

елементе, од којих ће неки бити поменути касније (рецимо број π). 

На конкретним примерима ученици треба да уоче да сваки рационалан број има 

коначну или бесконачну периодичну деци- малну репрезентацију, а ирационални 
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бројеви бесконачну непе- риодичну репрезентацију и обратно (ове чињенице не 

треба до- казивати у општем случају). При израчунавању вредности корена и 

рачунања са коренима, када су њихове вредности ирационални бројеви, 

користити калкулатор или расположиве софтвере. 

За све реалне бројеве без обзира да ли имају коначну или бес- коначну 

децималну репрезентацију увести појам приближне вред- ности и појам 

апсолутне грешке. Правила заокругљивања реалних бројева увести на следећи 

начин: на конкретним примерима, по- сматрањем могућих граница (интервала) у 

зависности од преци- зности, ученици бирају приближне вредности тако да се 

при зао- кругљивању бира вредност са мањом апсолутном грешком, након чега 

се формулишу правила. 

Основна својства операција сабирања и множења реалних бројева посматрати и 

анализирати у поређењу с одговарајућим својствима у скупу рационалних 

бројева. Основна својства опера- ције кореновања у R+ треба такође реализовати 

на примерима при чему се посебно третирају збир, разлика, производ и 

количник ко- рена и њихови односи са кореном збира, разлике, производа и ко- 

личника. При том посебну пажњу обратити на једнакост   и њено тумачење. 

У оквиру ове теме се обрађује и функција директне пропор- ционалности у = kх 

коју треба увести на конкретним примерима блиским искуству ученика (раст 

дужине пута са временом путо- вања при константној брзини, смањење 

водостаја реке ако је днев- ни пад протока константан ...). У почетним 

примерима ученици цртају тачкасти график којим се приказује функција за 

дискрет- не вредности променљиве, након чега се долази до конструкције 

графичког приказа у координатном систему. Тематску јединицу 

продужена пропорција треба, такође, реализовати на конкретним примерима 

(подела дате суме у датој размери, одређивање углова троугла ако је дат њихов 

однос, присуство метала у легурама ...). Посебну пажњу поклонити вези 

продужене пропорције са класичном двојном пропорцијом. 

 

Питагорина теорема – Питагорина теорема је од великог значаја за даље 

математичко образовање и потребно је пажљиво методички и дидактички 

обрадити. Као мотивација за тему могу се користити историјски подаци најпре о 

потреби човека за упо- требом и конструкцијом правоуглих троуглова током 

изградње различитих објеката у укупном напретку цивилизације, а чије је 

законитости Питагора уочио и математички уобличио и формули- сао. На 

примеру египатског троугла експериментом са конопцем, цртежом или 

симулацијом на неком од динамичких софтвера упо- знати ученике са теоремом, 

а затим је и исказати и дати комплетан доказ. Потребно је да ученици схвате 

концепт Питагорине теоре- ме, а не да напамет науче исказ. У том циљу током 

вежбања инси- стирати на различитим ознакама катета и хипотенузе, као и 

разли- читим положајима самог правоуглог троугла, како би се ученици 

оспособили да Питагорину теорему користе касније у образовању у различитим 

задацима из планиметријe, стереометрије и триго- нометрије. Упознати ученике 

са карактеристичним Питагориним тројкама кроз примере и напоменути да 

таквих тројки има беско- начно много. Формулисати обрат Питагорине теореме и 

примени- ти га у задацима. 

У другом делу теме пажњу је потребно усмерити на примену Питагорине 

теореме на конструкције дужи чији је мерни број дужине ирационалан број и 

примену на квадрат, правоугаоник, једнакокраки и једнакостранични троугао, 

ромб и правоугли и јед- накокраки трапез. Ученици треба да примењују 
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Питагорину тео- рему и на једнакокрако правоугли троугао, правоугли троугао са 

углом од 30° и одређивање растојања двеју тачака у координатном систему. 

Уколико наставник има техничких могућности у учионици, након усвајања 

Питагорине теореме на традиционалан начин, део ове теме може обрадити 

коришћењем неког од бесплатних дина- мичких софтвера који ученицима може 

још очигледније дочарати Питагорину теорему и примену теореме у различитим 

геометријским задацима и проблемима из свакодневног живота. 

 

Цели алгебарски изрази – У првом делу ове теме уводи се појам степена 

променљиве природним бројем и изводе се основна својства те операције 

(множење и дељење степена једнаких осно- ва, степеновање степена, као и 

правила за степен производа и ко- личника). Ученици треба у потпуности да 

овладају одговарајућим трансформацијама да би, између осталог, били 

припремљени за упознавање са операцијама са полиномима које следе. Такође, 

уво- ди се појам степена са изложиоцем који је нула или негативан цео број, али 

само у случају основе која је декадна јединица. Приме- ри обухватају краће 

записивање врло малих рационалних бројева (примене у физици), као и канонско 

представљање рационалних бројева у децималном запису. 

Други део теме обухвата операције с целим алгебарским из- разима 

(полиномима). Најпре се уводи појам полинома и увежба- ва израчунавање 

вредности таквог израза за конкретне вредности променљивих који у њему 

учествују. Затим се дефинишу основ-  не операције са полиномима (сабирање, 

одузимање и множење)   и увежбава довођење полинома на сређени облик. 

Притом се, по потреби, користи дистрибутивни закон (у облику (a + b)(x + y) = 

ax + ay + bx + by) и формула за квадрат бинома (у облику (a + b)2 = a2+ 2ab + b2). 

У наставку ове теме ученици треба да, на погодним приме- рима, уоче потребу 

растављања полинома на чиниоце (посебно у циљу решавања једначина). Затим 

треба увежбати то растављање коришћењем претходно наведених формула (али 

сада записаних у облику ax + ay + bx + by = (a + b)(x + y), односно a2  + 2ab + b2  

=  (a + b)2), као и формуле за разлику квадрата. Примере растављања тзв. 

непотпуног квадратног тринома обрађивати само на додатној настави. Сем 

поменуте примене на решавање једначина (на при- мер, облика аx2 + bx = 0 и x2 

– c2 = 0), овде се могу приказати примери решавања геометријских проблема за 

које је потребно позна- вање операција са полиномима. 

 

Многоугао – Многоугао увести као део равни ограничен многоугаоном линијом. 

Нагласити разлику између конвексних и неконвексних многоуглова, али даља 

разматрања ограничити само на конвексне многоуглове. Ученике треба наводити 

да уоче зави- сност броја дијагонала, као и зависност збира унутрашњих углова 

од броја темена многоугла. Приликом увођења правилних много- углова, 

ученици треба да уоче да постоје многоуглови који нису правилни иако су све 

њихове странице једнаке, као и да постоје многоуглови који нису правилни иако 

су сви њихови углови јед- наки. Посебно истаћи осну симетричност правилног 

многоугла и број оса симетрије, као и чињенице да се око правилног многоугла 

може описати круг и да се у њега може уписати круг. Из одгова- рајућих формула 

за једнакостранични троугао, ученици, уз помоћ наставника ако је потребно, 

изводе формуле којима се у правил- ном шестоуглу успостављају везе између 

странице, дуже дијаго- нале, краће дијагонале, полупречника уписаног и 

описаног круга. 

Кроз разноврсне примере и задатке (који се односе на троу- глове, четвороуглове 
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и правилне многоуглове) истицати примену ставова подударности троуглова и 

поступно развијати код учени- ка вештину доказивања. Доказати најважније 

особине троуглова   и паралелограма. Увести појмове ортоцентар, тежишна дуж 

и те- жиште троугла, и навести њихове особине. Примену ставова по- 

дударности и њихових последица проширити и на конструктивне задатке. 

Истаћи разлику између цртања и конструкције. Посебно треба издвојити 1) 

конструкције троуглова које поред датих стра- ница/углова одређује и једна 

висина, односно тежишна дуж; 2) конструкције паралелограма и трапеза које 

поред датих страница/ углова одређује и висина; 3) конструкције делтоида; 4) 

конструкције правилних многоуглова са 3, 4, 6, 8 или 12 темена које одре- ђује 

страница, односно полупречник описаног/уписаног круга. На примерима 

илустровати ситуације када конструктивни задатак има више решења или нема 

решења, али не инсистирати на ова- квим задацима. Израчунавање обима и 

површине многоугла илу- стровати разноврсним примерима и задацима. 

Приликом израчунавања површине користити разлагање мно- гоуглова на 

троуглове и четвороуглове. Посебну пажњу посветити израчунавању површине 

правилног шестоугла. Важно је укључити и одређени број практичних примена 

рачунања површина. 

 

Круг – Полазећи од раније стечених знања и дефиниција кру- жне линије и 

кружне површи, треба размотрити могуће положаје и односе круга и праве, а 

такође и два круга у равни. Ученике треба подсетити на дефиниције тангенте и 

тетиве круга и искористити Питагорину терему за успостављање везе између 

полупречника круга, тетиве и централног одстојања тетиве. Централне теме су 

увођење појмова централног и периферијског угла, уочавање и до- казивање 

тврђења о њиховом међусобном односу, као и одређива- ње обима и површине 

круга. Ученици би требало да експеримен- тално утврде сталност односа обима 

и пречника кружнице. Када се уведе број π, ученике треба информативно 

упознати са његовом ирационалном природом. После обраде обима и површине 

круга, треба извести формуле за дужину кружног лука, површину кру- жног 

исечка и кружног прстена. У практичним израчунавањима користити приближну 

вредност 3,14 али повремено радити и са проценама 3,142; 22/7; 3,1. 

У оквиру дела теме који се односи на ротацију, треба се огра- ничити на ротације 

једноставнијих фигура око задате тачке и за задати угао. Објаснити ученицима 

позитиван и негативан смер ро- тације и урадити неколико примера ротације у 

координатном си- стему. Важно је да ученици уоче да се дужине дужи и 

величине углова не мењају при ротацији. 

 

Обрада података – Ову тему реализовати као пројектни за- датак. Циљ 

пројектног задатка је да ученици овладају појмовима средња вредност, медијана 

и мод и истовремено се увере у при- менљивост обраде података у  свакодневној  

пракси.  Препорука је да се пројектни задатак реализује на конкретним 

примерима     и предлог је да у седмом разреду то буде прикупљање, обрада и 

анализа података добијених анкетом. Теме се могу одабрати из животног 

окружења и њихов садржај би требало да буде близак узрасту ученика (на 

пример: коришћење ИКТ од стране ученика, расподела слободног времена 

ученика, еколошка свест младих ...). Број питања у анкети не мора бити велики, 

највише 5-6, а истра- живање треба реализовати тако да узорак не буде премали, 

али ни превелик и да се може реализовати у најближем окружењу (школа, 

породица, комшилук ...). Предлог је да се пет расположивих часова реализује по 
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следећем плану: 
РЕДНИ 

БРОЈ ЧАСА 

 
САДРЖАЈ РАДА 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА И 

УЧЕНИКА 

 
1 

 
– Избор теме истраживања 

– Конструкција анкетних питања 

Наставник објашњава пројектни 

задатак, а ученици предлажу теме за 

истраживање и 5–6 анкетних пи- тања 

 
2 

– Упутство за анкетирање 

– Спровођење истраживања 

анке- тирањем 

Сваки ученик добија по 4–5 анкет- них 

листића 

РЕДНИ 

БРОЈ ЧАСА 

 
САДРЖАЈ РАДА 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА И 

УЧЕНИКА 

 
 

3 

– Обнављање и доградња 

појмова: узорак, нумеричка и 

процентуална расподела, 

графички приказ 
– Увођење нових појмова: средња 

вредност, медијана и мод 

На једном (нумерички потпуно 

припремљеном) примеру се илу- 

струју сви наведени – познати и нови 

појмови 

 
 

4 

– Подела ученика на групе 

– Упућивање у начин обраде пода- 

така добијених анкетирањем 

– Обрада резултата анкете 

Формирају се нехомогене истражи- 

вачке групе Свака група обрађује једно 

питање за које је задужена (може се 

користити и Ехсеl) и при- према 

презентацију резултата 

 

 

5 

 

 

– Презентација резултата анкете 

Групе приказују резултате свог 

истраживања (таблични приказ ре- 

зултата обраде питања из анкете, 

процентуалну расподелу, графички 

приказ, израчунавање средње вред- 

ности, медијане и мода), тумаче до- 

бијене резултате и изводе закључке 
 

Начин праћења остваривања програма и начин праћења напредовања 

ученика: 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе треба 

да буде и праћење и процењивање степена остварености исхода, које треба да 

обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес 

треба започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. 

Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, 

активност на часу, учествовање разговору и дискусији, самосталан рад, рад у 

групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и 

напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра 

прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике 

треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у 

остваривању исхода предмета. Oцeњивањe сe врши брojчанo, на oснoву 

oстваривања oпeративних задатака и минималних oбразoвних захтeва. 

 

Начин вредновања : 

 

Праћeњe и врeднoвањe сaвлaдaвaњa грaдивa  врши сe на oснoву савладанoсти 

прoграмскoг садржаjа крoз писмeнa зaдaткe, кoнтрoлнe зaдaткe, крaткa 

пeтoминутнa прoвeрaвaњa, мaтeмaтичкe диктaтe. Oднoс прeма раду врeднуje сe 

на oснoву рeдoвнoг и активнoг учeствoвања у наставнoм прoцeсу, такмичeњима 

и ваншкoлским активнoстима. Oцeњивањe учeника у oквиру праћeња и 

врeднoвања наставнoг прoцeса, врши сe на oснoву правилника o oцeњивању 

учeника oснoвнe шкoлe и на oснoву саврeмeнoг дидактичкo-мeтoдичких 

приступа. 

Уџбеници,приручници,литература,наставна средства 

Математика, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица 

    Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 

  Математика, збирка задатака за седми разред основне школе; ћирилица; (уџбенички      
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комплет) 

   Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић 

  
 

ПЛАН ЗА КОРЕЛАЦИЈУ МЕЂУ ПРЕДМЕТИМА,тематски дани,интердисциплинарни 

приступ 

Предмети тема 
Начин остваривања 

корелације 
Евалуација 

историја Питагорина теорема 
корелација је 

вертикална, унутар часа 

Примена стечених 

знања 

физика 
Операције са 

степенима 

корелација је 

вертикална, унутар часа 

Примена стечених 

знања 

географија 
Централни и 

периферијски угао 

корелација је 

вертикална, унутар часа 

Примена стечених 

знања 

информатика Обрада података 
корелација је 

вертикална, унутар часа 

Примена стечених 

знања 

 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О Д А Т Н Е  Н А С Т А В Е  
 

 

Предмет Математика 

Разред 7 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова за 

тему 

1.  Реални бројеви  6 

2.  Питагорина теорема  5 

3.  Цели алгебарски изрази - први део 4 

4.  Многоугао 4 

5.  Цели алгебарски изрази - други део 7 

6.  Круг 5 

7.  Обрада података 5 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

                                                                                                    

                      

  



Прилог бр: 3 -  Анекс школског програма за седми разред 

120 

 

      Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н А С Т А В Е  
 

 

Предмет Математика 

Разред 7 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова за 

тему 

1.  Реални бројеви  6 

2.  Питагорина теорема  5 

3.  Цели алгебарски изрази - први део 4 

4.  Многоугао 4 

5.  Цели алгебарски изрази - други део 7 

6.  Круг 5 

7.  Обрада података 5 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

                                                                                               

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  П Р Е Д В И Ђ Е Н И Х  А К Т И В Н О С Т И  С А  

У Ч Е Н И Ц И М А  Н А  Н И В О У  С Т Р У Ч Н О Г  И Л И  

О Д Е Љ Е Њ С К О Г  В Е Ћ А  
 

 

Назив стручног или одељењског 

већа  
математика и физика 

Разреди или Одељења 5. - 8. разред 

р.бр.активности Садржај активности месец 

Предметни 

наставници, 

наставници 

разредне 

наставе 

1.  
Фестивал науке децембар предметни 

наставници 

2.  
Петница стручна посета октобар и 

април 

предметни 

наставници 

3.  
Мај месец математике мај предметни 

наставници 

4.  
 Посета факултетима јануар и 

март 

предметни 

наставници 
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Назив предмета: Физика 

Трајање школског 

програма: 
2 године – 2020-2022. 

Фонд часова: 144 часа 

Циљ: 

 

Циљ учења Физике јесте да ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост, 

оспособе се да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, образложе своје мишљење у оквиру дискусије, упознају природне појаве 

и основне природне законе и њихову примену у свакодневном 

животу, развију мотивисаност за учење и напредују ка достизању одговарајућих 

образовних стандарда. 

 

Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне 

природне законе, да стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање 

и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање 

знања о физичким појавама кроз истраживање, оформе основу научног метода и да 

се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 146 

Остали циљеви и задаци наставе физике су:  развијање функционалне писмености 

 упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици  разумевање 

појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона  развијање 

способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање  

развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у 

мишљењу и вештине јасног и прецизног изражавања  развијање логичког и 

апстрактног мишљења  схватање смисла и метода остваривања експеримента и 

значаја мерења  решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних 

садржаја  развијање способности за примену знања из физике  схватање 

повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, 

обнове и унапређивања животне средине  развијање радних навика и склоности 

ка изучавању наука о природи  развијање свести о сопственим знањима, 

способностима и даљој професионалној оријентацији 

Задаци: 

Оперативни задаци Ученик треба да:  рaзликуje физичкe вeличинe кoje су oдрeђeнe 

сaмo брojнoм врeднoшћу oд oних кoje су дeфинисaнe интeнзитeтoм, прaвцeм и 

смeрoм (врeмe, мaсa, тeмпeрaтурa, рaд, брзинa, убрзaњe, силa...)  кoристи, нa нивoу 

примeнe, oснoвнe зaкoнe мeхaникe - Њутнoвe зaкoнe 149  стeкнe пojaм o 

грaвитaциjи и рaзликуje силу тeжe oд тeжинe тeлa (бeзтeжинскo стaњe)  упoзнa 

силу трeњa  рaзумe дa je рaд силe jeднaк прoмeни eнeргиje и нa нивoу примeнe 

кoристи  трaнсфoрмaциjу eнeргиje у рaд и oбрнутo  нa нивoу примeнe кoристи 

зaкoнe oдржaњa (мaсe, eнeргиje)  прaви рaзлику измeђу тeмпeрaтурe и тoплoтe  

умe дa рукуje мeрним инструмeнтимa  кoристи jeдиницe Meђунaрoднoг систeмa (SI) 

зa oдгoвaрajућe физичкe вeличинe.– примени ставове подударности при 

доказивању једноставни- јих тврђења и у конструктивним задацима; 

– примени својства централног и периферијског угла у кругу; 

– израчуна обим и површину круга и његових делова; 

– преслика дати геометријски објекат ротацијом; 
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одређује средњу вредност, медијану и мод 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

Огледни часови 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

2  контролнa задатка 

Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 

Домаћи задаци, пројектни задатак 

Екскурзије, излети, посете (настава ван учионице): 

Студијско путовање у ИС „Петница“, посета Научном клубу у Београду, посета 

музеју Науке и технике и музеју Николе тесле. Посета факултету и институтима.  

 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

Физика, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица 

    Мићо М Митровић 

 Физика, практикум и збирка задатака за седми разред основне школе; ћирилица; 

(уџбенички      комплет) 

   Мићо М Митровић  

Сазнање, Београд 

 

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

Табла, фломастери, рачунар, уџбеник, збирка, свеска, наставна средства физике 

 

Корелација са другим предметима: 

 
Корелација са градивом изучаваним у претходним разредима, ликовном културом, техником 

и технологијом, информатиком и рачунарством, српским језиком, математиком и 
географијом. 

 

Начин остваривања програма: 

Коришћењем различитих методичко додактичких метода. Он лајн настава, преко 

платформи за учење.  

 

Начин праћења остваривања програма и начин праћења напредовања 

ученика: 

Саставни део процеса развоја физичких знања у свим фазама наставе треба да 

буде и праћење и процењивање степена остварености исхода, које треба да 

обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес 

треба започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. 

Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, 

активност на часу, учествовање разговору и дискусији, самосталан рад, рад у 

групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и 

напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра 



Прилог бр: 3 -  Анекс школског програма за седми разред 

123 

 

прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике 

треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у 

остваривању исхода предмета. Oцeњивањe сe врши брojчанo, на oснoву 

oстваривања oпeративних задатака и минималних oбразoвних захтeва. 

 

Начин вредновања : 

 

Праћeњe и врeднoвањe сaвлaдaвaњa грaдивa  врши сe на oснoву савладанoсти 

прoграмскoг садржаjа крoз кoнтрoлнe зaдaткe, крaткa пeтoминутнa прoвeрaвaњa, 

мaтeмaтичкe диктaтe. Oднoс прeма раду врeднуje сe на oснoву рeдoвнoг и 

активнoг учeствoвања у наставнoм прoцeсу, такмичeњима и ваншкoлским 

активнoстима. Oцeњивањe учeника у oквиру праћeња и врeднoвања наставнoг 

прoцeса, врши сe на oснoву правилника o oцeњивању учeника oснoвнe шкoлe и 

на oснoву саврeмeнoг дидактичкo-мeтoдичких приступа. 

Он лајн настава, тестови преко платформи за учење. 

 

Уџбеници,приручници,литература,наставна средства 

Физика, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица 

    Мићо М Митровић 

 Физика, практикум и збирка задатака за седми разред основне школе; ћирилица; 

(уџбенички      комплет) 

   Мићо М Митровић  

Сазнање, Београд 

  

 

 

ИСХОДИ 

 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

– разликује скаларне и векторске физичке величине; 

– користи и анализира резултате мерeња различитих физичких величина и приказује их 

табеларно и графички; 

– анализира зависност брзине и пређеног пута од времена код праволинијских кретања 

са сталним убрзањем; 

– примени Њутнове законе динамике на кретање тела из окружења; 

– покаже од чега зависи сила трења и на основу тога процени како може променити 

њено деловање; 

– демонстрира појаве: инерције тела, убрзаног кретања, кретање тела под дејством 

сталне силе, силе трења и сила акције и реакције на примерима из окружења; 

– самостално изведе експеримент из области кинематике и динамике, прикупи податке 

мерењем, одреди тражену физичку величину и објасни резултате експеримента; 

– покаже врсте и услове равнотеже чврстих тела на примеру из окружења; 

– наводи примере простих машина које се користе у свакодневном животу; 

– прикаже како сила потиска утиче на понашање тела потопљених у течност и наведе 

услове пливања тела на води; 

– повеже појмове механички рад, енергија и снага и израчуна рад силе теже и рад силе 

трења; 

– разликује кинетичку и потенцијалну енергију тела и повеже њихове промене са 

извршеним радом; 



Прилог бр: 3 -  Анекс школског програма за седми разред 

124 

 

– демонстрира важење закона одржања енергије на примерима из окружења; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке задатке (кинематика и динамика 

кретања тела, трење, равнотежа полуге, сила потиска, закони одржања...); 

– разликује појмове температуре и количине топлоте и прикаже различите механизме 

преноса топлоте са једног тела на друго; 

– анализира промене стања тела (димензија, запремине и агрегатног стања) приликом 

грејања или хлађења; 

– наведе методе добијања топлотне енергије и укаже на примере 

њеног рационалног коришћења. 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ:  

 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 

Сила као узрок промене брзине тела. Појам убрзања. Успостављање везе између силе, 

масе тела и убрзања. Други Њутнов закон. Динамичко мерење силе. 

Међусобно деловање два тела – силе акције и реакције. Трећи Њутнов закон. Примери 

Равномерно променљиво праволинијско кретање. Интензитет, правац и смер брзине и 

убрзања. 

Тренутна и средња брзина тела. 

Зависност брзине и пута од времена при равномерно променљивом праволинијском 

кретању. 

Графичко представљање зависности брзине тела од времена код равномерно 

променљивог праволинијског кретања. 

Демонстрациони огледи: 

– Илустровање инерције тела помоћу папира и тега. 

– Кретање куглице низ Галилејев жљеб. 

– Кретање тела под дејством сталне силе. 

– Мерење силе динамометром. 

– Илустровање закона акције и реакције помоћу динамометара и 

колица, колица са опругом и других огледа (реактивно кретање 

балона и пластичне боце). 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање сталног убрзања при кретању куглице низ жљеб. 

2. Провера Другог Њутновог закона помоћу покретног телa (колица) или помоћу 

Атвудове машине. 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА 

Убрзање при кретању тела под дејством силе теже. Галилејев оглед. 

Слободно падање тела, бестежинско стање. Хитац навише и хитац наниже. 

Силе трења и силе отпора средине (трење мировања, клизања и котрљања). Утицај 

ових сила на кретање тела. 

Демонстрациони огледи: 

– Слободно падање тела различитих облика и маса (Њутнова цев, слободан пад везаних 

новчића…). 

– Падање тела у разним срединама. 

– Бестежинско стање тела (огледи са динамометром, с два тега и папиром између њих, 

са пластичном чашом која има отвор на дну и напуњена је водом). 

– Трење на столу, косој подлози и сл. 

– Мерење силе трења помоћу динамометра. 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање убрзања тела које слободно пада. 
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2. Одређивање коефицијента трења клизања. 

Страна 118 – Број 5 ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК 27. мај 2019. 

РАВНОТЕЖА ТЕЛА 

Деловање две силе на тело, појам резултујуће силе кроз различите примере слагања 

сила. Разлагање сила. 

Појам и врсте равнотеже тела. Полуга, момент силе. Равнотежа полуге и њена применa. 

Сила потиска у течности и гасу. Архимедов закон и његовa применa. Пливање и 

тоњење тела. 

Демонстрациони огледи: 

– Врсте равнотеже помоћу лењира или штапа. 

– Равнотежа полуге. 

– Услови пливања тела (тегови и стаклена посуда на води, Картезијански гњурац, суво 

грожђе у минералној води, свеже јаје у води и воденом раствору соли, мандарина са 

кором и без коре у води, пливање коцке леда на води…). 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање густине чврстог тела применом Архимедовог закона. 

МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. 

СНАГА 

Механички рад. Рад силе. Рад силе теже и силе трења. 

Квалитативно увођење појма механичке енергије тела. Кинетичка енергија тела. 

Потенцијална енергија. Гравитациона потенцијална енергија тела. 

Веза између промене механичке енергије тела и извршеног рада. 

Закон о одржању механичке енергије. 

Снага. Коефицијент корисног дејства. 

Демонстрациони огледи: 

– Илустровање рада утрошеног на савладавање силе трења при клизању тела по 

различитим подлогама, уз коришћење динамометра. 

– Коришћење потенцијалне енергије воде или енергије надуваног балона за вршење 

механичког рада. 

– Примери механичке енергије тела. Закон о одржању механичке енергије (Галилејев 

жљеб; математичко клатно; тег са опругом) 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање рада силе под чијим дејством сe тело креће по различитим подлогама. 

2. Провера закона одржања механичке енергије помоћу колица. 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

Честични састав супстанције: молекули и њихово хаотично кретање. 

Топлотно ширење тела. Појам и мерење температуре. 

Унутрашња енергија и температура. 

Количина топлоте. Специфични топлотни капацитет. Топлотна 

равнотежа. 

Агрегатна стања супстанције. 

Демонстрациони огледи: 

– Дифузија и Брауново кретање. 

– Ширење чврстих тела, течности и гасова (надувани балон на 

стакленој посуди – флаши и две посуде са хладном и топлом водом, Гравесандов 

прстен, издужење жице, капилара...). 

Лабораторијске вежбе 

1. Мерење температуре мешавине топле и хладне воде после успостављања топлотне 

равнотеже. 
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Кључни појмови садржаја: кретање, сила, убрзање, Њутнови закони, сила теже, трење, 

равнотежа тела, механички рад, енергија, снага, топлотне појве, температура. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Полазна опредељења при дефинисању исхода и конципирању програма физике били су 

усвојени Стандарди образовних постигнућа ученика у основној школи. 

Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина и ставова које ученик стиче у 

процесу остваривања наставе у пет области предмета: Сила и кретање, Кретање тела 

под дејством силе теже. Силе трења, Равнотежа тела, Механички рад и енергија. Снага, 

Топлотне појаве. 

Обнављање дела градива из шестог разреда, које се односи на равномерно 

праволинијско кретање, силу као узрок промене стања тела и инертност тела, треба да 

послужи као увод и обезбеди континуитет. 

Ученици седмог разреда треба да наставе са учењем основних појмова и закона физике 

на основу којих ће разумети појаве у природи и значај физике у образовању и 

свакодневном животу. Они треба да стекну основу за праћење програма физике у 

следећим разредима. Полазна опредељења утицала су на избор програмских садржаја и 

метода логичког закључивања, демонстрационих огледа и лабораторијских вежби, 

оријентисаних на очекиване исходе. 

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

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

разреда. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

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

исхода и образовних стандарда, самостално планира број и редослед часова обраде и 

осталих типова 

часова, као и методе и облике рада са ученицима. Редослед проучавања појединих тема 

није потпуно обавезујући. Наставник може у одређеној мери (водећи рачуна да се не 

наруши логичан след учења физике) прерасподелити садржаје према својој процени. 

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

резултатима иницијалног теста, степену опремљености кабинета за физику, степену 

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

материјалима које ће користити. Полазећи од датих исхода и садржаја наставник 

најпре креира свој годишњи глобални план рада из кога ће касније развијати своје 

оперативне планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу 

операционализацију истих на ниво конкретне наставне јединице. Од њега се очекује да 

за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, у односу на 

одабрани исход, дефинише исходе специфичне за дату наставну јединицу. При 

планирању треба, такође, имати у виду да се исходи 

разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за остале исходе потребно 

више времена и више различитих активности. 

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

(индуктивни, дедуктивни, закључивање  

27. мај 2019. ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК Број 5 – Страна 119 по аналогији итд.), 

ученицима седмог разреда најприступачнији је индуктивни метод (од појединачног ка 

општем) при проналажењу и формулисању основних закона физике. Зато програм 

предвиђа да се при проучавању макрофизичких појава претежно користи индуктивни 

метод. Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за 

циљ развијање радозналости и интересовања за физику и истраживачки приступ у 

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

или да их понове код куће, користећи многе предмете и материјале из свакодневног 
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живота. Одређени садржаји и тематске целине се могу реализовати и преко пројектне 

наставе. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програмски садржаји седмог разреда доследно су приказани у форми која задовољава 

основне методске захтеве наставе физике: 

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

формулисању закона. 

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

више демонстрационих огледа, а у недостатку наставних средстава могуће је 

користити и видео симулације). 

– Повезаност наставних садржаја са појавама у свакодневном животу. 

Програмски садржаји на основу исхода се могу реализовати: 

1. излагањем садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 

2. решавањем квалитативних и квантитативних проблема као и проблем – ситуација; 

3. лабораторијским вежбама; 

4. домаћим задацима; 

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

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

6. систематским праћењем рада сваког ученика. 

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

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

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

методска упутства прилагођена овим специфичностима. 

Методска упутства за предавања 

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

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

на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра. После тога наставник, 

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

формулише законе. Када се прође кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, 

учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се, ако је 

могуће, на презентовање закона у математичкој форми. 

Методска упутства за решавање рачунских задатака  

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

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

математичко формулисање и израчунавање. Наиме, решавање задатака одвија се кроз 

три етапе: физичка анализа задатка, математичко израчунавање и дискусија резултата. 

У првој етапи уочавају се физичке појаве на које се односи задатак, а затим се набрајају 

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

математичке форме зaкона, израчунава вредност тражене величине. У трећој етапи 

тражи се физичко тумачење добијеног резултата. У циљу развијања природно-научне 

писмености наставник треба да инстистира на систематском коришћењу јединица мере 

физичких величина SI (међународни систем јединица). 

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби 

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

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

термин за лабoраторијску вежбу. Опрема за лабораторијске вежбе умножена је у више 

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

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

података добијених мерењима, анализе и дискусије добијених резултата, извођења 

закључака. 
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У уводном делу часа наставник: 

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

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

величина одредила), 

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

њене могуће изворе, 

– упознаје ученике с мерним инструментима и обучава их да 

пажљиво рукују лабораторијским инвентаром, 

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

сопствене сигурности. 

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

и, кад затреба, објашњава им и помаже. 

При уношењу резултата мерења у ђачку свеску, процену грешке треба вршити само за 

директно мерене величине, а не и за величине које се посредно одређују. Процену 

грешке посредно одређене 

величине наставник може да изводи у оквиру додатне наставе. 

Методска упутства за друге облике рада 

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

задатака, али и о њиховој мотивационој 

функцији. С обзиром на то да кроз израду домаћег задатка ученици проверавају степен 

разумевања усвојеног садржаја, коректност урађеног задатог домаћег задатка треба да 

буде проверена на наредном часу. 

Пројектна настава, као један од облика рада, обухвата припрему, израду пројекта, 

презентацију и дискусију. Пројекат изводе ученици по групама уз асистенцију 

наставника. Овакав начин рада подразумева активно учешће сваког ученика у групи у 

оквиру прикупљања података, извођење експеримената, мерења, обраде резултата, 

припрема презентације и презентовање. Резултат оваквог начина рада је активно 

стицање знања о физичким појавама кроз истраживање. 

У оквиру израде пројеката могуће је обухватити неке од следећих тема: 

– Улога физике у заштити човекове околине. 

– Енергетска ефикасност. 

– Климатске промене. 

– Својства воде – физичка, хемијска, значај воде за живи свет. 

Праћење рада ученика 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз проверу његових 

усвојених знања, стечених путем организовања различитих облика наставе. Такође је у 

обавези да уредно 

води евиденцију о раду и напредовању сваког ученика. Оцењивање ученика само на 

основу резултата које је он постигао при реализацији само једног облика наставе није 

добро. Неопходно је да наставник од ученика не тражи само формално знање већ да га 

подстиче на размишљање и логичко закључивање. Ученик се кроз усмене одговоре 

навикава да користи прецизну терминологију и развија способност да своје мисли 

јасно формулише. 

Будући да је програм, како по садржају, тако и по обиму, прилагођен психофизичким 

могућностима ученика седмог разреда, сталним обнављањем најважнијих делова из 

целокупног градива постиже се да стечено знање буде трајније и да ученик боље 

уочава повезаност разних области физике. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се oстварени ниво постигнућа и 

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

буде усклађено са принципима оцењивања (Правилник о оцењивању у основној 

школи из 2013. године). 

Страна 120 – Број 5 ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК 27. мај 2019. 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно 

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

демонстрационих огледа, предавања, решавања квантитативних и квалитативних 

задатака, лабораторијских вежби, и пројеката... 

У сваком разреду треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, 

вештине и ставове) ученика помоћу усменог 

испитивања, кратких писмених провера, тестова на крају већих целина, контролних 

вежби и провером експерименталних вештина. Наставник физике треба да омогући 

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

адекватно вреднује. 

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

инструмент провере предзнања ученика. На крају 

школске године, такође, треба спровести часове систематизације градива и проверити 

ниво постигнућа ученика и степен остварености 

образовних исхода. 

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

лабораторијских вежби. 

Редни број теме Наслов теме Број часова Број часова за лабораторијске вежбе Укупан 

број часова за наставну тему 

1. Сила и кретање 22 3 25 

2. Кретање тела под дејством силе теже. Силе трења 10 2 12 

3. Равнотежа тела 10 1 11 

4. Механички рад и енергија. Снага 13 2 15 

5. Топлотне појаве 8 1 9 

Укупно 63 9 72 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/М

ОДУЛ 

МЕСЕЦ 
ОБРА

ДА 

УТВРЂИВ

АЊЕ 

СВЕ

ГА I

X 
X 

X

I 

X

II 
I 

I

I 

II

I 

I

V 
V 

V

I 

1

. 
Сила и кретање 8 9 8        9 16 25 

2

. 

Кретање тела 

под дејством 

Земљине 

гравитационе 

силе 

   9 3      6 6 12 

3

. 
Равнотежа тела     3 4 4    6 5 11 

4
Механички рад 

и 
      5 9 1  6 9 15 
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. енергија.Снага 

5

. 

Топлотне 

појаве 
        5 4 4 5 9 

УКУПНО 8 9 8 9 6 4 9 9 6 4 31 41 72 

 

Р. 

БР. 
ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ИСХОДИ 

1. Сила и кретање 

− Компетенција за учење 

− Рад са подацима и 

информацијама  

− Дигитална 

компетенција 

− Решавање проблема 

− Комуникација 

− Сарадња 

− Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

− разликује скаларне 

и векторске физичке 

величине 

– користи и 

анализира резултате 

мерeња различитих 

физичких 

величина и приказује 

их табеларно и 

графички 

– анализира 

зависност брзине и 

пређеног пута од 

времена код 

праволинијских 

кретања са сталним 

убрзањем 

– примени Њутнове 

законе динамике на 

кретање тела из 

окружења 

2. 
Кретање тела под дејством 

Земљине гравитационе силе 

− Компетенција за учење 

− Рад са подацима и 

информацијама  

− Дигитална 

компетенција 

− Решавање проблема 

− Комуникација 

− Сарадња 

− Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 

– користи и 

анализира резултате 

мерeња различитих 

физичких 

величина и приказује 

их табеларно и 

графички 

– анализира 

зависност брзине и 

пређеног пута од 

времена код 

праволинијских 

кретања са сталним 

убрзањем 

– покаже од чега 
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зависи сила трења и 

на основу тога 

процени 

како може 

променити њено 

деловање 

– демонстрира 

појаве: инерције 

тела, убрзаног 

кретања, кретање 

тела под дејством 

сталне силе, силе 

трења  на примерима 

из окружења 

– самостално изведе 

експеримент из 

области кинематике 

и динамике, прикупи 

податке мерењем, 

одреди тражену 

физичку величину и 

објасни резултате 

експеримента 

3. Равнотежа тела 

− Компетенција за учење 

− Рад са подацима и 

информацијама  

− Дигитална 

компетенција 

− Решавање проблема 

− Комуникација 

− Сарадња 

− Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 

– покаже врсте и 

услове равнотеже 

чврстих тела на 

примеру из 

окружења 

– наводи примере 

простих машина које 

се користе у 

свакодневном 

животу 

– прикаже како сила 

потиска утиче на 

понашање тела 

потопљених у 

течност и наведе 

услове пливања тела 

на води 

4. 
Механички рад и 

енергија.Снага 

− Компетенција за учење 

− Рад са подацима и 

информацијама  

− Дигитална 

компетенција 

− Решавање проблема 

− повеже појмове 

механички рад, 

енергија и снага и 

израчуна рад силе 

теже и рад силе 

трења 
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− Комуникација 

− Сарадња 

− Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 

– разликује 

кинетичку и 

потенцијалну 

енергију тела и 

повеже њихове 

промене са 

извршеним радом 

– демонстрира 

важење закона 

одржања енергије на 

примерима 

из окружења 

– решава 

квалитативне, 

квантитативне и 

графичке задатке 

(кинематика и 

динамика кретања 

тела, трење, 

равнотежа полуге, 

сила потиска, закони 

одржања...) 

5. Топлотне појаве 

− Компетенција за учење 

− Рад са подацима и 

информацијама  

− Дигитална 

компетенција 

− Решавање проблема 

− Комуникација 

− Сарадња 

− Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 

− разликује појмове 

температуре и 

количине топлоте и 

прикаже 

различите механизме 

преноса топлоте са 

једног тела на друго 

– анализира промене 

стања тела 

(димензија, 

запремине и 

агрегатног стања) 

приликом грејања 

или хлађења 

– наведе методе 

добијања топлотне 

енергије и укаже на 

примере њеног 

рационалног 

коришћења. 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О Д А Т Н Е  Н А С Т А В Е  
 

 

Предмет ФИЗИКА 

Разред седми 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова за 

тему 

1. Сила и кретање 8 

2. Кретање тела под дејством Земљине гравитационе силе 7 

3. Равнотежа тела 7 

4. Механички рад и енергија.Снага 7 

5. Топлотне појаве 7 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

                                                                                                    

                      

 

 

      Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н А С Т А В Е  
 

 

Предмет ФИЗИКА 

Разред седми 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова за 

тему 

1. Сила и кретање 8 

2. Кретање тела под дејством Земљине гравитационе силе 7 

3. Равнотежа тела 7 

4. Механички рад и енергија.Снага 7 

5. Топлотне појаве 7 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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Назив предмета: БИОЛОГИЈА 7.разред 

Трајање школског 

програма: 
4 године – 2020.-2024. 

Фонд часова: 72 

Циљ: 

Циљ наставе и учења биологије у 7.разреду  је да ученик изучавањем живих бића 

у интеракцији са животном средином и биолошких процеса развије одговоран 

однос према себи и природи и разуме значај биолошке разноврсности живог 

света и потребе за одрживим развојем. 

Задаци: 

Усвајање знања о особинама живих бића, груписању живих бића према заједничким 

карактеристикама, наслеђивању особина које им омогућавају опстанак у природи; 

развијање интелектуалних способности и вештина уочавања разлика 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

Дигитална учионица; видео материјали доступни на сајту школе;  

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

Објективни тестови са допуњавањем кратких одговора, задаци са означавањем, 

задаци вишеструког избора, спаривање појмова за основни ниво постигнућа 

ученика; дискусије на часу; проблемски задаци, есејски тип тестова за средњи ниво 

постигнућа и проблемски задаци са применом знања и лабораторијске вежбе за 

напредни ниво постигнућа. 

Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 

Посматрање и праћење биолошких феномена у дужем временском интервалу; 

прикупљање података и материјала за израду реферата; израда пано и ПП 

презентација; организовање акција за бригу о животињама и заштити непосредног 

окружења од загађивања 

Екскурзије, излети, посете (настава ван учионице): 

Студијска путовања; посете Природњачком музеју, Ботаничкој башти, Сајму науке, 

Ноћи истраживача, Музеју науке и технике, посета заштићеном природном добру 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

Уџбеник за пети разред основне школе; Дигитални уџбеник; Приручник за 

наставнике;  

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

Дигитална учионица; модел човека; модел биљне и животињске ћелије; шеме, 

постери, слике; радови ученика 

Корелација са другим предметима: 

Математика, Физичко и здравствено васпитање, Информатика и рачунарство, 

Географија, Техника и технологија, Ликовна култура, Српски језик и књижевност 

Начин остваривања програма: 

Разумевање концепта разноврсности живог света и његовог значаја за природу и 

човека, значај процеса који карактеришу живот и односа који се успостављају у 

природи уз развој научног и критичког приступа биолошким феноменима. 
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Начин праћења остваривања програма и начин праћења напредовања 

ученика: 

Достизање исхода зависи од организације наставе и прилагођавања наставе 

ученицима кроз групни облик рада или рад у пару и кроз индивидуализовану 

наставу, ретко фронтални облик рада; употреба видео-материјала доступних на 

сајту школе; кроз секције и факултативне активности 

Начин вредновања: 

Кроз комбиновање различитих начина оцењивања. Поред усменог испитивања, 

најчешће се користе тестови знања (тестови са допуњавањем кратких одговора, 

задаци са означавањем, задаци вишеструког избора, спаривање појмова); дискусије 

на часу, практичан рад ученика, лабораторијске вежбе, проблемски задаци. 

Уџбеници, приручници, литература, наставна средства 

Уџбеник за пети разред основне школе 

 

РЕДНИ БР. 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНA 
ТЕМA/ОБЛАСТ 

 
 
 
 

исходи 

 

број 

часова 

по 

теми 

 
Број часова за: 
 
 

обраду 

остале 

типове 

часова 

 

 

1. 

 

 

 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

-увиђа везу између гена и 

хромозома и основну улогу 

генетичког материјала у 

ћелији; 
-идентификује разлике 

митозе и мејозе на основу 

промене броја хромозома и 

њихове улоге у развићу и 
репродукцији; 
-разматра предности и 

недостатке бесполног у 
односу на полно 

размножавање; 
-прикупља и анализира 
податке о животним 

циклусима; 
-шематски приказује 

наслеђивање пола и других 
особина према првом 

Менделовом правилу. 

10 5 5 

 

 

2. 

 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

-одређује положај 
организма на дрвету живота 

на основу прикупљених 

информација о његовој 

грађи; 
-пореди организме на 

различитим позицијама на 

„дрвету живота” према 
начину на који обављају 

животне процесе;  
-користи микроскоп за 
посматрање грађе гљива, 

32 14 18 
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биљних и животињских 
ткива. 

 

 

 

3. 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

-разврстава организме 

према задатим 

критеријумима применом 
дихотомих кључева; 
-повезује принципе 

систематике са  
филогенијом и еволуцијом 

на основу данашњих и 

изумрлих врста – фосила. 

11 4 7 

 

 

     4. 

 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

-пореди прикупљене 
податке о изабраној врсти и 

њеној бројности на 

различитим стаништима; 
-илуструје примерима 

однос између еколошких 

фактора и ефеката природне 
селекције; 
-идентификује трофички 

ниво организма у мрежи 

исхране, 
повезује утицај абиотичких 

чинилаца у одређеној 

животној области-биому са 
животним формама које га 

насељавају; 
-на примерима 

конвергенције и 
дивергенције анализира 

разлику између сличности и 

сродности организама; 
-предлаже акције заштите 

биодиверзитета и учествује 

у њима. 

12 4 8 

5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 
-аргументује  предности   
вакцинације 
-увиђа разлике између 

урођеног/стеченог и 
пасивног/активног 

имунитета; 
-анализира задати јеловник 
са аспекта уравнотежене и 

разноврсне исхране; 
-процењује сопствене 

животне навике; 
-доводи у везу измењено 

понашање људи са 

коришћењем психоактивних 
супстанци. 

7 4 3 

укупно: 
 

72 
 

31 
 

41 

ПЛАН ЗА КОРЕЛАЦИЈУ МЕЂУ ПРЕДМЕТИМА, тематски дани, 

интердисциплинарни приступ 
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Предмети тема Начин остваривања 

корелације 

Евалуација 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

Грешке у 

наследном 

материјалу и 

српском језику 

Уочавање сличности 

у грешкама у 

наследном материјалу 

и српском језику 

радионица 

МАТЕМАТИКА Симетрија Аналогија симетрије у 

математици и живом 

свету  

пано/ппт 

презентација 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

Разноврсност 

живота кроз 

основне 

систематске 

категорије 

Графичко 

представљање 

различитих живих 

бића и припадност 

систематским 

категоријама 

изложба 

ученичких радова 

ГЕОГРАФИЈА 

ИНФОРМАТИКА 

Животне области Упознавање са 

разноврсношћу живог 

света у различитим 

животним области 

пано/ппт 

презентација 

ИСТОРИЈА 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

ИНФОРМАТИКА 

Докази еволуције,  

фосили, тумачење 

филогенетских 

низова 

Графичко 

представљање доказа 

еволуције и ленте 

времена 

пано/ппт 

презентација 

ХЕМИЈА 

ИНФОРМАТИКА 

Последице болести 

зависности-

наркоманија 

Утицај 

психоактивних 

супстанци на здравље 

адолесцената 

ппт презентација 

ФИЗИКА Кретање воде кроз 

корен и стабло 

Упознавање са 

процесом кретања 

воде кроз биљку 

пано/ппт 

презентација 

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

Мерење пулса и 

фреквенција 

дисања 

Утицај физичке 

активности на 

вредност пулса и 

фреквенцију дисања 

вежба; радионица 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О Д А Т Н Е  Н А С Т А В Е  
 

 

Предмет БИОЛОГИЈА 

Разред седми 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова за 

тему 

2.  НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 5 

3.  ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 16 

4.  ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 4 

5.  ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 6 

6.  ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 5 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

                                                                                                    

                      

 

 

      Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н А С Т А В Е  
 

 

Предмет БИОЛОГИЈА 

Разред седми 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова за 

тему 

8.  НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 5 

9.  ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 16 

10.  ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 4 

11.  ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 6 

12.  ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 5 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  В А Н Н А С Т А В Н Е  А К Т И В Н О С Т И  
 

 

НАЗИВ БИОЛОШКА СЕКЦИЈА 

Разред(и) седми 

р.бр.теме Назив теме 
Број часова за 

тему 

1.  16. септембар-Дан озонског омотача 2 

2.  Ноћ истраживача 4 

3.  4.октобар-Дан заштите животиња 3 

4.  Фестивал науке 6 

5.  Јавни акваријум и тропикаријум-студијска посета 4 

6.  22. март-Дан вода 2 

7.  7.април-Светски дан здравља 3 

8.  22. мај-Дан биодиверзитета 2 

9. Природњачки музеј-студијска посета 4 

10. Звездарска шума-посета заштићеном добру 6 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

                                                                                                    

 

 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  П Р Е Д В И Ђ Е Н И Х  А К Т И В Н О С Т И  С А  

У Ч Е Н И Ц И М А  Н А  Н И В О У  С Т Р У Ч Н О Г  И Л И  

О Д Е Љ Е Њ С К О Г  В Е Ћ А  
 

 

Назив стручног или одељењског 

већа  
Одељењско веће седмог разреда 

Разреди или Одељења 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 

р.бр.активности Садржај активности месец 

Предметни 

наставници, 

наставници 

разредне наставе 

5.  Рециклажа 
новембар, 

децембар 

предметни 

наставници 

6.  Сајам туризма-школски пројекат 
април, 

мај 

предметни 

наставници, 

наставници 

Угоститељско-

туристичке 

школе Београд 
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Историја за седми  разред основне школе  

 
Редн

и 

број 

ТЕМА Месец О У П С Укупн

о 

I

X 

X XI XI

I 

I I

I 

II

I 

IV V V

I 
      

1. 

Основи 

проучавања 

прошлости 

3              2 1   3 

2. 

Европа, 

свет и 

српски 

народ на 

почетку 

индустријск

ог доба (од 

средине 

XVIII до 

средине 

XIX века) 

4 5 1,5 5,

5 

 0,

5 

2  2      1 1

1 

6 2 2,

5 

21,5 

3. 

Европа, 

свет и 

српски 

народ у 

другој 

половини 

XIX века 

   

3 

  7,

5 

3,

5 

 4,

5 

2 2  0,

5 

   1 1

2 

8,

5 

1 2,

5 

24 

4. 

Европа, 

свет и 

српски 

народ на 

почетку XX 

века 

            5 6,5 8 1 1

1 

5,

5 

1 3 20,5 

 

Уводни и 

завршни 

часови 

(иницијално 

тестирање, 

закључивањ

е оцена...) 

1    1     1    3 3 

Укупно 8 8 9 9 6 4 9 7 8 4 3

6 

21 4 11 72 
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* O-обрада; У-утврђивање; П-провера знања; С- систематизација 

 

 

МОГУЋИ РАСПОРЕД НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА СЕДМИ 

РАЗРЕД 

 

 

Р. 

Б. 

Н. Т. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА 

1.  

  

Обнављање старог (иницијално тестирање) и 

упознавање ученика са новим градивом 

   С 

2.  

О
сн

о
в
и

  
 

п
р
о
у
ч
а 

в
ањ

а 

п
р
о
ш

л
о
ст

и
 Основне одлике периода 1780–1918.  

 

О    

3.  Историјски извори 1780–1918. 

 

О    

4.  Основи проучавања прошлости  У   

5.  

Е
в
р

о
п

а 
и

 с
в
ет

 о
д

 с
р
ед

и
н

е 
X

V
II

I 
 д

о
 к

р
ај

а 
X

IX
 в

ек
а 

 

 

Индустријска револуција О    

6.  Доба просветитељства О    

7.  Индустријска револуција и доба просветитељства  У   

8.  Енглеска и Америчка револуција О    

9.  Француска револуција О    

10.  Политичке револуције  У   

11.  Наполеоново доба О    

12.  Наполеоново доба   У   

13.  Европа и свет од средине XVIII века до средине XIX 

века  

  П  

14.  Револуције 1848/49. године О    

15.  Уједињење Немачке и уједињење Италије О    

16.  Револуције 1848/49. године и Уједињење Немачке и 

уједињење Италије 

 У   

17.  Успон САД и грађански рат  О    

18.  Источно питање и балкански народи  

 

О    

19.  Успон САД и грађански рат и Источно питање и 

балкански народи 

 У   

20.  Међународни односи у другој половини XIX века О    

21.  Међународни односи у другој половини XIX века  У   

22.  Промене у привреди, друштву и култури у другој 

половини XIX века 

О    

23.  Европа и свет у другој половини XIX века  У   

24.  Европа и свет у XIX веку    С 

25.  

С
р
п

ск
и

 

н
ар

о
д

 о
д

 

ср
ед

и
н

е 

X
V

II
I 

в
ек

а 

д
о
 к

р
ај

а 

X
IX

 в
ек

а 

Српски народ под страном влашћу у другој 

половини XVIII века  

О    

26.  Први српски устанак  О    

27.  Српски народ под страном влашћу у другој 

половини XVIII века и Први српски устанак  

 У   
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28.  Други српски устанак О    

29.  Прва владавина Милоша и Михаила Обреновића О    

30.  Србија 1804-1842.  У   

31.  Свe градиво до сада   П  

32.  

 

Уставобранитељи О    

33.  Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића О    

34.  Србија 1842–1868. године  У   

35.  Србија на путу ка независности  О    

36.  Србија од средине XVIII века до 1878. године  У   

37.  Србија од Берлинског конгреса (1878) до Мајског 

преврата (1903) 

О    

38.  Србија 1878–1903.  У   

39.  рбија у XIX веку    С 

40.  Закључивање оцена    С 

41.  Црна Гора у доба владичанства О    

42.  Кнежевина Црна Гора у другој половини XIX века О    

43.  Црна Гора у XIX веку  У   

44.  Положај Срба под османском влашћу у XIX веку О    

45.  Положај Срба под хабзбуршком влашћу у XIX веку 
О 

   

46.  Положај Срба ван Србије у XIX веку 
 

У   

47.  Српски народ у XIX веку   П  

48.  XIX век    С 

49.  

 

Међународни односи и кризе почетком XX века О    

50.  Наука и култура на почетку XX века О    

51.  Међународни односи и кризе и култура почетком 

XX века 

 У   

52.  Краљевина Србија од 1903–1912. године  О    

53.  Црна Гора почетком XX века 
О    

54.  

Е
в
р
о

п
а,

 с
в
ет

 и
 с

р
п

ск
и

 

н
ар

о
д

 н
а 

п
о
ч

ет
к
у
 X

X
 

в
ек

а 

Србија и Црна Гора крајем XIX и почетком XX века 
 У   

55.  Срби под аустроугарском и османском влашћу 

почетком XX века 
О    

56.  Балкански ратови 1912/13. године 
О    

57.  Србија и српске земље почетком XX века 
 У   

58.  Европа, свет и српске земље почетком XX века до 

Првог светског рата 
   С 

59.  Свет у Великом рату 
О    
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60.  Човек у рату 
О    

61.  Свет у Великом рату 
 У   

62.  Србија у Великом рату 1914–1916.  
О    

63.  Голгота Србије - прелезак преко Албаније 
О    

64.  Србија у Великом рату 1914–1916.  
 У   

65.  Србија у Великом рату 1916–1918.  
О    

66.  Моји преци у Великом рату-истраживање личне, 

породичне историје 
 У   

67.  Србија у Великом рату 1914–1918.  
 У   

68.  Европа, свет и Србија почетком XX века 
  П  

69.  Европа, свет и српски народ од средине XVIII века 

до краја Првог светског рата-мапа 
   С 

70.  

 

 Основи проучавања прошлости и Европа и свет од 

средине XVIII до краја XIX  века  (личности и 

догађаји) 

   С 

71.  Срби од  средине XVIII века до краја XIX века и 

Европа, свет и Срби почетком XX века (личности и 

догађаји) 

   С 

72.   Закључивање оцена 
   С 

 

 

Легенда:   О – обрада   У – утврђивање   П – провера    С – систематизација  

 

 

Напомена: Све евентуалне корекције плана наставе историје биће праћене и 

евидентиране кроз месечне планове и дневне припреме или на неки други одговарајући 

начин у складу са природом корекције. 
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Предметни исходи 

 

 

 

Стандарди 

О
п

ш
т
е
  
м

е
ђ

у
п

р
е
д

м
е
т
н

е
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

је
 

 

 

Назив теме / 

садржај 

К
љ

у
ч

н
и

  
п

о
јм

о
в

и
 

с
а

д
р

ж
а

ја
 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

(Дидактичко-

методичко упутство) 

 

Начин провере 

остварености 

исхода 

- именује периоде прошлости и историјске 
периоде и наводи граничне догађаје  
- повезује историјске изворе са установама 
у којима се чувају  

- именује нови век  и наводи граничне 
догађаје  
- користи основне историјске појмове 
(стари век, средњи век, повеља, житије) 
- пореди историјске периоде 
 - разврстава историјске изворе према 
њиховој основној подели и према 
историјском периоду 

 

ИС.1.1.1. именује и 
разликује основне временске 

одреднице 

ИС.1.1.2. именује историјске 

периоде и зна редослед 
историјских периода 

ИС.1.1.4. уме да одреди ком 

веку припадају важне године 
из прошлости 

ИС.1.1.5. уме да одреди ком 

историјском периоду 

припадају важне године из 
прошлости 

ИС.1.1.6. препознаје значење 

основних појмова из 
историје цивилизације 
 

 

 

 

 

- 
К

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

ја
 з

а
  

у
ч

е
њ

е 

- 
Р

а
д
 с

а
 п

о
д
а
ц

и
м

а
 и

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
ја

м
а
  
 -

К
о
м

у
н

и
к

а
ц

и
ја

 

               

1. тема 
Основи проучавања 

прошлости 
(2о+1у=3) 

Основне одлике, 

хронолошки и просторни 

оквири периода од 

Индустријске револуције 

до завршетка Првог 

светског рата.  
Историјски извори за 

изучавање периода од 

Индустријске револуције 

до завршетка Првог 

светског рата и њихова 

сазнајна вредност 

(материјални, писани, 

аудио и визуелни). 

И
ст

о
р
и

јс
ки

 и
зв

о
р
и

, 
и

ст
о

р
и

јс
к
и

 п
ер

и
о

д
и

, 
 

ар
х
и

в
, 
м

у
зе

ј,
 Н

о
ви

 в
ек

 

Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: уџбеника, 

илустрација, шема, 

графикона 

Посета локалном музеју и 
културно-историјским 

споменицима новог века, 

историјском архиву, 

евентуално виртуелна 

посета музеју, локалитету 

из новог века... 

Проналажење примера за 

период Новог векаод 

стране ученика 

Коришћење  БИГЗ-овог  е -

уџбеника: тестови, видео 
записи са питањима и др. 

Формативно, 

свакодневно  

оцењивање 

усмених 

одговора ученика 

Посматрањем 
наставника 

Самоевалуација 

и евалуација на 

крају месеца и 

током појединих 

часова 

Домаћи задатак  

 

 

 

 
 

 

 

http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
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- Користи основне историјске појмове 
- Сагледа значај и улогу истакнутих 
личности у датом историјском контексту 
-Повеже визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим 
историјским контекстом (хронолошки, 
политички, друштвени) 
-Сагледава значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском контексту 
-Поштује правила заједничког рада и 
препознаје своје место и улогу у групи 
-Уважава саговорника реагујући на оно 
што говори, а не на његову личност 
-Изражава своје ставове на аргументован 
начин 
- Доводи у везу узроке и последице 

историјских догађаја, појава и процеса на 
конкретним примерима 
- Приказује на историјској карти  динамику 
различитих историјских појава и промена у 
новом веку 
- Препознаје основне карактеристике 
различитих идеологија 
- Пореди положај и начин живота 

припадника различитих друштвених 
слојева и група у индустријско доба 
- Изводи закључак о повезаности 
националне историје са регионалном и 
европском, на основу датих примера 
- Уочава  пристрасност, пропаганду и 
стереотипе у садржајима историјских извора  
- Анализира и процењује ближе хронолошко 

порекло извора на основу садржаја 
- Упоређује, анализира и уочава разлике 
између свог и ставова других 
- Уочава утицај историјских догађаја, 
појава и процеса на прилике у савременом 
свету 
-Употреби податке из табеле у 
једноставном истраживању 
-Наведе специфичности друштвених  

појава, процеса, политичких идеја, ставова 
појединаца и група насталих у новом веку  
- Анализирајући дате примере уочава 
утицај научно-технолошког развоја на 
промене у друштвеним и привредним  
односима и природном окружењу 

 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних 

појмова из историје цивилизације 

ИС 1.1.7. именује најважније појаве из 

националне историје 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из 

опште историје 

ИС.1.1.9. зна на ком простору су се 

одиграле најважније појаве и догађаји 

из националне и опште историје 

ИС 1.1.10. уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава из 

прошлости 

ИС.1.2.1. препознаје на основу 

карактеристичних историјских извора 

(текстуалних, сликовних, 

материјалних) о којој историјској 

појави, догађају и личности је реч 

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и 

карактеристичне историјске 

информације дате у форми слике 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 

карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске 

карте у којој је наведена легенда  

ИС.2.2.1. уме да закључи о ком 

догађају, феномену и личности је реч 

на основу садржаја карактеристичних 

писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем 

историјском феномену је реч на основу 

карактеристичних сликовних 

историјских извора 

ИС 3.1.1. уме да примени знање из 

историјске хронологије 

ИС.3.1.5. разуме како су повезане 

појаве из прошлости и садашњости 
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2. тема 

Европа, свет и 

српски народ на 

почетку 

индустријског доба 

(од средине XVIII до 

средине XIX века) 
(11о+6у+2п+2,5с=21.5) 

Индустријска револуција 

(парна машина и њена примена; 

промене у друштву – јачање 

грађанске и појава радничке 

класе).  

Политичке револуције (узроци, 

последице и обележја, европске 

монархије уочи револуција, 

просветитељске идеје, примери 

америчке и француске 

револуције; појмови уставности 

и поделе власти, Декларација о 

правима човека и грађанина, 

укидање феудализма). 

Наполеоново доба 

(Наполеонова владавина, 

ратови, тековине, Бечки 

конгрес). 

Свакодневни живот и култура 

(промене у начину живота). 

Источно питање и балкански 

народи (политика великих сила, 

борба балканских народа за 

ослобођење). 

Живот Срба под османском и 

хабзбуршком влашћу.  

Српска револуција 1804–1835 

(основна обележја, ток Првог и 

Другог српског устанка, 

последице и значај). 

Развој модерне српске државе 

(аутономија Кнежевине Србије, 

успостава државе, оснивање 

образовних и културних 

установа). 

Црна Гора у доба владичанства 

(основна обележја државног и 

друштвеног уређења).  

Истакнуте личности: Џејмс Ват, 

Волтер, Катарина II, Марија 

Терезија, Робеспјер, Наполеон 

Бонапарта, вожд Карађорђе, 

кнез Милош, кнегиња Љубица, 

Доситеј Обрадовић, Вук 

Караџић, прота Матеја 

Ненадовић, Петар I и Петар II 

Петровић Његош, Сава 

Текелија, митрополит Стефан 
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Користити методе/технике и 
облике рада, које активирају 
ученике и у  којима су 
самосталнији у раду: анализа 
слика, историјске карте, 
историјских извора, 
различитих графичких 
организатора,  ППТ, видео 

материјали, пројектна настава; 
израда шема и др.  
Корелација са сродним 
предметима: српским језиком 
(Почетак буне на дахије, Бој 
на Мишару) географија 
(Европе и Србије), веронаука 
(покатоличавање, унијаћење, 

исламизација), ликовно 
(мотиви Наполеона, подизање 
устанака и др.), музичко 
(Ероика), грађанско (људска 
права, национално 
ослобођење) кроз 
интегративну наставу и 
тематско повезивање 

Стално коришћење историјске 
карте 
Комбиновање различитих 
врста дидактичког материјала: 
карикатура (Наполеон, 
Источно питање), илустрација 
(Прва индустријска рев.), 
ППТ, квиз на кахуу и др. 

Посета локалном музеју и 
културно-историјским 
споменицима, историјском 
архиву, евентуално виртуелна 
посета 
Упућивање ученика на 
коришћење уџбеника, додатне 
литературе, интернет 
страница, енциклопедија, ради 

израде паноа, кратких записа, 
кратких излагања 
Коришћење е-уџбеника, 
едмодо платформе и др. 
Постављање ученика у 
различите ситуације 
евалуације и самоевалуације  
Обележавање Првог и Другог 

српског устанка 

 

Формативно, 
свакодневно  

оцењивање 

усмених 

одговора ученика 

Посматрање 

наставника  

Процењивање 

рада у пару и у 

групи 

Самоевалуација 

и евалуација на 
крају месеца и 

током појединих 

часова 

Дебата 

Учествовање у 

неговању сећања 

Мини 

истраживачки 

задаци (пројктни 

задаци) 

Домаћи задатак  

Писана провера 
Есеј, прича 

 

http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.5.pdf
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-Доводи у везу узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса на конкретним 

примерима 

-Изводи закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и европском на основу 

датих примера  

-Препознаје основне карактеристике различитих 

идеологија 

-Анализира  процес настанка модерних нација и 

наводи њихове основне карактеристике 

-Користи основне историјске појмове 

- На карти показује места где су се десили 

одређени догађаји 

- Сагледа значај и улогу истакнутих личности у 

датом историјском контексту 

- Самостално или у групи реализује једноставне 

задатке 

- Доводи у везу узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса на конкретним 

примерима 

- Приказује на историјској карти  динамику 

различитих историјских појава и промена у 

новом веку 

- Препознаје основне карактеристике 

различитих идеологија 

- Пореди положај и начин живота припадника 

различитих друштвених слојева и група у 

индустријско доба 

- Доводи у везу узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса на конкретним 

примерима 

- Изводи закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и европском, на основу 

датих примера 

- Уочава  пристрасност, пропаганду и стереотипе 

у садржајима историјских извора  

- Анализира и процењује ближе хронолошко 

порекло извора на основу садржаја 

- Упоређује, анализира и уочава разлике између 

свог и ставова других 

- Уочава утицај историјских догађаја, појава и 

процеса на прилике у савременом свету 

-Употреби податке из табеле у једноставном 

истраживању 

-Наведе специфичности друштвених  појава, 

процеса, политичких идеја, ставова појединаца и 

група насталих у новом веку  

- Анализирајући дате примере уочава утицај 

научно-технолошког развоја на промене у 

друштвеним и привредним  односима и 

природном окружењу 

-Повезује визуелне и текстуалне информације са 

одговарајућим историјским контекстом 

(хронолошки, политички, друштвени, културни) 
 

ИС.1.1.4. уме да одреди ком веку 

припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних 

појмова из историје цивилизације 

ИС 1.1.7. именује најважније појаве из 

националне историје 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из 

опште историје 

ИС.1.1.9. зна на ком простору су се 

одиграле најважније појаве и догађаји 

из националне и опште историје 

ИС 1.1.10. уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава из 

прошлости 

ИС.1.2.1. препознаје на основу 

карактеристичних историјских извора 

(текстуалних, сликовних, 

материјалних) о којој историјској 

појави, догађају и личности је реч 

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и 

карактеристичне историјске 

информације дате у форми слике 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 

карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске 

карте у којој је наведена легенда  

ИС.2.2.1. уме да закључи о ком 

догађају, феномену и личности је реч 

на основу садржаја карактеристичних 

писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем 

историјском феномену је реч на основу 

карактеристичних сликовних 

историјских извора 

ИС 3.1.1. уме да примени знање из 

историјске хронологије 

ИС.3.1.5. разуме како су повезане 

појаве из прошлости и садашњости 
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3. тема 

Европа, свет и 

српски народ у 

другој половини 

XIX века 
(12о+8,5у+1п+2,5с=24) 

 

Рађање модерних држава, 

међународни односи и кризе 

(револуције 1848/49 – „пролеће 

народа”, политичке идеје, 

настанак модерне Италије и 

Немачке, успон САД и 

грађански рат, борба за 

колоније у Африци и Азији, 

Персија, Индија, Кина, опадање 

Османског царства). 

Промене у привреди, друштву и 

култури (Друга индустријска 

револуција, људска права и 

слободе – право гласа, укидање 

робовласништва, положај деце 

и жена; култура, наука, 

образовање, свакодневни 

живот). 

Кнежевина и Краљевина Србија 

и њено окружење (развој 

државних установа и 

политичког живота, унутрашња 

и спољна политика, 

међународно признање – 

Берлински конгрес; културна и 

просветна политика, 

свакодневни живот; положај 

Срба под хабзбуршком и 

османском влашћу).  

Истакнуте личности: Ђузепе 

Гарибалди, Ото фон Бизмарк, 

Наполеон III, краљица 

Викторија, Абрахам Линколн, 

Карл Маркс, браћа Лимијер, 

Алфред Нобел, кнез 

Александар Карађорђевић, кнез 

Михаило, краљ Милан, 

краљица Наталија и краљ 

Александар Обреновић, књаз 

Никола Петровић, Илија 

Гарашанин, Јован Ристић, 

Никола Пашић, Стојан 

Новаковић, патријарх Јосиф 

Рајачић, Катарина Ивановић, 

Светозар Милетић, Бењамин 

Калај, Алекса Шантић  
 

И
н

д
у

ст
р

и
јс

к
о
 д

о
б

а,
 с

о
ц

и
ја

л
и

за
м

, 
к
о
л
о
н

и
ја

л
и

за
м

, 
и

м
п

ер
и

ја
л
и

за
м

, 
р

ас
и
за

м
, 
у
ст

ав
н

о
ст

, 
п

ар
л
ам

ен
та

р
и

за
м

, 
н

ац
и

о
н
ал

и
за

м
,љ

у
д
ск

а 
п

р
ав

а,
 р

ас
и

за
м

, 

ан
ти

се
м

и
ти

за
м

 

  

Припремање наставника за 
часове, водећи рачуна о 
особеностима одељења 
Користити разноврсне 
технике/методе и облике рада   
Корелација са сродним 
предметима: географија 
(колоније, Балкан), ликовно 

(карикатуре, романтизам, 
импресионизам) и музичко 
васпитање, верска настава, 
грађанско васпитање, кроз 
интегративну наставу и 
тематско повезивање 
Коришћење уџбеничких 
текстова, историјских извора и 

њихова анализа  
Стално коришћење историјске 
карте  
Комбиновање различитих 
врста дидактичког материјала: 
карикатура (односи између 
великих сила), илустрација 
(Друга индустријска 

револуција), питања, филмова 
(Пролазак воза кроз станицу),  
ППТ, шеме  
Упућивање ученика на 
коришћење уџбеника, додатне 
литературе, интернета, 
енциклопедија, ради израде 
паноа, кратких записа, кратких 

излагања 
Коришћење  е-уџбеника, 
едмодо платформе и др. 
Постављање ученика у 
различите ситуације 
евалуације и самоевалуације  
Коришћење ресурса локалне 
историје 
Обележавање добијања  

Независности Србије на 
Берлинском конгресу 

Формативно, 
свакодневно  

оцењивање 

усмених 

одговора ученика  

Процењивање 

рада у пару и 

групи (нпр 

пројектна 

настава, 

активности...) 

Самоевалуација 
на крају месеца и 

током појединих 

часова 

Домаћи задаци  

Писана провера 

Вежба 15 

минута 

Индивидуални 

рад: мини 

истраживање 

(пројектни 

задаци), панои, 
предавања и др. 

Учествовање у 

неговању сећања 

Посматрање 

наставника 

Сумативно 

оцењивање 

http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.5.pdf
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- Доводи у везу узроке и последице 

историјских догађаја, појава и процеса на 
конкретним примерима: Балкански ратови, 
Први светски рат 
 - Користи основне историјске појмове  

-  Сагледа значај и улогу истакнутих 
личности у датом историјском контексту: 
Петар I и Александар Карађорђевић, 
Николај II Романов, Вилхелм II, Вудро 
Вилсон 
-  Наведе специфичности  друштвених 
појава, процеса, политичких идеја, ставова 
појединаца и група насталих у новом веку: 

интереси великих сила и савеза; Балкански 
ратови 
-  Уочава везу између развоја српске 
државности током новог века и савремене 
српске државе 
- Анализира и процени ближе хронолошко 
порекло извора на основу садржаја 
-  Уочава утицај историјских догађаја, 

појава и процеса на прилике у савременом 
друштву: односи између великих сила, 
позиција Србије 
- Пореди различите историјске изворе и 
класификује их на основу њихове сазнајне 
вредности 
- Препознаје смисао и сврху неговања 
сећања  на важне личности и догађаје  из 

историје државе и друштва: споменичко 
наслеђе Балканских ратова, 11. новембар 
- Приказује на историјској карти динамику  
различитих историјских појава  и промена у 
новом веку: Балкански ратови и Први 
светски рат, Србија, Краљевина СХС 
- Уочава утицај историјских догађаја, 
појава и процеса на прилике у савременом 
друштву 

- Повеже визуелне и текстуалне 
информације са одговарајућим 
историјским контекстом: прелазак Срба 
преко Албаније и др.  
- Уочава улогу књижевних и уметничких 
дела  на формирање  националног 
идентитета у прошлости: "Тамо далеко", 
Време смрти, Дан шести и др. 

- Раздваја битно од небитног у историјској 
нарацији 
- Презентује самостално, или у групи , 
резултате једноставног истраживања 
заснованог на коришћењу  одабраних 
историјских извора и литературе користећи 
ИКТ 
:  

 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних 

појмова из историје цивилизације 

ИС 1.1.7. именује најважније појаве из 

националне историје 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из 

опште историје 

ИС.1.1.9. зна на ком простору су се 

одиграле најважније појаве и догађаји 

из националне и опште историје  

ИС 1.1.10. уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава из 

прошлости 

ИС.1.2.1. препознаје на основу 

карактеристичних историјских извора 

(текстуалних, сликовних, 

материјалних) о којој историјској 

појави, догађају и личности је реч 

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и 

карактеристичне историјске 

информације дате у форми слике 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 

карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске 

карте у којој је наведена легенда   

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и 

историјски феномен са одговарајућом 

временском одредницом и историјским 

периодом  

ИС 2.1.2. препознаје да постоји 

повезаност националне, регионалне и 

светске историје 

ИС 2.1.4. препознаје да постоји 

повезаност појава из прошлости са 

појавама из садашњости 

ИС.3.1.1. уме да примени знање из 

историјске хронологије (уме прецизно 

да одреди којој деценији и веку, 

историјском периоду припада одређена 

година, личност и историјски феномен) 

ИС 3.1.6. уме да закључи зашто је 

дошло до одређених историјских 

догађаја и које су последице важних 

историјских дешавања 
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4. тема 

Европа, свет и 

српски народ на 

почетку XX века  
(110+5,5у+1п+3с=20,5) 

Међународни односи и кризе 

(формирање савеза, сукоби око 

колонија, Руско-јапански рат, 

Мароканска криза, Анексиона 

криза, Либијски рат, балкански 

ратови). 

Култура, наука и свакодневни 

живот (Светска изложба у 

Паризу, примена научних 

достигнућа, положај жена). 

Краљевина Србија и њено 

окружење (Мајски преврат, 

политички живот, унутрашња и 

спољна политика; појава 

југословенства, наука, култура, 

свакодневни живот, положај 

Срба под аустроугарском и 

османском влашћу, Црна Гора – 

доношење устава, проглашење 

краљевине; учешће Србије и 

Црне Горе у балканским 

ратовима).  

Велики рат (узроци и повод, 

савезништва и фронтови, 

Србија и Црна Гора у рату; 

преломнице, ток и последице 

рата; аспекти рата – 

технологија рата, пропаганда, 

губици и жртве, глад и 

епидемије; човек у рату – живот 

у позадини и на фронту; живот 

под окупацијом и у 

избеглиштву; Велики рат у 

сећању). 

Истакнуте личности: Алберт 

Ајнштајн, Пјер и Марија Кири, 

Сигмунд Фројд, Михајло 

Пупин, Никола Тесла, Хенри 

Форд, Вилхелм II, Николај II 

Романов, Вудро Вилсон, краљ 

Петар и престолонаследник 

Александар Карађорђевић, 

Јован Цвијић, Надежда 

Петровић, Арчибалд Рајс, 

Милунка Савић, Флора Сендс, 

Радомир Путник, Степа 

Степановић, Живојин Мишић, 

Петар Бојовић, Јанко Вукотић, 

Драгутин Димитријевић Апис. 
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 Припремање наставника за 
часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења 

Користити разноврсне 

технике/методе и облике 

рада   

Корелација са сродним 

предметима: географија 

(Европа, Србија), ликовно 

(слике Првог светског рата) 

и музичко васпитање 

(Марш на Дрину, Тамо 
далеко), верска настава, 

грађанско васпитање 

(људска права, право на 

слободу), српски језик 

(Плава гробница) кроз 

интегративну наставу и 

тематско повезивање 

Коришћење уџбеничких  

текстова, историјских 

извора  и њихова анализа  

Стално коришћење 

историјске карте  
Комбиновање различитих 

врста дидактичког 

материјала: карикатура, 

илустрација, филмова 

(Крунисање Петра I,Први 

светски рат),  ППТ, шеме  

Упућивање ученика на 

коришћење уџбеника, 

додатне литературе, 

интернета, енциклопедија, 

ради израде паноа, кратких 
записа, кратких излагања 

Коришћење  е-уџбеника, 

едмодо платформе и др. 

Постављање ученика у 

различите ситуације 

евалуације и 

самоевалуације  

Коришћење ресурса 

локалне историје 

Обележавање победе 

Србије у Првом светском 

рату 

Формативно, 
свакодневно  

оцењивање 

усмених 

одговора ученика  

Процењивање 

рада у пару и 

групи  

Самоевалуација 

на крају месеца и 

током појединих 

часова 
Домаћи задатак  

Писана провера 

Карта 

Индивидуални 

рад: панои, ППТ  

- мини 

истраживање 

(пројектни 

задаци):Моја 

породица у 

Првом светском 

рату; личности. 
догађаји 

Учествовање у 

неговању сећања 

Посматрање 

наставника 

Сумативно 

оцењивање 

 

http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.10.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.10.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.10.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
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 визуелне и текстуалне 

информације повеже са 
одговарајућим историјским 

периодом или цивилизацијом;  

 користећи дату информацију или 

ленту времена, смести историјску 

појаву, догађај и личност у 
одговарајући историјски период, 

догађај и век ; 

 лоцира на историјској карти 

најважније појмове Новог века 

 у излагању историјске нарације 

користи основне научне појмове; 
 

ИС.1.1.4. уме да одреди ком веку 

припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних 

појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из 

националне историје 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из 

опште историје 

ИС.1.1.9. зна на ком простору су се 

одиграле најважније појаве и догађаји 

из националне и опште историје  

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 

карактеристичне историјске 

информације дате у форми историјске 

карте у којој је наведена легенда   

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и 

историјски феномен са одговарајућом 

временском одредницом и историјским 

периодом  

ИС.3.1.1. уме да примени знање из 

историјске хронологије (уме прецизно 

да одреди којој деценији и веку, 

историјском периоду припада одређена 

година, личност и историјски феномен)  
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Систематизација 

Историјска карта, 

личности, догађаји... 

(3 с) 

С
в
и

 н
ав

ед
ен

и
 

Коришћење разноврсних 
техника сумирања градива: 

ленте времена, мапе ума, 

табеле 

Проверавање знања 

историјско-географских 

појмова, кроз испитивање 

на карти  

Коришћење  е-уџбеника и 

едмодо платформе, каху 

квиза 

Иницијално 
тестирање 

Карта - провера 

градива из  

целокупне 

историје 7. 

разреда-

извлачење 

цедуљица са 5 

појмова, које 

треба да 

покажу  за 45 
секунди 

 Прегледање 

свески   

Израда ленти 

времена 

Самоевалуација 

и евалуација  

 

 

 

 

Неки од препоручених начина прилагођавања програма образовања ученицима којима је потребна додатна образовна подршка: 

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

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

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

- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 

- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 

 

http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.7.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.7.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика 
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању: 34/2019-177  

Шта 

пратимо 

Критеријуми 

оцењивања 

Поступак   Инструменти 

оцењивања 

Време 

С
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о
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х
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а
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Оцену одличан (5) добија 

ученик који: 

− у потпуности показује 
способност трансформације 

знања и примене у новим 

ситуацијама; 

− лако лoгички пoвeзуje 

чињeницe и пojмoвe; 

− самостално изводи 

закључке који се заснивају 

на подацима; 

− решава проблеме на нивоу 

стваралачког мишљења и у 

потпуности критички 

рaсуђуje; 

 

- Формативно 

оцењивање: 

Свакодневно 

бележење активности 

ученика на часу у 

свеску евиденције 

наставника 

 

 

 

 

-Комисија ученика и 

наставница 

 

Број јављања: 

За јављање + 

За јављање више пута ++ 

За давање комплетног, 

потпуног одговора на тежа 

питања +5 

Ко не зна одговор - 

Свакодневно 

бележење 

током године 

 

Учесталост јављања и 

распоред јављања по 

месецима 

 

Пресек стања 

по тромесечју 

Оцену врло добар (4) добија 

ученик који: 

− у великој мери показује 

способност примене знања и 

лoгички пoвeзуje чињeницe и 

пojмoвe; 

− самостално изводи 
закључке који се заснивају 

на подацима; 

− решава поједине проблеме 

на нивоу стваралачког 

мишљења и у знатној мери 

критички рaсуђуje; 

 

- Усмено одговарање 

 

 

 

 

Свеобухватност одговора 

Хронолошка прецизност 

Сналажење на карти 

Хоризонтално и вертикално 

повезивање градива 

 

По потреби,  

бар једном у 

полугодишту 

 

-Редовност доношења 

домаћег 

-Ученици воде 

евиденцију 

 

 

 

За три недоношења домаћег -

1 у свеску, а након опомене и 

у дневник 

 

 

 

 

Свакодневно 

током године 

праћење/ 

пресек стања за 

тромесечје (16 

часова) 

 

Оцену добар (3) добија 

ученик који: 

− у довољној мери показује 

способност употребе 

информација у новим 

ситуацијама; 
− у знатној мери лoгички 

пoвeзуje чињeницe и 

пojмoвe; 

− већим делом самостално 

изводи закључке који се 

заснивају на подацима и 

делимично самостално 

решава поједине проблеме; 

− у довољној мери критички 

рaсуђуje; 

 

Прегледање свески 

Уредност 

Све забележено са часова  

На крају 

наставне 

године 
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Оцену довољан (2) добија 

ученик који: 

− знања која је остварио су 

на нивоу репродукције, уз 

минималну примену; 

− у мањој мери лoгички 

пoвeзуje чињeницe и пojмoвe 

и искључиво уз подршку 

наставника изводи закључке 
који се заснивају на 

подацима; 

− понекад је самосталан у 

решавању проблема и у 

недовољној мери критички 

рaсуђуje; 

 

 

 

 

- Писане провере 

Ученици дају 

самопроцену оцене 

 

 

 

Бодовање: 

 

40-54%-2 

55-69%-3 

70-84%-4 

85-100%-5 

Након сваке 

теме, 4 пута 

годишње, по 

две по 

полугодишту и 

две  15-минутне 

провере 

- Групни рад 

(посматрање 

наставника, излагање 

група, процена 

осталих ученика) 

 

Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени, 

сви имају задато забележено 

у свескама...) 

Степен знања свих чланова 

групе 

Квалитативно и 

квантитативно процењивање 

резултата рада група (пано, 

табела...) 

По потреби 

 

 

 

 

 

Недовољан (1) добија ученик 

који: 

− знања која је остварио нису 

ни на нивоу препознавања и 

не показује способност 

репродукције и примене; 

− не изводи закључке који се 

заснивају на подацима; 

− критички не рaсуђуje; 

 

- Рад у пару 

(посматрање 

наставника, излагање 

парова, процена 

осталих ученика) 

 

Прва три пара која ураде 

добијају +5 

Остали који успешно ураде + 

Ометају друге и не раде 

задато - 

 

По потреби 

-Сналажење на карти За показаних 5 појмова -5 за 

45 секунди  

За 4 -4 

      3-3 

      2-2 

      1-1 

На крају 

школске године 
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− показује изузетну 

самосталност уз изузетно 

висок степен активности и 

ангажовања (5) 

 

Вођење евиденције 
од стране 

наставника о:  
-Јављању на 
часовима 
(учесталост и 
активност по 
месецима) 
-Успешности у 
групном раду, раду 

у пару 
(ангажовање, 
продукти) 
-Учешћу на 
такмичењима  
-Посета културно-
историјским 
институцијама и 

догађајима, Данима 
сећања, 
обележавању 
важних датума 
-Несебичном 
пружању помоћи 
другим ученицима 
-Израда паноа, 

ППТ, различитих 
врста излагања 
--Пројектне 
активности 

-Све што је рађено на 
часу налази се у свескама 

и уредно је написано  
-Учесталост јављања и 
активност по месецима 
-Учествује и израђује 
самостално или у 
сарадњи са другима 
продукте рада  
-Број и квалитет  

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

-Спреман је да помогне 
другима 
-Иницијатива и квалитет 
продукта  
- Сећање на важне 
догађаје -иницира и 
учествује 

-Пресек стања 
по 

тромесечјима 

− показује велику 

самосталност и висок степен 

активности и ангажовања  
(4) 

 

− показује делимични степен 

активности и ангажовања 
(3) 
 − показује мањи степен 

активности и ангажовања (2) 

− не показује интересовање 

за учешће у активностима 

нити ангажовање (1) 
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Назив предмета: Географија 

Трајање школског 

програма: 
4 године – 2018-2022. 

Фонд часова: 72 

Циљ: 
 
 

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

демограф- ским, насеобинским, политичко-географским, економско-географским, 

интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности 

мултикултуралности и патриотизма. 
 
 
 

ОБЛАСТ/ ТЕМА 

Комуникативне 

функције 

ИСХОДИ 
По завршеној 

теми/области 
ученик ће бити 

у стању да у 
усменој и 

писаној 
комуникацији: 

 
САДРЖАЈИ 

 
РЕГИОНАЛНА 

ГЕОГРАФИЈА 

– дефинише границе 

континента и 

показује на карти 

океане и мора којима 

је проучавани 

континент окружен и 

лоцира највећа 

острва, полуострва, 

мореузе, земљоузе, 

пролазе, ртове; 
– проналази на карти 

државе проучаване 
регије и именује их; 

– приказује на немој 

карти: континенте, 

океане, мора, облике 

ра- зуђености обала, 

низије, планине, 

реке, језера, државе, 

градове; 

– класификује облике 

рељефа, водне 
објекте и живи свет 

карак- теристичан за 

наведену територију; 

– анализира утицај 

географске ширине, 

рељефа, односа 

копна и мора, 

морских струја, 

Регионална географија, принципи 

регионализације Хомогеност  и 

хетерогеност географског простора 

ЕВРОПА 

Јужна Европа – културно-цивилизацијске 

тековине, етничка хе- терогеност, туризам, 

политичка подела 

Државе Јужне Европе: државе бивше СФРЈ, 

Италија, Шпанија и Грчка – основне географске 

карактеристике 

Средња Европа – културно-цивилизацијске 
тековине, савремени демографски процеси, 

природни ресурси и економски развој, ур- 

банизација, политичка подела 
Немачка – основне географске карактеристике 
Западна Европа – културно-цивилизацијске 

тековине, савремени демографски процеси, 

природни ресурси и економски развој, ур- 

банизација, политичка подела 
Француска и Уједињено Краљевство – основне 
географске карак- теристике 

Северна Европа – природни ресурси и економски 

развој, народи, политичка подела 
Норвешка – основне географске карактеристике 
Источна Европа – културно-цивилизацијске 

тековине, етничка хетерогеност, природни ресурси 

и економски развој, политичка подела 

Руска Федерација – основне географске 

карактеристике Европска унија – пример 
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вегетације и човека 

на климу; 

– објашњава настанак 

пустиња на 

територији 

проучаваног кон- 

тинента; 

– проналази податке о 

бројном стању 
становништва по 

конти- нентима, 

регијама и 

одабраним државама 

и издваја просторне 

целине са највећом 

концентрацијом 

становништва у 

свету; 
– укаже на узроке и 

последице кретања 
броја становника, гу- 

стине насељености, 
природног 
прираштаја, 

миграција и специ- 
фичних структура 
становништва по 

континентима, 
регијама и у 
одабраним државама; 

– тумачи и израђује 

тематске карте 

становништва по 

континен- тима, 

регијама и 

одабраним државама; 

– описује узроке и 

последице 

урбанизације на 

различитим кон- 

тинентима, регијама 
и у одабраним 

државама; 

– доведе у везу 

природне ресурсе са 

степеном економске 

разви- јености 

појединих регија и 

одабраних држава; 

– уз помоћ географске 

интеграционих процеса 

АЗИЈА 

Географски положај, границе и 

величина Азије Природне одлике Азије 

Становништво 

Азије Насеља Азије 

Привреда Азије 
Политичка и регионална подела 
Југозападна Азија – природни ресурси и економски 

развој, кул- турно-цивилизацијске тековине, 

савремени демографски проце- си, урбанизација, 

политичка подела 
Јужна Азија – културно-цивилизацијске тековине, 
савремени де- мографски процеси, етничка 
хетерогеност, урбанизација, поли- тичка подела 

Југоисточна Азија – природни ресурси и 

економски развој, поли- тичка подела 

Источна Азија – културно-цивилизацијске 

тековине, савремени демографски процеси, 

етничка хетерогеност, природни ресурси и 

економски развој, урбанизација, политичка подела 

Централна Азија – природни ресурси, 

политичка подела, насеља и 

становништво 

АФРИКА 

Географски положај, границе и 

величина Африке Природне одлике 

Африке 

Становништво Африке 
Насеља Африке 

Привреда Африке 
Политичка и регионална подела 

Афрички Медитеран и Сахарска Африка 

Подсахарска Африка. 
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СЕВЕРНА АМЕРИКА 

карте објашњава 

специфичности 

поједи- них 

просторних целина и 

описује различите 

начине издвајања 

регија; 
– објасни формирање 

политичке карте 
света; 

– објашњава узроке и 

последице глобалних 

феномена као што су 

сиромаштво, 

унутрашње и 

спољашње 

миграције, демограф- 

ска експлозија и 

пренасељеност, 

болести и епидемије, 
политич- ка 

нестабилност; 
– доводе у везу 

квалитет живота 
становништва са 
природним, 

демографским, 
економским и 
политичко-

географским 
одликама простора; 

– препознаје негативне 

утицаје човека на 

животну средину на- 

стале услед 

специфичности 

развоја 

пољопривреде, 

рударства, 
енергетике, 

индустрије, 

саобраћаја и туризма 

на проучаваним 

континентима, 

регијама и у 

одабраним државама; 
– анализира примере 

позитивног утицаја 

човека на животну 
сре- дину у државама 
које улажу напоре на 
очувању природе и 

упо- ређује их са 
сличним примерима 
у нашој земљи; 

– изводи закључак о 

могућим решењима 

Географски положај, границе, величина и 

регионална подела Се- верне Америке 

Природне одлике Северне Америке 

Становништво Северне Америке Насеља 

Северне Америке Привреда Северне 

Америке Политичка подела 

ЈУЖНА АМЕРИКА 

Географски положај, границе и величина Јужне 

Америке Природне одлике Јужне Америке 

Становништво Јужне Америке Насеља 

Јужне Америке Привреда Јужне Америке 

Политичка подела 

АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА 

Географски положај, границе и величина 

Аустралије и Океаније Природне одлике 

Аустралије 

Колонијални период и становништво 

Аустралије Насеља Аустралије 
Привреда Аустралије 

Океанија – основна географска обележја 

Политичка и регионална подела 

ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 

Основне географске одлике Антарктика – откриће, 

назив, гео- графски положај, природне одлике, 

природни ресурси и научна истраживања 

Основне географске одлике Арктика – 

откриће, назив, географ- ски положај, 

природне одлике, природни ресурси и 

савремена научна истраживања 
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за коришћење чистих 

извора енергије у 

државама чија се 

привреда заснива 

највише на 

експлоатацији нафте 

и угља; 
– истражује утицај 

Европске уније на 
демографске, 

економске и 
политичке процесе у 
Европи и свету; 

описује улогу 
међународних 
организација у 

свету 

 

 

 

Задаци: 

Настава географије  за 7. разред: 
Ученици ће уз помоћ наставника, расположивих статистичких извора, карто- графских и 
средстава информационо комуникационих технологија обрађивати континенте и  
појединачне државе света (географски положај, границе, величину, основне природно-
географске и друштвено-еко- номске одлике). До краја школске године, сви ученици ће 
имати регионално-географске приказе одабраних држава. На овај начин ученици ће бити у 
могућности да сагледају синтезни карактер ре гионалне географије у односу на 
појединачне дисциплине опште (физичке и друштвене) географије које карактерише 
примена аналитичких научних метода. 
 
Ученици се упознају са предметом и задацима проучавања, као и поделом регионалне гео- 
графије, ослањајући се на њихова већ стечена географска знања из 6. разреда о појму 
географске регије. 
 
Ученици ће стећи знања о географским целинама Европе – Јужна, Средња, Западна, 
Северна и Источна Европа, као и њиховим гео- графским специфичностима и развојним 
карактеристикама  које их издвајају у односу на суседне географске регије, политичком 
поделом и одабраним државама. 
 
Ученици ће стећи знања о општегеографске одликама  Азије, Северне Америке, Јужне, 
Америке, Аустралије и Океаније и поларним областима: географски положај, границе и 
величи- на, природне одлике, становништво, насеља, привреда и политичка и регионална 
подела.  
 

 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

Планирамо по два стручна семинара годишње,као и један који се тиче  

методике,посећиваћемо  предавања у оквиру школе,као и у оквиру актива. 
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Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

контролне вежбе и тестови. 

Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 

- домаћи задаци углавном после обрађеног градива,  један до два пројеката у 

полугодишту, израда презентација држава, организације виртуелних шетњи по 

одрећеним локацијама које се тичу локалитета који се изучавају. 

Екскурзије, излети, посете (настава ван учионице): 

Посете манифестација, који се тичу градива, изложбе, сајмови, презентације 

одређених држава или континената које се изучавају у организацији различитих 

институција у земљи.  

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

Географија уџбеик за 7. разред основне школе – ''Нови Лого'' – аутори Снежана 

Вујадиновић и Дејан Шабић- 

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

Географска карта, атлас, рељефне карте, неме карте, рачунарски програми (google 

maps...) 

Корелација са другим предметима: 

биологија, историја, информатика, музичка култура, ликовна култура, енглески језик, 

немачки језик, математика. 

Начин остваривања програма: 

Програмски садржаји географије резултат су захтева времена, најновијих 

достигнућа у науци и примерени су развојним способностима ученика.  

Наставне теме су логички распоређене, а обрађују садржаје из из опште и 

регионалне географије и пружају ученицима основна знања за брже и лакше 

разумевање градива. 

Приликом израде планова рада (глобалног и оперативног) треба предвидети око 

60% часова за обраду новог градива и око 40% за друге типове часова, 

укључујући и излазак у природу..  

Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих 

наставних метода, као и употребу информационих технологија. Избор 

наставних метода зависи од циља и задатка наставног часа и опремљености 

кабинета. Избор облика рада је препуштен наставнику. Наставници треба да 

препознају различите нивое знања ученика; да настоје да побољшају квалитет и 

проверавају резултате учења.  

Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од стране 

Министарства просвете и спорта и да се усавршава пратећи акредитоване семинаре 

и најновију стручну литературу.  

Начин праћења остваривања програма и начин праћења напредовања 

ученика: 
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- начин праћеања св врши се помоћу одговарајуће педагошке документације 

- на сваком часу прати се активност и учествовање ученика у раду 
редовно доношење прибора и домаћих задатака и атласа. 

Начин вредновања : 

 

  -вредновање постигнућа ученика врши се формативно и сумативно кроз усмене 

провере знања и вештина, контролне вебе и тестове. 

  - утврђивање степена усвојености знања врши се на крају сваке наставне 

теме,помоћу тестова,говорних и контролних вежби 

  -наставник редовно води евиденцију о постигнућима 

 

 

Уџбеници,приручници,литература,наставна средства 

Географија уџбеик за 7. разред основне школе – ''Нови Лого'' – аутори Снежана 

Вујадиновић и Дејан Шабић- 
 

РЕДНИ БР. 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ НАСТАВНAТЕМA/ОБЛАСТ 

 

број 

часова 

по теми 

 
Број часова за: 
 
 

обраду 

остале 

типове 

часова 

1. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 2 1 1 

2. ЕВРОПА 23 16 7 

3. АЗИЈА 15 10 5 

4. АФРИКА 9 6 3 

5. СЕВЕРНА АМЕРИКА 9 6 3  

6. ЈУЖНА АМЕРИКА 7 5 2 

7. АУСТРАЛИЈА и ОКЕАНИЈА 4 3 1 

8. Поларне области 3 2 1 

72 49 23 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О Д А Т Н Е  Н А С Т А В Е  
 

Предмет Географија 

Разред 7. 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова за 

тему 

7.  
 

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 
1 

8.  ЕВРОПА 8 

9.  АЗИЈА 6 

10.  АФРИКА 5 

11.  СЕВЕРНА АМЕРИКА 6 

12.  ЈУЖНА АМЕРИКА 6 

13.  АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА 3 

14.  ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 1 

   

   

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

                                                                                                    

 

      Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н А С Т А В Е  
 

Предмет Географија 

Разред 7. 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова за 

тему 

13.  
 

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 
1 

14.  ЕВРОПА 8 

15.  АЗИЈА 6 

16.  АФРИКА 5 

17.  СЕВЕРНА АМЕРИКА 6 

18.  ЈУЖНА АМЕРИКА 6 

19.  АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА 3 

20.  ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 1 

   

   

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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Назив предмета: Хемија 7.разред 

Трајање школског 

програма: 
4 године – 2020.-2024. 

Фонд часова: 72 часа- 2 часа недељно 

Циљ: 

Циљ учења Хемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова и вештине 

за правилно руковање лабораторијским посуђем, прибором и супстанцама, да се 

оспособи за примену стеченог знања и вештина за решавање проблема у свакодневном 

животу и наставку образовања, да развије способности апстрактног и критичког 

мишљења, способности за сарадњу и тимски рад, и одговоран однос према себи, 

другима и животној средини 

 

Задаци: 

Задаци наставе хемије:– да омогућити ученицима да разумеју предмет изучавања хемије 

и научни метод којим се у хемији долази до сазнања; 

 – да омогућити ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, као и њен 

значај за развој различитих технологија и друштва уопште; 

 – да оспособити ученике да се користе хемијским језиком: да знају хемијску 

терминологију    и да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских 

симбола, формула и једначина;  

 – да створити наставне ситуације у којима ће ученици до сазнања о својствима 

супстанци и њиховим променама долазити на основу демонстрационих огледа или 

огледа које самостално изводе и при том развијати аналитичко мишљење и критички 

став у мишљењу; 

– да омогућити ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект    

хемијских промена и практично га примењују. 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

-Дигитална учионица; видео материјали доступни на сајту школе;  

-У циљу унапређења наставе планирани су интердисциплинарни часови у којима ће  

учествовати следеће наставне области: Хемија, Биологија,Физика, Географија и Историја, а 

могу се прикључити Енглески и Немачки језик, и Техничко и информатичко образовање. 

-Планирани су  огледни часови,у оквиру плана  рада стручног већа. 

 -Планирана су по два семинара годишње,  уз могућност коришћења online семинара. 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 
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-објективни тестови са допуњавањем кратких одговора; 

- задаци са означавањем, задаци вишеструког избора; 

- спаривање појмова за основни ниво постигнућа ученика;  

-дискусије на часу; проблемски задаци;  

-проблемски задаци са применом знања и лабораторијске вежбе за напредни ниво 

постигнућа. 

Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 

-посматрање и праћење значајa хемије у свакодневном животу, као и њен значај за развој 

различитих технологија и друштва уопште, у дужем временском интервалу; 

-прикупљање података и материјала за израду реферата; израда паноа и ПП презентација; 

Екскурзије, излети, посете (настава ван учионице): 

-За ученике који похађају часове додатне наставе планирана је посета Хемијском 

факултету, обилазак хемијских лабораторија и посета Хемијском музеју.  

-Посета «Фестивалу науке» и обилазак поставки које су у вези са  хемијом у оквиру «Ноћи 

музеја».  

-Посетита ЈКП Београдски водовод и канализација. 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

-Уџбенички комплет издавачке куће „Едука“; Дигитални уџбеник; Приручник за 

наставнике; 

-Додатна литература:Уџбенички комплети издавачких кућа „БИГЗ“, „Нови Логос“, 

„Вулкан“; Дигитални уџбеници; Приручници за наставнике 

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

-Дигитална учионица;  

- Лабораторијско посуђе, прибор и супстанце за извођење огледа; 
- Ученици ће израђивати следећа наставна средства: 1. Хемијски симболи и формуле- картице  
2. Модел структуре атома од жице и пластелина 3. Модели атома и молекула од глине или 

пластелина 4. Атомске,молекулске и јонске кристалне решетке. 

Корелација са другим предметима: 

 -Математика, Физичка, Биологија, Историја,Географија, Техника и технологија.  

Начин остваривања програма: 

-Програм наставе и учења Хемије првенствено је оријентисан на процес учења и 

остваривање исхода. Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу 

знања која су стекли учећи хемију.   

- Програм наставе и учења хемије је тематски конципиран. За сваку област/тему 

предложени су садржаји, а ради лакшег планирања наставе предлажени су оријентациони 
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број часова за обраду новог градива, утврђивање градива и лабораторијске вежбе. 

Начин праћења остваривања програма и начин праћења напредовања 

ученика: 

-Достизање исхода зависи од организације наставе и прилагођавања наставе 

ученицима, кроз групни облик рада или рад у пару и кроз индивидуализовану наставу, 

ретко фронтални облик рада; 

-Праћење напредовања ученика требало би да обухвати све нивое презентовања хемијских 

садржаја: макроскопски, честични и симболички ниво. 

-Наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и 

учења, као и себе и сопствени рад. 

Начин вредновања : 

 

-Начин вредновања остварује се кроз комбиновање различитих начина оцењивања. 

 -Оцењивање (сумативно проверавање) је саставни део процеса наставе и учења којим се 

обезбеђује стално праћење остваривања циља, исхода и стандарда постигнућа. 

-Поред усменог испитивања, најчешће се користе тестови знања (тестови са допуњавањем 

кратких одговора, задаци са означавањем, задаци вишеструког избора, спаривање појмова);  

-Дискусије на часу, практичан рад ученика, лабораторијске вежбе, проблемски задаци. 

 

 

Уџбеници,приручници,литература,наставна средства 

 Хемија-Уџбеник за седми разред основне школе, аутори Даница Павловић и Данијела 

Малинар; Хемија- Лабораториске вежбе  са збирком задатака за седми разред основне школе, 

аутори Даница Павловић и Данијела Малинар. 

Могуће је коришћење и следеће додатне литературе- уџбеника, збирке задатака и приру-чника 

за наставнике: 

1. Издавачка кућа «Кlett“, аутори Ивана Вуковић и Аника Влајић. 

2. Издавачка кућа « Нови Логос», аутори Татјана Недељковић и Драгана Анђелковић. 

3. Издавачка кућа  «БИГЗ», аутори Миомир Ранђеловић и Мирјана Марковић. 

4. Издавачка кућа  «Вулкан», аутор Маја Шумар Ристовић 

 

 

РЕДНИ 

БР. 

НАСТА

ВНЕ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНA ТЕМA/ОБЛАСТ исходи 

 

број 

часова 

по теми 

 
Број часова за: 

 
 

обрад

у 

остале 

типове 

часова 

 
1 

ХЕМИЈА КАО 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 

– идентификује и 3 2 1 
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 НАУКА И 
ХЕМИЈА У СВЕТУ 

ОКО НАС 
 

објашњава појмове који 

повезују хемију са 

другим наукама и 

различитим 

професијама,и 

принципима одрживог 

развоја; 

2 

 

ХЕМИЈСКА 

ЛАБОРАТОРИЈА 

– правилно рукује 
лабораторијским 

посуђем, прибором и 
супстанцама, и показује 
одговоран однос према 

здрављу и животној 
средини; 

– експериментално 

појединачно и у групи 

испита, опише и обја- 

сни физичка и хемијска 

својства супстанци, и 

физичке и хемијске 

промене супстанци; 

– повезује физичка и 
хемијска својства 

супстанци са применом 
у свакодневно животу и 

различитим 

професијама; 

– налази потребне 

информације у 

различитим изворима 

користећи основну 

хемијску терминологију 

и симболику; 

– објашњава основну 

разлику између 

хемијских елемената и 

једињења, и препознаје 

примере хемијских 

елемената и једињења у 

свакодневном животу; 

– објашњава по чему се 

разликују чисте 
супстанце од смеша и 

8 4 4 
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илуструје то 

примерима; 

– разликује хомогене и 

хетерогене смеше, 

наводи примере из 

свакодневног живота и 

раздваја састојке смеша; 

3 

 

АТОМИ И ХЕМИЈСКИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

– представља структуру 

атома, молекула и јона 

помоћу модела, 

хемијских симбола и 

формула; 

– повезује распоред 

електрона у атому 

елемента с положајем 

елемента у Периодном 

систему елемената и 

својствима елемента; 

– разликује хемијске 

елементе и једињења на 

основу хемијских 

симбола и формула; 

9 
 

6 3 

4 

 

МОЛЕКУЛИ 

ЕЛЕМЕНАТА И 

ЈЕДИЊЕЊА, 

ЈОНИ И 

ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

– разликује типове 

хемијских веза, 

препознаје тип хемијске 

везе у супстанцама и 

повезује са својствима 

тих супстанци; 

9 5 4 

5 

 

ХОМОГЕНЕ И 

ХЕТЕРОГЕНЕ СМЕШЕ 

– објасни процес 

растварања супстанце и 

квантитативно значе- 

ње растворљивости 

супстанце; 

– изводи израчунавања у 

вези с масеним 

процентним саставом 

раствора; 

 

10 5 5 

6 
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 

ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ 

– напише једначине 

хемијских реакција и 

 

8 
 

3 
 

5 
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 објасни њихово ква- 

литативно и 

квантитативно значење; 

7 
ИЗРАЧУНАВАЊА 

У ХЕМИЈИ 

– квантитативно тумачи 

хемијске симболе и 

формуле користећи 

појмове релативна 

атомска и молекулска 

маса, количина суп- 

станце и моларна маса; 

 
11 

 
5 

 
6 

8 

ВОДОНИК И 

КИСЕОНИК И ЊИХОВА 
ЈЕДИЊЕЊА. 

СОЛИ 

– опише и објасни 
физичка и хемијска 

својства водоника и ки- 
сеоника; 

– разликује оксиде, 

киселине, хидроксиде и 

соли на основу хе- 

мијске формуле и 

назива, и опише 

основна својства ових 

класа једињења; 

– индикаторима испита и 

на рН скали процени 

киселост раствора; 

– тумачи ознаке са 

амбалаже 

супстанци/комерцијални

х производа 

 
14 

 
8 

 
6 

укупно: 72 38 34 

 

ПЛАН ЗА КОРЕЛАЦИЈУ МЕЂУ ПРЕДМЕТИМА,тематски 

дани,интердисциплинарни приступ 

 

Предмети тема Начин остваривања 

корелације 

Евалуација 

Биологија 

Физика 

Хемија у свету око нас Упознавање како да 

заједно са биологијом и 

физиком проучавамо 

природу и њене 

промене 

 

пано/ппт 

презентација 

Географија Хемијски састав воде, Повезивања знања из пано/ппт 
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ваздуха и земљишта географије са врстама 

супстанци 

презентација 

Физика 

Биологија 

Лабораторијско посуђе и 

прибор 

Представљање 

лабораторијског посуђа 

и прибора који су 

коришћени у петом и 

шестом разреду 

пано/ппт 

презентација 

Физика Физичка и хемијска 

својства супстанци 

Графичко 

представљање 

физичких својстава 

супстанци 

пано/ппт 

презентација 

Физика Мерење масе, запремине и 

температуре 

Табеларно и графичко 

представљање 

измерене масе, 

запремине и 

температуре 

пано/ппт 

презентација 

Математика Израчунавање масеног 

процентног састава 
раствора 

Рачунски задаци пано/ппт 

презентација 

Математика Коришћење пропорције 

при стехиометријском 
израчунавању 

Рачунски задаци пано/ппт 

презентација 

 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О Д А Т Н Е  Н А С Т А В Е  
 

 

Предмет Хемија 

Разред 7. 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова за 

тему 

1. 

 
 
ХЕМИЈА КАО  
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА  
НАУКА И ХЕМИЈА У  
СВЕТУ ОКО НАС 

           - 

2. 
 

ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА 
1 

3. 
 

АТОМИ И ХЕМИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ 
2 

4. 
 

МОЛЕКУЛИ ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И 
3 
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ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

5. ХОМОГЕНЕ И ХЕТЕРОГЕНЕ СМЕШЕ 2 

6. 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И  

ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ 
 

3 

7. ИЗРАЧУНАВАЊА У ХЕМИЈИ 3 

8. ВОДОНИК И КИСЕОНИК И ЊИХОВА 
ЈЕДИЊЕЊА. СОЛИ 

4 

Укупан број часова на годишњем нивоу           18 

                                                                                                    

                      

                             Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н А С Т А В Е  
 

 

Предмет Хемија 

Разред 7. 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова за 

тему 

1. 

 
 
ХЕМИЈА КАО  
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА  
НАУКА И ХЕМИЈА У  
СВЕТУ ОКО НАС 

            - 

2. 
 

ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА 
- 

3. 
 

АТОМИ И ХЕМИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ 
2 

4. 

 

МОЛЕКУЛИ ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И 

ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

3 

5. ХОМОГЕНЕ И ХЕТЕРОГЕНЕ СМЕШЕ 1 

6. 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И  

ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ 

 

4 

7. ИЗРАЧУНАВАЊА У ХЕМИЈИ 4 

8. ВОДОНИК И КИСЕОНИК И ЊИХОВА 
ЈЕДИЊЕЊА. СОЛИ 

4 
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Укупан број часова на годишњем нивоу            18 

                                                                                               

 

Назив предмета: Цртање,сликање,вајање 7.разред 

Трајање школског 

програма: 
4 године – 2018-2022. 

Фонд часова:  36 часова годишње 

Циљ: 

Циљ наставе предмет Цртање,сликање,вајање је да се ученик развијајући стваралачко и 

креативно мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад оспособљава за 

комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком 

наслеђу и културној баштини свог и других народа. 

Задаци: 
 -Развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената 
 -Стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе      различите 
технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства 
 -Развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као 

основе за увођење у взуелно мишљење 
 -Развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави а примењују у 
животу 
 -Развијање моторичких способности ученика 
 -Постицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја и изложби , као 
и за чување  културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде 
 - Стварање услова да се упознавањем ликовне уметности боље разумеју природне законитости и 

друштвене појаве 
 -Омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим у 
делима различитих подручја уметности 
 -Развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне,модерне и свремене 

уметности 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

Континуирано увођење нових разноврсних ликовних проблема у оквиру наставних тема. 
У оквиру могућности ученика рад у различитим а пре свега комбиновани техникама и 

материјалима. 
 

Садржаји из програма прилагођавају се структури одељења као и индивидуалним могућностима 
и интересовањима ученика. 
Мотивациони садржаји који подстичу интересовање,имагинацију и позитивну емотивну 

реакцију ученика. 
 

Понуда већег броја тема за рад од којих ученик треба да одабере ону која по његовом мишљењу  

одговара постављеном проблему.    
У оквиру наставних тема увођење већег броја задатака који разматрају ликовне проблеме везане 

за савремени дизајн 
 

Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 
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Будући да је предмет базиран на визуелним појавама и сензацијама од суштинског је 

значаја научити ученике да посматрају и на визуелни начи прихватају и разумеју свет  

и природу око себе.У том смислу настава се и реализује тако да се ученици навикавају 

да и ван часова посматрају и анализирају оно што виде на ликовно апстактни начин.За 

већину ликовних радова постоје и конкретна упутства која наставник  даје ученицима  

како да се  припремају за наставу а имају циљ да унапреде визуелну перцепцију. 

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

Ликовни прибор примарно је средство у раду предмета.Пошто је за рад у рзличитим 

техникама и материјалима потребан разноврстан прибор постоје проблеми за набавку 

истог који се тичу материјалног статуса ученика.У вези са тим води се рачуна да се 

бирају производи који су доступни већини ученика као и да се постојећи прибор мже 

употребити на различите начине,импровизовати и максимално искористити. 

Корелација са другим предметима: 

Предмет Цртање,сликање,вајање у корелацији је са предметом Ликовна култура па 

самим тим и са свим наставним областима. 

У обради ликовних тема инсистира се на повезивању са садржајима других предмета и 

од ученика се очекује да их и сами проналазе.Такође, колико је то могуће,води се рачуна 

и да се корелација и временски усклади.  

Начин остваривања програма: 

Програм се остварује на редовним и додатним часовима .Часови се планирају на 

годишњем и месечном нивоу.Реализују се у специјализованом кабинету за ликовну 

културу или евентуално у неком другом простору у зависности од потреба часа.У 

остваривању програма кључни су следећи елементи: 

РАЗВОЈ УЧЕНИКА-настава је индивидуализована и усмерена на целокупан развој 

ученика а пре свега на развијање опажања и памћења,креативности,стваралачког 

мишљења,свести о општем и личном добру,еманципацији,толеранцији,разумевању 

естетичких критеријума,развоју моторике и индивидуалних способности. 

КРЕАТИВНОСТ-која се не везује само за уметност и даровите ученике.Настава 

предмета има огроман потенцијал за развој креативности сваког ученика. 

Предвиђено је да ученици постепено стичу свест о томе на који су начин долазили 

до идеја за рад,шта их је мотивисало и како да та искуства примене у другим 

ситуацијама. 

ОПАЖАЊЕ-Темељи се на знању и осећајима ученика.Наглашава се ликовно 

естетска перцепција.Задаци наставних јединица развијају способност посматрања и 

уочавања ликовних елемената.Пуно ликовних примера треба да осигурају подстицај 

да ученици изразе оно што су истраживали. 

ЛИКОВНЕ ТЕХНИКЕ И МАТЕРИЈАЛИ-обрађују се кроз кратка упутства и савете 

током рада у оној мери која је потребна јер се учење заснива на самосталном 

истраживању изражајних могућности техника ,прибора и материјала. 

ТЕОРИЈА ОБЛИКОВАЊА-у програму је предвиђено тумачење простора и 

тумачење композиције,Појмови из теорије обликовања објашњавају се на 

примерима уметничких дела и на примерима из природе и урбаног окружења. 

Појмови се уче и примењују постепено а ученици се упознају са могућом применом 

стечених знања у свскодневном животу,наставку школовања и будућим занимањима. 

. 
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Начин праћења остваривања програма и начин праћења напредовања 

ученика: 

Праћење остваривања програма обавља се кроз полугодишње и годишње извештаје 

као и путем састанака стручног већа.Напредовање ученика приказано је као описна 

оцена,евиденција активности и путем презентације ликовних радова ученика-

изложбе.Естетска анализа као начин процене квалитет рада и напредовања ученика 

је један од најбољих метода јер подазумева интерактивни процес вредновања и 

комуникацију међу ученицима и са наставником. 

Начин вредновања : 

 

Када обавештава ученике о њиховом напретку наставник формулише исказе на 

подстцајан начин .Вредновање реализованих ликовних радова је уједно прилика за 

даље напредовање ученика у погледу естеског ,критичког и ликовнотехничког 

развоја јер се коментари односе на ове елементе и ученици их усвајају.  

 

Уџбеници,приручници,литература,наставна средства 

Одабрани уџбеници:У настави се користе уџбеници издавача БИГЗ, 

                      

 

 

НАЗИВ ЦРТАЊЕ ; СЛИКАЊЕ ; ВАЈАЊЕ 

Разред(и) 5.6.7 

р.бр.теме Назив теме 
Број часова за 

тему 

1.  Цртање 12 

2.  Сликање 12 

РЕДНИ БР. 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 7.разред НАСТАВНA ТЕМA/ОБЛАСТ 

 

 

 

 

стандарди 

 

број 

часова 

по теми 

 
Број часова за: 
 

 

обраду 

остале 

типове 

часова 

    
      
1, 

 
   ЦРТАЊЕ 

 
12 6  6 

          2.    СЛИКАЊЕ  12 6 6 

          3.    ВАЈАЊЕ    12 

 

  6 

 

  6 

 

      

укупно: 36 18 18 
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3.  Вајање 12 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

                                                                                                    

 

       

Назив предмета: Немачки језик 

Трајање школског 

програма: 
4 године – 2020-2024. 

Фонд часова: 72 

Циљ: 

Циљ учења страног језика јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком 

систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи 

за основну писану и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према 

другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном 

наслеђу 

 

ИСХОДИ: 

– разуме једноставније текстове који се односе на поздрављање, представљање и 

тражење/давање информација личне природе; 
– поздрави и отпоздрави, представи себе и другог користећи јед- ноставнија језичка средства; 

– размени једноставније информације личне природе; 
– у неколико везаних исказа саопшти информације о себи и дру- гима; 
– разуме једноставније текстове који се односе на опис особа, биљака, животиња, предмета, 

места, појaва, радњи, стања и зби- вања; 
– опише и упореди жива бића, предмете, места, појаве, радње, стања и збивања користећи 
једноставнија језичка средства; 

– разуме једноставније предлоге, савете и позиве на заједничке активности и одговори на њих уз 

одговарајуће образложење; 
– упути предлоге, савете и позиве на заједничке активности ко- ристећи ситуационо прикладне 

комуникационе моделе; 
– затражи и пружи додатне информације у вези са предлозима, саветима и позивима на 

заједничке активности; 
– разуме уобичајене молбе и захтеве и реагује на њих; 
– упути уобичајене молбе и захтеве; 

– честита, захвали и извини се користећи мање сложена језичка средства; 
– разуме и следи једноставнија упутства у вези с уобичајеним ситуацијама из свакодневног 

живота; 
– пружи једноставнија упутства у вези са уобичајеним ситуаци- јама из свакодневног живота; 
– разуме једноставније текстове у којима се описују радње и си- туације у садашњости; 
– разуме једноставније текстове у којима се описују способно- сти и умећа; 
– размени појединачне информације и/или неколико информа- ција у низу које се односе на 

радње у садашњости; 
– опише радње, способности и умећа користећи неколико веза- них исказа; 
– разуме једноставније текстове у којима се описују искуства, догађаји и способности у 

прошлости; 
– размени појединачне информације и/или неколико информа- ција у низу о искуствима, 

догађајима и способностима у про- шлости; 
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– опише у неколико краћих, везаних исказа искуства, догађај из прошлости; 
– опише неки историјски догађај, историјску личност и сл ; 

– разуме једноставније исказе који се односе на одлуке, обећа- ња, планове, намере и 

предвиђања и реагује на њих; 
– размени једноставније исказе у вези са обећањима, одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима; 
– саопшти шта он/она или неко други планира, намерава, пред- виђа; 
– разуме уобичајене изразе у вези са жељама, интересовањима, потребама, осећањима и реагује 

на њих; 
– изрази жеље, интересовања, потребе, осете и осећања једно- ставнијим језичким средствима; 
– разуме једноставнија питања која се односе на оријентацију/ положај предмета, бића и места у 
простору и правац кретања и одговори на њих; 

– затражи и разуме обавештења о оријентацији/положају пред- мета, бића и места у простору и 
правцу кретања; 

– опише правац кретања и просторне односе једноставнијим, везаним исказима; 
– разуме једноставније исказе који се односе на дозволе, забра- не, упозорења, правила 

понашања и обавезе и реагује на њих; 
– размени једноставније информације које се односе на дозво- ле, забране, упозорења, правила 

понашања и обавезе код куће, у школи и на јавном месту; 
– разуме једноставније исказе који се односе на поседовање и припадање; 
– формулише питања и једноставније исказе који се односе на поседовање и припадање; 
– разуме једноставније исказе који се односе на изражавање до- падања и недопадања и реагује 

на њих; 
– изрази допадање и недопадање уз једноставније образложење; 

– разуме једноставније исказе којима се тражи мишљење и ре- агује на њих; 
изражава мишљење, слагање/неслагање и даје кратко образло- жење; 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

Огледни часови се одржававју два пута годишње уз употребу цд плејера, 

занимљивих тема које се реализују уз креативност ученика, друштвених игара и 

глуме. 

По договору са ученицима једном месечно одржавам предавања која су актуелна уз 

учешће и разговор свих учесника међусобно. 

 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

Писмени задаци одржавају се два пута годишње који обихватају најважније обрађене 

теме по књизи. Контролни задаци имају сврху кратке провере знања ученика. 

Контролни задаци могу по договору са ученицима бити у форми провере речи, 

граматике или кратког описивања. Вежбе се одрађују по завршетку обраде лекције, 

кроз радну свеску који се реализују кроз индивидуалан или групни рад. 
 

Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 

Ученик треба да: 
- упозна и када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи; 
- даље упознаје правила графије и ортографије; 
- разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим 

темама (огласи, плакати  са већим бројем учесталих израза и 

интернационализама око 100 речи); 
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- издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком 

особом или догађајем (ко, шта, где, када...); 
наслути садржај неког информативног текста ако је праћен визуелним додатком 

Екскурзије, излети, посете (настава ван учионице): 

 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

Ученици користе уџбенике за немачки језик, радне свеске, речник, часописе ( „Deutsch für 
Jugendliche“ 

, „Bravo“, „Elli“) и стрипове 

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

Ели“ постери, цд плејер, друштвене игре, картице, инсерти филмова и цртаћа,линкови 

Корелација са другим предметима: 

Српски језик, грађанско васпитање,енглески језик,ЧОС,информатика 
Предмети тема Начин остваривања 

корелације 

Евалуација 

Српски језик Придеви 

 

Описивање особе уз 

одређене придеве 

Анализа на 

стручном активу 

Енглески језик Компарација придева Директном методом 

ће се обрадити 

лекција на оба часа 

Анализа на 

стручном активу 

Грађанско 

васпитање 

Школа за ученике са 

посебним потребама      

(школа за слепе) 

Говориће се о тим 

школама,инклузији 

На дан особа са 

инвалидитетом 

осврнути се на 

лекцију 

 

Чос 

 

 

Занимања Организовати 

заједнички час на 

коме ће се говорити 

о занимањима 

Анализа у сарадњи 

са Тимом за 

професионалну 

оријентацију 

 

Информатика 

 

 

 

 

Интернет и појмови 

везани са коришћење 

рачунара 

Организовати 

заједнички час и 

при давању 

упутства (при 

коришћењу 

рачунара) 

користити 

терминологију на 

српском и 

немачком језику 

На наредним 

часовима 

примењивати 

директну методу 

када се користи 

интернет 

 

 

 

Начин остваривања програма: 

 
- У остваривању програма, у настави се користи комуникативно-интерактивни 
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приступ 
- Циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима 

од интереса за ученике; битно је значење језичке поруке, а не граматичка 

прецизност исказа 
- Говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 
- Језичка грађа је кумулативна и надовезује се на већ обрађену; 
- Настава се заснива и на социјалној интеракцији (у пару или групи) путем 

решавања проблема, потрагом за информацијама и задацима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и циљем 
- Од четвртог разреда наставник упућује ученике у законитости усменог и  

писаног  кода  и њиховог међусобног односа. 
- Наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; уџбеници  су  

само  један  од извора знања, а наставник упућује  ученике на друге изворе 

(интернет,  књиге, речници, телевизија,  и сл.) 
- Рад на пројекту као задатку и корелација са другим предметима и подстиче  

ученике  на  студиозни и истраживачки рад. 

-  
Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог 

приступа у  настави  страних језика заснива се на настојањима да се доследно 

спроводе и примењују следећи ставови: 
- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери; 
- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; наставник мора бити 

сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и 

социјализирајуће елементе; 
- битно је значење језичке поруке; 
почев од петог разреда очекује се да наставник ученицима скреће пажњу и упућује 

их на значај граматичке прецизности исказа; 
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато  

узор  није изворни говорник; 
- са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и 

на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или 

индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих 

извора (интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем 

мање или више сложених задатака у реалним  и  виртуелним  условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и циљем; 
почев од петог разреда наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног 

Начин праћења остваривања програма и начин праћења напредовања 

ученика: 

- начин праћењана  врши се помоћу одговарајуће педагошке документације 

- на сваком часу прати се активност и учествовање ученика у раду 

редовно доношење прибора и домаћих задатака 

   -кроз вежбе и задатке из радних листова (Was kann ich jetzt-Selbsevaluation) 

 

Начин вредновања : 
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-вредновање постигнућа ученика врши се формативно и сумативно кроз усмене и 

писмене провере знања и вештина 

  - утврђивање степена усвојености знања врши се на крају сваке наставне 

теме,помоћу тестова,говорних и писмених вежби,писмених задатака 

  -наставник редовно води евиденцију о постигнућима 

 

Уџбеници,приручници,литература,наставна средства 

Prima plus,A2.1,Deutsch für Jugendliche,Friederike Jin,Lutz Rohrmann,уџбеник 

Prima plus A2.1,Deutsch für Jugendliche,Friederike Jin,Lutz Rohrmann,радни лист 

Аудио ЦД 

 

РЕДНИ БР. 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ НАСТАВНA ТЕМA/ОБЛАСТ 

 

 

 

 

стандарди 

 

број 

часова 

по 

теми 

 
Број часова за: 
 

 

обраду 

остале 
типове 
часова 

1.  Wie war´s in den 
Ferien  

1.1.9  1.1.11 

1.3.5  2.1.17 

    10      3       7 

2.  Meine Pläne  1.1.19  2.1.3 

2.2.3  2.2.4 

    11      4       7 

3.  Wie war´s in den Ferien  2.3.4  3.1.14 

3     3.1.17 

     9      3       6 

1-3. Kleine Pause - Systematische 

Wiederholung  

3.1.18 3.1.20 

3.2.3 2.1.3 

2.2.4 3.1.14 

3.1.17 

 

     2 

 

 

 

      2 

4.  Bilder und Töne  1.1.20  2.1.7  

2.1.9  3.1 4 

     7      2       5  

5.  Das gefällt mir  1.1.15  1.3.4 

2.1.23  

2.1.24 

    10      3       7 

6.  Zusammen leben  2.1.28  3.3.3 

3.1.16  2.1.6 

    10      3       7 

7.  Mehr über mich  3.1.24  3.1.27  

    13 

 

     2 

 

     11 
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3.1.19  

3.1.21 

укупно:     72      20     52 

 

Г ОД И Ш Њ И  П Л А Н  Д О П У Н С К Е  Н АС ТА В Е  

Предмет 
Немачки језик 

Разред седми 

р.бр.теме Назив наставне теме 
Број часова 

за тему 

21.  
Wie wars in den Ferien? 6 

22.  
Meine Plane 4 

23.  
Freundschaft 5 

24.  
Bilder und Tone 6 

25.  
Zusammen leben 5 

26.  
Das gefallt mir 6 

27.  
Mehr uber mich 5 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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Назив предмета: Грађанско васпитање 

Трајање школског 

програма: 
4 године – 2018-2022. 

Фонд часова: 36 

Циљ: 

Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем 

основних принципа, вредности и процедура грађанског друштва 

поста- не свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе 

других и спреман да активно делује у заједници 

 

Задаци: 

 

Основни задаци предмета Грађанско васпитање су да ученик након школске године 

може да: 

– наведе и опише основне карактеристике људских права; 

– својим речима опише везу између права појединца и општег добра; 

– дискутује о односу права и правде и o сукобу права; 

– образложи личну одговорност у заштити свог здравља; 

– штити своја права на начин који не угрожава друге и њихова права; 

– образложи сврху постојања политичких странака; 

– аргументује потребу ограничења и контролу власти; 

– наведе кораке од предлагања до усвајања закона; 

– образложи на примеру могућност утицаја грађана на одлуке Народне 

скупштине; 

– препозна и одупре се различитим облицима вршњачког при- тиска; 

– препозна опасност када се нађе у великој групи људи и зашти- ти се; 

– учествује у организацији, реализацији и евалуацији симулаци- је Народне 

скупштине; 

– у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на 

аргументима, комуницира на конструктиван начин; 

– проналази, критички разматра и користи информације из ра- зличитих извора 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

/ 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

/ 

Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 

Ученици ће добијати домаће задатке, али углавном ће то бити рад у групама који се 

односи на градиво, израда презентација које ће ученици заједни приказивати 
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осталим ученицима. 

Екскурзије, излети, посете (настава ван учионице): 

Организовање посета институцијама у земљи, конвенцијама о људским правима, 

скуповима који имају везе са наставним градивом. 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

Користиће се приручник за Грађанско васпитање, као и други материјали текстови, 

интернет сајтови... 

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

Пројектор, лаптоп рачунари, интернет, презентације 

Корелација са другим предметима: 

Историја, Српски језик и књижевност 

Начин остваривања програма: 

У процесу планирања наставе и учења наставник се руково- ди, превасходно, 
исходима које ученици треба да достигну. Приликом осмишљавања активности, 
како наставника тако и ученика, треба имати у виду да свака од њих се може 
вишеструко искористити. На пример, у оквиру скоро свих активности на 
различитим садржајима могућ је допринос достизању исхода који се односе  на 
комуникацију, осетљивост за различитост, емпатичност, улогу медија и др. То 
значи, да за такве исходе нису потребни посебни садржаји, активности и часови. 
Њихово остваривање одвија се по- степено и спонтано са тенденцијом да ученици 
аутенично развијају пожељне облике понашања. 

У раду са ученицима требало би посебну пажњу посветити здрављу младих и то са 
становишта права и обавеза државе, родитеља али и самих ученика да сачувају 
своје здравље. 

Поред симулације у раду са ученицима садржаји програма и дефинисани исходи 
пружају велике могућности за примену и других интерактивних облика рада као 
што су: радионице, играње улога, студије случаја, дебате, дискусије, истраживања, 
промоције. 

Реализација програма треба да се одвија у складу са принципи- ма интерактивних 

односа (активне, проблемске и истраживачке наставе), са сталним рефлексијама на 

одговарајуће појаве из дру- штвеног контекста (прошлости и још више садашњости). 

Посебан захтев за наставнике представља потреба за припремом нових, ак- туелних 

материјала који најбоље одговарају садржају и исходима. Они се могу наћи у 

различитим изворима информација. За реали- зацију појединих тема могу се 

користити филмови јер активирају когнитивну и афективну страну личности и 

подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Не треба 

занемарити ни интернет и различите социјалне мреже јер су то облици кому- 

никације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати 

многи проблеми живота у савременом свету, али и разговарати о говору мржње, 

нетолеранцији, облицима кршења права (на пример у самој Народној скупштини). 

Подразумева се да наставник има потпуни увид у материјале који се користе у раду 

са ученицима (филмови, видео клипови, текстови из новина и сл.) како би се 
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заштитили од неодговарајућих садржаја. 

Наставник треба да обезбеди да се на часу сваки ученик осе- ћа уважено, прихваћено 

и добродошло у својој различитости, уз обавезу да поштује и уважи друге и 

другачије погледе и мишљења. 
 

 

 

Начин праћења остваривања програма и начин праћења напредовања 

ученика: 

Чињеница да се програм описно оцењује не умањује потре- 

бу да се континуирано прати напредовање ученика у достизању исхода, посебно оних 

који су кумулативни и који се не наводе у програму за седми разред, већ су у 

претходним програмима, али се подразумева да се они и даље подржавају и развијају. 

Како се ближи крај основног образовања и другог циклуса у оквиру њега, потребно је 

што чешће повезивати све оно што је рађено. Највећи број ученика похађа Грађанско 

васпитање континуирано током циклуса, многи од њих и свих осам разреда и зато је 

важан процес интегрисања обрађиваних садржаја и провера остварености исхода. 

Кључни показатељи напредовања у овом изборном програму, из разреда у разред, су све 

правилнија употреба термина који се односе на демократске појаве и процесе, 

исказивање ставова аргу ментацијом, ненасилна комуникација, прихватање 

различитости, емпатија, све чешће испољавање иницијативе, већа сарадљивост. 

 

Начин вредновања : 

Описно оцењивање, активности на часу, активности на пројектима. 

Уџбеници,приручници,литература,наставна средства 

Приручник за Грађанско васпитање за 7. разред 

 

РЕДНИ БР. 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ НАСТАВНAТЕМA/ОБЛАСТ 

 

 

 
 

стандарди 

 

број 

часова 

по 

теми 

 
Број часова за: 
 
 

обраду 

остале 

типове 

часова 

1. 
 

 

ЉУДСКА ПРАВА 

 9 5 4 

2. 
 

 

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 

 9 

 

5 

 

4 

 

3. 
 
 

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

 9 5 4 

4. 
 

 

 
ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

 9 5 4 

укупно: 36 20 16 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

Годишњи фонд часова:   36                                              Недељни фонд часова: 1 

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХОДИ 

УЧЕЊА 

КЉУЧНИ 

ПОЈМОВИ 

I – УВОД  

 

Упознавање ученика са 

садржајем предмета, 

планом и програмом и 

начином реализације 

наставе Православног 

катихизиса;  

Установити каква су 

знања стекли и какве 

ставове усвојили 

ученици у претходним 

разредима.  

 

Исход се уочава у 

томе да ли ће 

ученик: моћи да 

сагледа схвати и 

примени нове 

садржаје којима ће 

се бавити настава 

Православног 

катихизиса у 

току7. разреда 

основне школе; да 

уочи какво је 

његово предзнање 

из градива 

Православног 

катихизиса 

обрађеног у 

претходним 

разредима. 

Да буде мотивисан 

да похађа часове 

Православног 

катихизиса.  

План и програм 

Циљ 

Исход- Резултат 

Очекивања 

Корелација 

 

I I – 

БОГОПОЗНАЊЕ 

Упознати ученике са 

основним појмом 

,,богопознање". 

Припремити ученике 

за сусрет и упознавање 

са Откровењем 

Истинитог Бога. 

Развити код ученика 

свест о Богу као 

личности која се 

открива човеку Новога 

завета. 

Исход се уочава у 

томе да ученик 

може да објасни ко 

је Бог, свој 

доживљај Бога и 

свој однос са 

Богом. Да уочи 

колико је битан тај 

однос и то познање 

за целокупни 

његов живот. 

Богопознање 

Бог 

Вера 

Љубав 

Однос 

I I I  – ЈЕДИНСТВО 

ЦРКВЕ ХРИСТОВЕ 

Упознавање са 

Месијанским добом, 

животом и деловањем 

Исход се уочава у 

томе да ли ће 

ученик  да уочи да 

Христос 
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Христоса и апостола и 

настанком Цркве 

Христове. Да уочи 

значај догађаја у 

Јерусалиму за 

јединство Цркве 

Христове. 

  

се Бог открива кроз 

Христоса, да је 

смисао у Христосу 

и у Цркви која 

настаје у 

јерусалиму од 

Христоса и 

апостола. З 

Кључ је у 

Христосу и 

апостолима.  

Апостоли 

Црква 

Јединство  

Јерусалим 

IV- 

СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ 

Упознавање са 

природом и суштином 

Цркве Христове, њене 

тајне и њеног живота. 

Да открије зашто су то 

тајне. 

Исход се уочава у 

томе да ће ученик 

моћи да доживи 

Христоса као 

темеља Цркве. Он 

је за невернике био 

тајна, па је и 

Његова Црква за 

њих тајна. Резултат 

се види ако је 

ученик схватио 

природу, суштину 

Тајне Христоса и 

цркве. 

  

Исус Христос  

Тајна 

Живот Цркве 

V -СРПСКА ЦРКВА 

КРОЗ ВЕКОВЕ 

 

Упознати ученике са 

историјом Српске 

православне цркве. 

Развијање свести 

ученика о узрочности 

историјских, ратних, 

политичких и 

економских околности 

на живот Српске 

цркве. 

Исход се уочава у 

томе да ли ће 

ученик моћи да 

објасни  и примени 

корелацију више 

области, предмета 

кроз објашњење 

догађаја у историји 

српске цркве кроз 

векове, и уочи 

утицај на цркву 

кроз векове 

значајних личности 

и значајних 

догађаја. 

Српска 

православна црква 

Историја 

Значајне личности 

Значајни догађаји 
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НАСТАВНА ТЕМА 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОРЕЛАЦИЈА 

 ОПШТЕ СПЕЦИФИЧНЕ 

I – УВОД  

 

На почетку сваке 

наставне теме ученике 

би требало упознати са 

циљевима и исходима 

наставе, садржајима по 

темама, начином 

остваривања програма 

рада, као и са начином 

вредновања њиховог 

рада.  

 

Уводне часове 

требало би 

осмислити тако да 

допринесу 

међусобном 

упознавању 

ученика, 

упознавању 

ученика с 

циљевима, 

исходима, 

наставним 

садржајима, али и 

тако да наставник 

стекне почетни 

увид у то каквим 

предзнањима и 

ставовима из 

подручја 

Православног 

катихизиса, група 

располаже.  

Историја 

Српски језик и 

књижевност 

Музичка култура  

Ликовна култура 

I I – 

БОГОПОЗНАЊЕ 

 

 

 

 

Корелација верске 

наставе и историје 

повезује историју, 

религију и етимологију 

појмова, као и дететову 

перцепцију исте. 

 

 

 

Изузетност области 

је способност 

повезивања и 

развијања 

когнитивних 

способности. Бог се 

откривао и 

назначио себе , свој 

промисао и спасење 

света и човека, од 

самог настанка 

света, јер само 

такав Бог има 

смисла. 

Историја 

Српски језик и 

књижевност 

 

 

I I I  – ЈЕДИНСТВО 

ЦРКВЕ 

ХРИСТОВЕ 

Имајући у виду захтеве 

новозаветне 

еклисиологије (учење о 

Цркви Христовој) и 

Компетенције су 

адекватне ако је 

наставник способан 

да пружи 

Историја  
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могућности 

транспоновања њеног 

садржаја и смисла у 

педагошко дидактичка 

решења, наставник би 

требало да води рачуна 

и о психолошким 

чиниоцима извођења 

наставе и тумачења 

новозаветних списа – 

јеванђеља због 

комплексности  

њихових догађаја, 

парабола и 

прилагођеност узрасту 

ученика, нивоу 

психофизичког развоја, 

интересовањима, 

склоностима, 

способностима и 

мотивацији ученика.  

квалитативну 

наставу; настава је 

успешно 

реализована ако је 

ученик спреман да 

Христоса препозна 

као кључни Божји 

промисао, као 

темељ Цркве, која 

је брод спасења за 

вечност. Да Нови 

завет схвати као 

нов савез Бога и 

човека и нов 

простор за 

остваривање Божјег 

плана за спасење 

света  кроз Христа 

и цркву. 

IV- 

СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ 

Способност наставника 

да доведе уочавања и 

усвајања смисла 

појмова ,,светајна", 

,,тајна христова"...  

Овде је битно 

објаснити 

компетенције 

Христоса у 

светотајинском 

животу Цркве. 

Етичка и 

месијанска суштина 

тајне Исуса 

Христоса. 

Историја 

Српски језик и 

књижевност 

 

V -СРПСКА 

ЦРКВА КРОЗ 

ВЕКОВЕ 

 

Компетенције 

наставника су да 

разбија стереотип, 

предрасуде, 

једнодимензионалност 

сагледавања и 

тумачења историјских 

догађаја.  Ствари, 

догађаји, личности и 

комплексне околности  

су вишедимензионалне, 

Етичке способности 

и компетенције за 

формирање личне 

одговорности за 

лично и колективно 

прихватање 

непромењљивих 

истинитих 

историјских 

чињеница, без 

обзира на личне 

Историја 

Српски језик и 

књижевност 

Ликовна култура 

Музичка култура 
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ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ: 

 

Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика, 

упознавању ученика с циљевима, исходима, наставним садржајима, али и тако да 

наставник стекне увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја Православног 

катихизиса и Историје, група располаже, када су у питању нове теме.  

Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне 

наставе, која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ 

садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и сазнајно, а 

мање на формативно и информативно.  

Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са савременим 

педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода, облика рада и наставних 

средстава. Потребно је усвајање вредносних судова на основу чињеница, а не личних 

паушалних мишљења. Битно је критичко процењивање сопствених предрасуда и 

стереотипа. 

 Имајући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног 

садржаја у педагошко дидактичка решења, наставник би требало да води рачуна и о 

психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу психофизичког 

развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика.  

 

ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ:  

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености 

задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина:  

а односи и личности 

унутар цркве имају 

много димензија и 

перспектива, када се 

ставе у контекст 

историјских бурних 

дешавања у овом делу 

Европе и мале Азије, 

економских услова 

услед вишевековног 

ратовања, ропства, 

смена царстава, 

политичких услед 

наметања политике 

победника и 

поробљивача. 

аспирације. 

Усвајање 

способности 

разумевања да је 

Црква жив 

организам на који 

делују спољне 

околности. 
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процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем радионица и 

у дискусији;  

провером знања које ученици усвајају на часу и испитивањем ставова и мишљења;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

- усмену дискусију;  

- квалитативну дебату кроз играње улога и заступање ,,своје" позиције;  

- посматрање понашања и активности ученика. 

 

Физичко и здравствено васпитање 

Циљ  Циљ учења предмета Физичко и здравствено васпитања је да ученик 

унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области 

физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и 

редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада.  

Разред  Седми  

Годишњи фонд часова  108 часова   

  

ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да:  ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ   

− примени комплексе 

простих и 

општеприпремних 

вежби одговарајућег 

обима и интензитета у 

самосталном вежбању;  

− сврсисходно користи 

научене вежбе у спорту, 

рекреацији и различитим 

ситуацијама;  

− упоређује и анализира 

ФИЗИЧКE  

СПОСОБНОСТИ  

  

Основни садржаји Вежбе за 

развој снаге.  

Вежбе за развој гипкости. 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости.  

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој 

координације. Примена 

националне батерије 

тестова за праћење 

физичког развоја и 

моторичких способности.  
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сопствене резултате са 

тестирања уз помоћ 

наставника са вредностима 

за свој узраст;  

− примени достигнути 

ниво усвојене технике 

кретања у игри, спорту и 

свакодневном животу;  

− примени атлетске  

МОТОРИЧКЕ  

ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И  

СПОРТСКЕ  

ДИСЦИПЛИНЕ   

  

  

Атлетика  

  

  

Основни садржаји Техника 

спринтерског трчања.  

Истрајно трчање – припрема 

за крос.  

Техника штафетног трчања 

Скок удаљ.  

Бацања кугле.  

Скок увис.  

Бацање „вортекс-а“.  

Проширени садржаји  

Скок увис (леђна техника)  

Тробој  

дисциплине у складу са 

правилима;  

− развија своје моторичке 

способности применом 

вежбања из атлетике;  

− одржава равнотежу у 

различитим кретањима, 

изводи ротације тела;  

− примени вежбања из 

гимнастике за развој 

моторичких способности;   

− изведе елементе 

одбојкашке технике;   

− примени основна правила 

одбојке;  

− користи елементе технике 

у игри;  

− примени основне 

тактичке елементе 

спротских игара;  

− учествује на 

унутародељенским 

такмичењима;  

− изведе кретања у 

различитом ритму;  

− игра народно коло;  

− изведе основне кораке 

плеса из народне традиције 

других култура;   

 

Спортска 

гимнастика   

Основни садржаји: Вежбе 

и комбинације вежби  

карактеристичних за 

поједине справе:  

Тло  

Прескок  

Трамполина  

Вратило  

Двовисински разбој  

Паралелни разбој  

Кругови  

Коњ са хватаљкама  

Греда  

Проширени садржаји: На 

тлу и справама сложеније 

вежбе и комбинације 

вежби  

Основе 

тимских и 

спортских 

игара   

Одбојка:  

Основни елементи технике, 

тактике и правила  

игре;  

Футсал:  

Игра уз примену правила  

Рукомет:  

Игра уз примену правила  

Кошарка:  

Сложенији елементи 

технике, тактике и правила 

игре   

Активност по избору   
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− изведе кретања, вежбе и 

саставе уз музичку пратњу;  

− преплива 25 m техником 

краула, леђног краула и 

прсном техником;  

- процени своје  Плес и 

ритимика  

  

Основни садржаји Вежбе са 

вијачом.  

Вежбе са обручем  

Вежбе са лоптом  

Народно коло „Моравац“ . 

Народно коло из краја у 

којем се школа налази.  

Енглески валцер.  

Проширени садржаји Састав 

са обручем.  

Састав са лоптом.  

Састав са вијачом.  

Основни кораци rock n roll  

способности и вештине у 

води;  

− скочи у воду на ноге и на 

главу.  

− рони у дужину у складу са 

својим могућностима  

− поштује правила 

понашања у води, и око 

водене средине;  

− уочи ризичне ситуације у 

води и око ње;  

− вреднује утицај 

примењених вежби на 

организам;  

- процени ниво 

сопствене дневне 

физичке активности;  

- користи 

различите вежбе за 

побољшање својих 

физичких 

способности;    

- процени 

последице недовољне 

физичке активности  

− примени мере 

 

  

Пливање и 

ватерполо  

Основни садржаји Пливање  

Техника краула.  

Техника прсног пливања. 

Одржавање на води на разне 

начине и самопомоћ. 

Роњење у дужину до 10 m. 

Пливање 25 m одабраном 

техником на време.  

Проширени садржаји 

Мешовито пливање (две  

технике) Ватерполо  

Пливање са лоптом  

Хватање и додавање  

Шут на гол  

Проширени садржаји  

Пливање  

Мешовито пливање. Игре 

у води.  

Ватерполо  

Основни елементи тактике 

и игра.  

Полигони  

Полигон у складу са 

реализованим моторичким 

садржајима  
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безбедности у вежбању  у 

школи и ван ње;  

− одговорно се односи 

према објектима, справама 

и реквизитима;  

− примени и поштује 

правила игара у складу 

са етичким нормама;  

− примерено се понаша као 

учесник или посматрач на 

такмичењима;  

− решава конфликте на 

друштвено прихватљив 

начин;  

− пронађе и користи  

ФИЗИЧКА И  

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА  

  

Физичко 

вежбање и 

спорт  

Основни садржаји Основна 

подела вежби.  Функција 

скелетномишићног 

система. Основна правила 

Одбојке. Понашање према 

осталим субјектима у игри 

(према судији, играчима 

супротне и сопствене 

екипе). Чување  и  

одржавање материјалних 

добара која се користе у 

вежбању. Облици насиља у 

физичком васпитању и 

спорту.  

Навијање, победа, пораз 

решавање спорних 

ситуација.  

Писани и електронски 

извори информација из  

различите изворе 

информација за 

упознавање са 

разноврсним облицима 

физичких и 

спортскорекративних 

активности;  

− прихвати победу и пораз;   

− уважи различите 

спортове без обзира на 

лично интересовање;  

  области физчког 

васпитања и спорта. 

Вежбање у функцији 

сналажења у ванредним 

ситуацијама. Значај 

вежбања за одбрамбено-

безбедносне потребе.  

Повезаност физичког 

вежбања и естетике. 

Породица и вежбање 

Планирање вежбања.  
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− примени усвојене 

моторичке вештине у 

ванредним ситуацијама;  

− повеже значај вежбања за 

одређене професије;  

− вреднује лепоту покрета у 

физичком вежбању и 

спорту;  

− подстиче породицу на 

редовно вежбање;  

− повеже врсте вежби, 

игара и спорта са 

њиховим  утицајем  на 

здравље;  

− коригује дневни ритам 

рада, исхране и одмора у 

складу са својим 

потребама;   

− користи здраве намирнице 

у исхрани;  

− разликује корисне и 

штетне додатке исхрани;   

− примењује 

здравственохигијенске 

мере у вежбању;   

− правилно реагује и пружи 

основну прву помоћ 

приликом  

Здравствено 

васпитање   

Основни садржаји  

Утицај аеробног вежбања 

(ходања, трчања и др.) на 

кардио-респираторни 

систем.  

Здравствено-хигијенске 

мере пре и после вежбања. 

Значај употребе воћа и 

поврћа и градивних 

материја (протеини и 

беланчевине) у исхрани. 

Подела енергетских 

напитака и последице 

њиховог прекомерног 

конзумирања. Прва помоћ 

након површинских 

повреда (посекотина и 

одеротина). Вежбање у 

различитим временским 

условима. Чување околине 

при вежбању.  

Последице конзумирања 

дувана и алкохола. Додаци 

исхрани – суплементи.  

Вежбање и менструални 

циклус. Значај заштите 

репродуктивних органа 

приликом вежбања.  
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повреда;  

− чува животну средину 

током вежбања;  

− препозна последице 

конзумирања дувана, 

алкохола и штетних 

енергетских напитака;  

− води рачуна о 

репродуктивним огранима 

приликом вежбања.  

   

 

Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, плес, одбојка, здравље, васпитање.  

  

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА   

  

Циљ и исходи предмета се остварују кроз јединство наставе Физичког и здравственог 

васпитања, ваннаставних и ваншколских активности у складу са програмом. Програм 

седмог разреда базиран је на континуитету усвојених знања, вештина, ставова и вредности 

из претходних разреда.  

  

Настава Физичког и здравственог васпитања усмерена је према индивидуалним разликама 

ученика, које се узимају као критеријум у диференцираном приступу, па самим тим 

неопходно је упутити ученика или групу ученика, на олакшане или проширене садржаје у 

часовној, ваннаставној и ваншколској организацији рада.   

  

Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализовати према полу.  

  

Организациони облици рада  

  

Концепција Физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних и 

ваннаставних организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља 

кроз достизање исхода и стандарда овог васпитно-образовног подручја.  

  

А. часови физичког и здравственог васпитања;  

Б. секције,  

В. недеља школског спорта,  

Г. активности у природи (кросеви, зимовање, летовање - камповање...),  

Д. школска и ваншколска такмичења  

Ђ. корективно-педагошки рад.  



Прилог бр: 3 -  Анекс школског програма за седми разред 

189 

 

  

НАСТАВНЕ АКТИВНОСИ  

  

А. Часови физичког и здравственог васпитања  

  

Наставне области:  

  

I. Физичке способности  

 На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се 

ставља на:  

- развијање физичких способности које се континуирано реализује у уводном и 

припремном делу часа путем вежби обликовања. Део главне фазе часа користи се за развој 

основних физичких способности узимајући у обзир утицај који наставна тема има на 

њихов развој. Методе и облике рада наставник бира у складу са потребама и могућностима 

ученика и материјално-техничким условима за рад; - подстицање ученика на самостално 

вежбање; - правилно држања тела.  

 Програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада наставника.  

 Праћење, вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на 

основу Приручника за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности 

ученика у настави физичког васпитања, (Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања, 2016).   

  

II. Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине  

  

          Усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се кроз примену основних и 

проширених програмских садржаја атлетике, гимнастике, спортских игара, плеса, 

ритмичке гимнастике, пливања и ватерпола, примењујући основне дидактичко- методичке 

приципе и методе рада неопходне за достизање постављених исхода.  

Усвојена знања, умења и навика треба да омогуће ученицима њихову примену у спорту, 

рекреацији, свакодневним и специфичним ситуацијама.   

Стицање знања, умења и навика је континуирани процес индивидуалног напредовања 

ученика у складу са њиховим психофизичким способностима.   

Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се вежбања слична али 

лакша од предвиђених или предвежбе.   

Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у 

наредном периоду.  

Усаваршавање неких моторичких задатака је континуирани процес без обзира на садржаје 

програма (техника ходања, трчања, примена научене игре итд).  

У раду са напреднијим ученицима реализују се проширени садржаји или садржаји из 

наредних разреда. Кроз процес реализације програма неопходно је пратити способности 

ученика за поједине спортове.   
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III.Физичка и здравствена култура  

 Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и 

вредности о вежбању (основним појмовима о вежби, како се неко вежбање изводи и чему 

конкретна вежба и вежбање служи), физичком васпитању, спорту, рекреацији и здрављу. 

Посебно планиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се 

непосредно пре, током и након вежбања на часу.  

Ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у Физичком и 

здравственом васпитању уз практичан рад и обухвата: формирање правилног односа према 

физичком вежбању, здрављу и раду; развијање и неговање фер-плеја; препознавање 

негативних облика понашања у спорту и навијању; вредновање естетских вредности у 

физичком вежбању, рекреацији и спорту; развијање креативности у вежбању; очување 

животне средине, као и развијање и неговање здравствене културе ученика.  

Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности 

(народне традиције и мултикултуралности); формирању правилног односа према 

различитостима, чувању материјалних добара, неговању друштвених вредности итд.  

  

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 Дефинисани исходи су основни и незаобилазни елементи процеса планирања наставе и 

учења. Дефинисани као резултати учења на крају сваког разреда, током планирања рада 

потребно је одредити временску динамику у односу на бављење појединим исходима 

током школске године. Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није могуће 

достићи током једног или више часова, већ је у ту сврху потребно реализовати различите 

активности током школске године.   

  

Облици наставе  

  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

- теоријска настава (до 5 часова);  

- практична настава (103-108 часова).  

Теоријска настава 

Посебни теоријски часови могу се организовати само у оним ситуацијама када не постоје 

услови за реализацију наставе у просторима за вежбање или алтернативним објектима и 

као први час у полугодишту. На тим часовима детаљније се обрађују садржаји предвиђени 

темема Физичко вежбање и спорт и Здравствено васпитање уз могући практичан рад у 

складу са условима.  

  При планирању теоријских садржаја неопходно је узети у обзир: садржај програма, 

претходна искуства ученика, садржаје других предмета (корелацију – међупредметне 

компетенције).   
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Практична настава  

Број часова по темама планира се на основу: процене сложености садржаја за ученике и 

услова за реализацију наставе. Наставне теме или поједини садржаји за које не постоје 

услови за реализацију могу бити замењени одговарајућим темама или садржајима 

програма за које постоје одговарајући услови. Оквирни број часова по темама:  

  

1. Атлетика (14);  

2. Гимнастика (14);  

3. Основе тимских и спортских игара:   

Одбојка; (16)  

Футсал (10)  

Рукомет (10)  

Кошарка (10)  

Активност по избору ученика (10)  

4. Ритмика и плес (4);  

5. Пливање и ватерполо (10);   

6. Полигони (5)  

7. Тестирање и мерење (5).      

  

Програм Физичког и здравственог васпитања остварује се достизањем предвиђених исхода 

реализацијом основних и проширених садржаја.   

  

Основни садржаји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима узимајући у 

обзир способности ученика, материјално-техничке и просторне услове.  

  

Проширени садржаји су они који се бирају и реализују у раду са ученицима (групама или 

појединцима), који су савладали обавезне садржаје, узимајући у обзир ниво достигнутости 

исхода, потребе ученика и услове за рад.   

  

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

  

Физичке способности  

При планирању кондиционог вежбања у главној фази часа, треба узети у обзир утицај 

наставне теме на физичке способности ученика и применити вежбе чији делови 

биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне фазе часа и служе за 

обучавање и увежбавање (обраду и утврђивање) конкретног задатка. Методе вежбања које 

се примењују у настави су тренажне методе (континуирани, понављајући и интервални 

метод, кружни тренинг, и др.), прилагођене узрасним карактеристикама ученика. У раду са 

ученицима примењивати диференциране облике рада, дозирати вежбања у складу са 

њиховим могућностима и примењивати одговрајућу терминологију вежби. Време 

извођења вежби и број понављања, задају се групама ученика или поједницма у складу са 
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њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће радне ефикасности и 

нтензитета рада. Акценат се ставља на оне моторичке активности којима се најуспешније 

супротставља последицама хипокинезије.   

 Препоручени начини рада за развој физичких спосбности ученика.    

1. Развој снаге  

– без и са реквизитима,   

– на справама и уз помоћ справа.  

2. Развој покретљивости  

– без и са реквизитима,  

– уз коришћење справа, – уз помоћ сувежбача.  

3. Развој аеробне издржљивости  

– истрајно и интервално трчање,   

– вежбање уз музику – аеробик,  

– тимске и спортске игре,  

– пешачење у дужини од 10 km (организовати у оквиру недеље 

школског спорта или активности у природи - излет) – други модели 

вежбања.  

4. Развој координације  

– извођење координационих вежби у различитом ритму и 

променљивим условима (кретање екстремитетима у више равни).  

5. Развој брзине и експлозивне снаге  

– једноставне и сложене кретне структуре изводити 

максималним интензитетом из различитих почетних положаја, 

изазване различитим чулним надражајима (старт из различитих 

положаја итд.),   

– штафетне игре,   

– извођење вежби различитом максималном брзином (бацања, 

скокови, акробатика, шутирања, ударци кроз атлетику, гимнастику, 

тимске и спортске игре).  

  

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је 

обезбедити посебно место за вежбање, а за оне са којима се програм реализује по 

индивидуално образовном програму (ИОП-у), неопходно је обезбедити одговарајуће  

услове, узимајући у обзир њихове могућности.  

  

Моторичке вештине, спортови и спортске дисциплине  

1. Атлетика  

Препорука је да се садржаји атлетике реализују у јесењем и пролећном периоду, у складу 

са условима.  
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Основни садржаји  

– Усавршавање технике спринтерског трчања и ниског старта. Трчање 

деоница до  

60 m. Техника штафетног трчања (4 x 60 m);  

– Усавршавање технике истрајног трчања и високог старта;  

– Скок удаљ техника „увинуће” и предвежбе за  корачну технику;  

– Скок увис опкорачном техником;   

– Бацања кугле 3 kg девојчице, 4 kg дечаци – бочна техника;  

– Бацање „вортекс-а” у даљ;  

  

Проширени садржаји:  

Четворобој – кроз унутародељенско такмичење применити четири дисциплине које су 

ученици савладали (спринтерско трчање 60 m, бацање вортекса или кугле, скокови увис 

или удаљ, истрајно трчање 600 m ученице, 800 m ученици).  

  

2. Спортска гимнастика  

Препорука је да се садржаји рeализују у оба полугодишта.   

  

Основни садржаји  

Ученике је неопходно поделити у радне групе према полу, према нивоу усвојености вежби 

из претходних разреда и њиховим способностима. Са ученицима, који нису савладали 

поједине вежбе из програма до шестог разреда, раде се оне предвежбе и вежбе које ће им 

омогућити њихово усвајање. Усвојене вежбе из шестог разреда надограђују се новим 

садржајима предвиђеним овим програмом. Поставити више радних места. На сваком часу 

увести нови задатак уз понављање претходних. Док једна група обрађује нови садржај, 

остале групе понављају усвојене садржаје, при чему је могуће организовати чување и 

помагање ангажовањем ученика. Промена радих места врши се након одређеног броја 

понављања. Група које није прошла неки задатак на часу, исти ће реализовати на следећем 

часу. Ученику који не може да изведе задату вежбу даје се олакшани задатак.  Проширени 

садржаји   

Могу се реализовати кроз часове на којима се реализују основни садржаји програмом који 

је диференциран према способностима ученика – за напредне ученике. Oвакве моделе 

могуће је применити на све садржаје спортске гимнастике. Гимнастички полигон 

осмислити према степену усвојености обрађених садржаја и претходих знања.   

  

1. Тло (ученице и ученици):            Основни садржаји  

 став на шакама, колут напред уз помоћ,  

 два повезана премета странце упором („звезде”),   

 предножењем премет странце упором са окретом за 1800 до става на једној 

нози, другом заножити,  
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 колут летећи из места и залетом.   

Састав на тлу комбинован од вежби из петог, шестог и усвојених вежби из седмог разреда. 

За ученице унети вежбе из ритмике (види вежбе на греди).      Проширени садржаји  

 став на шакама, колут напред,  

 залетом премет странце упором са окретом за 1800 до става на једној нози  

и припремне вежбе за рондат.  

  

2. Прескок (ученице и ученици):               Основни садржаји               коњ у ширину 

висине 110 цм (уз квалитетну даску висина коња 120 цм):   

 згрчка и разношка – усавршавање фазе првог и фазе другог лета.  

             Проширени садржааји              коњ  у ширину (120 за ученце и 125 cm за ученике);  

 припремне вежбе за прескоке са заножењем.  

  

3. Трамполина или одскочна даска (ученице и ученици):  

              Основни садржаји  

 скокови: пруженим телом;  скок са згрченим предножењем.           Проширени 

садржаји  

–  скокови пруженим телом са окретом око уздужне осе за 1800; скок са предножним 

разножењем.  

  

 4. Вратило  

          Основни садржаји        

 дочелно вратило: упор предњи, премаах одножно десном, премах 

одножно левом – нагласити упор стражњи,  

 дохватно вратило: из упора предњег саскок подметно,  

 доскочно вратило: њихање у вису предњем са повећавањем 

амплитуде, у зањиху саскок.   

            Проширени садржаји  

 комбинација: узмак из виса стојећег, ковртљај назад у упору, саскок из упора предњег 

замахом ногама уназад  (зањихом) до става на тлу.  

  

 5. Двовисински разбој  

          Основни садржаји   

 комбинација: лицем према н/п – суножним одскоком наскок у упор 

предњи, премах одножно десном, премах одножно левом – нагласити упор 

стражњи, прехват на в/п, предњих и спојено саскок у предњиху.             

Проширени садржаји  

 комбинација: узмак из виса стојећег, ковртљај назад у упору, саскок 

замахом ногама уназад (зањихом), до става на тлу.  
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 6. Паралелни разбој  

          Основни садржаји   

 комбинација: (из положаја бочно): наскок у упор, предњих, зањих, предњихом 

предношка са окретом (1800) према притци до става на тлу             Проширени садржаји  

–  комбинација: из положаја бочно наскок у упор и спојено предњих и зањих у упору; 

предњихом упор седећи разножно пред рукама, прехват кроз узручење до упора седећег за 

рукама, заножењем сножити; њихање и саскок предњихом предношка са окретом за 1800 

или зањихом заношка.  

  

 7. Кругови  

          Основни садржаји            дохватни 

кругови (ученици и ученице):    

 комбинација: из виса стојећег згибом вис узнето, вис стрмоглави, вис узнето, саскок 

кроз згиб у вису предњем (уз помоћ).  

Проширени садржаји  

            доскочни кругови (ученици):  

 комбинација: вис, из замаха предњихом вис узнето, вис стрмоглави - издржај, вис 

узнето, вис стражњи и сп. саскок (уз помоћ).   

 8. Коњ са хватаљкама  

          Основни садржаји   

 комбинација: из упора предњег на хватаљкама, премах одножно десном напред ван, 

премах одножно десном назад и спојено премах одножно левом напред ван, премах 

одножно левом назад, саскок назад или провлаком ногу између хватаљки саскок напред.  

          Проширени садржаји  

 метања: премаси одножно у сва три упора: предњи, јашући, стражњи, коло одножно, 

саскок: одношка премахом одножно из упора јашућег; заношка (или одбочка) из упора 

јашућег ван.  

  

  9. Греда  

Вежбе прво научити на тлу, шведској клупи и ниској греди и на крају на високој греди.  

          Основни садржаји  ниска греда - поновити и допунити садржаје из претходног 

разреда (ниска греда):  

 боком поред греде; суножним одскоком наскок на греду суножно (једна 

нога мало испред друге),   

 различити начини ходања: у успону, са згрченим предножењем, са 

заножењем, са одножењем, са високим предножењем,   

 окрет у успону на средини греде;   

 суножним одскоком скок пружено и доскок на једну ногу, друга је у 

предножењу,   
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 вага претклоном и заножењем,   саскок згрчено.  

Висока греда - комбинација вежби: (чеоно према греди): из места или залетом наскок у 

упор одножно, окрет за 900 у упор клечећи на одножној нози, заножити слободном ногом 

(вага у у упору клечећем „мала вага”); клек искораком заножне и спојено усправ, 

одручити, лагано трчање или ходање на прстима, ходање докорацима, скок суножним 

одскоком и доскоком на једну ногу; саскок пруженим телом са окретом 900 или 1800 .              

Проширени садржаји            Висока греда:   

 наскоци (у упор чучећи; у упор предњи одножно; сед „амазон“),  

 различити начини ходања и трчања  

 „галоп“; „дечији“ поскоци, „мачији“ скок;   

 окрети за 1800 на једној нози;  

 саскоци (предножно разножни; са окретом за 3600).  

              комбинације вежби најмање две дужине греде.  

  

3. Основе тимских и спортских игара  

Садржаји одбојке, футсала, рукомета, кошарке и активности по избору ученика реализују 

се на часовима Физичког и здравственог васпитања.  

  

3. 1. Одбојка  

 Усвојене елементе технике треба применити у игри на часу. Континуитет у усвајању 

садржаја могуће је постићи тако што се претходно усвојени садржаји користе као уводни 

или специфично припремни на наредном часу.  

  

Основни садржаји  

– основни положај – техника одигравања лопте прстима,  

– основни положај – техника одигравања лопте „чекићем“,  

– игра преко мреже у три контакта – прстима и „чекићем“,  

– доњи (школски) сервис,  

– техника смечирања  у олакшаним условима (нижа мрежа, 

подбацивање лопте и сл.),  

– индивидуални блок,  

– горњи сервис,  

– елементи одбојкашке игре.  

  

Проширени садржаји  

– „лелујави“ сервис,  

– групни блок (двојни и тројни), – игра са задатком - тактика.  

  

3.2. Футсал  
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– Са ученицима поновити усвојене елементе технике и тактике.  

– Примена усвојених елемената у диригованој и ситуационој игри.  

– Игра уз примену правила.  

  

3.3. Рукомет  

– Са ученицима поновити усвојене елементе технике и тактике.  

– Примена усвојених елемената у диригованој и ситуационој игри.  

– Игра уз примену правила.  

  

3.4. Кошарка  

Са ученицима поновити усвојене основне елементе технике и тактике и реализовати неке 

од наведених елемената, као и њихову примену у диригованој игри и игри уз примену 

правила:   

– дриблинг (сложеније варијанте),  

– повезивање елемената технике у акционе целине (хватање лопте, 

дриблинг, шутирање и др);  

– финтирање,  

– демаркирање,  

– ситуациона игра 1:1,  

– сарадња два и три играча у позиционој игри и контранападу (обука кроз 

игру),  

– игра 3:3; 4:4 (игра на један кош),  

– финте (продор, шут),  

– игра „2:2- pick and roll”,  

– игра „2:2“ по на принципу „додај и утрчи – back doorˮ,  

– позициона игра 3:3 и 5:5,  

– игра са применом правила.  

  

3.5. Активности по избору  

 У складу са просторно техничким могућностима школе наставник у договору са учницима 

реализује неке од наведених активности:  

– Кондиционо вежбање (кружни тренинг, аеробик, елементи фитнеса и 

др.)  

– Обучавање, увежбавање и усавршавање елемената предвиђених 

проширеним наставним садржајима;  

– Пливање и ватерполо;  

– Скијање;  

– Клизање;  

– Бадминтон;  
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– Стони тенис;  

– Оријентиринг;  

– Јаџент;  

– Основни елементи борилачких спортова и самоодбране; – Друге 

активности по избору Стручног већа школе; – Активности од значаја за 

локалну заједницу.  

  

4. Плес и ритмика Основни садржаји  

Њихања и кружења са вијачом у фронталној и сагиталној равни у месту и кретању (вежбе 

по избору наставника). Дупли провак кружењем вијаче унапред.  

Коло „Моравац“ четири варијанте, савладати 5 варијанту. Основни кораци енглеског 

валцера.  

  

Проширени садржаји – Састав 

са вијачом.   

– Дупли провлак кружењем вијаче уназад.  

– Састав са обручем састављен од елемената обрађених у петом и шестом, 

разреду. – Састав са лоптом састављен од елемената обрађених у петом и 

шестом разреду. – Усавршити коло из краја у коме се школа налази, усвојено у 

предходном разреду – Енглески Валцер – мешовити парови.  

  

5. Пливање и Ватерполо  

Наставна тема Пливање и Ватерполо, реализује се у школама у којима за то постоје 

услови, у оквиру редовне наставе.  

Школе које се определе за реализацију програмских садржаја пливања и ватерпола на 

објектима изван школе, часове организују по посебном распореду.  

Уколико не постоји могућност реализације наставе пливања у овом разреду, број часова 

намењен овој наставној теми распоређује се другим наставним темама предвиђених 

програмом па се самим тим и исходи за ову тему се не могу достићи у овом разреду.  

  

5.1. Пливање  

Приликом реализације садржаја Пливања формирати групе пливача и непливача.  

  

Основни садржаји  

Вежбе дисања, рад ногу, пловак, одржавање у месту, завеслаји (краул и леђни краул), 

техника прсног пливања, скок на главу и изрон.  

Пливање техником краула или леђног краула; Пливање 25 m на време одабраном 

техником; Роњење по дужини у складу са способностима ученика до 10 m;  
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Проширени садржаји  

Мешовито пливање техникама прсног и краул пливања  

  

5.2. Ватерполо  

Садржаји ватерпола реализују се са ученицима који припадају групи „пливача”  

– Пливање са лоптом  

– Хватање и додавање  

– Шут на гол  

  

   Основни садржаји  

– Одржавање на води;  

– Пливање са лоптом (вођење лопте);  

– Хватање и додавање лопте;  

  

   Проширени садржаји  

– Основни елементи тактике;  

– Диригована игра  

  

6. Полигони   

Наставник након једне или више обрађених наставних тема може реализовати полигон у 

складу са усвојеним моторичким садржајима из:   

− спортских игара;  

− гимнастике и  

− полигон са препрекама који садржи:   

колутања и пузања, провлачења, промене правца, савладавања препреке одбочком, 

прескакања препрека увис и удаљ, прелажење високе греде, узмак на вратилу, пењање на 

шведске лестве и саскок, пењање уз шипку или конопац  

  

7. Тестирање и мерење  

Праћење физичког развоја и моторичких способности спроводи се на почетку и крају 

школске године, из простора кардиореспираторне издржљивости (процена аеробног 

капацитета), телесног састава (посебно телесне масноће), мишићне снаге, издржљивости у 

мишићној снази, гипкости и агилности. Модел континуираног праћења физичког развоја и 

моторичких способности у настави Физичког и здравственог васпитања, батерија тестова, 

критеријумске референтне вредности и начин њиховог тумачења, организација и протокол 

тестирања као педагошке импликације детаљно су објашњени у наведеном приручнику.   

  

Физичка и здравствена култура  

Ова наставна област реализујe се кроз све друге наставне области и теме уз практичан рад 

и састоји се од две наставне теме Физичко вежбање и спорт и Здравствено васпитање  
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Дидактичко-методички елементи Основне карактеристике часова:   

– јасноћа наставног процеса;   

– оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита;   

– избор рационалних облика и метода рада;   

– избор вежби оптималне образовне вредности;   

– функционална повезаност свих делова часа – унутар једног и више 

узастопних часова једне наставне теме.   

Уколико на часу истовремено вежбају два одељења, настава се спроводи одвојено за 

ученике и ученице.  

Приликом избора облика рада неопходно је узети у обзир просторне услове рада, број 

ученика на часу, број справа и реквизита и динамику обучавања и увежбавања наставног 

задатка.   

Избор дидактичих облика рада треба да буде функцији рационалне организације и 

интензификације часа, као и достизања постављених исхода.  

  

Ослобађање ученика од наставе физичког и здравственог васпитања  

Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за одређени 

период, полугодиште или целу школску годину на основу препоруке изабраног лекара.   

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присустувје часовима. За рад са 

ослобођеним ученицима наставник сачињава посебан програм рада базиран на усвајању 

теоријских и васпитних садржаја у складу са програмом и корелацији са садржајима 

других предмета.  

  

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да:  

– суде, воде статистику, региструју резултат или прате ниво активности 

ученика на часу или школском такмичењу,  

– направе едукативни постер или електронску презентацију, припреме 

репортажу са спортског догађаја,  

– прате и евидентирају активност ученика на часу  уз помоћ наставника 

и на други начин помажу у организацији часовних, ваннаставних и 

ваншколских активности.  

  

Неки од исхода за ученике ослобођене од практичног дела наставе  

  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:  

– Наведе основна правила, гимнастике, атлетике, спортске игре, 

пливања;  

– Дефинише основна здравствено-хигијенска правила вежбања;  
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– Презентује и анализира информације о физичком вежбању, спорту, 

здрављу, историји физичке културе, актуелним спортским подацима 

идт.);   

– Учествује у организацији Недеље школског спорта и школских 

такмичења.  

  

Ученицима са инвалидитетом настава се прилагођава у складу са њиховим могућностима 

и врстом инвалидитета.  

  

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ  

Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, односно 

креирање захтева којима се може утврдити да ли су ученици достигли оно што је описано 

одређеним исходом. Исходи помажу наставницима у праћењу, прикупљању и бележењу 

постигнућа ученика. Како ће у процесу вредновања искористити исходе наставник, сам 

осмишљава у односу на то који се начин праћења и процене њему чини најрационалнијим 

и најкориснијим. Поред тога, постојање исхода олакшава и извештавање родитеља о раду 

и напредовању ученика.  

У процесу праћења и оцењивања пожељно је користити лични картон ученика (eвидeнциja 

o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и 

показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења личног картона ученика су 

вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, представља 

увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у 

оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти 

постигнућа (јаке и слабе стране) ученика.  

  

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе Физичког и здравственог васпитања, 

препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати и  вреднује:  

  

1. Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању који 

обухвата:  

– вежбање у адекватној спортској опреми;   

– редовно присуствовање часовима Физичког и здравственог 

васпитања;  – учествовање у ваннаставним и ваншколским 

активностима и др.   

  

2. Приказ три комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби 

обликовања), са и без реквизита;  

  

3. Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у 

усавршавању технике):  
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Атлетика:   

Tехника измене штафете; скока увис опкорачна техника;   

Спринтерско трчање 60 m на време, бацање вортекса. Истрајно трчање у трајању од 8 

минута. Техника бацања „вортекса” Трчање школског кроса.  

  

Спортска гимнастика:   

Вежбе на тлу:   

 став на шакама, колут напред уз помоћ,  

 летећи колут,   

 два премета странце „звезде” спојено,  

 мост заклоном (ученице); мост из лежања на леђима (ученици).   

Састав на тлу комбинован од елемената из петог, шестог и усвојених елемената из седмог 

разреда.  

       Прескок:   

– разношка, згрчка (висина справе до 120 цм).   

   Трамполина или одскочна даска (ученице и ученици):  

 скокови: пруженим телом;  скок са згрченим предножењем.       Вратило  

 дочелно вратило: упор предњи, премаах одножно десном, премах одножно 

левом – нагласити упор стражњи,  

 комбинација: узмак из виса стојећег, ковртљај назад у упору, саскок из 

упора предњег замахом ногама уназад  (зањихом) до става на тлу,  

 доскочно вратило: њихање у вису предњем са повећавањем амплитуде, у 

зањиху саскок.   

        Двовисински разбој  

 комбинација: лицем према н/п – суножним одскоком наскок у упор 

предњи, премах одножно десном, премах одножно левом – нагласити упор 

стражњи, прехват на в/п, предњих и спојено саскок у предњиху (уколико 

нема двовисинског разбоја саскок замахом ногама унаапред – предношка).  

          Паралелни разбој            

 комбинација: (из положаја бочно): наскок у упор, предњих, зањих, 

предњихом предношка са окретом (1800) према притци до става на тлу.  

           Кругови                 дохватни кругови 

(ученици и ученице):    

 комбинација: из виса стојећег згибом вис узнето, вис стрмоглави, вис 

узнето, саскок кроз згиб у вису предњем (уз помоћ).           Коњ са 

хваатаљкама  

 комбинација: из упора предњег на хватаљкама, премах одножно десном 

напред ван, премах одножно десном назад и спојено премах одножно 

левом напред ван, премах одножно левом назад, саскок назад или 

провлаком ногу између хватаљки саскок напред.  
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          Греда  

ниска греда - поновити и допунити садржаје из претходног разреда (ниска греда):  

 комбинација вежби из основног програма (ученице саме комбинују две 

дужине ниске греде – обавезно са наскоком и саскоком).  

Висока греда - комбинација вежби: (чеоно према греди): из места или залетом наскок у 

упор одножно, окрет за 900 у упор клечећи на одножној нози, заножити слободном ногом 

(вага у у упору клечећем „мала вага”); клек искораком заножне и спојено усправ, 

одручити, лагано трчање или ходање на прстима, ходање докорацима, скок суножним 

одскоком и доскоком на једну ногу; саскок пруженим телом са окретом 900 или 1800.   

  

Одбојка:   

– Одигравање лопте техникама прстима и „чекићем“;  

– Доњи сервис;  

– Смечирање у олакшаним условима;  

– Индивидуални блок;  

– Игра преко мерже;  

  

Рукомет:  

Примена елемената технике у игри. Придржавање тактичких упутстава и кретање у игри.  

  

Кошарка:  

Примена елемената технике у игри. Придржавање тактичких упутстава и кретање у игри.  

  

Плес и ритимка:   

– Вежба са вијачом, лоптом или обручем. Дупли провак кружењем 

вијаче унапред.   

– Народно „Моравац“ коло уз музику (трећа, четврта и пета варијанта).  

– Енглески валцер.  

  

Пливање и ватерполо:   

– Техника прсног пливања.  

– Пливање са лоптом.  

  

4. Индивидуални напредак моторичких способности  

  

Индивидуални напредак моторичких способности сваког ученика процењује се у односу 

на претходно проверено стање. Приликом оцењивања неопходно је узети у обзир 

способности ученика, степен спретности  и умешности. Уколико ученик нема развијене 

посебне способности, приликом оцењивања узима се у обзир његов иднивидуални 
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напредак у односу на претходна достугнућа и могућности као и ангажовање ученика у 

наставном процесу.  

  

Код ученика ослобођених од практичног дела наставе, наставник прати и вреднује:  

– познавање основних правила, гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања, ватерпола и 

основних здравствено-хигијенских правила вежбања; – учешће у организацији 

ваннаставних активности.  

  

 Праћење, вредновање и оцењивање ученика ослобођених од практичног дела наставе, 

наставник може извршити усменим или писменим путем.  

  

 Праћење вредновање и оцењивање ученика са инвалидитетом врши се на основу њиховог 

иднивидуалног напретка.  

  

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ  

  

План и програм ових активности предлаже Стручно веће и саставни је део годишњег плана 

рада школе и школског програма.  

  

Б. Секције  

  

Формирају се према интересовању ученика. Наставник сачињава посебан програм 

узимајући у обзир материјалне и просторне услове рада, узрасне карактеристике и 

способности ученика. Уколико је неопходно, секције се могу формирати према полу 

ученика. Ученик се у сваком тренутку може се укључити у рад секције.  

  

В. Недеља школског спорта  

  

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и 

превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру Школског 

програма реализује недељу школског спорта.  

  

Недеља школског спорта обухвата:   

– такмичења у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и 

могућностима ученика;   

– културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и 

здравља (ликовне и друге изложбе, фолклор, плес, музичко-спортске 

радионице, слет...);  
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– ђачке трибине и радионице (о здрављу, историји физичке културе, спорту, 

рекреацији, „ферплеју“, последицама насиља у спорту, технолошка 

достигнућа у вежбању и спорту и др.).    

  

План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће Физичког и здравственог 

васпитања у сарадњи са другим стручним већима (ликовне културе, музичке културе, 

историје, информатике...) и стручним сарадницима у школи, водећи рачуна да и ученици  

који су ослобођени од практичног дела наставе Физичког и здравственог васпитања, буду 

укључени у организацију ових активности.  

  

Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање)  

  

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у 

природи:  

– пролећни крос (дужину стазе одређује стручно веће);  

– излет са пешачењем (7 km)  

– зимовање – организује се у току зимског периода у трајању од седам 

дана. Активности на зимовању обухватају обука скијања, клизања, краће 

излете са пешачењем или на санкама, и друге активности;  

– летовање –  организује се за време летњег распуста у трајању од 

најмање седам дана и обухвата боравак у природи са организованим 

образовним и физичким активностима).  

  

Д. Школска и ваншколска тамичења   

  

Школа организује и спроводи обавезна унутаршколска спортска такмичења, као 

интегрални део процеса физичког васпитања према плану Стручног већа и то у:  

– спортској гимнастици (у зимском периоду);  

– атлетици (у пролећном периоду),   

– најмање једној спортској игри (у току године).  

  

Школа може планирати такмичења из других спортских грана или игара уколико за то 

постоје услови и интересовање ученика (плес, оријентиринг, бадминтон, између две или 

четири ватре, полигони итд.).  

Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школских спортских такмичења 

Републике Србије, која су у складу са планом наставе и учења Како би што већи број 

ученика био обухваћен системом такмичења, на ваншколским такмичењима један ученик 

може представљати школу само у једном спорту или спортској дисциплини током школске 

године.  
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Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава  

  

Ове активности организују се са ученицима који имају:  

– потешкоће у савладавању градива;  

– смањене физичке способности;   

– лоше држање тела;  

– здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе.  

  

За ученике који имају потешкоће у савладавању градива и ученике са смањеним физичким 

способностима организује се допунска настава која подразумева савладавање оних 

обавезних програмских садржаја, које ученици нису успели да савладају на редовној 

настави, као и развијање њихових физичких способности;  

  

Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева:  

– уочавање постуралних поремећаја код ученика;  

– саветовање ученика и родитеља;  

– организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног 

школског часа недељно;  

– организивање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућом 

здравственом  

установом.  

 Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује се искључиво у сарадњи са 

лекаром специјалистом, који одређује врсту вежби и степен оптерећења.  

  

Педагошка документација  

  

– Дневник рада за физичко и здравствено васпитање;  

– Планови рада физичког и здравственог васпитања и обавезних физичких 

активности ученика: план рада стручног већа, годишњи план (по темама са 

бројем часова), месечни оперативни план, план ванчасовних и ваншколских 

активности и праћење њихове реализације.  

– Писане припреме: форму и изглед припреме сачињава сам наставник 

уважавајући:  

временску артикулацију остваривања, циљ часа, исходе који се рализују, конзистентну 

дидактичку структуру часова, запажања након часа;   

– Радни картон: наставник води за сваког ученика. Радни картон садржи: 

податке о стању физичких способности са тестирања, оспособљености у 

вештинама напомене о специфичостима ученика и остале податке неопходне 

наставнику.   
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Педагошку документацију наставник сачињава у електронској или писаној форми.  
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Редн 

и  
број  
наста 

вне 

теме  

  
НАСТАВНА  
ТЕМА / ОБЛАСТ  

  
ИСХОД*  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ  

КОМПЕТНЕЦИЈЕ**   

   
МЕСЕЦ  

    

OБ  УТ   
ОБРАЗОВ- 

НИ 

СТАНДАРДИ***  
IX  X  

 
XII  

  
III  

   
XI  I  II  IV  V  VI  

      

1.  

ОСТАЛЕ  
АКТИВНОСТИ  

*Изводи разноврсна 

природна и изведена 

кретања и користи их у 

спорту, рекреацији и 

различитим животним  
ситуацијама;  
  
*Примењује вежбе које 

подстичу раст и развој  
и правилно држање тела;  
  
*Користи вежбе за  

развој и усавршавање  
моторичких  
способности;  
  
*Усвајио знања ради 

разумевања значаја и 

суштине физичког 

васпитања;  
  
*Навија фер,чува себе и  
друге;  
  
 *Разуме сврху и значај  

1)Компетенција за учење: Уме 

да процени сопствену 

успешност у учењу; 

идентификује тешкоће у учењу 

и зна како да их превазиђе.  

7)Предузимљи-вост и 

оријентација ка 

предузетништвуУме да 

идентификује и адекватно 

представи своје способности и 

вештине („јаке  стране“)  

3      3  1          1  2  6  8  

  
ФВ.1.2.1.  
ФВ.1.2.2.  
ФВ.1.2.3.  
ФВ.1.2.4.  
  

2.  

АТЛЕТИКА  2)Одговорно учешће у 

демократском друштву: Залаже 

се за солидарност и учествује у 

хуманитарним активностима  4  7            5  4  1  3  18  21  

ФВ.1.1.3.  
ФВ.1.1.4.  
ФВ.1.1.7.  
ФВ.1.1.8.  
ФВ.1.1.9.  

ФВ.1.1.10.  

3.  

ГИМНАСТИКА  3) Естетичка компетенција: 

Показује осетљивост за 

естетску димензију у 

свакодневном животу и  има 

критички  однос према 

употреби и злоу потреби 

естетике.  

      3  6  2  3  4      5  14  18  

ФВ.1.1.11.  
ФВ.1.1.12.  
ФВ.1.1.13.  
ФВ.1.1.14.  
ФВ.1.1.16.  
ФВ.1.1.17.  
ФВ.1.1.18.  
ФВ.1.1.19.  
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4.  

ОСНОВЕ  
ТИМСКИХ И 

СПОРТСКИХ 

ИГАРА:  
- ОДБОЈКА  
- РУКОМЕТ  
- КОШАРКА  
- ФУДБАЛ  
- АКТИВНОСТИ  
ПО ИЗБОРУ  
ОНЛАЈН  
НАСТАВА  
ПЛАТФОРМА  
ГУГЛ  
УЧИОНИЦА  
  

вежбања;  
  
*Доводи у везу физичко 

вежбање и  
здравље;  
  
*Примењује хигијенске 

мере пре,током и након 

вежбања;  
  
*Правилно се храни;  
  
*Препознаје врсту 

повреде;  
  
 *Користи стечена 

умења, знања и навике 

у свакодневним 

условима живота и  
рада;  
  
*Чува животну средину 

током вежбања.  
  
Исходи се односе на све 

наставне области.  

4)Комуникација Ученик  
користи на   
одговарајући и креативан начин 

језик и стил комуникације  који 

су специфични за поједине 

научне, техничке и уметничке 

дисциплине.  
6) Одговоран однос према 

здрављу: Бира стил живота 

имајући на уму добре стране и 

ризике тог избора (нпр.  активно 

бављење спортом,  
вегетар ијанска 

исхрана).   
- Уме да пружи прву помоћ.  
9) Решавање проблема: 

Ученик проналази/осмишљава 

могућа решења проблемске 

ситуације.  
10) Сарадња: Доприноси 

постизању договора о 

правилима заједничког рада и 

придржава их   
се током заједничког рада  

  7  11  6  2  3  10  4  2  6  5  46  51  

ФВ.1.1.1.  
ФВ.1.1.2.  
ФВ.1.2.4.  
ФВ.1.3.3.  
ФВ.1.3.4.  
ФВ.2.1.1.  
ФВ.2.1.2.  
ФВ.3.1.1.  
ФВ.3.1.2.  

5.  

МЕРЕЊЕ  
МОТОРИЧКИХ  
СПОСОБНОСТИ  

8) Рад са подацима и 

информацијама: Користи 

табеларни и графички приказ 

података и уме да овако 

приказане податке  чита, 

тумачи и примењује.  

5                5    5  5  10  

ФБ.1.3.1  
ФВ.1.3.2.  
ФВ.1.3.3.  
ФВ.1.3.4.  
  

  
УКУПНО  

 
12  14  11  12  9  5  13  13  11  8  20  88  108  

  

  
ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРЕНОСТИ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА: __________________________________________________________________________________ ________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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РАЗРЕД       VII  Физичко и здравствено васпитање  

ФОНД ЧАСОВА  

ГОДИШЊИ    108  НЕДЕЉНИ    3  

Циљ: Циљ учења предмета Физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из 

области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима 

живота и рада.  

Наставни садржаји  Циљ учења  
Мећупредметне 

компентенције  

Начин остваривања 

програма  

Активности  ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да:  
Ученика  Наставника  

ФИЗИЧКE  

СПОСОБНОСТИ  

  

Основни садржаји   

Вежбе за развој снаге 

Вежбе за развој 

покретљивости  

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости   

Вежбе за развој брзине 

Вежбе за развој 

координације Примена 

националне батерије 

тестова за праћење 

физичког развоја и 

моторичких способности  

Подстицање  

раста и развоја 

и утицање на 

правилно 

држање тела 

Развој и 

усавршавање 

основних 

моторичких  

способности  

  

Компетенциија 

за учење, 

естетичка 

компетенција, 

комуникација, 

одговоран однос 

према здрављу 

решавање 

проблема, 

сарадња, 

Дигитална 

компетенција за 

целоживотно 

учење  

Применом 

одговарајућих 

метода, облика и 

форми рада        

Вежбањем у сали, 

школском 

дворишту и на 

отвореном 

игралишту за мали 

фудбал и рукомет, 

у кућним 

условима, приказ 

продукта 

активности и 

достављање путем 

Гугл учионице, 

имејлом или 

друштвеним 

мрежама.  

Посматрају и 

прате ТВ 

часове слушају 

питају 

демонстрирају 

вежбају 

учествују у 

организацији 

такмичења 

практично 

примењују 

стечена знања 

на часовима и 

у реалном 

животу, 

користи ИКТ.  

Планира  

организује 

демонстрира 

припрема, ПП 

презентације, 

квизове, 

анкете,прати 

мотивише 

Евидентира 

сублимира 

резултате 

умножава и 

доставља 

остварене 

резултате са 

тестова за 

развој 

моторичких 

способности  

Примени комплексе 

простих и 

општеприпремних 

вежби одговарајућег 

обима и интензитета у 

самосталном вежбању; 

Сврсисходно користи 

научене вежбе у 

спорту, рекреацији и 

различитим 

ситуацијама;  

Упоређује и анализира 

сопствене резултате са 

тестирања уз помоћ 

наставника са 

вредностима за свој 

узраст;  
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МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ  

СПОРТ И СПОРТСКЕ  

ДИСЦИПЛИНЕ  

  

Атлетика  

Техника спринтерског  

Стицање и 

усавршавање 

моторичких 

умења и 

навика из 

атлетике и 

спорстске  

Компетенциија 

за учење, 

естетичка 

компетенција, 

комуникација, 

одговоран однос  

Редовна настава, 

обавезне физичке 

активности Кроз 

активности у 

Дечијој и 

Спортској недељи  

Посматрају и 

прате ТВ 

часове 

слушају 

питају 

демонстрирају  

Планира  

организује 

демонстрира 

припрема, ПП 

презентације, 

квизове,  

Примени достигнути 

ниво усвојене технике 

кретања у игри, спорту 

и свакодневном 

животу; Примени 

атлетске дисциплине у 

складу са  

 

трчања.  

Истрајно трчање – 

припрема за крос.  

Техника штафетног 

трчања Скок удаљ.  

Бацања кугле.  

Скок увис.  

Бацање „вортекс-а“.  

Проширени садржаји:  

Скок увис (леђна 

техника)  

Тробој  

Спортска гимнастика 

Вежбе и комбинације 

вежби 

карактеристичних за 

поједине справе:  

Тло  

Прескок  

Трамполина  

Вратило  

Двовисински разбој  

Паралелни разбој  

Кругови  

Коњ са хватаљкама  

Греда  

Проширени садржаји: 

гимнастике , 

учествовање на 

разним 

манифестацијам 

и догађајима и 

такмичењима.  

према здрављу 

решавање 

проблема,  

 сарадња, рад са 

подацима и 

информацијама, 

дигиталне 

компетенције, 

одговоран однос 

према околини, 

естетичка 

компетенција.  

Кросевима (јесењи 

и пролећни)  

Такмичењем 

(унутар одељења и 

међуодељењским).  

  

Поделом ученика 

према полу , према 

нивоу усвојености 

вежби из 

претходног разред и 

њиховим 

способностима. 

Коришчењем  

станица, полигона, 

чувањем, 

помагањем , 

коришћењем 

паметне табле,  

примена ИКТ-а.  

  

вежбају 

учествују у 

организацији 

такмичења 

практично 

примењују 

стечена знања 

на часовима и 

у реалном 

животу, 

користи ИКТ.  

анкете,прати 

мотивише, 

поставља у 

виртуелној 

учионици 

сублимира, 

систематизује  

вреднује  

правилима;  

Развија своје 

моторичке 

способности 

применом вежбања 

из атлетике; 

Одржава равнотежу 

у различитим 

кретањима, изводи 

ротације тела; 

Примени вежбања 

из гимнастике за 

развој моторичких 

способности; Изведе 

елементе   
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На тлу и справама 

сложеније вежбе и 

комбинације вежби  
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ОСНОВЕ ТИМСКИХ 

СПОРТСКИХ ИГАРА  

Одбојка:  

Основни елементи 

технике, тактике и 

правила игре; Футсал:  

Игра уз примену правила 

Рукомет:  

Стицање и 

усавршавање 

моторичких 

умења и 

навика из 

одбојке, 

футсала, 

рукомета, 

кошарке,   

Компетенциија 

за учење, 

естетичка 

компетенција, 

комуникација, 

одговоран 

однос према 

здрављу 

решавање 

проблема,  

Применом  

одговарајућих 

метода, облика и 

форми рада        

Вежбањем у сали, 

школском 

дворишту и на 

отвореном 

игралишту за 

мали фудбал и 

рукомет,  

Посматрају и 

прате ТВ 

часове 

слушају 

питају 

демонстрирају 

вежбају 

учествују у 

организацији  

Планира  

организује 

демонстрира 

припрема, ПП 

презентације, 

квизове, 

анкете,прати 

мотивише 

поставља у  

Изведе елементе 

одбојкашке 

технике; − 

примени основна 

правила одбојке; 

− користи 

елементе технике 

у игри; Примени 

основне тактичке 

елементе 

спротских игара;  

 

Игра уз примену правила  

Кошарка:  

Сложенији елементи 

технике, тактике и 

правила игре  

Активност по избору.  

ПОЛИГОНИ  

Полигон у складу са 

реализованим 

моторичким  
садржајима 
Елементарне игре  

  

 сарадња.  одбојку, вежбање у 

сали уз музичку 

пратњу.  

Коришћењем  

станица, чувањем , 

помагањем.  

Примена ИКТ-а.  

такмичења 

практично 

примењују 

стечена знања 

на часовима и 

у реалном 

животу, 

користи ИКТ.  

виртуелној 

учионици 

сублимира, 

систематизује  

вреднује.  

Учествује на 

унутародељенским 

такмичењима;  
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ПЛЕС И РИТМИКА  

Основни садржаји   

Вежбе са вијачом   

Вежбе са обручем  

Вежбе са лоптом  

Народно коло „Моравац”  

Народно коло из 

краја у којем се 

школа налази 

Енглески валцер  

Проширени садржаји   

Састав са обручем   

Састав са лоптом   

Састав са вијачом  

Основни кораци rock n 

roll  

Изучавање 

друшвених 

игара и једног 

кола из 

географског 

подручја где 

ученици живе  

Компетенциија 

за учење, 

естетичка 

компетенција, 

комуникација, 

одговоран однос 

према здрављу 

решавање 

проблема, 

сарадња, рад са 

подацима и 

информацијама, 

дигиталне 

компетенције  

Применом  

одговарајућих 

метода, облика и  

форми рада        

Вежбањем у сали, 

учионици, 

школском 

дворишту; 

Примена ИКТ-а, 

онлајн настава.  

Посматрају и 

прате ТВ 

часове слушају 

питају 

демонстрирају 

вежбају 

учествују у 

организацији 

такмичења 

практично 

примењују 

стечена знања 

на часовима и 

у реалном 

животу, 

користи ИКТ.  

Планира  

организује 

демонстрира 

припрема, ПП 

презентације, 

квизове, 

анкете,прати 

мотивише, 

поставља у 

виртуелној 

учионици 

сублимира, 

систематизује  

вреднује  

Изведе кретања у 

различитом ритму; 

Игра народно коло 

Изведе основне кораке 

плеса из народне 

традиције других 

култура; Изведе вежбе 

и саставе уз  

музичку пратњу;  

ФИЗИЧКА И  

ЗДРАВСТВЕНА  

КУЛТУРА  

Физичко вежбање и 

спорт Основни садржаји 

Основна подела вежби. 

Функција скелетно- 

мишићног система.  

Оспособљавање 

ученика да 

стечена умења, 

знања и навике 

користе у 

свакодневним 

условима 

живота и рада  

Компетенциија 

за учење, 

естетичка 

компетенција, 

комуникација, 

одговоран однос 

према здрављу 

решавање  

Формирање 

правилног односа 

према физичком 

вежбању, здрављу 

и раду;  развијање 

и неговање  

фер-плеја;  

препо- знавање  

Посматрају и 

прате ТВ 

часове, онлајн 

наставу, 

слушају 

питају 

демонстрирају 

вежбају  

Планира  

организује 

демонстрира 

припрема, ПП 

презентације, 

квизове, 

анкете,  

прати 

мотивише  

Вреднује утицај 

примењених вежби на 

организам;  

Процени ниво 

сопствене дневне 

физичке активности; 

Користи различите 

вежбе за побољшање  
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Основна правила 

Одбојке. Понашање 

према осталим 

субјектима у игри 

(према судији, играчима 

супротне и сопствене 

екипе). Чување и 

одржавање 

материјалних добара 

која се користе у 

вежбању. Облици 

насиља у физичком 

васпитању и спорту.  

Навијање, победа, 

пораз решавање 

спорних ситуација.  

Писани и 

електронски извори 

информација из 

области физчког 

васпитања и спорта. 

Вежбање у функцији 

сналажења у 

ванредним 

ситуацијама. Значај 

вежбања за 

одбрамбено-

безбедносне потребе.  

Повезаност физичког 

вежбања и естетике.  

Породица и вежбање  

Планирање вежбања.  

(кроз игру, 

такмичења) 

Формирање 

вољних 

квалитета 

личности  

проблема, 

сарадња.  

негативних облика 

понашања у спорту 

и навијању;  

вредновање 

естетских 

вредности у 

физичком вежбању, 

рекреацији и 

спорту;  развијање 

креативности у 

вежбању;   

очување животне 

сре- дине, као и 

развијање и 

неговање 

здравствене 

културе ученика. 

Примена ИКТ-а, 

онлајн настава.  

учествују у 

организацији 

такмичења  

 практично  

примењују 

стечена знања 

на часовима и у 

реалном 

животу, 

користи ИКТ.  

поставља у 

виртуелној 

учионици 

сублимира, 

систематизује  

вреднује. 

Користи разне 

плтформе за 

онлајн 

наставу.  

својих физичких 

способности; 

Процени последице 

недовољне физичке 

активности; Примени 

мере безбедности у 

вежбању у школи и 

ван ње; Одговорно се 

односи према 

објектима, справама 

и реквизитима; 

Примени и поштује 

правила игара у 

складу са етичким 

нормама; Примерено 

се понаша као 

учесник или 

посматрач на 

такмичењима; 

Решава конфликте на 

друштвено 

прихватљив  

начин;  

Пронађе и користи 

различите изворе 

информација за 

упознавање са 

разноврсним 

облицима физичких и 

спортско- 

рекративних 

активности; Прихвати 

победу и пораз;  

Примени усвојене 

моторичке вештине у 

ванредним 
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ситуацијама; Уважи 

различите спортове без 

обзира на лично 

интересовање;  
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Основни садржаји  

Утицај аеробног вежбања 

(ходања, трчања и др.) на 

кардио-респираторни 

систем.  

Здравствено-хигијенске 

мере пре и после 

вежбања. Значај 

употребе воћа и поврћа 

и градивних материја 

(протеини и 

беланчевине) у 

исхрани. Подела 

енергетских напитака и 

последице њиховог 

прекомерног 

конзумирања. Прва 

помоћ након 

површинских повреда 

(посекотина и 

одеротина). Вежбање у 

различитим 

временским условима. 

Чување околине при 

вежбању.  

Последице 

конзумирања дувана и 

алкохола. Додаци 

исхрани – суплементи.  

Вежбање и 

менструални циклус. 

Значај заштите 

репродуктивних 

органа приликом 

вежбања.  

раста и развоја 

и утицање на 

правилно  

држање  

тела,развој 

аеробних 

спосбности 

Оспособљавање 

ученика да 

препознају 

здраве животне 

намирнице , 

њихову поделу 

и  улогу у 

исхрани . 

Стицање и 

практична 

примена знања 

из прве помоћи.  

  

учење, 

естетичка 

компетенција, 

комуникација, 

одговоран 

однос према 

здрављу 

решавање 

проблема, 

сарадња.  

трчања у школскм 

дворишту, 

стадиону, парку у 

различитим вр. 

условима Мерењем 

пулса и притиска;   

Коришћењем 

препорука о 

здравом начину 

исхране; Подела 

основих намирнца 

према енерг. 

вредности, улога 

воде, воћа; 

Предавање утицај 

дувана  алкохола и 

енергетских пића  

Обуком о примени 

прве помоћи кроз 

теретске и 

практичне часове 

уз помоћ 

активиста 

Црвеног крста.   

прате ТВ 

часове, 

виртуелну 

учионицу, 

квизове, 

анкете, ПП 

презентације, 

слушају 

питају 

демонстрирају 

вежбају 

учествују у 

организацији 

такмичења 

практично 

примењују 

стечена знања 

на часовима и 

у реалном 

животу, 

користи ИКТ.  

организује 

демонстрира 

припрема, ПП 

презентације, 

квизове, 

анкете,  

прати 

мотивише 

поставља у 

виртуелној 

учионици 

сублимира, 

систематизује  

вреднује.  

  

за одређене 

професије; Вреднује 

лепоту покрета у 

физичком вежбању и 

спорту;  

Подстиче породицу на 

редовно вежбање; 

Повеже врсте вежби, 

игара и спорта са 

њиховим утицајем на 

здравље;  

Коригује дневни 

ритам рада, исхране и 

одмора у складу са 

својим потребама; 

Користи здраве 

намирнице у исхрани; 

Разликује корисне и 

штетне додатке 

исхрани; Примењује 

здравствено- 

хигијенске мере у 

вежбању;  

Правилно реагује 

и пружи основну 

прву помоћ 

приликом  

повреда;  

Чува животну средину 

током вежбања; 

Препозна последице 

конзумирања дувана, 

алкохола и штетних 

енергетских напитака; 

Води рачуна о 

репродуктивним 
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огранима приликом 

вежбања.  

Кључни појмови: Васпитање, физичко вежбање, игра, здравље, хигијена, култура.  
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 Физичко и здравствено васпитање   

Опште предметне компетенције  

  

основне  

  

Ученик је оспособљен за вођење бриге о властитом здрављу и здрављу околине. Препознаје и разуме законитости утицаја 

физичког вежбања на телесни статус. Препознаје важност физичког вежбања, хигијене тела, исхране, простора и правила 

безбедности током вежбања. Критички просуђује о облицима насиља у физичком васпитању, спорту и рекреативним 

активностима. Здравље околине. Са глобалном присутношћу и активношћу сваки појединац треба да призна своју 

одговорност према околини. Стално ћемо процењивати и побољшавати утицај на околину свих наших активности и кроз 

конкретне акције ћемо представљати добар пример како показати поштовање и бригу за околину.   
  

средње  

  

Ученик се бави спортско-рекреативним активностима у циљу унапеђивања својих физичких способности и унапређивања 
здравих животних навика. Током вежбања сарађује, поштује индивидуалне разлике и помаже другима. Ученик самостално 
вежба у слободном времену.   
  

напредне  

  

Ученик је развио свест о властитим способностима, а тиме и о јачању самопоуздања и самопоштовања. Примењује 

разноврсне програме и облике индивидуалног и колективног вежбања, поштујући полне и индивидуалне разлике учесника у 

телесном вежбању.  

  

Тема  Специфичне предметне компетенције  Исходи  

  

Образовни 

стандарди  

Атлетика  
основне  

  

 Ученик зна функцију и у стању је да изводи једноставне комплексе 

вежби обликовања; примењује програме за развој моторичких 

способности; зна основну технику индивидуалних и колектиних 

спортских игара; познаје основна правила и елементе тактике 

спортских грана; током вежбања понаша се дисциплиновано и 

безбедно у односу на себе и друге; способан је да упореди вредности 

почетних и финалних резултата сопствених моторичких способности 

у односу на референтне вредности након завршетка разреда. Током 

вежбања сарађује, поштује индивидуалне разлике и помаже другима.   

Ученик има правилно држање 

тела.  

Ученик зна правилно да трчи 

на кратким и средњим стазама 

Ученик зна како се врши 

измена штафетне палице .  

Ученик разуме значај трчања, 

основе тренинга и уме да укаже 

прву помоћ.  

  

основни  
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средње  

  

Зна да физичка активост и спорт позитивно делују на психо-

физички развој и здравље; ученик ће бити у стању да самостално 

састави и примени једноставније комплексе вежби обликовања и 

сложеније техничко – тактичке елементе спортске гране; правилно 

поступа у случају незгоде на часу и ван часа.   

Ученици знају да правилно 

бацају куглу леђном 

варијантом технике.  

средњи  

  

  

напредне  

  

Ученик је способан да самостално састави и изведе сложеније вежбе 

или комбинације вежби; самостално и у сарадњи са другима решава 

сложене тактичке атлетске задатке; препознаје основне законитости 

оптерећења у физичким и спортским активностима, промовише 

њихову улогу у унапређивњу здравља и превентивно деловање на 

настанак хроничних незаразних обољења и социо-патолошких 

појава.  

напредни  

  

Гимнастика  

основне  

  

 Ученик зна функцију и у стању је да изводи једноставне комплексе 

вежби обликовања; примењује програме за развој моторичких 

способности; зна основну технику индивидуалне и колектине 

спортске гимнастика; познаје основна правила и елементе тактике 

спортских грана; током вежбања понаша се дисциплиновано и 

безбедно у односу на себе и друге; способан је да упореди вредности 

почетних и финалних резултата сопствених моторичких способности 

у односу на референтне вредности након завршетка разреда. Током 

вежбања сарађује, поштује индивидуалне разлике и помаже 

другима.   

Ученик уме да уради 

основне и сложеније вежбе 

на тлу Ученик уме да изведе 

прескоке преко козлића.  

Ученик је оспособљен да 

стечена умења, знања и навике 

користи у игри и 

такмичењима.  

Ученик развија вољне 

квалитете. Ученик уме да чува, 

помаже и поштује сигурносна 

правила.  

основни  

  

  

  

средње  

  

Зна да физичка активост и спортска гимнастика позитивно делују на 

психо-физички развој и здравље; ученик ће бити у стању да 

самостално састави и примени једноставније комплексе вежби 

обликовања и сложеније техничко – тактичке елементе спортске 

гимнастике; правилно поступа у случају незгоде на часу и ван часа.   

средњи  
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напредне  

  

Ученик је способан да самостално састави и изведе сложеније вежбе 

или комбинације вежби; самостално и у сарадњи са другима решава 

сложене тактичке гимнастичке задатке; препознаје основне 

законитости оптерећења у физичким и спортским активностима, 

промовише њихову улогу у унапређивњу здравља и превентивно 

деловање на настанак хроничних незаразних обољења и социо-

патолошких појава.  

  

напредни  

  

Одбојка  

Футсал  

Рукомет  

Кошарка  

основне  

  

 Ученик зна функцију и у стању је да изводи једноставне комплексе 

вежби обликовања; примењује програме за развој моторичких 

способности; зна основну технику колектиних спортских игара; 

познаје основна правила и елементе тактике спортских грана; током 

вежбања понаша се дисциплиновано и безбедно у односу на себе и 

друге; способан је да упореди вредности почетних и финалних 

резултата сопствених моторичких способности у односу на 

референтне вредности након завршетка разреда. Током вежбања 

сарађује, поштује индивидуалне разлике и помаже другима.   

Ученик примењује основне и 

сложеније елементе технике и 

тактике одбојкашке игре у 

игри преко мреже.  

Ученик зна основна правила 

одбојкашке игре.  

Ученик учествује у 

организацији одбојкашког 

такмичења. Ученик формира 

вољне квалитете.  

Ученик има развијен 

такмичарски дух и осећај за 

фер плеј.  

основни  

  

средње  

  

Зна да физичка активост и спорт позитивно делују на психо-

физички развој и здравље; ученик ће бити у стању да самостално 

састави и примени једноставније комплексе вежби обликовања и 

сложеније техничко – тактичке елементе спортске гране; правилно 

поступа у случају незгоде на часу и ван часа.   

средњи  

  

напредне  

  

Ученик је способан да самостално састави и изведе сложеније вежбе 

или комбинације вежби; самостално и у сарадњи са другима решава 

сложене тактичке задатке колектиних спортских игара; препознаје 

основне законитости оптерећења у физичким и спортским 

активностима, промовише њихову улогу у унапређивњу здравља и 

превентивно деловање на настанак хроничних незаразних обољења 

и социо-патолошких појава.  

  

напредни  
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 Хоризонтална и вертикална повезаност VII разред  

  

Предмет  

  
Разред  Корелативни садржаји  

Повезаност  међу 

предметима у оквиру 

разреда  

Хоризонтална повезаност  Повезаност  међу предметима у 

оквиру разреда  

Вертикална повезаност  

  

Физичко и 

здравствено 

васпитање  

Математика  Спорт и спортске дисциплине  

Облици спортских игралишта и њихових  

појединих делова, реквизити, 

формације за вежбање  

  

Круг обим и површина, рачунске 

операције сабирања, множења 

евидентирања математичких 

података  

Mерења,евидентирања, 

разбројавања, 

збрајања обрада 

података  

Биологија  Моторичке вештине, спортске 

дисциплине,  

Грађа човечијег тела – Мишићни и  МБИ  

   плес  

Елементи атлетике, гимнастике, одбојке,  

футсал, рукомет, кошарка 

Правилна исхрана  

Пружање прве помоћи  

нервни систем, систем органа за 

дисање  

Редовна исхрана - јеловник  

Повреде и прва помоћ  

  

 

Информатика 

и рачунарство  

Здравствено васпитање ММС  

Здрава исхрана и спортски начин живота 

Примена ИКТ-а у праћењу наставе на 

даљину.  

  

Заштита здравља ММС   

Гугл учионица, видео материјали са 

јутјуб канала, геђети, обрада слика, 

Гугл мит, имејл  

  

Mерења – статистика 

обрада података, ПП 

презентација  

Физика  Моторичке вештине, спорт и спортске 

дисциплине  

Елементи атлетике, гимнастике, одбојке, 

футсал, рукомет, кошарка  

  

Момент силе-померање тежишта 

тела, отпор, сила гравитације, 

густина течности  

  

  

Мерне јединице за 

дужину, масу време  

Музичка 

култура  

Моторичке вештине, спортске 

дисциплине, плес  

Вежбе обликовања, елементи атлетике, 

гимнастике, одбојке, футсал, рукомет, 

кошарка, народне игре, валцер, ритмика  

Темпо кретања, изражајност, 

складност, координација покрета  

Креативност покрета, 

развој слуха  
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Ликовна 

култура  

Моторичке вештине, спортске 

дисциплине, плес  

Вежбе обликовања, елементи атлетике, 

гимнастике, одбојке, футсал, рукомет, 

кошарка, народне игре, валцер, ритмика  

Просторно обликовање, правилан и 

неправилан ритам  

Временска орјентација  

  

Начин праћења остварености програма:  

У настави физичког васпитања се прати и вреднује:  

- Стање моторичких способности - спроводи се у простору координације, статичке, репетативне и експлозивне снаге, гипкости и издржљивости.  

Мерење се врши помоћу мерних инструмената (тестова) ваљаних и поузданих мерних карактеристика.   

Мерење се спроводи уз увежбавање одређеног програмског задатка, како се не би губило расположиво време за вежбање, а динамика је утврђена 

упутством.   

- Достигнут ниво савладаности моторних знања, умења и навика - спроводи се према утврђеним минималним образовним захтевима.   

- Однос ученика према раду - прати се током целе школске године и то: кроз контролу уредности ношења и хигијене опреме за вежбање, редовног 

присуствовања на часовима физичког васпитања, доследног извршавања радних задатака, ангажовања у спортском животу школе.  

Формативно и сумативно оцењивање:   
Редовно проверавање постигнућа и праћење напредовања које се обавља полазећи од ученикових способности, степена спретности и умешности. 

Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом оцењивања узимају се у обзир индивидуално напредовање у односу на сопствена 

претходна постигнућа, могућности и ангажовање ученика у наставном процесу. Формативно се евидентира у педагошкој документацији 

наставника,  

а сумативно у дневник.  

НАСТАВНА ТЕМА  

ФИЗИЧКE 

СПОСОБНОСТИ  

  

МОТОРИЧКЕ  

ВЕШТИНЕ СПОРТ И  

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ   

*Атлетика   

  

*Спортска гимнастика  

  

*Основе    тимских,   спортских и    елементарних   игара  

  

*Плес и    ритмика  

  

*Полигони КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда)  

 ДОВОЉАН 2  ДОБАР 3  ВРЛО ДОБАР 4  ОДЛИЧАН 5  

Уме да примени Уме правилно да изводи Правилно одржава Ученик користи висок ниво једноставне,двоставне 

вежбе,разноврсна природна равнотежу у различитим техничко-тактичких знања, општеприпремне вежбе. и изведена 
кретања. кретањима. демонстрира сложеније  

комплексе вежби и 

кретања. Ученик показује мањи степен Ученик показује делимични  Ученик показује велику  Ученик показује 

изузетну активности и ангажовања, уз  степен активности и  самосталност и висок  самосталност уз 
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изузетно велику помоћ 

наставника 

 ангажовања, уз велику 

 степен активности и 

 висок степен 

активности и успева да 

примени одређене 

 помоћ наставника 

успева да 

 ангажовања, уз мању 

 ангажовања, где 

ученик у вежбе, 

односно захтеве који 

 примени одређене 

вежбе,  помоћ 

наставника у 

 потпуности 

самостално, без су 

утврђени у већем делу 

 односно захтеве који 

су  потпуности, 

самостално  помоћи 

наставника основног 

нивоа постигнућа, 

 утврђени и на 

основном  и 

 испуњава захтеве који 

су  испуњава 

захтеве који су 

одређени 

индивидуалним 

 већим делом на 

средњем 

 утврђени и на 

основном и  утврђени на основном и образовним планом и  нивоу стандарда  на средњем нивоу,као и део 

средњем нивоу, као и у прилагођеним стандардима  постигнућа, одређеним  захтева са напредног нивоа 

 већини захтева са напредног постигнућа и ангажовање  индивидуалним образовним  посебних стандарда  нивоа 

посебних стандарда ученика добија оцену  планом и прилагођеним  постигнућа, одређеним  постигнућа, 

одређеним  

довољан (2)  стандардима постигнућа,уз  индивидуалним  индивидуалним образовним  

ангажовање ученик добија  образовним планом и  планом и прилагођеним 

оцену добар (3)  прилагођеним стандардима  стандардима постигнућа,уз  

постигнућа, уз висок  веома висок степен степен 

ангажовања добија  ангажовања, добија оцену 

оцену врло добар (4)  одличан (5)  
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ВРЕДНОВАЊЕ У ВИРТУЕЛНОМ ОКРУЖЕЊУ ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  

Рубрика за вредновање наученог (вредновање увежбаног)  

Бодовна 

скала:  
Ученик:  

Пожељни елементи 

ученичких радова  

  

* 85 % - 

100 %   

– одличан 

(5)   

* Наводи тачне информације у задатку, и при 

обликовању питања и при решавању.   

* Препознаје све примере у задатку те их већином 

исправно описује.   

* Користи одговарајуће примере и фотографије у 

обликовању задатка.   

* У предвиђеном времену извршава све задатке.  

* Објашњења  

  

* Примери  

  

* Задаци  

  

* Слике  

  

* Видео  

  

* Квиз  

  

* Њихов 

ауторски рад  

(слике, видео, квиз)  

  

* Интерактивн

и садржај и слике   

  

* Додатни 

садржаји других 

аутора  

  

*75 % - 

84.99 %   

– 

врлодобар 

(4)  

* Наводи већину тачних информација у 

задатку, и при обликовању питања и при 

решавању.  

* Препознаје већину  примера у задатку те 

их већином исправно описује.  

* Користи углавном одговарајуће примере и 

фотографије у обликовању задатка.  

* У предвиђеном времену извршава већину 

задатака.  

  

*65- 

74.99%   

– добар (3)  

* Наводи делимично тачне информације при 

обликовању задатка.  

* Препознаје мањи број примера у задатку и 

половично их описује.  

* Користи мањи број одговарајућих примера 

и илустрације у обликовању задатка.   

* У предвиђеном времену извршава 

половину задатака.  

  

*50 % - 

64.99 %   

– довољан 

(2)   

* Наводи мањи број тачних информација у 

задатку, и при обликовању и при решавању.  

* Препознаје врло мали број примера у 

задатку.  

* Користи мањи број одговарајућих 

фотографија у обликовању задатка, без примера 

или с неодговарајућим примерима.   

* У предвиђеном времену извршава мање од 

половине задатака.  

*0% - 

49.99%   

– 

недовољан 

(1)  

* У предвиђеном времену не извршава задатак.    
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Анекс школског програма за осми разред 

Доноси се:  

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), 

И Правилника о измени и допуни Правилника о наставном програму за осми 

разред основног образовања и васпитања -Службени гласник РС - Просветни гласник, 

бр. 3/2020 од 22.05.2020. године 

Члан 1. 

У Правилнику о наставном програму за осми разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/10, 3/11, 8/13, 5/14, 

11/16, 11/16 – др. пропис, 7/17, 12/18 и 10/19), у делу: „НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА 

ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА”, одељак: „2. 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ 

ПРЕДМЕТА”, пододељак: „А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ”, у Упутству за 

дидактичко-методичко остваривање програма предмета: „ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА”, у делу: „I. Планирање наставе и учења”, у ставу 4. реченица: „С 

обзиром да је настава технике и технологије теоријско-практичног карактера, часове 

треба реализовати поделом одељења на 2 (две) групе, са највише 20 ученика.”, 

замењује се реченицом: „С обзиром да је настава Технике и технологије теоријско-

практичног карактера, часове треба реализовати поделом одељења на 2 (две) групе, 

уколико одељење има више од 20 ученика.” 

Члан 2. 

У Упутству за дидактичко-методичко остваривање програма предмета: 

„ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО”, у делу: „I. Планирање наставе и учења”, 

додаје се став 4. који гласи: „С обзиром да је настава Информатике и 

рачунарства теоријско-практичног карактера, часове треба реализовати поделом 

одељења на 2 (две) групе, уколико одељење има више од 20 ученика.” 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 

2020/2021. године. 

Анекс школског програма даље садржи: 

НАСТАВНЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМЕ ЗА  ОБАВЕЗНЕ ПРЕДМЕТЕ : 

- ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

- ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

- ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
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 НАСТАВНЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМЕ ЗА СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ: 

- ДОМАЋИНСТВО 

 

Назив предмета: Техника и технологија VIII,  

Трајање школског 

програма: 
 

Фонд часова: 68 

Циљ: 

. Циљ: Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-

технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду 

и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу 

техничких и технилошких ресурса, стекне бољи увид у  

сопствена професионална интересовања и поступа 

предузимљиво и самоиницијативно.  

 

Исходи 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– процени значај електротехнике, 

рачунарства и мехатронике у животном и 

радном окружењу; 

– анализира опасности од неправилног 

коришћења електричних апарата и уређаја 

и познаје поступке пружања прве помоћи; 

– образложи важност енергетске ефикасности 

електричних уређаја у домаћинству; 

– повеже професије (занимања) у 

области електротехнике и мехатронике 

са сопственим интересовањима; 

– упореди карактеристике електричних и 

хибридних саобраћајних средстава са 

конвенционалним; 

– разуме значај електричних и 

електронских уређаја у 

саобраћајним средствима; 

– користи доступне телекомуникационе уређаје 

и сервисе; 

– класификује компоненте ИКТ уређаја према 

намени; 

– процени значај управљања процесима и 

уређајима помоћу ИКТ; 

– црта електричне шеме правилно користећи 

симболе; 

– користи софтвере за симулацију рада 

електричних кола; 

– састави електромеханички модел и 

управља њиме помоћу интерфејса; 

– објасни систем производње, 

трансформације и преноса 

електричне енергије; 

ЖИВОТНО И 

РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

Увод у електротехнику, 

рачунарство и мехатронику. 

Електрична инсталација-

опасност и мере заштите. 

Примена електричних апарата и уређаја у 

домаћинству, штедња енергије и енергетска 

ефикасност. 

Професије (занимања) у области 

електротехнике и мехатронике. 

САОБРАЋАЈ 

Саобраћајна средства на електропогон − врсте 

и карактеристике. Хибридна возила. 

Електрични и електронски уређаји у 

саобраћајним средствима. Основи 

телекомуникација 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТAЛНА 

Основне компоненте ИКТ уређаја. 
Управљање процесима и стварима на даљину 

помоћу ИКТ. Основни симболи у 

електротехници. 

Рачунарски софтвери за симулацију рада 

електричних кола. Израда и управљање 

електромеханичким моделом. 
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– анализира значај коришћења обновљивих 

извора електричне енергије; 

– разликује елементе кућне електричне 

инсталације; 

– повеже електрично и/или електронско коло 

према задатој шеми; 

– користи мултиметар; 

– анализира карактеристике електричних 

машина и повезује их са њиховом употребом; 

– класификује електронске компоненте на 

основу намене; 

– аргументује значај рециклаже електронских 

компоненти; 

– самостално/тимски истражује и осмишљава 

пројекат; 

– креира документацију, развије и 

представи бизнис план производа; 

– састави производ према осмишљеном решењу; 

– састави и управља једноставним 

школским роботом или 

мехатроничким моделом; 

– представи решење готовог производа/модела; 

процењује свој рад и рад других и предлаже 

унапређење реализованог пројекта 

ПИСМЕНОСТ 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

. Електроенергетски систем. 

Производња, трансформација и пренос 

електричне енергије. Обновљиви 

извори електричне енергије. 

Електроинсталациони 

материјал и прибор. 

Кућне електричне 

инсталације. 

Састављање електричних кола 

Коришћење фазног испитивача и мерење 

електричних величина мултиметром. 

Електричне машине. 

Електротехнички апарати и уређаји у 

домаћинству. Основни електронике. 

Рециклажа 
електронских компоненти. 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

Моделовање електричних 

машина и уређаја. Огледи 

са електропанелима. 

Коришћење интерфејса за управљање помоћу 

рачунара. 

Израда једноставног школског робота 

сопствене конструкције или из конструкторског 

комплета. 

Рад на пројекту: 

– израда производа/модела; 

– управљање моделом; 

представљање производа/модела. 

 

 

 

 

Иновације и унапређење наставе (огледни часови, предавања, семинари): 

-употреба савремених наставних средстава 

-сваки наставник мора да одржи један огледни час у току школске године, као и по 

два у 4.разреду ( огледни час према плану стручног већа) 

-Плaнирати по два стручна семинара годишње из области ТиT, узети могућност 

коришћења и online семинара 

-По могућности , похађати бар један изборни семинар годишње 

На састанцима стручних актива презентовати семиаре . 

 

 

Писмени и контролни задаци, вежбе, тестови: 

У настави ТиТ нису предвиђени писмени  и контролни задаци.  Могућност 

провере знања кроз вежбе  из уџбенику. Спровођење графичких и практичних  

вежби.  

 

Домаћи задаци, реферати, посматрања у природи 

Домаћи задаци нису предвиђени. Талентованији ученици праве реферате,  

презентације,  израђују постере. 
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Екскурзије, излети, посете (настава ван учионице): 

Могућност посете изложбама, музејима  или сајму технике. 

Коришћење уџбеника, приручника, радних свески, тестова и друге литературе: 

2019/20 користити старе уџбенике Уџбеник за8.разред основне школе -Милан 

Санадер, Гордана Санадер Радна свеска- Милан Санадер, Гордана Санадер 

Идавач: М&Г ДАКТА по којима су радиле предхохне генерације а за наредни 

период ће бити изабрани уџбеници следеће школске године. 

Наставна средства: коришћење, набавка и израда: 

- Интернет 

- ipoint servera ( MPS01, MPS02, MPS03 )- 30 раднихместа 

- 2штампача 

- 3табле 

визуелна средства ( текст, цртеж, графикони, шеме, модели, 

макете,колекције тех. елемената и материјала, апликације, 

слике,филомови, тв емисије , динамички модели, 

инструменНаставна средства су разноврсна техничка средства која 

су прилагођена потребама наставе. Користе се следећа наставна 

средстава: 

- Domain Controller ( DS )+монитор 

- 3 Multти,апарати...) 
- конструкторскикомплети 

- алати 

 

Корелација са другим предметима: 

 

ПЛАН ЗА КОРЕЛАЦИЈУ МЕЂУ ПРЕДМЕТИМА,тематски 

дани,интердисциплинарни приступ 

Предмети Тема Начин остваривања 

корелације 
Евалуација 

Математика Састављање 
електричних кола Интердисциплинарни 

час 

 

Физика Примена 
електричних апарата 
и уређаја у 
домаћинству,штедња 
енергије и енергетска 
ефикасност.  

Интердисциплинарни 

час 
 

Информатика и 

рачунарство 

Рачунарски софтвери 
за симулацију раса 
електричних кола. 

Интердисциплинарни 

час 

 

Хемија Електроинсталациони 
материјал и прибор.. 

Интердисциплинарни 

час 

 

Ликовна 

култура 

Моделовање 
електричних 
машина и уређаја. 

Интердисциплинарни 

час 
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Уџбеници,приручници,литература,наставна средства 

Учбеник Техника и технологија за осми разред. Пошто уџбеник још није изашао 

по новом плану и програму ченици ће користити старе уџбенике и наставна 

средства М&Г ДАКТА које су користиле предходне генерације, радне свеске и 

материјале. 

Начин вредновања : 

 

Стандарди за ТиТ не постоје 
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   УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Предмет Tехника 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. Је- дан од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о 
томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу под- разумева стално 
стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости 
један од важних предуслова личног и професионалног развоја. 
Програм наставе и учења за осми разред оријентисан је на остваривање исхода. 
Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на осно- ву знања која су стекли учећи предмет Техника 

и технологија. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вред- ности ученика у пет наставних 
тема: Животно и радно окружење, Саобраћај, Техничка и дигитална писменост, Ресурси и производ- ња и 
Конструкторско моделовање. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креи- ра свој годишњи – 
глобални план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Дефинисани 
исходи олакшавају настав- нику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне 
наставне јединице. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да 
се неки лакше и брже могу остварити, али је за већи- ну исхода потребно више времена 
и више различитих активности. 

дима, као и са одређеним животним искуствима у коришћењу ра- зличитих уређаја. 

Животно и радно окружење 

У области Животно и радно окружење обрађују се садржаји првенствено везани за 
електротехнику, рачунарство и мехатрони- ку. Уз помоћ различитих медија потребно је, у 
најкраћим цртама, приказати развој ових грана технике као и њихову међусобну по- 
везаност. Путем примера навести ученике да анализирају утицај развоја наведених 
области на савремен начин живота. Указати на доприносе српских научника у развоју 
електротехнике и телеко- муникација. Правилну употребу електричних апарата и уређаја 
у домаћинству треба представити ученицима што је могуће више на практичним 
примерима користећи доступна наставна средства и мултимедије, са посебним акцентом 
на уштеду енергије. Објасни- ти разреде енергетске ефикасности електричних уређаја на 
основу којих ученик може извршити поређење електричних уређаја пре- ма 
ефикасности. Навести значај примене енергетски ефикасних уређаја са аспекта 
екологије и економије. Посебно анализирати могуће опасности које се могу десити 
приликом коришћења елек- тричних апарата и уређаја и евентуалне последице у случају 
не- придржавања упутстава за њихово коришћење. Навести поступке деловања 
приликом струјног удара. За избор наставка школовања и будућег занимања потребно је 
навести ученицима значај зани- мања из области електротехнике са примерима из свог 
животног окружења. 
Препоручени број часова за реализацију ове области је 6. 

Саобраћај 

Преглед карактеристика класичних саобраћајних средстава треба заокружити 
електронским подсистемима, као и конструк- цијама и функцијама средстава на 
електрични погон и хибридних возила. Препоручује се да ученици самостално, путем 
доступних извора знања, истраже предности и недостатке возила на елек- трични и 
хибридни погон и упореде их са конвенционалним вози- лима. У ову сврху могуће је 
користити различите наставне методе (методу пројектне наставе, проблемску, 
истраживачки рад). 
Путем мултимедија приказати електрични и електронски си- стем код саобраћајних 
средстава (путничка возила, мопеди). Еле- менте система (уређаје за производњу и 
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акумулацију електричне енергије, електропокретач, уређај за паљење радне смеше, 
уређаје за сигнализацију) повезати са претходним знањем ученика о по- гонским 
машинама (моторима). Посебно обратити пажњу на на- мену електронских уређаја 
(електронско убризгавање, сензори за кретање..) Осврнути се и на потребу исправности 
ових уређаја за безбедно учествовање у саобраћају. 
Преношење података на даљину чини посебан сегмент сао- браћаја. Потребно је 
ученицима приближити телекомуникациону технологију и указати на убрзани развој 
телекомуникационих си- стема и њихов утицај на живот. У овом сегменту обрадити 
пренос информација путем аудиовизуелних средстава (радио и телевизи- ја), мобилне 
телефоније, GPS система, рачунарских и бежичних мрежа. Према могућностима и 
опреми, у овом делу искористити доступне уређаје (мобилне телефоне, таблете, 
рачунаре) и прак- тично остварити међусобну комуникацију путем њих, користећи 
интернет сервисе (електронску пошту, видео конференције, кратке поруке) или мобилне 
апликације (Viber, WhatsApp). 
Препоручени број часова за реализацију ове области је 6. 

Техничка и дигитална писменост 

Упознати ученике са основним симболима и ознакама које се користе у електричним 
шемама и оспособити их за њихово црта- ње. Приликом реализације ове активности 
користити једноставне шеме. Демонстрирати рад са софтвером за симулацију рада елек- 
тричних кола примереним узрасту и предзнањима ученика. Креи- рати вежбу у оквиру 
које ученици цртају електричну шему и ко- ристе рачунарску симулацију за приказ 
њеног функционисања. Уколико материјално-техничке могућности дозвољавају, 
ученици 

ним, серијским и наизменичним прекидачем...). Спајање елемена- та струјних кола 
вршити уз помоћ пинова на монтажним испит- ним плочама или лемљењем. Уколико се 
определите за лемљење, ученицима демонстрирати правилну и безбедну употребу елек- 
тричне лемилице. Водити рачуна да се симулација струјних кола ради само са напонима 
до 24 V. 
Искористити практичан рад ученика за демонстрацију рада универзалним мерним 
инструментом (мултиметром). При прак- тичном раду ученици треба да користе 
мултиметар за мерење електричних величина. 
У овом делу области може се са ученицима урадити симула- ција струјних кола уз помоћ 
бесплатних рачунарских програма на- мењених за ту сврху. 
У најкраћим цртама упознати ученике са електричним маши- нама једносмерне и 
наизменичне струје, врстама и главним дело- вима. Излагање поткрепити моделима 
електромотора. 
Упознавање ученика са електротехничким апаратима и уре- ђајима у домаћинству 
урадити уз помоћ мултимедије, слика или модела (пресека појединих кућних апарата и 
уређаја). Објаснити главне делове, принцип рада и начин одржавања најкоришћенијих 
електротермичких (решо, штедњак, пегла, грејалице, бојлер ...), електромеханички 
(усисивач, миксер, соковник, фрижидер, замр- зивач, клима уређај ...) и комбинованих 
апарата и уређаја (фен за косу, ТА пећ, машина за прање веша, машина за прање судова 
...). Овај део наставне области се може искористити за израду мулти- медијалне 
презентације, тако што ће сваки ученик на истој прика- зати и презентовати по један 
уређај у домаћинству. 
У оквиру електронике, кроз примере практичне примене, упознати ученике са основама 
на којима се заснива рад дигиталне технологије. Уз практични приказ, упознати ученике 
са основним електронским елементима (отпорници, кондензатори,  завојни-  це, диоде, 
транзистори, интегрисана кола ...). Најавити коришће- ње електронских елемената у 
оквиру практичног рада у следећој области Конструкторско моделовање. 
На крају ове области упознати ученике са могућношћу и зна- чајем рециклаже 
електронских компоненти са еколошког и еко- номског аспекта. 
Ову област реализовати у тесној корелацији са наставним садржајима физике, посебно 
са аспекта закона електротехнике на којима су засновани разни уређаји на 
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електротермичком, електро- механичком дејству електричне струје. 
Препоручен број часова за реализацију ове области је 20. 

Конструкторско моделовање 

Ова област је сложенија јер се у њој по вертикали повезују садржаји како претходних 
разреда тако и осмог разреда. У овом делу програма ученици кроз практичан рад 
примењују претходно стечена знања и вештине кроз моделовање електричних машина и 
уређаја. То је неопходно пошто се та знања и вештине појављују и у реализацији делова 
пројекта. 

У овом разреду треба заокружити целину о обновљивим изворима енергије. С 

обзиром да је у претходним разредима било речи о механичким и топлотним 

претварачима енергије у осмом разреду тежиште је на електричној енергији. Моделе 

који користе обновљиве изворе енергије ученици могу моделовати на различи- те 

начине. Један од начина је извођење огледа са електропанели- ма. У ту сврху довољно 

је радити на мањој плочи електропанела 

Настава се не планира према структури уџбеника, јер ученици не треба да уче лекције 

по реду, већ да истражују уџбеник као један од извора података и информација како би 

развијали међупредмет- не компетенције. Поред уџбеника, као једног од извора знања, 
на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора 

сазнавања. 
Припрема за час подразумева дефинисање циља часа, кон- кретизацију исхода у односу 
на циљ часа, планирање активности ученика и наставника у односу на исходе, начин 
провере оства- рености исхода и избор наставних стратегија, метода и поступака учења 
и подучавања (водећи рачуна о предзнању, тј. искуству уче- ника, које ће ученицима 
омогућити да савладају знања и вештине предвиђене дефинисаним исходима). 
Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба 

остваривати увек када за то постоје услови, ради показивања савремених техничких 
достигнућа, савре- мених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за 

то не постоје одговарајући услови, ученицима треба обезбедити мултимедијалне 

програме у којима је заступљена ова тематика. 
С обзиром да је настава технике и технологије теоријско- 

-практичног карактера, часове треба реализовати поделом оде- љења на 2 (две) групе, 
са највише 20 ученика. Програм наставе и учења треба остваривати на спојеним 

часовима. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Ученици у осмом разреду долазе са извесним знањем из области технике и технологије 

која су стекли у предходним разре- 

потом састављају електричну шему на радном столу и демонстри- рају њен рад. Можете 
користити аналогне и дигиталне компоненте. Осмислити вежбе у којима ће ученици 
саставити и управља- 

ти електромеханичким моделима користећи ИКТ и интерфејс. Сложеност модела 
прилагодити условима и опреми са којом шко- ла располаже. Комбиновати знања и 
вештине из програмирања која ученици поседују са појашњењем функција и начина 
рада по- јединих елемената модела. Уколико ученици раде са различитим моделима 
предвидети време за представљање појединачних реше- ња у одељењу. 
У најкраћим цртама упознати ученике са могућностима упра- вљања процесима и 
стварима на даљину помоћу ИКТ-а (Internet of Things – интернет ствари). 
Оспособити ученике да правилно читају и тумаче каракте- ристике компоненти ИКТ 
уређаја. Демонстрирати њихов изглед и рад у складу са условима у школи. Осмислити 
активности у који- ма ученици самостално или групно учествују са циљем истражи- 
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вања карактеристика нпр. рачунарских компоненти потребних за реализацију 
одређеног захтева/посла (играње одређене игре, рад са одређеним софтвером и сл.). У 
оквиру ове активности предви- дети коришћење интернета и креирање/обликовање 
спецификаци- је опреме од стране ученика поштујући основе пословне комуни- кације и 
e-коресподенције. 
Препоручен број часова за реализацију ове области је 18. 

Ресурси и производња 

На почетку изучавања ове области упознати ученике, на ин- формативном нивоу, са 
електроенергетским системом наше зе- мље. Шта га чини, које су потребе за 
електричном енергијом, а који потенцијали за призводњу којима располажемо. 
Производњу, трансформацију и пренос електричне енергије објаснити уз помоћ 
мултимедије. У најкраћим цртама објаснити хидроелектране, термоелектране и 
нуклеарне електране, значај трансформисања електричне енергије у 
трансформаторским ста- ницама, као и пренос електричне енергије далеководима и 
ниско- напонском електричном мрежом, од произвођача до потрошача. 
Садржаје у овој области, који су директно везани за живот и дело нашег научника 
Николе Тесле, увек посебно истаћи и нагла- сити. 
Када је у питању производња електричне енергије, део са- држаја посветити 
обновљивим изворима електричне енергије. Ту се пре свега мисли на: соларне 
електране, ветроелектране (аерое- лектране), геотермалне електране, електране на 
биомасу, мини хи- дроелектране и постројења за сагоревање комуналног отпада. Ове 
садржаје реализовати уз помоћ одговарајуће мултимедије. Са уче- ницима анализирати 
значај и предности производње и коришћења обновљивих извора електричне енергија 
са аспекта заштите жи- вотне средине. 
Уз помоћ узорака електроинсталационог материјала, као очи- гледног наставног 
средства, или цртежа и мултимедије, објаснити ученицима својства и примену 
елетроинсталационог материјала (проводници, изолатори, инсталационе цеви и кутије, 
сијалична грла и сијалице, прекидачи, утичнице, утикачи, осигурачи, елек- трично 
бројило, уклопни сат). 
Уз помоћ одговарајућих шема и узорака склопљених струј- них кола, објаснити 
ученицима, основна струјна кола кућне елек- тричне инсталације (струјно коло 
прикључнице са уземљењем, сијалице са једнополним, серијским и наизменичним 
прекидачем). Тражити од ученика да у свесци нацртају шеме поменутих струј- них 
кола. 
Објаснити ученицима упрошћену шему и главне карактери- стике трофазне електричне 
инсталације. При објашњавању кори- стити електричну шему трофазне струје 
приказану на основи јед- ног мањег стана. 
Упознавање електроинсталационог материјала и прибора најефикасније се може 
остварити применом у различитим кон- струкцијама струјних кола. На основу стечених 
теоријских знања ученици, уз помоћ наставника, практично састављају струјна кола 
кућне електричне инсталације (струјно коло сијалице са једнопол- 

и помоћу мултиметара (унимера) мерити промене у зависности од количине светла. У 
оквиру пројекта могуће је израдити модел ве- трогенератора. 
Са интрефејсом ученици су се упознали на нивоу „црне кути- је“ (black box). Практично 
приказати како функционише интерфејс да би, у каснијој фази, могли применити 
стечена знања на неком пројекту. Ученике треба упознати са основним деловима 
интрфеј- са: напајање, улази и излази. На исти начин упознати основне де- лове робота 
и саставити једноставан школски робот. 
С обзиром да је програм модуларног типа оставља се могућ- ност да ученици изразе 
своје личне афинитете, способности, инте- ресовања како би се определили за неке од 
понуђених могућности: израда модела електричних машина и уређаја, аутоматских 
систе- ма, робота, електронских склопова и модела који користе обно- вљиве изворе 
енергије. Садржаје треба реализовати кроз ученичке пројекте, од графичког 
представљања замисли, преко планирања, извршавања радних операција, маркетинга до 
процене и вредно- вања. Наставити са алгоритамским приступом у конструкторском 
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моделовању посебно у приступу развоја техничког стваралаштва 
− oд идеје до реализације. Потребно је да ученици користе по- датке  из различитих 
извора, самостално проналазе информације  о условима, потребама и начину 
реализације производа/модела користећи ИКТ, израђују производ/модел, поштујући 
принципе економичног искоришћења материјала и рационалног одабира алата и 
машина примењујући процедуре у складу са принципима безбедности на раду. У 
пројект се може укључити и више ученика (тимски рад) уколико је рад сложенији, 
односно ако се ученици за такав вид сарадње одлуче. 
Када је пројекат реализован, ученици представљају резултате до којих су дошли. При 
томе треба омогућити да се самопроценом сопственог рада и рада других на основу 
постављених критерију- ма развије размена ставова и мишљења. Да би унапредили 
процес рада на пројекту, треба подстицати употребу електронске кореспо- денције. 
Исто тако треба реализовати активности које се односе на одређивање оквирне цене 
трошкова и вредност израђеног модела приликом представљања производа/модела. 
Препоручен број часова за реализацију ове области је 18. 

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 актив- ности ученика (уредност, 
систематичност, залагање, самоиниција- тивност, креативност и др). 
Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у пита- њу, потребно је обавити са 
групом тако да се од сваког члана тра- жи мишљење о сопственом раду и о раду сваког 
члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 
Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је да на- ставник са ученицима 
договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу. На тај начин 
ученици ће бити подстакнути да промишљају о квалитету свог рада и начинима како га 
унапредити. Оцењивање тако постаје инструмент за напре- довање у учењу. На основу 
резултата праћења и вредновања, зајед- но са ученицима треба планирати процес учења 
и бирати погодне стратегије учења. 

 

      

 

 

 

ГЛОБАЛНИ ГОДИШЊИ ПЛАН  VIII-разред 

 
 Месец Фонд 

часова 

 Теме 
Операционализован

и исход 
I

X 

X X

I 

XI

I 

I I

I 

II

I 

I

V 

V V

I 

Часов

а 

  
            

1

. 

Животно и 

радно 

окружење 

 6          6 

2

. 

Саобраћ

ај 

       2 4   6 

3 Техничка и  2 8 1        20 
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. дигитална 

писменост   

0 

4

. 

Ресурси и 

производња 

    8 8      18 

5

. 

Конструктор

ско 

моделовање 

      2 6 2 6 2 18 

Фонд асова Техника и технологија VIII 

разред 

8 1

0 

8 8 8 4 8 6 8 4 68 

 

 

ГЛОБАЛНИ ГОДИШЊИ ПЛАН ЗА VIII-разред 
 

 
Р. бр. 
наставне 

теме 

 

 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 
 

стандарди 

 
број 
часова 

по 
теми 

број часова за 

 
 

обраду 

остале 
типове 

часова 

1. 
 

Животно и радно окружење 
 

6 3 3 

2. 
Саобраћај  

6 3 3 

3. Техничка и дигитална писменост  20 10 10 

4. Ресурси и производња  18 9 9 

5. Конструкторско моделовање  18 4 14 

укупно:         68 29       39 

Г О Д И Ш Њ И   П Л А Н    Д О Д А Т Н Е    Н А С Т А В Е 

 

предмет Техника и  технологија 

разред VIII 

р.бр. Теме 
Број часова 
за тему 

1. Животнои радно окружење 3 
2. Саобраћај 3 
3. Техничка и дигитална писменост 10 
4. Ресурси и производња 9 
5. Конструкторско моделовање 9 

Укупан број часова на годишњем нивоу 34 
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Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  В А Н Н АС ТА В Н Е  А К Т И В Н О С Т И  

НАЗИВ Техника и технологија 

Разред(и)VIII 8/1,2,3,4 

р.бр.теме Назив теме 
Број часова за 

тему 

1.  Саобраћај 36 

2. Авио и ракетно моделарство 36 

3. 
Ауто моделарство,  36 

4. 
Архитектура и грађевинарство 36 

Укупан број часова на годишњем нивоу 114 

 

Назив стручног или одељењског 

већа  Техника и технологија. Информатика и рачунарство 

Разреди или Одељења 8/1,2,3,4 

р.бр.активности Садржај активности месец 

Предметни 

наставници, 

наставници 

разредне наставе 

1. 
Фестивал науке            / VI - VIII раз децембар Наставници 

ТиТ,инфотматике 

2. 
Музеј Николе Тесле     /  VIII раз. април Наставници 

ТиТ,инфотматике 

3. 
Студијско путовање ИС „Петница“ – Ваљево 

V – VIII разред 
октобар 

Наставници ТиТ, 

информатике, и 

већа математике 

и физике 

4. 
Посета научном клубу Београда март 

Наставници 

ТиТ,инфотматике 

5. 
Учешће на фестивалима и смотрама 

Целе 

године 

Наставници 

ТиТ,инфотматике 
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Назив предмета ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну 

комуникацију у дигиталном окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које 

се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

Разред Осми 

Годишњи фонд часова 34 часа 
 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– унесе и мења податке у табели; 

– разликује типове података у ћелијама табеле; 

– сортира и филтрира податке по задатом критеријуму; 

– користи формуле за израчунавање статистика; 

– представи визуелно податке на oдговарајући начин; 

– примени основне функције форматирања табеле, 

сачува је у пдф формату и одштампа; 

– приступи дељеном документу, коментарише и 

врши измене унутар дељеног документа; 

– разуме на које све начине делимо личне податке 

приликом коришћења интернета; 

– разуме потенцијалне ризике дељења личних 

података путем интернета, поготову личних 

података деце; 

– разуме везу између ризика на интернету и кршења 

права; 

– објасни појам „отворени подаци”; 

– успостави везу између отварања података и 

стварања услова за развој иновација и привредних 

грана за које су доступни отворени подаци; 

– унесе серију (низ) података; 

– изврши једноставне анализе низа података 

(израчуна збир, просек, проценте, ...); 

– графички представи низове података (у облику 

линијског, стубичастог или секторског 

дијаграма); 

– унесе табеларне податке или их учита из локалних 

датотека и сними их; 

– изврши основне анализе и обраде табеларних 

података (по врстама и по колонама, сортирање, 

филтрирање, ...); 

– изврши анализе које укључују статистике по групама; 
– сарађује са осталим члановима групе у свим фазама 

пројектног задатка; 

– сараднички осмисли и спроведе фазе пројектног 

задатка; 

– самовреднује своју улогу у оквиру пројектног 

задатка/тима; 

– креира рачунарске програме који доприносе 

решавању пројектног задатка; 

– поставља резултат свог рада на Интернет ради 

дељења са другима уз помоћ наставника; 

– вреднује своју улогу у групи при изради пројектног 

задатка и активности за које је био задужен. 

 

 

 

 
ИКТ 

Радно окружење програма за табеларне прорачуне. 

Креирање радне табеле и унос података (нумерички, 

текстуални, датум, време. ). 

Формуле и функције. 

Примена формула за израчунавање 

статистика. Сортирање и филтрирање 

података. 

Груписање података и израчунавање статистика по 

групама. Визуелизација података − израда графикона. 

Форматирање табеле (вредности и ћелија) и припрема за 

штампу. Рачунарство у облаку − дељене табеле (нивои 

приступа, измене и коментари). 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Заштита личних 

података. Права детета 

у дигиталном добу 

Отворени подаци. 

 

 

 

 
 

РАЧУНАРСТВО 

Програмски језици и окружења погодни за анализу и 

обраду података (Jupyter, Octave, R, ...). 

Унос података у једнодимензионе низове. 

Једноставне анализе низова података помоћу 

библиотечких функција (сабирање, просек, минимум, 

максимум, сортирање, филтрирање). 

Графичко представљање низова података. 

Унос и представљање табеларно записаних података. 
Анализе табеларно записаних података (нпр. просек сваке 

колоне, минимум сваке врсте, ...). 

Обраде табеларно записаних података (сортирање, 

филтрирање, ...). Груписање података и одређивање 

статистика за сваку групу. 

 

 

 

 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ 

Онлајн упитник (креирање − типови питања, 

дељење − нивои приступа и безбедност). 

Онлајн упитник (прикупљање и обрада података, 

визуaлизација). Отворени подаци. 

Инфографик. 

Управљање дигиталним уређајима (програмирање 

уређаја). 

Фазе пројектног задатка од израде плана до представљања 

решења. Израда пројектног задатка у корелацији са 

другим предметима. 

Вредновање резултата пројектног задака. 

Кључни појмови садржаја: анализа података, табеларни прорачуни, статистика, визуaлизација података, дељене 
табеле, лични подаци, отворени подаци, инфографик 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм наставе и учења информатике и рачунарства, у дру- гом циклусу основног образовања и васпитања, организован је по спиралном 
моделу и оријентисан је на остваривање исхода. Исхо- ди су јасни и прецизни искази о томе шта ученик зна да уради и вредносно процени 

по завршетку процеса учења. Наставни про- грам предмета информатика и рачунарство се састоји из три те- матске целине: 
Информационо-комуникационе технологије (скр. ИКТ), Дигитална писменост и Рачунарство. 
Да би сви ученици остварили предвиђене исходе, потребно је да наставник упозна специфичности начина учења својих ученика и према 
њима планира и прилагођава наставне активности. На- ставник треба да осмисли активности тако да укључују практичан рад уз примену 
ИКТ-а, повезивање различитих садржаја из других тема унутар самог предмета, као и са другим предметима. Пожељ- но је да планиране 
активности ученика на часу прати сажето и ја- сно упутство за реализацију задатка, уз евентуалну претходну де- монстрацију поступка од 
стране наставника. Оставити простор за ученичку иницијативу и креативност − кроз дискусију са ученици- ма одабирати адекватне алате, 
концепте и стратегије за реализацију одређених активности. У току реализације планираних активности радити на успостављању и 
неговању навика и понашања као што су поступност, аналитичност, истрајност, самосталност у раду, али и спремност на сарадњу и 
одговоран приступ тимском раду. 

Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одре- ђени степен слободе наставника како у избору метода рада, про- грамских 
алата и технологија (рачунар, дигитални уређај...), тако и у редоследу и динамици реализације елемената различитих темат- ских области. 
На интернету и у литератури се могу наћи примери добре праксе које, уз прилагођавање условима рада и поштовање ауторских права, 
треба користити у настави и учењу. 

С обзиром на то да је настава овог предмета теоријско-прак- тичног карактера часове треба остваривати са одељењем подеље- ним на 
групе. Програм наставе и учења може се остваривати на самосталним или спојеним часовима у складу са могућностима школе. 
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Подсетити ученике на значај поштовања правила која важе у кабинету и у раду са рачунарима и опремом, кроз демонстрацију и личну 
активност ученика (правилно укључивање, пријављива- ње, коришћење, одјављивање и искључивање рачунара). 

Наставницима се препоручује да у току осмог разреда, ради развијања међупредметних компетенција и остваривања корелаци- је са 
другим предметима, реализују са ученицима најмање два про- јектна задатка који обухватају теме и из других предмета. Време 
реализације пројектних задатака (једног из области ИКТ и Диги- тална писменост и другог из области Рачунарство) одређује настав- ник у 
договору са ученицима и са наставницима других предмета, који обухватају област изабране теме. При избору тема, понудити неколико 
пројектних тема и омогућити тимовима ученика да одабе- ру ону која највише одговара њиховим интересовањима. 

Предлог за реализацију програма 

Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони пре- длог броја часова по темама (укупан број часова за тему, број ча- сова за 
обраду новог градива + број часова за утврђивање и систе- матизацију градива). 
Информационо-комуникационе технологије (10) 
Дигитална писменост (2) 
Рачунарство (12) 
Пројектни задаци (10) 
Приликом израде оперативних планова наставник распоређу- је укупан број часова предвиђен за поједине теме по типовима ча- сова 
(обрада новог градива, утврђивање и увежбавање, понавља- ње, проверавање и систематизација знања), водећи рачуна о циљу предмета и 
исходима. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наставни програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да плани- ра како да 
оствари исходе, које  методе и технике да примени, као и које активности ће за то одабрати. Дефинисани исходи показу- ју наставнику и 
која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе 
предвиђене програмом треба разложити на мање који одговарају активностима планираним за конкретан час. Треба имати у виду да се 
исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за друге потребно више времена, више различитих 
активности и рад на различитим са- држајима. Исходе треба посматрати као циљ коме се тежи током једне школске године. Наставу у том 
смислу треба усмерити на ра- звијање компетенција, и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици 
самостално изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава 
активност ученика. Ученике треба упућивати да, осим уџбеника, користе и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и 
шира, а ученици оспособљени за примену у реша- вању разноврсних задатака. 
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 
интелектуалну активност ученика и наставу чини инте- ресантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од наставних 
садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивиду- алних 
карактеристика ученика. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА Анализа података 

Анализа података и доношење закључака и одлука на осно- ву података представља једну од најзначајнијих вештина у савре- меном 
друштву. Стога је ова тема у фокусу током читавог осмог разреда, и подаци и њихова анализа се обрађују кроз све три те- матске целине. 
У оквиру теме ИКТ, подаци се обрађују и анализи- рају коришћењем програма за табеларне прорачуне, у оквиру теме Дигитална 
писменост прича се о поузданости података и значају заштите података и приватности, док се у оквиру теме Рачунар- ство приказује 
обрада података применом специјализованих про- грамских језика и окружења. 

Подаци су у рачунарима обично организовани  табеларно. На пример, информациони системи предузећа дају могућност из- воза разних 
извештајa у облику табела. У последње време је све чешћа пракса да уместо традиционалних извештаја које можемо одштапати и 
презентовати на папиру информациони систем изве- штај даје у форми Excel табеле у којој можемо сами да сортирамо, филтрирамо, 
групишемо и сумирамо податке, правимо дијаграме, а ако умемо, радимо и напредније анализе. Поред података извезених из разних 
информационих система (на пример, електронских дневника школе), на располагању је све више отворених података који могу да се  
користе. Када се на вебу нуди преглед неких пода- така, све се чешће очекује да постоји могућност преузимања ком- плетних података, 
тако да свако може да их анализира како жели. Наравно, то је повезано и са политиком до које мере неко жели да отвори своје податке, 
али у случајевима када подаци треба да су јавно доступни очекује се да и у техничком смислу буду отворени. У оквиру едукативних 
материјала за Информатику и рачунар- 
ство за 8. разред треба да постоји неколико скупова података па- жљиво припремљених за потребе наставе и учења. Као основа се могу 
користити отворени подаци или подаци из нечијег информа- ционог система (уз одобрење власника података) које евентуално можемо 
додатно припремити да би били згоднији за наставу. 
Подаци треба да буду из домена који су блиски ученицима. Један такав пример чини електронска дневничка евиденција уче- ника једног 
одељења или школе. Уз имена ученика, у једној табе- ли се обично налазе њихове закључне оцене из различитих пред- мета, а у другој 
њихови изостанци. Слично, може се посматрати табела резултата неког такмичења у којој су уз имена ученика доступни и називи школа 
одакле долазе, окрузи и поени ученика на појединачним задацима. Поред домена везаних за школу и на- ставу, интересантан домен могу 
представљати спортски резултати и статистике појединих играча, затим подаци о музици и филмови- ма и слично. Поред отворених, 
унапред припремљених података, препоручује се коришћење података који ученици сами креирају на основу примера из реалних 
животних ситуација: планирање и приказ кућног буџета, пригодан пример за пословање продавнице са одређеним бројем артикала, 
трошковник за летовање и слично. 
Веома је значајно значајно да ученици разумеју смисао ра- зличитих анализа података и да умеју да изведу закључке на осно- ву 
добијених резултата. Кроз мноштво примера обучити ученике да самостално могу да одреде анализе (статистике, графиконе) које ће им 
омогућити да на основу података дају одговоре на по- стављена питања, уоче правилности међу подацима, корелације и евентуалне 
узрочно-последичне зависности. 

Информационо-комуникационе технологије 

Пре преласка на опис програма за табеларна израчунавања поновити укратко са ученицима значење појмова: податак, ин- формација и 
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информатика (са нагласком на примени и значају по- датака и информација у савременом друштву, не инсистирајући на прецизним 
дефиницијама). Дискутовати о могућим начинима при- купљања података (из постојеће документације, анкетирањем, при- купљањем 
отворених података…), обраде прикупљених података, представљања података (подсећањем на раније уведене примене та- бела у склопу 
текстуалних докумената и презентација са табелама) и преношења информација уз помоћ дигиталних уређаја у савреме- ном друштву. 
Описати значење појма аутоматске обраде података и укратко описати различите могућности аутоматске обраде података. 

Радно окружење изабраног програма за табеларне прорачуне 

Представити изабрани програм за табеларне прорачуне и ње- гову примену у различитим областима (нпр. креирање спискова, евиденција, 
израчунавање трошкова, прихода, расхода…). Навести примере из реалних животних ситуација у којима познавање рада у овим 
програмима олакшава обављање конкретних задатака (на пример, обрада резултата контролног задатка, израчунавање успе - ха ученика 
одељења, вођење месечног буџета домаћинства. Поме- нути занимања која имају потребу да користе овакве програме за разне прорачуне 
и вођење евиденције: економисти, рачуновође, инжињери...). 
Увести концепт радне табеле у изабраном програму, са освр- том на раније употребљаване табеле за представљање података у 
програмима за обраду текста и/или израду мултимедијалних пре- зентација. 
Укратко описати улогу основних елемената радног окруже- ња одабраног програма за табеларне прорачуне (менија, палета са 

 алаткама, картица, статусне линије...). Увести појмове: радна све- ска, радни лист (радна табела, табела), ћелија (поље), ред (врста), 
колона и опсег (распон) ћелија. Приликом рада са радним свеска- ма које могу имати више радних листова (табела), приказати по- ступак 
промене активног радног листа и именовања појединачних радних листова. Описати навигацију (кретање) кроз табелу (кори- шћењем 
миша и тастатуре). За ефикасније кретањe кроз табелу ко- ристити приказати основне пречице на тастатури. 

Унос података 

Описати поступак уноса података, водећи рачуна о типу по- датака који се уноси. Демонстрирати унос целих бројева (бројева без 
децимала), реалних бројева (бројева са децималама), текста, датума, времена и новчаних валута. Нагласити предности нуме- ричке 
тастатуре при уносу нумеричких података. Приказати мо- гућност уноса текста у више редова у једну ћелију табеле. Скрену- ти пажњу на 
различито поравнавање садржаја ћелија у зависности од типа података (и објаснити да су бројеви поравнати надесно, исто као код 
потписивања приликом сабирања у математици). Скренути пажњу на то да програми тип података одређују ауто- матски, на основу 
садржаја ћелије, што може довести до неочеки- ваног и нежељеног понашања (нпр. погрешног препознавања бро- ја телефона који почиње 
са 06... или јединственог матичног броја грађана ЈМБГ, као нумеричког податка, до препознавања броја  као датума и слично). Приказати 
поступке експлицитне промене типа податка (форматирања ћелија) на нивоу појединачних ћели- ја, редова, колона и селектованих распона 
ћелија. Приказати по- дешавање приказа бројева на одређени број децимала, као и при- каза у облику процената. Приказати подешавање 
формата приказа датума и времена. Истаћи разлику између категорије података и формата приказа (на пример, податак категорије датум 
може бити приказан у формату са нумеричком, али у формату са текстуалном ознаком месеца, док број може бити приказан у облику 
процента или обичног децималног записа). Демонстрирати различит приказ и тумачење истог податка при промени формата ћелија. 
Демонстрирати могућности копирања и премештања садржа- ја ћелија, редова, колона или опсега. Демонстрирати могућности уметања и 
брисања редова тј. колона, као и промене редоследа ре- дова тј. колона. Демонстрирати могућност претраге и замене садр- жаја ћелија 
табеле. 
Приказати поступак снимања радне табеле, учитавања пода- така из снимљене радне табеле, као и увоза података из текстуал- них 
датотека (података раздвојених зарезима, csv). Приказати мо- гућност снимања табеле у облику шаблона. 

Приказ, форматирање и штампање података из табеле 

Приказати могућност сакривања и поновног приказивања ре- дова и колона табеле. Приказати могућност поделе приказа табе- ле (пре 
свега у сврху фиксирања линије заглавља која остаје при врху током скроловања садржаја веће табеле). Представити опције за побољшање 
прегледности података груписањем редова и коло- на, као и замрзавањем изабране области (окна) како би иста била стално видљива при 
прегледу остатка садржаја радног листа. 
Приказати могућности естетског подешавања и обликова-  ња садржаја табеле (подешавање боје ћелија, оквира, боје текста, фонта и 
његове величине, ширине колона, висине редова, порав- навања текста у ћелијама и слично). Приказати могућности стили- зовања ћелија 
унапред дефинисаним стиловима, као и конверзи- је опсега ћелија у табелу са већ дефинисаним изгледом које нуди програм. 
Приказати могућност спајања суседних ћелија и раздвајања групе ћелија на појединачне ћелије. Приказати примену у форма- тирању 
насловних ћелија табеле и скренути пажњу на то да гру- писање онемогућава разне обраде података из табеле (те га треба избегавати у 
централном делу табеле који садржи податке). 
У склопу припреме за штампу представити могућности про- грама за издвајање употребљене од неупотребљене радне површи- не листа 
радне свеске. Приказати како је могуће извршити прелом страница једног листа радне табеле уколико прелазе оквире формата штампане 
странице. Приказати штампу радног листа и радне табеле (пре свега у PDF документ). Указати на предности предходног прегледа пре саме 
штампе и опције: корекције марги- на, оријентације и величине страница, области за штампу, прелома страница као и могућност 
понављања заглавља табеле на свакој одштампаној страници. Подсетити ученике на стандардна подеша- вања штампе са којима су се већ 
сусретали у програмима за рад са текстом (избор страна за штампу, број копија, обострана штампа, скалирање садржаја ...). 

Планирање организације података, креирање радне табеле 

Нагласити важност планирања, које треба да претходи проце- су креирања радне табеле у самом програму. Изабрати адекватан пример, 
близак ученицима како би уочили битне елементе органи- зације података у радној табели. Погодан пример, могао би бити представљање 
успеха ученика школе, изостанци ученика, табеле за такмичење. Напоменути и конкретне користи од израде таквих табела, на пример за 
разредног старешину или школу (за ове по- требе могуће је креирати радну свеску – „Успех ученика осмог ра- зреда”, радна свеска би 
могла имати: лист1 за 8/1, лист2 за 8/2... лист n − који би приказивао збирно податке за сва одељења осмог разреда) 

Планирање организације података 

За изабрани пример (креирање радне свеске: „Успех ученика осмог разреда“) приказати поступак планирања и креирања рад- не свеске, 
свако одељење може да креира по један радни лист а наставник да преузме најбоље урађене примере за свако одељење и демонстрира 
повезивање радних листова и креирање радног ли- ста успех ученика осмог разреда, израду графикона, шаблона и подели ученицима као 
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пример за даљи рад на овом документу. 
У поступку планирања, извршити са ученицима анализу по- датака, које је потребно да садржи таква табела. Навести релевант- не изворе 
за прикупљање података у окружењу на које се подаци односе (на пример, окружење школа, за извор изабрати Дневник рада одељења), 
планира конкретан скуп података који је потребан да би ученици могли да планирају обраду података (на пример из- рачунавање 
појединачног просека по ученику и просека за сваки предмет, планирају које ћелије ће обухватити формулом, који ма- тематички модел да 
примене и осмисле формулу која се може при- менити у изабраном програму). Демонстрирати поступак избора одговарајућих функција, 
методе повезивања података уносом фор- муле којом се одређује успех одељења. Демонстрира се и израда радног листа за потребне 
збирне податке за осми разред. 

Описати укратко појмове ентитет и атрибути. Нагласити како је у уобичајеном поступку планирања радне табеле, потребно да се прво 
одреди шта је у задатку ентитет (у нашем примеру   то је ученик) и како се може описати у табели помоћу атрибута (скуп 
карактеристика којима се описује ентитет: редни број, име, име родитеља, презиме, подаци о постигнутом успеху из предме- та, као и 
владања, одређивање које оцене не улазе у просек и како се решава проблем са ...). 
Уобичајено је да се ентитет (ученик) представља у једном реду (за сваког ученика по један ред табеле), а да се атрибути (карактеристике) 
представљају по колонама. Препоучити да при- ликом планирања примене принцип, да сваки атрибут описује посебну карактеристику 
(свака колона носи назив издвојеног податка, на пример: уместо једне колоне „Име и презиме“ треба одвојити у две колоне, са описима: 
„Име“ и „Презиме“ ученика). 

Креирање табеле 

Након планирања наставник описује поступак креирања радне свеске у изабраном програму за табеларне прорачуне. За опис ентитета 
(у нашем примеру:  ученик), уобичајено је да се   у првом реду са лева на десно уносе називи колона  – атрибути  (у нашем примеру: 
редни број, име, име родитеља, презиме, срп- ски, први страни језик, историја, ...), а у сваком наредном врши се унос вредности за 
сваки од атрибута уписивањем одговарајуће вредности у засебној колони. Нагласити могућност додавања ко- лона и редова иако нису 
планиране пре креирања радне свеске (у нашем примеру, ако нам је потребно да знамо број дечака и де- војчица у одељењу, можемо да 
додамо посебну колону пол уместо да, на пример, све врсте са дечацима обојимо у плаву, а све врсте са девојчицамо обојимо у црвену 
боју). Објаснити како је најбоље податке записати у табеларној форми, да би се касније једностав- није и ефикасније са њима радило (на 
пример, да први ред садржи наслове колона, да нема спајања ћелија, да су сви подаци у пове- заном правоугаоном распону ћелија, да су 
евентуални додатни по- даци, на пример, напомене раздвојени празним редом од главног дела табеле). Демонстрирати предности овакве 
организације (на пример, кроз аутоматско сортирање без експлицитног означавања распона). 
Објаснити да се подаци могу уносити било на један радни лист у једној табели (представљање ученика свих одељења на рад- ном листу 
„осми разред”), или да користимо више табела односно више листова (у нашем примеру, ако се креира само једна радна табела са успехом 
ученика осмог разреда, подаци о свим ученици- ма могу бити унети у исту табелу тако што се додаје колона у којој ће бити приказана 
ознака одељења, или да решење представимо креирањем посебне табеле за свако одељење, где се сваки лист та- беле може именовати 
ознаком одељења). 

Сортирање података 

Описати појам сортирање. Представити поступак који се примењује приликом сортирања, на примеру сортирања нумерич- ких и 
текстуалних података. На реалним примерима илустровати потребу за сортирањем података. Сортирање вршимо у циљу одре- ђивања 
редоследа ентитета на изабраном примеру (на нашем примеру, редоследа ентитета ученика: сортирањем ученика јед- ног одељења на 
основу презимена или на основу просечне оцене за успех), у циљу груписања ентитета пре одређивања статистика појединачних група (на 
пример, сортирање учесника такмичења на основу школе из које долазе, разреда који похађају ако се сви налазе у истој радној табели, пре 
израчунавања просечног броја поена за сваку школу или разред), у циљу уочавања и уклањања дупликата (на пример, одређивања броја 
пријављених учесника семинара, ако су се неки учесници грешком пријавили више пута), у циљу упоређивања два списка и слично. 
Приказати могућност сортирања редова на основу вредности у одабраној колони. Де- финисати растући/неопадајући и 
опадајући/нерастући поредак и приказати поступак којим се бира поредак приликом сортирања. Дискутовати подразумевани поредак 
нумеричких и текстуалних података (абецедни – лексикографски поредак). Приказати поступ- ке које треба применити у програму за 
табеларна израчунавања за потребе сортирања на основу више критеријума, тј. по подацима у више колона (објаснити знашење појма на 
конкретном примеру, сортирати ученике на основу презимена, а оне са истим презиме- ном на основу имена или сортирати ученике на 
основу одељења из које долазе, а оне из истог одељења на основу просечне оце- не). Нагласити да се приликом сортирања најчешће 
сортирају ре- дови (утврђује се редослед редова), али да је могуће сортирати и променити редослед колона табеле (овај поступак није 
неопходно демонстрирати). Нагласити важност предходног селектовања пре примене поступка сортирања (ако постоји селекција дела 
табе-  ле, сортира се извршава само на селектовани распон, што некада може довести до грешака). 

Елементарне статистике, формуле, функције 

Описати појам статистика (навести препознатљиве при- мере статистичких података на нивоу одељења и указати на свр- ху, као на 
пример: број дечака/број девојчица у односу на укупан број ученика у одељењу, говори о родној заступљености ученика у одељењу). 
Најважније статистике серија података су: број подата- ка у серији, збир, аритметичка средина, минимум и максимум. Де- монстрирати 
неколико начина како се ове статистике израчунавају за одређени распон ћелија или целе врсте или колоне. Приказати очитавање 
статистика селектованих ћелија са статусне линије. Приказати како се збир може израчунати применом алатке за ауто- матско сумирање. 
Истаћи добру праксу да се вредност статистике раздвоји празним редом од табеле. Увести појам формуле, адресе ћелије (нпр. A3) и адресе 
распона ћелија (нпр. A3:B5). Скренути пажњу на обавезност навођења знака једнако на почетку форму- ле. Скренути пажњу на разлику 
између приказа формуле у пољу за унос података и приказа њене вредности у ћелији. Рећи да се формуле могу користити за израчунавање 
вредности елементар- них математичких израза, али да им то није главна намена. При- казати употребу функција SUM, COUNT, MAX, 
MIN, AVERAGE (Корелирати појмове који се употребљавати и математичке моде- ле који су у основи ових функција). Дискутовати утицај 
празних ћелија и ћелија које не садрже нумеричке вредности на резултат (приказати функције COUNTA, COUNTBLANK, АVERAGEA и 
слично). Поменути да поред ових основних статистичких функци- ја програми за табеларна израчунавања имају могућност израчу- навања 
вредности много ширег скупа функција, приказати палету за избор функција и продискутовати основне категорије функција (математичке, 
финансијске, статистичке...), без инсистирања на детаљима појединачних функција (Приказати употребу функције IF на изабраном 
примеру, поступак и начин приказивања одгова- рајуће вредности за успех ученика исписује у одговарајућој ћелији текст „одличан“, 
уколико су у ћелији за просечну оцену добијене вредности „веће или једнаке 4,5“). 
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Копирање формула, адресирање 

Приказати могућност да се формула примењена на једну вр- сту/колону примени на друге врсте/колоне. Један начин предста- вља 
копирање садржаја ћелије са формулом, а други представља развлачење ћелије мишем преко суседних ћелија које треба да са- држе исту 
формулу. Увести појам релативне адресе и описати како се релативне адресе аутоматски мењају приликом копирања фор- муле из једне у 
другу ћелију (приказати поступак копирања фор- муле, креирањем формуле у првој ћелији колоне просечна оцена  и демонстрирати 
превлачење, дискутовати садржаје по случајном узорку у колони). 
Приказати могућност креирања колона са изведеним вред- ностима коришћењем копирања формула у којима се користе ре- лативне 
адресе (на пример, ако је у једној колони дата јединична цена, а у другој количина робе, креирати колону која садржи укуп- ну цену сваког 
производа). 
Приказати могућност копирања вредности израчунатих фор- мулама (а не самих формула), помоћу опције специјалног лепље- ња (енгл. 
paste special). 
Навести примере у којима релативно адресирање није по- жељно и у којима се приликом копирања формуле жели рефериса- ње ка истој, 
фиксној адреси. Увести појам апсолутног адресирања (нпр. $A$3) и мешовитог адресирања (нпр. $A3 или А$3) чијим  се коришћењем у 
формулама то постиже (на нашем примеру про- ценат броја дечака или броја девојчица у односу на укупан број ученика у 
одељењу/разреду). Увести могућност именовања поје- диначних ћелија или распона ћелија и коришћење таквих имена у формулама. 

Филтрирање података 

Дефинисати филтрирање као поступак издвајања података који одговарају неком критеријуму (на пример, издвојити податке о ученицима 
из исте школе, у нашем примеру; издвојити податке  о ученицима који имају „одличан“ успех, просечну оцену 5,00, у некој табели која 
прати изостајање ученика оне који имају више од 50 оправданих изостанака или ако се прави табела која прати кућ- ни буџет, издвојити 
податке о уплатама током марта текуће годи- не). Приказати поступак уметања падајућих менија за филтрирање у наслове колона и 
филтрирање њиховом применом. 
Приказати израчунавање статистика само оних редова које задовољавају одређени критеријум. Увести функције COUNTIF, SUMIF, 
AVERAGEIF и слично. Приказати израчунавање статисти- ка након филтрирања података применом функције SUBTOTAL или применом 
функција COUNTVISIBLE, SUMVISIBLE, AVERAGEVISIBLE и слично. 

Груписање података и статистике појединачних група 

У неким ситуацијама желимо да израчунамо статистике уну- тар појединачних група у табели. На пример, уколико у нашу та- белу успех 
ученика додамо и изостајање за сваког ученика и из- рачунамо укупан број изостанака, можемо ако нам је то потребно да израчунамо 
просечни број оправданих изостанака унутар сваке категорије успеха ученика (да бисмо проверили да ли ученици са слабијим успехом 
више изостају него они са бољим). Приказати како се груписање може остварити сортирањем података по кључу на основу којег се врши 
груписање и како се након тога статистике за сваку групу могу добити израчунавањем суб-тотала. 

Алтернативни приступ којим се ово може постићи је креира- ње изведене (пивот табеле). Описати значење термина изведена табела, 
приказати на конкретном примеру поступак који треба применити, како би се креирала изведена табела. Приказати вари- јанте у којој се 
израчунавају статистике података груписаних на основу једног и на основу два критеријума (на пример, просечна оцена из математике за 
свако од одељења, а затим просечна оцена из математике за свако одељење и сваку категорију успеха). При- казати израчунавање 
различитих статистика (броја података у сва- кој групи, збира, просека, минимума, максимума). Скренути па- жњу на то да се садржај 
изведених табела не ажурира аутоматски приликом измене оригиналних података. 

Визуeлизација података 

Нагласити да је један од видова визуализације података и сама табела, али да се појам визуелизација најчешће односи на гра- фичко 
представљање података. Указати на предности графичког приказа података у смислу лакшег разумевања и анализе података у односу на 
табеларни приказ. Представити могућности креирања различитих типова графикона (линијски, стубичасти, секторски) и мини графикона 
(енгл. sparklines), као и коришћење већ уграђе- них модела форматирања. Нагласити значај одабира података који се стављају на 
координате осе (приказати и на изабраном примеру, радног листа успех ученика осмог разреда на посебним табелама успех по одељењима, 
просечан број изостанака по одељењима, проширити анализу у односу на просек у школи, а за очитавање  са графика могу се посматрати 
максимални, минимални резулта- ти одељења у односу на просек у школи и сл.). Приказати могућ- ност визуелизације и упоређивања 
више серија података на истом графикону (на пример, кретање температура у два удаљена града током истог временског периода). 
Приказати коришћење и поде- шавање легенде на графиконима. Демонстрирати како се графич- ки приказ података аутоматски ажурира 
при измени вредности у оним ћелијама које су обухваћене (референциране) при креирању графичког приказа. Указати на могућности 
накнадних корекција креираних графикона које се тичу: измена типа графикона, селек- ције података за приказ, замене редова и колона, 
натписа (као на пример при врху придружити нумеричку вредност) као и форма- тирања приказаног садржаја. 
 

Форматирање табеле и припрема за штампу 

Истаћи важност лако читљивог приказа података при поде- шавању: висине колона и ширине редова, избору фонта и порав- нања 
садржаја, истицања појединачних ћелија или опсега ћелија 
− уоквиравањем, бојењем или сенчењем. При том приказати мо- гућности стилизовања ћелија унапред дефинисаним стиловима, као и 
конверзије опсега ћелија у табелу са већ дефинисаним изгле- дом које нуди програм. 
Представити опције за побољшање прегледности података груписањем редова и колона, као и замрзавањем изабране области (окна) како 
би иста била стално видљива при прегледу остатка са- држаја радног листа. Указати на предности предходног прегледа пре саме штампе и 
опције: корекције маргина, оријентације и величине страница, области за штампу, прелома страница као и могућност понављања заглавља 
табеле на свакој одштампаној страници. Подсетити уче- нике на стандардна подешавања штампе са којима су се већ сусре- тали у 
програмима за рад са текстом (избор страна за штампу, број копија, обострана штампа, скалирање садржаја ...) 
За сваки пример демонстрирати селектовање: ћелија, опсега ћелија, зоне за штампање, приказ пре штампе, подешавање оквира ћелија и 
табеле, копирање, лепљење формула и функција и других садржаја, подешавање ширине колоне, висине реда, повезивање и центрирање 
садржаја у табелу (Wrap text и Marge&Center), фор- матирање слова и нумеричких података и израду и форматирање графикона. 

Рачунарство у облаку − дељене табеле 
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Подсетити ученике на појам који су већ сретали, рачунар- ство у облаку. Нагласити две основе особине које рачунарство у облаку 
омогућава: складиштење и дељење датотека. Обновити са ученицима појмове дељени диск, дељени документи и креирање  и отпремање 
датотеке. Објаснити креирање онлајн табеларног до- кумента преко опције табеле Гугл табеле, унос и едитовање пода- така, дељење 
табеле и права приступа (може да измени, може да коментарише и може да види). 

Дигитална писменост 

Отворити наставну тему разговором са ученицима чији је циљ да осигура њихово разумевање природе личних података и начина на које 
се они деле и злоупотребљавају у дигиталном окру- жењу. Право на заштиту личних података и приватности јесте једно од основних 
људских права које је, наглим развојем диги- талне технологије и интернета, озбиљно доведено у питање. У ери великих података, лични 
подаци третирају се као „нова нафта“. Наставник треба да упозна ученике како се користе подаци које о корисницима интернета, 
њиховим активностима и понашању, при- купљају претраживачи интернет страница, саме интернет страни- це и друштвене мреже. 
Посебну пажњу треба посветити креирању личног профила ученика на интернету, било да је у питању играње видео-игара, друштвене 
мреже или веб-сајтови за учење. 
Наставник треба да упозна ученике и са правима детета про- писаним Конвенцијом о правима детета и појасни да се она одно- се и на 
дигитално окружење. Уместо питања да ли права детета важе и у дигиталном свету, стручњаци су покренули друго пита- ње: како 
осигурати пуно поштовање права детета у дигиталном свету. С обзиром на то да је Конвенција о правима детета најва- жнији 
међународни документ којим се штите права детета, настав- ник посебно треба да упозна ученике са члановима 2, 16, 17, 19, 34 и 35. 
Конвенције, стављајући их у контекст ризика и кршења права деце на интернету (изложеност дигиталном насиљу; говор мржње, 
стереотипу, предрасуде; изложеност непримереним садржајима; злоупотреба личних података и идентитета). 
Наставник треба да подстакне ученике да идентификују на- чине на које одрасли својим понашањем у дигиталном окружењу крше право 
детета на приватност, као и да им помогне да разумеју улогу одраслих (родитеља, наставника, креатора интернет садр- жаја и јавних 
политика) у заштити њихових права у дигиталном окружењу. Препознавање узрасних ограничења за коришћење ра- зличитих сервиса на 
интернету такође је од виталног значаја за осигурање безбедности ученика у дигиталном простору.  
Наставник упознаје ученике са начинима сакупљања и обра- де података. Предочава ученицима везу између грађанских права и обраде 
података, као и да Република Србија има институцију Повереника за информације од јавног значаја и заштиту подата- ка о личности. 
Уводи појам отворени подаци и појашњава начи- не проналажења, приступања и преузимања са нагласком да треба наводити извор са 
кога су преузети, приликом коришћења ових података. Посебну пажњу наставник треба да посвети објашњењу везе између отварања 
података и генерисања нових радних места,те остваривања економске добити кроз рад у професијама везаним за сакупљање података, 
администрацију база података, анализу података и сл. 

Рачунарство 

Осим у програмима за табеларна израчунавања анализу по- датака могуће је вршити и у специјализованим програмским јези- цима и 
окружењима. У данашње време најпопуларнија окружења тог типа су Jupyther/Python, R studio и Matlab тј. Octave. Овај при- ступ анализи 
података често не одмењује него допуњује програме за табеларна израчунавања. Подаци се из информационих система и репозиторијума 
отворених података често могу добити у форма- тима програма за табеларна израчунавања. Програми за табеларна израчунавања су веома 
погодни за преглед тих података и могу се веома једноставно користити за унос, измену и једноставније об- раде података. Са друге 
стране, обрада података из програмских језика доноси одређене предности и нове квалитете. 

– Једна од важних предности је то што је сваки поступак об- раде података експлицитно записан и лако га је поделити са дру- гима у 
текстуалном облику (није потребно објашњавати шта је потребно урадити кроз кориснички интерфејс апликације). Разу- мевање смисла 
добијених статистика много је једноставније када се гледа експлицитно описани алгоритам који их описује, него када је поступак 
израчунавања раштркан кроз ћелије табеле (а у неким случајевима, попут сортирања, потпуно сакривен). 

– Лако је пронаћи готова решења и прилагодити их нашим по- требама (модификацијом и проширивањем преузетих скриптова). 
– Примена постојећих анализа на нове податке постаје веома једноставна, јер скриптови који описују поступак остају неизме- њени 

и само је потребно изменити назив датотеке у којој се пода- ци налазе. На пример, ако желимо да израчунамо просечни број изостанака 
за 10 најбољих ученика у одељењу у програм за табе- ларна израчунавања бисмо увезли податке из електронског днев- ника, затим бисмо 
их сортирали по просечној оцени опадајуће и онда бисмо у неку ћелију унели формулу у којој би се израчунавао просечан број 
изостанака првих 20 врста тако сортиране табеле. Ако бисмо исту анализу хтели да урадимо за неко друго одељење или за исто време у 
наредном полугодишту, исти низ акција (увоз података у табелу, сортирање, додавање формуле за просечан број изостанака) бисмо 
морали да поновимо и у другој табели. Са дру- ге стране, та анализа се може описати веома једноставним скрип- том који се затим може 
применити на било које одељење (једно- ставном изменом имена датотеке у којој се подаци о том одељењу налазе) или на ажурирану 
табелу за подацима (једноставним по- новним покретањем скрипта). 

– Обрада више скупова података истовремено се своди на то да се скрипт који обрађује податке из једне датотеке окружи пе- тљом у 
којој се из листе узима једна по једна путања до датотеке са подацима који ће се обрађивати (на пример, у петљи је могуће обрађивати 
једно по једно одељење). 

Иако су сви подаци који се обрађују обично записани табе- ларно, једноставније анализе обично подразумевају анализе поје- диначних 
врста тј. колона, тако да се за почетак може претпоста- вити да су подаци који се обрађују записани у облику низа (листе, вектора) 
података. Приказати како се у програмском језику могу унети низови података разног типа (низови целобројних вредно- сти, низови 
реалних вредности, низови ниски, низови логичких вредности). 
Приказати ученицима основне начине анализе низова пода- така (коришћењем библиотечке функционалности): израчунавање дужине 
низа података, израчунавање збира, просека (аритметичке средине), најмање и највеће вредности (минимума и максимума), сортирање 
података у неопадајућем и нерастућем редоследу, фил- трирање (издвајање елемената низа који задовољавају дато свој- ство), 
пресликавање (примену одређене функције тј. трансформа- ције на сваки елемент низа) и фреквенцијску анализу (одређивање броја 
појављивања разних вредности у низу). Описати смисао сва- ке од наведених статистика и њихово коришћење увежбавати на реалним 
примерима из домена блиских ученицима. Приказати ученицима могућност визуализације низова пода- така у различитим облицима 
(линијски графикон, стубичасти гра- фикон, секторски (пита) графикон). 
Иако се сви табеларно записани подаци могу представити по- јединачним низовима (где сваки низ чува податке из појединачне колоне), 
програмска окружења за анализу података пружају специ- јализоване структуре за представљање табеларно записаних пода- така. 
Приказати поступак анализе појединачних колона табеле или групе колона (на пример, у табели која садржи имена, презимена ученика и 
закључне оцене из свих предмета, приказати израчуна- вање просечне или минималне оцене за сваки предмет). Приказа- ти поступак 
сортирања табеле на основу неког кључа (вредности неке колоне), филтрирање табеле (издвајање врста које у некој колони садрже 
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вредност која задовољава дати критеријум) и фре- квенцијску анализу (одређивање броја појављивања разних вред- ности у некој 
колони). 

Пројектни задаци 

Десет часова током године предвиђено је за израду и евалуа- цију пројектних задатака. Наставник може да одабере како ће тих 10 часова 
распоредити током школске године (на пример, могуће је свих 10 часова реализовати на самом крају школске године, а могуће је 6 часа 
реализовати на крају првог, а 4 часа на крају дру- гог полугодишта). 
Наставник дефинише неколико тема пројектних задатака које погодују развијању међупредметних компетенција, подстичу ини- цијативу 
и креативност, функционализују раније стечена знања, као и формирање вредносних ставова ученика. И у овом разреду, пројектни задаци 
подразумевају корелацију и сарадњу са настав- ницима осталих предмета. Теме треба да буду што ближе реалном животу и релевантне за 
ученике. Приликом дефинисања тема про- јектних задатака, наставник може да се ослони и на пројекте који су реализовани претходне 
школске године и пројектне теме пове- же са утврђивањем и евалуацијом њихових резултата. 
Ослањајући се на праксу утврђену у претходна три разреда, наставник реализацију пројектног задатка у највећој мери препу- шта 
ученицима. Ученици бирају једну од понуђених тема, а затим, у оквиру својих тимова, самостално планирају фазе реализације,  у складу 
са расположивим временом, ресурсима и сложеношћу одабране теме. Наставник има улогу ментора – он прати и благо усмерава ученике 
док пролазе кроз све фазе рада на пројектном за- датку, при чему наставник подстиче ученике да темељно осмисле сваки од корака, 
дискусију у оквиру тимова и сараднички долазе до решења. Циљ наставника је да, током реализације пројектних задатака, креира 
образовно окружење које погодује развијању и неговању: поступности, повезивања и изградње сопствених стра- тегија учења, вршњачког 
учења, вредновања и самовредновања постигнућа. 
На крају  пројеката,  ученици  треба  да  сумирају  резултате и изведу закључке. Пожељно је да се главни закључци визуелно прикажу, у 
форми инфографика и презентују наставнику, осталим ученицима, али и ширем аудиторијуму (могу се поставити на ин- тернет, приказати 
родитељима, ...). Најбоље би било да наставник унапред припреми туторијале за израду инфографика и подстакне ученике  да их изуче код 
куће, а да у школи примене приказане тех- нике. 
У наставку су предлози пројектних задатака за тему анализе података која је заступљена у осмом разреду кроз све три области (ИКТ, 
Дигитална писменост и Рачунарство). Поред ове, настав- ник може ученицима понудити одређени број пројектних задатака на тему 
Управљање дигиталним уређајима. При дефинисању теме пројеката наставник може да се ослони на предлоге дате у настав- ку или да у 
складу са њима предложи нове теме. 

1. Пројектни задатак на тему прикупљања и анализе података 

У складу са основним концептом предмета у 8. разреду, овај пројекат би било пожељно урадити тако што би се прикупили по- даци (на 
пример, помоћу онлајн упитника), једноставно обрадили у програмима за табеларна израчунавања, а затим детаљније ана- лизирали из 
специјализованог програмског окружења и програм- ског језика. Примери тема за пројектне задатке су: 

– Сврха и начини на које се користи дигитална технологија у мојој школи. Ученици састављају листу релевантних питања, кре- 
ирају онлајн упитник, прикупљају и обрађују податке које, затим приказују у форми инфорграфике. 

– Шта желимо − будућа занимања. Ученици бирају најмање три образовна профила средње школе коју би желели да упишу и за 
сваки је потребно да пронађу податак о минималном потребном броју бодова за упис прошле године (http://www.upis.mpn.gov.rs/). 
Податке агрегирају у дељеној табели са дозволом за унос измена. Дељена табела може да садржи: презиме и име ученика осмог ра- зреда, 
одељење, шифру првог профила, минимум бодова за први профил, шифру другог профила, минимум бодова за други про- фил, шифру 
трећег профила и минимум бодова за трећи профил. Више ученика заједнички обрађује исту дељену табелу коришће- њем одговарајућег 
софтвера „у облаку”. Наставник приказује по- ступак преузимања већ креиране табеле офлајн уз објашњење како се таква табела може 
прилагодити и допунити онлајн, обликовати уз употребу одговарајућих алата. На основу података из табеле, ученици креирају 
одговарајући инфорграфик. 

– Завршни испит: моја школа и школе из окружења. На ин- тернету, ученици проналазе податке који се односе на постигнућа на 
завршном испиту − просечан број бодова са сва три теста, про- сечан број бодова на основу успеха; пореде постигнућа на завр- шном 
испиту са бодовима на основу успеха; утврђују праведност оцењивања у школама; пореде школе, приказују закључке у форми 
инфорграфика. 

– Анализа прошлогодишњих пројеката. Резултате прошлого- дишњих пројеката ученици могу да обраде по месецима, а затим и да 
утврде чињенице попут просечног броја посетилаца, прегледа видео-туторијала... 

– Популарни филмови и музика. Ученици на интернету про- налазе отворене податке о филмовима или музици, врше анализе тих 
података и изводе интересантне закључке (на пример, прона- лази најпопуларније глумце или редитеље који су највише експе- 
риментисали тиме што су снимали и веома популарне и веома не- популарне фимове). 

– Анализа саобраћајних несрећа. На основу отворених пода- така о саобраћајним незгодама ученици доносе закључке о ризич- ном 
понашању у саобраћају. 

– Занимљиве статистике у НБА. На интернету, ученици про- налазе податке о учинку појединих кошаркаша и покушавају да о 
њима прикупе интересантне статистике, на пример, да пронађе се- бичне играче који су имали највећи проценат утакмица са трипл- 

-дабл учинком у којима је њихов тим изгубио, а затим добијене ре- зултате приказују у форми инфорграфика. 
Пожељно је да сви инфографици буду приказани на сајту школе, а неки од њих и коришћени у пракси: на родитељским са- станцима, 
приликом представљања школе родитељима будућих првака и сл. 

2. Пројектни задатак за тему Управљање дигиталним уређајима (програмирање уређаја) 

У зависности од инфраструктуре школе (поседовањa Андро- ид уређаја, ЛЕГО EV3 робота, Micro:bit или Arduino уређаја) и претходног 
искуства ученика у овој области, један од пројектних задатака може бити посвећен управљању дигиталним уређајима. 
Захваљујући употреби паметних телефона у свакодневном животу, телефоне можемо користити за контролу различитих уре- ђаја и робота. 
На пример, робот може да зна где се налази и где у зависности од информација које је добио од ГПС сензора паметног телефона; такође, 
може остварити своје кретање кроз сензор ори- јентације телефона; Штавише, уз помоћ телефона, тачније екрана осетљивог на додир, 
корисник може лако да прикупи различите информације о понашању робота или физичким и дигиталним уређајима; Коначно, робот може 
искористити камеру на телефону као „очи“ за кретање и детектовање предмета у простору. Све ове функције могу се имплементирати са 
Андроид уређајима и ЛЕГО EV3 роботима, Micro:bit или Arduino. Користећи графичко окру- жење App Inventora могуће је да ученици на 
основу претходних знања из програмирања креирају апликацију за паметни телефон. Кроз овај модул се ученици подучавају о креирању 
апликација за покретање уређаја/робота повезујући своја знања са знањима која стичу из предмета Техника и технологија. Такође, кроз 
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овај модул ученици се упознају са основама Интернет ствари (IoT) тако што ће ученици креирати апликације које се могу повезати са 
физич- ким и дигиталним уређајима свуда око нас. 
Ученици могу да направе апликације које контролишу све- тла, дугмад, зујалице, моторе, роботе, електричне уређаје и све већи спектар 
дигиталних уређаја. Могу се користити сензори за снимање података, и то температуре, звука, интензитета светло- сти, боје, влаге, 
покрета, додира, број откуцаја срца и још много тога. За креирање IoT апликација потребни су уређаји као што су Ардуино или Миcro:bit 
који се могу повезати с различитим уре- ђајима (моторима, сензорима) са којима може да се комуникацира преко паметног телефона. 
Пре преласка на израду мобилних апликација дискутовати са ученицима о мобилним апликацијама које користе свакодневно. 
Представити изабрани програм за израду мобилних аплика- ција и његову примену у најразличитијим областима (образовање, 
банкарство, туризам, култура, забава,...) 
Укратко описати улогу основних елемената радног окруже- ња одабраног програма за израду мобилне апликације (менија, палета са 
алаткама, едитора, картица, статусне линије...). Увести појмове: компоненте, догађаји, понашање апликације (шта ће се десити са 
апликацијом ако кориник кликне на дугме...). Прили- ком рада са компонентама разумети разлику између видљивих и невидљивих 
компоненти. Својства компоненте су попут ћелија у програмима за прорачуне: могу се мењати и дефинисати им по- четно стање да ли су 
видљиве или не. Oписати улогу основних компоненти (User Interface компоненте, Layout компоненте, Media компоненте, Drawing и 
Animation компоненте,  Map  компонен- те, Sensor компоненте, Social компоненте, Storage компоненте, Connectivity компоненте, LEGO® 
MINDSTORMS® компоненте, Experimental компоненте) и њихових својстава (особина). Свака компонента може имати методе, догађаје и 
својства. Упознавање са основним концептом рада мобилних апликација. Упознати се са начинима повезивања физичких и дигиталних 
уређаја. Већина мо- дерних апликација не изводи гомилу инструкција у унапред одре- ђеном редоследу; уместо тога, оне реагује на 
догађаје − најчешће догађаје које покреће крајњи корисник апликације. На пример, ако корисник притисне дугме, апликација одговара 
обављањем неке операције (нпр. слање текстуалне поруке,...). За телефоне и уређа- је са екраном осетљивим на додир, поступак 
превлачења прстију преко екрана је још један догађај. Апликација може да одговори на тај догађај (превлачења прста преко екрана) тако 
што ће по- вући линију од тачке у којој је прст прво дотакао екран до тачке где прст више није у контакту са екраном. Упознавање са 
основ- ним типовима догађаја: кориснички догађај (Initialization events), догађај повезан са временом (Timer event) и догађај анимације 
(Animation events) и екстерни догађај (External events). Подсети- ти ученике о разгранатим структурама које „раде“ по принципу 
„постављања питања” апликацији. То значи да је потребно питати податке које је апликација сачувала и на основу одговора одреди- ти 
правац (грану) извршавања, односно манипулисања подацима. Такве апликације имају условне гране, потребно је обновити гра- нање 
кроз блокове if и if-else са којима су се ученици раније срета- ли код блоковског програмирања. На пример, ако је играч освојио више од 90 
поена онда је играч победио. Поред постављања пита- ња и гранања на основу одговора, одговор на догађај може бити и понављање 
одређене операције више пута. Кроз блокове for each, while… do представљени су циклуси. Будући да управљач догађаја извршава 
одређене блокове, често је потребно да се прате одређе- не информације. Информације се чувају у променљивим, које се дефинишу у 
уређивачу блокова. Променљиве се тумаче као свој- ства компоненте, али нису повезане ни са једном посебном компонентом. У 
апликацији за игру, на пример, можете дефинисати променљиву резултат, а након неког догађаја (клика на дугме,...) ће доћи до промене 
њене вредност. Подсетити ученике да промен- љиве привремено чувају податке док се апликација извршава; када се апликација 
„затвори“, подаци се губе и више нису доступни. Објаснити ученицима да је понекад потребно да апликација памти податке не само док 
се извршава, већ и када је затворена, а затим и када је поново покренута. На пример, ако желите да апликација прати најбољи скор игре, 
потребно је сачувати ове податке тако да буду доступни следећи пут када неко игру игра. Подаци који се чу- вају чак и након затварања 
апликације називају се трајни подаци  и чувају се у некој врсти базе података. Објаснити разлику изме- ђу уграђених и дефинисаних 
функција (процедура). Нпр. ученици креирају процедуру за израчунавање удаљености између две тачке коришћењем ГПС. Поновна 
употреба блокова (процедура) не мора нужно бити ограничена на само једну апликацију. Постоје многе процедуре, које се могу користити 
у скоро свакој апликацији. У пракси, организације и програмске заједнице стварају библиотеке процедура које су у њиховом интересу. 
Приликом рада у радном окружењу упознати се са опцијама 
за тестирање апликације као и опцијама за генерисање QR кода за преузимање апликације на Андроид уређај, или се креира фајл са 
екстензијом .apk који чувамо на рачунару. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вред- нују се и 
процес и продукти учења. Требало би и вредновање више усмерити ка праћењу и вредновању практичних радова и вежбања, а мање ка 
тестовима знања. 
Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у пита- њу, 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 да 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. Оцењи- вање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основурезултата праћења и 
вредновања, заједно са ученицима треба пла- нирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 
У процесу оцењивања добро је користити портфолио (елек- тронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдукти- мa рада 
ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења потр- фолија су 
вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe 
рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, по- дршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа преци- знији увид у 
различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продуката 
учења, материјално-физички проблеми, вре- ме, финансијска средства и велики број ученика. Већи број омета- јућих фактора, у 
прикупљању прилога и успостављању критери- јума оцењивања, је решив успостављањем сарадње наставника са стручним сарадником, 
уз коришћење Блумове таксономије. 
Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радо- 
вима и вежбањима. Квизове, тестове знања и слично користити првенствено за увежбавање и утврђивање појмова и чињеничних знања, а 
мање за формирање коначних оцена. Креирање таквих инструмената за утврђивање градива, кад год је могуће, препу- стити самим 
ученицима, чиме се постиже вишеструки ефекат на усвајање знања и вештина. 
Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. При- ликом 
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 вредно- вања постигнућа својих ученика континуирано анализира и кори- сти тако да промени 
део своје наставне праксе. Када је промени, потребно је да прикупи нове податке да би могао да види колико су те промене ефикасне. 
У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних ак- тивности, поред додатне и допунске наставе, планирати секцију и време за 
менторски рад са ученицима који учествују на такмиче- њима из овог предмета. Препоручује се да се избор тема за рад на секцији 
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изврши у сарадњи са другим наставницима, а да се почет- на иницијатив а препусти ученицима и њиховим интересовањима. У  
праћењу наставе и учења користи се вируелни кабинет на порталу Петља.   
 

Г О Д И Ш Њ И   П Л А Н    Д О Д А Т Н Е    Н А С Т А В Е 

 

предмет Информатика и рачунарство 

разред VIII 

р.бр. Теме 
Број часова 
за тему 

1. ИКТ 10 
2. Дигитална писменост 10 
3. Рачунарство 13 

Укупан број часова на годишњем нивоу 34 

 

Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  В А Н Н АС ТА В Н Е  А К Т И В Н О С Т И  

НАЗИВ 
Роботика 

Разред(и)VIII VIII и VII разред 

р.бр.теме Назив теме 
Број часова за 

тему 

1.  
Микроконтолерске платформе – ЛЕГО, АРДУИНО, МИКРОБИТ 10 

2. 
Управљање дигиталним уређајима 14 

3. 
Израда пројектног задатка 12 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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Физичко и здравствено васпитање 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021 

 

РАЗРЕД       VIII 

 

Физичко и здравствено васпитање 

ФОНД ЧАСОВА  

ГОДИШЊИ 102 НЕДЕЉНИ 3 

Циљ: Циљ учења предмета Физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области 

физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

Наставни садржаји Циљ учења 
Мећупредметне 

компентенције 

Начин остваривања 

програма 

Активности ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 
Ученика Наставника 

ФИЗИЧКE 

СПОСОБНОСТИ 

 

Основни садржаји 

Вежбе за развој снаге 

Вежбе за развој 

покретљивости 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости 

Вежбе за развој брзине 

Вежбе за развој 

координације Примена 

националне батерије 

тестова за праћење 

физичког развоја и 

моторичких способности 

Подстицање 

раста и развоја 

и утицање на 

правилно 

држање тела 

Развој и 

усавршавање 

основних 

моторичких 

способности 

 

Компетенциија 

за учење, 

естетичка 

компетенција, 

комуникација, 

одговоран однос 

према здрављу 

решавање 

проблема, 

сарадња, 

Дигитална 

компетенција за 

целоживотно 

учење 

Применом 

одговарајућих 

метода, облика и 

форми рада 

Вежбањем у сали, 

школском дворишту 

и на отвореном 

игралишту за мали 

фудбал и рукомет, у 

кућним условима, 

приказ продукта 

активности и 

достављање путем 

Гугл учионице, 

имејлом или 

друштвеним 

мрежама. 

Посматрају и 

прате ТВ часове 

слушају питају 

демонстрирају 

вежбају 

учествују у 

организацији 

такмичења 

практично 

примењују 

стечена знања 

на часовима и у 

реалном 

животу, 

користи ИКТ. 

Планира  

организује 

демонстрира 

припрема, ПП 

презентације, 

квизове, 

анкете,прати 

мотивише 

Евидентира 

сублимира 

резултате 

умножава и 

доставља 

остварене 

резултате са 

тестова за 

развој 

моторичких 

Одабере и примени 

комплексе простих и 

општеприпремних вежби 

одговарајућег обима и 

интензитета у вежбању; 

Користи научене вежбе у 

спорту, рекреацији и 

другим ситуацијама; 

Упоређује и анализира 

сопствене резулатате са 

тестирања са 

референтним 

вредностима; 



Прилог бр: 4 -  Анекс школског програма за осми разред 

248 

 

способности 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ  

СПОРТ И СПОРТСКЕ  

ДИСЦИПЛИНЕ  

  

Атлетика  

Истрајно трчање  

Стицање и 

усавршавање 

моторичких 

умења и навика 

из атлетике и 

спорстске  

Компетенциија 

за учење, 

естетичка 

компетенција, 

комуникација, 

одговоран однос  

Редовна настава, 

обавезне физичке 

активности Кроз 

активности у 

Дечијој и 

Спортској недељи  

Посматрају и 

прате ТВ 

часове слушају 

питају 

демонстрирају  

Планира  

организује 

демонстрира 

припрема, ПП 

презентације, 

квизове,  

Примени усвојене 

технике кретања у игри, 

спорту и другим 

разрличитим 

ситуацијама; Примени 

атлетске дисциплине у 

складу са  

 

Спринтерско 

трчање. Штафетно 

трчање Скок удаљ.  

Бацања кугле.  

Скок увис (леђна техника).  

Бацање „вортекс-а“.  

Четворобој  

Спортска гимнастика 

Вежбе и комбинације 

вежби карактеристичних 

за поједине справе:   

Тло  

Прескок  

Вратило   

Двовисински разбој  

Паралелни разбој  

Кругови  

Греда  

Проширени садржаји: На 

тлу и справама сложеније 

вежбе и комбинације вежби  

гимнастике , 

учествовање на 

разним 

манифестацијам 

и догађајима и 

такмичењима.  

према здрављу 

решавање 

проблема,  

 сарадња, рад са 

подацима и 

информацијама, 

дигиталне 

компетенције, 

одговоран однос 

према околини, 

естетичка 

компетенција.  

Кросевима (јесењи и 

пролећни)  

Такмичењем (унутар 

одељења и 

међуодељењским).  

  

Поделом ученика 

према полу , према 

нивоу усвојености 

вежби из претходног 

разред и њиховим 

способностима. 

Коришчењем  

станица, полигона, 

чувањем, помагањем 

, коришћењем 

паметне табле,  

примена ИКТ-а.  

  

вежбају 

учествују у 

организацији 

такмичења 

практично 

примењују 

стечена знања 

на часовима и у 

реалном 

животу, 

користи ИКТ.  

анкете,прати 

мотивише, 

поставља у 

виртуелној 

учионици 

сублимира, 

систематизује  

вреднује  

правилима;  

Развија своје физичке 

способности применом 

вежбања из атлетике; 

Одржава равнотежу у 

различитим кретањима, 

изводи ротације тела; 

Примени вежбања из 

гимнатике за развој 

физичких спосбности;  



Прилог бр: 4 -  Анекс школског програма за осми разред 

249 

 

ОСНОВЕ ТИМСКИХ 

СПОРТСКИХ ИГАРА  

Одбојка:  

 Елементи технике тактике.  

Игра уз примену правила.  

Футсал:  

Игра уз примену правила 

Елементи технике и 

тактике.  

Рукомет:  

Елементи технике и тактике 

Игра уз примену правила 

Кошарка:  

Елементи технике и тактике 

Игра уз примену правила 

Активност по избору.  

ПОЛИГОНИ  

Стицање и 

усавршавање 

моторичких 

умења и навика 

из одбојке, 

футсала, 

рукомета, 

кошарке,   

Компетенциија 

за учење, 

естетичка 

компетенција, 

комуникација, 

одговоран однос 

према здрављу 

решавање 

проблема, 

сарадња.  

Применом  

одговарајућих 

метода, облика и  

форми рада        

Вежбањем у сали, 

школском дворишту 

и на отвореном 

игралишту за мали 

фудбал и рукомет, 

одбојку, вежбање у 

сали уз музичку 

пратњу.  

Коришћењем  

станица, чувањем , 

помагањем.  

Примена ИКТ-а.  

Посматрају и 

прате ТВ 

часове слушају 

питају 

демонстрирају 

вежбају 

учествују у 

организацији 

такмичења 

практично 

примењују 

стечена знања 

на часовима и 

у реалном 

животу,  

Планира  

организује 

демонстрира 

припрема, ПП 

презентације, 

квизове, 

анкете,прати 

мотивише 

поставља у 

виртуелној 

учионици 

сублимира, 

систематизује  

вреднује.  

Изведе елементе 

усвојених тимских и 

спортских игара;  

Примени основна 

правила тимских и 

спортских игара;  

Користи усвојене 

елементе технике у 

спортским играма; 

Примени основне 

тактичке елемете; 

Учествује на унутар 

одељенским  

такмичењима;  

  

 

Полигон у складу са 

реализованим моторичким  
садржајима 
Елементарне игре  

  

   користи ИКТ.    
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ПЛЕС И РИТМИКА  

Основни садржаји   

Вежбе са вијачом   

Вежбе са обручем  

Вежбе са лоптом  

Народно коло „Моравац”  

Народно коло из краја 

у којем се школа 

налази Енглески 

валцер  

Проширени садржаји   

Састав са обручем   

Састав са лоптом   

Састав са вијачом  

Основни кораци rock n roll  

Изучавање 

друшвених 

игара и једног 

кола из 

географског 

подручја где 

ученици живе  

Компетенциија 

за учење, 

естетичка 

компетенција, 

комуникација, 

одговоран однос 

према здрављу 

решавање 

проблема, 

сарадња, рад са 

подацима и 

информацијама, 

дигиталне 

компетенције  

Применом  

одговарајућих 

метода, облика и 

форми рада        

Вежбањем у сали, 

учионици, 

школском 

дворишту; 

Примена ИКТ-а, 

онлајн настава.  

Посматрају и 

прате ТВ часове 

слушају питају 

демонстрирају 

вежбају 

учествују у 

организацији 

такмичења 

практично 

примењују 

стечена знања 

на часовима и у 

реалном 

животу, 

користи ИКТ.  

Планира  

организује 

демонстрира 

припрема, ПП 

презентације, 

квизове, 

анкете,прати 

мотивише, 

поставља у 

виртуелној 

учионици 

сублимира, 

систематизује  

вреднује  

Изведе кретања у 

различитом ритму; Игра 

народно коло Изведе 

основне кораке плеса из 

народне традиције 

других култура; Изведе 

вежбе и саставе уз  

музичку пратњу;  

ФИЗИЧКА И  

ЗДРАВСТВЕНА  

КУЛТУРА  

Физичко вежбање и спорт 
Подела моторичких 

способности.   

Функција срчано-дисајног 

система.  

Основна правила и тактика 

спортских игара.  

Понашање на 

такмичењима  

и спортским 

манифестацијама. 

Чување и одржавање 

простора, справа и  

Оспособљавање 

ученика да 

стечена умења, 

знања и навике 

користе у 

свакодневним 

условима 

живота и рада 

(кроз игру, 

такмичења) 

Формирање 

вољних 

квалитета 

личности  

Компетенциија 

за учење, 

естетичка 

компетенција, 

комуникација, 

одговоран однос 

према здрављу 

решавање 

проблема, 

сарадња.  

Формирање 

правилног односа 

према физичком 

вежбању, здрављу и 

раду;  развијање и 

неговање  

фер-плеја;  препо- 

знавање негативних 

облика понашања у 

спорту и навијању;  

вредновање 

естетских вредности 

у физичком 

вежбању, 

рекреацији и спорту;   

Посматрају и 

прате ТВ 

часове, онлајн 

наставу, 

слушају питају 

демонстрирају 

вежбају 

учествују у 

организацији 

такмичења  

 практично  

примењују 

стечена знања 

на часовима и у  

Планира  

организује 

демонстрира 

припрема, ПП 

презентације, 

квизове, анкете,  

прати 

мотивише 

поставља у 

виртуелној 

учионици 

сублимира, 

систематизује  

вреднује. 

Користи разне  

Вреднује утицај 

примењених вежби 

на организам  

Одреди ниво сопствене 

дневне физичке 

активноси;  

Користи вежбе ради 

побољшања својих 

физичких способности;   

Предвиди елиминише 

последице недовољне 

физичке активности 

Примени мере  

безбедности у вежбању  у 

школи и ван ње;  
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реквизита који се користе у 

вежбању.  

Превенција насиља у 

физичком васпитању 

и спорту.  

Решавање спорних 

ситуација.  

Коришћење писаних и 

електронских извора 

информација из области 

физчког васпитања и 

спорта.  

Вежбање у функцији 

сналажења у ванредним 

ситуацијама.  

Значај и улога физичког 

вежбања за професионална 

занимања у спорту, 

образовању, здравству, 

војсци, полицији и другим 

занимањима.Структура 

физичке културе (физичко 

васпитање, спорт и 

рекреација).  

  

  развијање 

креативности у 

вежбању;   

очување животне 

сре- дине, као и 

развијање и 

неговање 

здравствене културе 

ученика. Примена 

ИКТ-а, онлајн 

настава.  

реалном 

животу, користи 

ИКТ.  

плтформе за 

онлајн наставу.  

Одговорно се односи 

према објектима, 

справама и 

реквизитима; Примени и 

поштује правила игара у 

складу са етичким 

нормама; Примерено се 

понаша као учесник или 

посматрач на 

такмичењима; Решава 

конфликте на друштвено 

прихватљив начин;  

Користи различите 

изворе информација за 

упознавање са 

разноврсним облицима 

физичких и 

спортскорекративних 

активности;  

Прихвати победу и 

пораз; Процени вредност 

различитих спортова без 

обзира на лично 

интересовање; Примени 

усвојене моторичке 

вештине у ванредним 

ситуацијама;  
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Здравствено васпитање  

Основни садржаји Утицај 

различитих вежбања на 

кардиореспираторни 

систем, скелетно-

мишићни и организам 

уопште. Здравствено-

хигијенске мере пре и 

после вежбања.  

Значај правилне исхране. 

Енергетски напици и  

Подстицање  

раста и развоја и 

утицање на 

правилно 

држање  

тела,развој 

аеробних 

спосбности 

Оспособљавање 

ученика да 

препознају  

Компетенциија 

за учење, 

естетичка 

компетенција, 

комуникација, 

одговоран однос 

према здрављу 

решавање 

проблема, 

сарадња.  

Примена ходања, 

трчања у школскм 

дворишту, стадиону, 

парку у различитим 

вр. условима 

Мерењем пулса и 

притиска;   

Коришћењем 

препорука о 

здравом начину 

исхране; Подела 

основих  

Посматрају и 

прате ТВ 

часове, 

виртуелну 

учионицу, 

квизове, 

анкете, ПП 

презентације, 

слушају питају 

демонстрирају  

Планира  

организује 

демонстрира 

припрема, ПП 

презентације, 

квизове, анкете,  

прати 

мотивише 

поставља у 

виртуелној 

учионици  

Вреднује лепоту покрета 

у физичком вежбању и 

спорту;  

Подстиче породицу 

на редовно вежбање; 

Повеже врсте вежби, 

игара и спорта са 

њиховим  утицајем  

на здравље;  

Планира дневни ритам 

рада, исхране и одмора у  

њихова штетност. 

Прва помоћ након 

површинских 

повреда, уганућа у 

прелома.  

Значај вежбања у природи. 

Чување околине при 

вежбању.  

Последице конзумирања 

дувана и алкохола и 

психоактивних 

супстанци Правилно 

конзумирање додатака 

исхрани. Мере заштите  

репродуктивног здравља у 

процесу вежбања  

здраве животне 

намирнице , 

њихову поделу 

и  улогу у 

исхрани . 

Стицање и 

практична 

примена знања 

из прве помоћи.  

  

 намирнца према 

енерг. вредности, 

улога воде, воћа; 

Предавање утицај 

дувана  алкохола и 

енергетских пића  

Обуком о примени 

прве помоћи кроз 

теретске и 

практичне часове 

уз помоћ активиста 

Црвеног крста.   

вежбају 

учествују у 

организацији 

такмичења 

практично 

примењују 

стечена знања 

на часовима и 

у реалном 

животу, 

користи ИКТ.  

сублимира, 

систематизује  

вреднује.  

  

складу са својим 

потребама;   

Разликује здраве од 

нездравих облика 

исхране Правилно 

користи додатке исхрани;  

Примењује 

здравственохигијенске 

мере у вежбању;   

Правилно реагује и 

пружи основну прву 

помоћ приликом 

повреда; Чува животну 

средину током вежбања; 

Анализира штетне 

последице конзумирања 

дувана, алкохола, 

штетних енергетских 

напитака и 

психоактивних 

супстанци;  
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Кључни појмови: Васпитање, физичко вежбање, игра, здравље, хигијена, култура.  

 Физичко и здравствено васпитање   

Опште предметне компетенције  

  

основне  

  

Ученик је оспособљен за вођење бриге о властитом здрављу и здрављу околине. Препознаје и разуме законитости утицаја физичког 

вежбања на телесни статус. Препознаје важност физичког вежбања, хигијене тела, исхране, простора и правила безбедности током 

вежбања. Критички просуђује о облицима насиља у физичком васпитању, спорту и рекреативним активностима. Здравље околине. 

Са глобалном присутношћу и активношћу сваки појединац треба да призна своју одговорност према околини. Стално ћемо 

процењивати и побољшавати утицај на околину свих наших активности и кроз конкретне акције ћемо представљати добар пример 

како показати поштовање и бригу за околину.   
  

средње  

  

Ученик се бави спортско-рекреативним активностима у циљу унапеђивања својих физичких способности и унапређивања здравих 

животних навика. Током вежбања сарађује, поштује индивидуалне разлике и помаже другима. Ученик самостално вежба у 

слободном времену.   

   

напредне  

  

Ученик је развио свест о властитим способностима, а тиме и о јачању самопоуздања и самопоштовања. Примењује разноврсне 

програме и облике индивидуалног и колективног вежбања, поштујући полне и индивидуалне разлике учесника у телесном вежбању.  

  

Тема  Специфичне предметне компетенције  Исходи  

  

Образовни 

стандарди  

Атлетика  
основне  

  

 Ученик зна функцију и у стању је да изводи једноставне комплексе вежби 

обликовања; примењује програме за развој моторичких способности; зна 

основну технику индивидуалних и колектиних спортских игара; познаје 

основна правила и елементе тактике спортских грана; током вежбања 

понаша се дисциплиновано и безбедно у односу на себе и друге; способан је 

да упореди вредности почетних и финалних резултата сопствених 

моторичких способности у односу на референтне вредности након завршетка 

разреда.  

Током вежбања сарађује, поштује индивидуалне разлике и помаже другима.   

Ученик има правилно 

држање тела.  

Ученик зна правилно да 

трчи на кратким и средњим 

стазама  

Ученик зна како се врши 

измена штафетне палице . 

Ученик разуме значај трчања, 

основе тренинга и уме да 

  

основни  
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средње  

  

Зна да физичка активост и спорт позитивно делују на психо-физички развој 

и здравље; ученик ће бити у стању да самостално састави и примени 

једноставније комплексе вежби обликовања и сложеније техничко – 

тактичке елементе спортске гране; правилно поступа у случају незгоде на 

часу и ван часа.   

укаже прву помоћ.  

Ученици знају да правилно 

бацају куглу леђном 

варијантом технике.  

средњи  

  

  

напредне  

  

Ученик је способан да самостално састави и изведе сложеније вежбе или 

комбинације вежби; самостално и у сарадњи са другима решава сложене 

тактичке атлетске задатке; препознаје основне законитости оптерећења у 

физичким и спортским активностима, промовише њихову улогу у 

унапређивњу здравља и превентивно деловање на настанак хроничних 

незаразних обољења и социо-патолошких појава.  

напредни  

  

Гимнастика  
основне  

  

 Ученик зна функцију и у стању је да изводи једноставне комплексе вежби 

обликовања; примењује програме за развој моторичких способности; зна 

основну технику индивидуалне и колектине спортске гимнастика; познаје 

основна правила и елементе тактике спортских грана; током вежбања 

понаша се дисциплиновано и безбедно у односу на себе и друге; способан је 

да упореди вредности почетних и финалних резултата сопствених 

моторичких способности у односу на референтне вредности након завршетка 

разреда.  

Ученик уме да уради основне 

и сложеније вежбе на тлу 

Ученик уме да изведе 

прескоке преко козлића. 

Ученик је оспособљен да 

стечена умења, знања и 

навике користи у игри и  

основни  

  

  

  

  Током вежбања сарађује, поштује индивидуалне разлике и помаже другима.   такмичењима. Ученик 

развија вољне 

квалитете.  

Ученик уме да чува, помаже и 

поштује сигурносна правила.  

 

средње  

  

Зна да физичка активост и спортска гимнастика позитивно делују на 

психофизички развој и здравље; ученик ће бити у стању да самостално 

састави и примени једноставније комплексе вежби обликовања и сложеније 

техничко – тактичке елементе спортске гимнастике; правилно поступа у 

случају незгоде на часу и ван часа.   

средњи  
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напредне  

  

Ученик је способан да самостално састави и изведе сложеније вежбе или 

комбинације вежби; самостално и у сарадњи са другима решава сложене 

тактичке гимнастичке задатке; препознаје основне законитости оптерећења 

у физичким и спортским активностима, промовише њихову улогу у 

унапређивњу здравља и превентивно деловање на настанак хроничних 

незаразних обољења и социо-патолошких појава.  

  

напредни  

  

Одбојка  

Футсал  

Рукомет  

Кошарка  

основне  

  

 Ученик зна функцију и у стању је да изводи једноставне комплексе вежби 

обликовања; примењује програме за развој моторичких способности; зна 

основну технику колектиних спортских игара; познаје основна правила и 

елементе тактике спортских грана; током вежбања понаша се 

дисциплиновано и безбедно у односу на себе и друге; способан је да упореди 

вредности почетних и финалних резултата сопствених моторичких 

способности у односу на референтне вредности након завршетка разреда. 

Током вежбања сарађује, поштује индивидуалне разлике и помаже другима.   

Ученик примењује основне и 

сложеније елементе технике и 

тактике одбојкашке игре у 

игри преко мреже.  

Ученик зна основна 

правила одбојкашке игре. 

Ученик учествује у 

организацији одбојкашког 

такмичења.  

Ученик формира вољне 

квалитете.  

Ученик има развијен 

такмичарски дух и осећај за 

фер плеј.  

основни  

  

средње  

  

Зна да физичка активост и спорт позитивно делују на психо-физички развој и 

здравље; ученик ће бити у стању да самостално састави и примени 

једноставније комплексе вежби обликовања и сложеније техничко – тактичке 

елементе спортске гране; правилно поступа у случају незгоде на часу и ван 

часа.   

средњи  

  

напредне  

  

Ученик је способан да самостално састави и изведе сложеније вежбе или 

комбинације вежби; самостално и у сарадњи са другима решава сложене 

тактичке задатке колектиних спортских игара; препознаје основне 

законитости оптерећења у физичким и спортским активностима, промовише 

њихову улогу у унапређивњу здравља и превентивно деловање на настанак 

хроничних незаразних обољења и социо-патолошких појава.  

напредни  

  

      



Прилог бр: 4 -  Анекс школског програма за осми разред 

256 

 

  

 Хоризонтална и вертикална повезаност VIII разред  

  

Предмет  

  
Разред  Корелативни садржаји  

Повезаност  међу предметима 

у оквиру разреда  

Хоризонтална повезаност  Повезаност  међу предметима у оквиру 

разреда  

Вертикална повезаност  

  

Физичко и 

здравствено  

васпитање  

  

Математика  Спорт и спортске дисциплине  

Облици спортских игралишта и њихових  

појединих делова, реквизити, 

формације за вежбање  

  

Круг обим и површина,  

рачунске операције сабирања, множења 

евидентирања математичких података  

Mерења,евидентирања, 

разбројавања, збрајања 

обрада података  

Биологија  Моторичке вештине, спортске дисциплине, 

плес  

Елементи атлетике, гимнастике, 

одбојке, футсал, рукомет, кошарка 

Правилна исхрана  

Пружање прве помоћи  

Грађа човечијег тела – Мишићни и 

нервни систем, систем органа за дисање  

Редовна исхрана - јеловник  

Повреде и прва помоћ  

  

МБИ  

Информатика 

и рачунарство  

Здравствено васпитање ММС  

Здрава исхрана и спортски начин живота 

Примена ИКТ-а у праћењу наставе на 

даљину.  

  

Заштита здравља ММС   

Гугл учионица, видео материјали са 

јутјуб канала, геђети, обрада слика, 

Гугл мит, имејл  

  

Mерења – статистика 

обрада података, ПП 

презентација  

Физика  Моторичке вештине, спорт и спортске 

дисциплине  

Елементи атлетике, гимнастике, одбојке, 

футсал, рукомет, кошарка  

  

Момент силе-померање тежишта тела, 

отпор, сила гравитације, густина 

течности  

  

  

Мерне јединице за 

дужину, масу време  

Музичка 

култура  

Моторичке вештине, спортске дисциплине, 

плес  

Вежбе обликовања, елементи атлетике, 

гимнастике, одбојке, футсал, рукомет, 

кошарка, народне игре, валцер, ритмика  

Темпо кретања, изражајност, складност, 

координација покрета  

Креативност покрета, 

развој слуха  
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Ликовна 

култура  

Моторичке вештине, спортске дисциплине, 

плес  

Вежбе обликовања, елементи атлетике, 

гимнастике, одбојке, футсал, рукомет,  

Просторно обликовање, правилан и 

неправилан ритам  

Временска орјентација  

  кошарка, народне игре, валцер, ритмика    



Прилог бр: 4 -  Анекс школског програма за осми разред 

258 

 

Начин праћења остварености програма:  

У настави физичког васпитања се прати и вреднује:  

- Стање моторичких способности - спроводи се у простору координације, статичке, репетативне и експлозивне снаге, гипкости и издржљивости. 

Мерење се врши помоћу мерних инструмената (тестова) ваљаних и поузданих мерних карактеристика.   

Мерење се спроводи уз увежбавање одређеног програмског задатка, како се не би губило расположиво време за вежбање, а динамика је утврђена 

упутством.   

- Достигнут ниво савладаности моторних знања, умења и навика - спроводи се према утврђеним минималним образовним захтевима.   

- Однос ученика према раду - прати се током целе школске године и то: кроз контролу уредности ношења и хигијене опреме за вежбање, редовног 

присуствовања на часовима физичког васпитања, доследног извршавања радних задатака, ангажовања у спортском животу школе.  

Формативно и сумативно оцењивање:   
Редовно проверавање постигнућа и праћење напредовања које се обавља полазећи од ученикових способности, степена спретности и умешности. Уколико 

ученик нема развијене посебне способности, приликом оцењивања узимају се у обзир индивидуално напредовање у односу на сопствена претходна 

постигнућа, могућности и ангажовање ученика у наставном процесу. Формативно се евидентира у педагошкој документацији наставника, а сумативно у 

дневник.  

 КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 2. до 8. разреда)   

НАСТАВНА ТЕМА  ДОВОЉАН 2  ДОБАР 3  ВРЛО ДОБАР 4  ОДЛИЧАН 5  

ФИЗИЧКE  

СПОСОБНОСТИ  

  

Уме да примени 

једноставне,двоставне 

општеприпремне вежбе.  

Уме правилно да изводи 

вежбе,разноврсна природна 

и изведена кретања.  

Правилно одржава 

равнотежу у различитим 

кретањима.  

Ученик користи висок ниво 

техничко-тактичких знања, 

демонстрира сложеније 

комплексе вежби и кретања.  
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МОТОРИЧКЕ  

ВЕШТИНЕ СПОРТ И  

СПОРТСКЕ  

ДИСЦИПЛИНЕ   

*Атлетика   

  

*Спортска гимнастика  

  

*Основе    

тимских,   

спортских и    

елементарних   

игара  

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања, уз велику помоћ 

наставника успева да 

примени одређене вежбе, 

односно захтеве који су 

утврђени у већем делу 

основног нивоа постигнућа, 

одређени индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним стандардима 

постигнућа и ангажовање 

ученика добија оцену 

довољан (2)  

Ученик показује делимични 

степен активности и 

ангажовања, уз велику 

помоћ наставника успева да 

примени одређене вежбе, 

односно захтеве који су 

утврђени и на основном  и 

већим делом на средњем 

нивоу стандарда 

постигнућа, одређеним 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

стандардима постигнућа,уз  

Ученик показује велику 

самосталност и висок 

степен активности и 

ангажовања, уз мању помоћ 

наставника у потпуности, 

самостално испуњава 

захтеве који су утврђени и 

на основном и на средњем 

нивоу,као и део захтева са 

напредног нивоа посебних 

стандарда постигнућа, 

одређеним индивидуалним 

образовним планом и  

Ученик показује изузетну 

самосталност уз изузетно 

висок степен активности и 

ангажовања, где ученик у 

потпуности самостално, без 

помоћи наставника 

испуњава захтеве који су 

утврђени на основном и 

средњем нивоу, као и у 

већини захтева са напредног 

нивоа посебних стандарда 

постигнућа, одређеним 

индивидуалним образовним 

планом и  

 

Самовредновање ученика је процес освешћивања и размишљања о властитоме процесу учења и постигнућа.  

Сумативно вредновање (вредновање наученог) јесте вредновање које подразумева процену степена учениковог постигнућа на крају процеса учења  

ВРЕДНОВАЊЕ У ВИРТУЕЛНОМ ОКРУЖЕЊУ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  

Рубрика за вредновање наученог (вредновање увежбаног)  

Бодовна скала:  Ученик:  
Пожељни елементи 

ученичких радова  

  

* 85 % - 100 %   

– одличан (5)   

* Наводи тачне информације у задатку, и при обликовању питања и при решавању.   

* Препознаје све примере у задатку те их већином исправно описује.   

* Користи одговарајуће примере и фотографије у обликовању задатка.   

* У предвиђеном времену извршава све задатке.  

* Објашњења  

  

* Примери  

  
*Плес и   
  ритмика  
*Полигони  

ангажовање ученик добија  
оцену добар (3)  

прилагођеним стандардима  
постигнућа, уз висок степен  
ангажовања добија оцену  
врло добар (4)  

прилагођеним стандардима  
постигнућа,уз веома висок  
степен ангажовања, добија  
оцену одличан (5)  
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*75 % - 84.99 %   

– врлодобар (4)  

* Наводи већину тачних информација у задатку, и при обликовању питања и при решавању.  

* Препознаје већину  примера у задатку те их већином исправно описује.  

* Користи углавном одговарајуће примере и фотографије у обликовању задатка.  

* У предвиђеном времену извршава већину задатака.  

  

* Задаци  

  

* Слике  

  

* Видео  

  

* Квиз  

  

* Њихов ауторски 

рад (слике, видео, квиз)  

  

* Интерактивни 

садржај и слике   

  

* Додатни 

садржаји других аутора  

  

*65- 74.99%   

– добар (3)  

* Наводи делимично тачне информације при обликовању задатка.  

* Препознаје мањи број примера у задатку и половично их описује.  

* Користи мањи број одговарајућих примера и илустрације у обликовању задатка.   

* У предвиђеном времену извршава половину задатака.  

  

*50 % - 64.99 %   

– довољан (2)   

* Наводи мањи број тачних информација у задатку, и при обликовању и при решавању.  

* Препознаје врло мали број примера у задатку.  

* Користи мањи број одговарајућих фотографија у обликовању задатка, без примера или с 

неодговарајућим примерима.   

* У предвиђеном времену извршава мање од половине задатака.  

*0% - 49.99%   

– недовољан (1)  

* У предвиђеном времену не извршава задатак.    
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Редн

и 

број 

наста

вне 

теме 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА / ОБЛАСТ 

 

ИСХОД* 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТНЕЦИЈЕ**  

МЕСЕЦ 

OБ УТ 

С
В

Е
Г

А
  

IX X XI XII I II III IV V VI 

ОБРАЗОВ-

НИ 

СТАНД-

АРДИ*** 

1. 

ОСТАЛЕ 
АКТИВНОСТИ 

*Изводи разноврсна 

природна и изведена 

кретања и користи их 

у спорту, рекреацији и 

различитим 

животним 

ситуацијама; 

 

*Примењује вежбе 

које подстичу раст и 

развој и правилно 

држање тела; 

 

*Користи вежбе за  

развој и усавршавање 

моторичких 

способности; 

 

*Усвајио знања ради 

разумевања значаја и 

суштине физичког 

васпитања; 

 

*Навија фер,чува себе 

и друге; 

 

 *Разуме сврху и 

значај вежбања; 

 

*Доводи у везу 

физичко вежбање и 

здравље; 

 

*Примењује 

хигијенске мере 

1)Компетенција за учење: 

Уме да процени сопствену 

успешност у учењу; 

идентификује тешкоће у 

учењу и зна како да их 

превазиђе.  

7)Предузимљи-вост и 

оријентација ка 

предузетништвуУме да 

идентификује и адекватно 

представи своје способности 

и вештине („јаке  

стране“) 

3   4 2     1 3 7 10 

 

ФВ.1.2.1. 

ФВ.1.2.2. 

ФВ.1.2.3. 

ФВ.1.2.4. 

 

2. 

АТЛЕТИКА 2)Одговорно учешће у 

демократском друштву: 

Залаже се за солидарност и 

учествује у хуманитарним 

активностима 

4 7      3 2 

 

4 12 16 

ФВ.1.1.3. 

ФВ.1.1.4. 

ФВ.1.1.7. 

ФВ.1.1.8. 

ФВ.1.1.9. 

ФВ.1.1.10. 

3. 

ГИМНАСТИКА 3) Естетичка компетенција: 

Показује осетљивост за 

естетску димензију у 

свакодневном животу и  

има критички  

однос према употреби и злоу 

потреби естетике. 

   5 7 5 3   

 

4 16 20 

ФВ.1.1.11. 

ФВ.1.1.12. 

ФВ.1.1.13. 

ФВ.1.1.14. 

ФВ.1.1.16. 

ФВ.1.1.17. 

ФВ.1.1.18. 

ФВ.1.1.19. 

4. 

ОСНОВЕ 
ТИМСКИХ И 
СПОРТСКИХ 
ИГАРА: 
-  ОДБОЈКА 
-  РУКОМЕТ 

4)Комуникација Ученик 

користи на  

одговарајући и креативан 

начин језик и стил 

комуникације  

који су специфични за 

поједине научне, техничке и 

уметничке дисциплине. 

 7 11 3   10 10 4 1 6 40 46 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2. 

ФВ.1.2.4. 

ФВ.1.3.3. 

ФВ.1.3.4. 

ФВ.2.1.1. 

ФВ.2.1.2. 

ФВ.3.1.1. 
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-  КОШАРКА 
-  ФУДБАЛ 
-  АКТИВНОСТИ 
ПО ИЗБОРУ 
ОНЛАЈН 
НАСТАВА 
ПЛАТФОРМА 
ГУГЛ 
УЧИОНИЦА 

пре,током и након 

вежбања; 

 

*Правилно се храни; 

 

*Препознаје врсту 

повреде; 

 

 *Користи стечена 

умења, знања и 

навике у 

свакодневним 

условима живота и 

рада; 

 

*Чува животну 

средину током 

вежбања. 

 

Исходи се односе на 

све наставне области. 

6) Одговоран однос према 

здрављу: Бира стил живота 

имајући на уму добре стране 

и ризике тог избора (нпр.  

активно бављење спортом, 

вегетар 

ијанска исхрана).  

- Уме да пружи прву помоћ. 

9) Решавање проблема: 

Ученик 

проналази/осмишљава 

могућа решења проблемске 

ситуације. 

10) Сарадња: Доприноси 

постизању договора о 

правилима заједничког рада 

и придржава их  

се током заједничког рада 

ФВ.3.1.2. 

5. 

МЕРЕЊЕ 
МОТОРИЧКИХ 
СПОСОБНОСТИ 

8) Рад са подацима и 

информацијама: Користи 

табеларни и графички 

приказ података и уме да 

овако приказане податке  

чита, тумачи 

и примењује. 

5        5 

 

5 5 10 

ФБ.1.3.1 

ФВ.1.3.2. 

ФВ.1.3.3. 

ФВ.1.3.4. 

 

УКУПНО 12 14 11 12 9 5 13 13 11 2 22 80 102  
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