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1.1 ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 
 
Циљеви основног образовања и васпитања јесу: 

1) пун и усклађен интелектуални,емоционални , социјални, морални и физички развој 
сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и 
интересовањима; 

2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, 
математичке, научне, уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и 
информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну 
укљученост у живот породице и заједнице; 

3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и 
изражавање на језицима различитих уметности; 

4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања 
информација, уз вешто и ефикасно коришћење медија и информационо-
комуникационих технологија; 

5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештинау 
даљем образовању и свакодневном животу; 

6) развој мотивацијеза учење и оспособљавање за самостално учење и образовање 
током целог живота; 

7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавање 
свог мишљења; 

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

9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву;  
10)  развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања физичких способности; 
11)  развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине, еколошке етике и заштите животиња; 
12)  развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и 

ефикасне сарадње са другима  и способности за тимски рад и неговање другарства и 
пријатељства; 

13)  развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски 
уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских 
права, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне 
одговорности; 

14)  формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног 
идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и 
неговање српског језика, традиције и културе српског народа, националних мањина 
и етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и 
очување националног и светског културног наслеђа; 

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

1 УВОД 
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1.2 ПОЛАЗНЕ  ОСНОВЕ 
 
  

          Основна школа "Јован Јовановић Змај" у Ковину је установа која обавља 
делатност основног образовања и васпитања, ради остваривања права грађана у тој области, у складу 
са Уставом Републике Србије, важећим законима и подзаконским актима, колективним уговорима, 
Статутом школе и другим општим актима Школе. 
   Израда Годишњег плана рада ослања се на Закон о основама система образовања и 
васпитања („Сл.гласник РС“бр.72/09, 52/11 и 55/13), Закон о основном образовању и 
васпитању  („Сл.гласник РС“,бр.55/13), важећа подзаконска акта, Правилник о школском 
календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за 
школску 2013/2014.годину и Школски развојни план.  
 
     Правилници: 

1) Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 
образовања и васпитања(„Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр. 10/04, 20/04, 
1/05, 3/06 – страни језик обавезан од I разреда, 15/06,2/08, 2/10,7/10,3/11,7/11,1/13,4/13 
и 14/13)  

2) Правилник о наставном плану и програму за први, други, трећи и четврти разред 
основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног 
образовања и васпитања („Просветни гласник“ бр.1/05,15/06, 2/08 и 2/2010) 

3) Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање-сазнање о 
себи и другима за први разред основне школе („Просветни гласник“ бр.8/03) 

4) Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање-сазнање о 
себи и другима за трећи разред основне школе „“Сл.Гласник РС-Просветни гласник“ 
бр.20/04) 

5) Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за трећи разред 
основне школе („Сл.гласник РС-Просветни гласник бр.23/04) 

6) Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настав за четврти разред 
основне школе („Просветни гласник“ бр.9/05) 

7) Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање-сазнање о 
себи и другим за четврти разред основне школе („Просветни гласник“ број 15/05) 

8) Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и 
наставном програму за V разред основног образовања и васпитања ("Просветни 
гласник", број 6/07, 2/2010); 

9) Правилник о наставном програму за VI разред основног образовања и васпитања 
("Просветни гласник", број 5/08); 

10) Правилник о наставном програму за VII разред основног образовања и васпитања 
("Просветни гласник", број 6/09); 
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11) Правилник о наставном програму за VIII разред основног образовања и васпитања ( 
„Просветни гласник“ бр.2/2010); 

12) Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за пети разред 
основне школе ("Просветни гласник " број 9/05) - обавезан изборни предмет; 

13) Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за седми разред 
основне школе ("Просветни гласник РС", број 2/08); 

14) Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за осми разред 
основне школе ("Просветни гласник РС", број 7/08) - Изборни предмет; 

15) Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за пети 
разред основне школе ("Просветни гласник", број 15/05) - обавезан изборни предмет; 

16) Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за седми 
разред основне школе ("Просветни гласник", број 7/07) - Изборни предмет; 

17) Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за осми 
разред основне школе ("Просветни гласник", број 6/08) - Изборни предмет; 

18) Правилник о општим стандардима постигнућа-образовни стандарди за крај обавезног 
образовања („Просветни гласник“ број 5/2010) 

19) Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 
предмете српски језик, математике и природа и друштво („Просветни гласник РС“ 
бр.5/2011) 

20) Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању 
(„Просветни гласник РС“ бр.1/2011) 

21) Правилник о стандардима квалитета рада установе („Сл.гласник РС“ бр.7/2011) 

22)   Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу 
основног образовања и васпитања (Сл.гласник РС-Просветни гласник РС“ бр.7/2010) 

23) Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним установама (Београд, 2007) 

24) Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање („Сл.гласник РС“ бр.30/2010) 

 
Основним образовањем и васпитањем остварују се општи и посебни исходи, тако да 
ће ученици након завршеног основног образовања:  
 
1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и 

друштву ибити способни да тако стечена знања примењују и размењују; 
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2)  умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском језику и 
најмање једном страном језику користећи се разноврсним вербалним, визуелним 
и симболичким средствима; 

3)  бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену; 
4)  умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз 

показивање одговорности према свом животу, животу других и животној 
средини; 

5)  бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их 
користе за сопствено изражавање; 

6)  бити оспособљени за самостално учење; 
7)  бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 
8)  моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи 

критичко и креативно мишљење и релевантна знања; 
9)  бити спремни да прихвате изазове и промене кроз одговоран однос према себи 

и својим активностима; 
10)  бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању; 
11)  умети да препознају и уваже људска и дечија права и бити способни да активно 

учествују у њиховом остваривању; 
12)  имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, 

познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 
13)  знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити 

способни да сарађују са њиховим припаднициама; 
14)  бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, 

организације и заједнице. 
Такође, у току сачињавања овог годишњег плана рада школе за ову школску годину 
нарочито се имало у виду, поред осталог, и следеће: 
- да је школа дужна да у овој школској години оствари све облике васпитно-

образовног рада утврђене правилником о наставном плану  и програму и да у 
том циљу доноси свој Годишњи план рада; 

- да са Годишњим планом рада утврђују време, место, начин и носиоци 
остваривања наставног плана и програма; 

- да се од  првог до осмог разреда завршило са реформисаним плановима и 
програмима и да ће се реализовати школски програм који ће важити наредне 
четири године, а који је школа донела у складу са општим и посебним основама 
школског програма; 

- да је праћењем и анализом рада у протеклој години уочено да нека питања из 
живота и рада школе у наредном периоду треба успешније реализовати.  

- предметна настава у млађим разредима ће бити заступљена из страног језика 
(енглеског). 

- страни језик који ће се изучавати од првог до осмог разреда као обавезан 
наставни предмет је енглески. 

- страни језик као изборни наставни предмет који ће се изучавати од петог до 
осмог разреда са по два часа недељно је немачки језик. 

- изабрани спорт са по једним часом недељно ће бити у петом разреду       а у 
шестом, седмом и осмом одбојка. 

- од првог до осмог разреда оствариваће се верска настава и грађанско васпитање. 
- од првог до осмог разреда оствариваће се ромски језик са елементима 

националне културе 
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- од петог до осмог разреда освариваће се још и информатика, чувари природе и 
домаћинство као изборни предмети за које су се ученици определили на почетку 
школске године. 

- просторни услови су побољшани с обзиром на чињеницу да смо ове године 
заменили подне облоге у још три учионице. 

- стручност наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на 
реализацији наставних садржаја. 

- нужно је побољшати резултате наших ученика на такмичењима. 
- потребна је организована и стална помоћ ученицима осмог разреда ради 

постизања бољих резултата на завршном испиту, а на основу анализе резултата 
са претходног завршног испита. 

- остварити веће могућности укључивања родитеља у остваривање одређених 
програмских садржаја и активности. 

- да се на пословима и радним задацима наставног и ненаставног особља налазе 
углавном особе које имају воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад 
школе у целини. 

 

1.3 КРАЋА  РЕТРОСПЕКТИВА  РАДА  И  РАЗВОЈА  ШКОЛЕ 
 
На иницијативу грађана Ковина, 1904. године аустроугарске власти донеле су одлуку да се 
отвори Грађанска школа са наставом на мађарском језику. Школа је почела са радом у згради 
тадашње основне школе, док је садашња зграда сазидана 1911-1912.године. Наставнике је 
плаћала држава, а школовање је трајало четири године. Године 1919. одлучено је да отпочне 
настава на српскм језику, а генерације које су започеле на мађарском језику, наставу су 
похађале на овом језику до завршетка школовања. Посебна специфичност рада наше школе 
је да је од самог почетка обухватала и мушку и женску децу, што је за то време у овим 
просторима била реткост.  
Редован рад након Великог рата, пореметио је и Други светски рат. Школа је исељена из 
зграде и смештена у просторије Српске православне црквене општине где је остала до 
ослобођења града 4. октобра 1944. године. После краћег прекида настављен је рад у 
просторијама тадаше основне школе. 
Актом нових власти датираним са 11. јануаром 1945. године укида се Грађанска школа и 
претвара у Нижу гимназију, а касније добија назив "Непотпуна мешовита гимназија Ковин". 
Није прерасла у потпуну јер је у то време дошло до отварања средњних стручних школа, а 
од седмогодишњег основног школовања уведено је осмогодишње. Тако су 8. септембра 
1957. године почеле у Ковину да раде две основне школе од којих наша добија име "Јован 
Јовановић Змај".  
Школске 1975/76. године цела школска зграда је у потпуности обновљена и преуређена, 
направљена су три кабинета, 9 специјализованих учиноница, сређена је фискултурна сала. 
Исте године почиње са радом издвојено комбиновано одељење у Малом Баваништу. 
Ангажовањем управе школе и шире заједнице, током година перманентно су унапређивани 
услови рада: урађена замена целокупног кровног покривача, реконструкција грајања и 
прикључак на градску топлану, сукцесивна замена школског намештаја, опремљене две 
рачунарске учионице, набављен велики број савремених наставних средстава и још много 
тога, уз стално стручно и методичко усавршавање наставника и стручних сарадника.  
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1.4   ЦИЉЕВИ И КЉУЧНИ  ЗАДАЦИ ПЛАНА РАЗВОЈА ШКОЛЕ 

 
 
           С поносом можемо да констатујемо да наша школа поседује богату традицију и да 
годинама у назад ниже успехе.  Као највећу снагу наше школе , као најбогатији ресурс, 
издвајамо људе, стручни кадар, у чијем је центру свакако – наш ученик.  За највеће успехе 
наше школе сматрамо задовољне ученике, који се након одласка из наше школе увек у њу 
радо враћају.   
           У наредној школској години наставићемо са досадашњом праксом бриге о деци која 
се односи на посвећеност  развоју свих аспеката личности наших ученика.  Осим 
подстицања  интелектуалног, велика пажња биће посвећена емоционалном, психичком и 
социјалном развоју сваког ученика.  Дакле, осим образовне, велики значај се придаје и 
васпитној функцији школе. 
          Исто тако, посебна пажња се у нашој школи посвећује неговању  позитивне климе, 
као и безбедног и сигурног окружења за учење и развој наших ученика.  
          И у наредном периоду ће посебна пажња бити посвећена поштовању различитости и 
бризи о развоју ученика из осетљивих група. Од ове школске године ученици ромске 
националности имаће могућност изучавања ромског језика са елементима националне 
културе. 
          Посебно смо поносни на породичну атмосферу која влада у нашој школи, а коју ћемо 
се трудити да одржимо и у наредном периоду.  
          Неће изостати ни брига о социјално угроженим ученицима, па ћемо и у будућности 
посебну пажњу посвећивати праћењу и бризи о условима живота наших ученика, 
организовати акције и помагати колико је год могуће.  
          И ове школске године настављамо  са применом образовних стандарда за први и 
други циклус основног образовања и васпитања.Образовни стандарди су уграђени у сва 
школска документа (где је то потребно) као и у глобалне и месечне планове наставника. На 
крају школске године провериће се оствареност образовних стандарда након реализованох 
завршног испита за ученике 8. разреда.         
          У овој школској години нас очекује и израда новог Школског развојног плана. С 
обзиром на чињеницу да смо ми у школи доминантно окупирани добробити наших ђака,  
основна идеја новог ШРП-а  бићи добробит ученика, његова безбедност, сигурност и 
правилан развој.  
Нову школску годину школа почиње са два лап-топ рачунара и пројектором,као и новим 
наставним средствима које чине: паметна табла, три  пројектора и два лап- топ рачунара. 
Услови рада су додатно унапређени заменом подова у три учионице. 
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2.1 ШКОЛСКИ ПРОСТОР 
 
Матична школа 
 

Место Просторије Број 
Спрат Учионице 6 
Приземље Учионице 3 
Анекс зграде Учионице 2 
Дворишна зграда Учионице 1 
             Укупно Учионице 12 
Приземље Припремне просторије 4 
Приземље Фискултурна сала 1 
Приземље Зборница 1 
Приземље Канцеларија директора 1 
Приземље Канцеларија педагога 1 
Приземље Канцеларија секретара и књиговође 1 
Приземље Просторија за техничко особље 1 
Приземље Ђачка кухиња без трпезарије 1 
Спрат Библиотека 1 
Спрат Архива 1 

 
 
Мало Баваниште 
           

Место Просторије Број 
Приземље Учионице 2 
Приземље Зборница 1 
Приземље Ходник 1 
Приземље Учионица за предшколце 1 

 
 
                            Све учионице у матичној школи користе  уценици I- IV разреда у једној 
смени, а ученици од V-VIII разреда у другој смени. 
                       
 
 
 
 
 
 
 

2 УСЛОВИ РАДА  ШКОЛЕ 
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2.2 ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОСТОРИЈА 
 
Све учионице опремљене су неопходним намештајем и наставним средствима у 
зависности од намене учионице. На спрату се налази мултимедијална учионица у којој се 
налази паметна табла, лаптоп рачунар, пројектор и клавир. Мултимедијална учионица 
користи се по унапред утврђеном распореду. Наставницима су на располагању још три 
пројектора и три лаптоп рачунара које могу користити у свакодневној настави, као и 
информатички кабинет са 16 рачунара који поседују Интернет конекцију. 
Кабинет за физику, хемију и биологију је солидно опремљен неопходним наставним 
средствима за реализацију наставе. 
Фискултурна сала је опремљена са 60% справа које су неопходне за реализацију наставе. 
Школа за своје потребе може користити отворене терене и Градски парк који се налазе у 
непосредној околини школе. 
У дворишту школе налази се издвојена учионица која се може користити по потреби за све 
врсте ваннаставних активности. 
У подручној школи у Малом Баваништу школа користи две учионице, двориште и 
спортски терен.  
 

2.3 ГРЕЈАЊЕ ПРОСТОРИЈА 
 
Матична школа у Ковину прикључена је на систем даљинског грејања, а подручна школа у 
Малом Баваништу за грејање користи ТА пећи. 
 

2.4 ШКОЛСКА КУХИЊА 
 
Школска кухиња у матичној школи користи се за дистрибуцију ужине и то готове или 
смрзнуте, која се пече у школској кухињи.  Број оброка који се дневно дистрибуира је око 
250. 
Трпезарију још увек немамо. 
 

2.5 ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА 
 
Библиотека  је опремљена  фондом књига који се издају ученицима за читање, док је 
остатак књижног фонда смештен у зборници. 
Број књига у ђачкој  библиотеци је 6.912, а у наставничкој 1.040 књига. 
                                      
 

2.6 ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ 
 
 
Кадровска структура запослених у школи је заступљена тако да у потпуности омогућава 
успешну реализацију Годишњег плана. 
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 Средња 
стручна 
спрема 

Виша 
стручна 
спрема 

Висока 
стручна 
спрема 

Укупно 

Директор   1  1 
Педагог   1  1 

Библиотекар   1   1 
Наставници разредне наставе  3 6  9 

Наставници предметне наставе  1 15 16 
Наставник ромског језика 1    1 

Вероучитељ 1    1 
Укупно: 2 4 24        30 

 
У школи имамо наставника разредне наставе који има звање педагошки саветник. 
       
 Укупно запослених педагошких радника је 30, у адмнистрацији ради 2 радника, 1 
сервирка, 1 домар  и 5 спремачица, што је укупно 39  радника. Од тога секретар школе 
ради  50% радног времена у нашој школи.  
 
Наставници – путници 
 
У   Мало Баваниште (из Ковина)  свакодневно путује 1 наставник разредне наставе – 
Веронка Трајковски и 2  пута недељно наставник енглеског језика. 
       
Из Београда путује  Крецуљ Дејан ( наставник ТО) . 
Из Качарева путује настаница ликовног васпитања Милена Штиковац.  
Из Баваништа путује наставник математике Васиљ Добрић и вероучитељ Дејан Костић. 
Из Делиблата путује наставник изборног предмета ромски језик са елементима националне 
културе, Братислав Недељков. 
Из Плочице путује Михајлов Драгана,секретар школе и спремачица Имре Ђурђевка. 
     
  Место становања ученика-ђаци путници: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Релација Број ученика 

Мало Баваниште – Ковин 7 
Кречанска улица 26 

Укупно : 33 
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2.7 РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ 

2.7.1 ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 
 
ОДЕЉЕЊЕ Непотпу

на  
ОШ 

ОШ 
I 

Курс 
II 

III IV VI VII Свега 
ученика 

I-1 Мајка  1 2 - 5 2 3 2 15 
Отац  - 3 - 7 4 1 - 15 

I-2 Мајка  1 2 - 3 4 1 3 14 
Отац  - 1 - 4 7 - 1 13 

I-MБ Мајка  - - - 1 - - - 1 
Отац  - - - 1 - - - 1 

II-1 Мајка 1 2 - 3 6 - 2 14 
Отац  1 3 - 3 5 1 1 14 

II-2 Мајка  - 2 - 1 7 4 1 15 
Отац  - - - 5 8 - 2 15 

II-MБ Мајка  - 2 - - - - - 2 
Отац - 1 - - 1 - - 2 

III-1 Мајка  1 2 - 1 13 - 5 22 
Отац  1 3 - 4 10 - 3 21 

III-2 Мајка  - 5 - 2 11 - 3 21 
Отац - 3 - 6 10 - 2 21 

III-МБ  Мајка  - - - - 4 - - 4 
Отац - 3 - - 1 - - 4 

IV-1 Мајка  - 3 1 2 10 1 - 17 
Отац 1 2 - 2 11 1 - 17 

IV-2 Мајка  - 6 - 1 12 - 1 20 
Отац - 2 - 5 11 1 - 19 

V-1 Мајка  1 3 - 2 8 3 3 20 
Отац 1 2 2 4 7 1 2 19 

V-2 Мајка  2 6 1 3 10 - - 22 
Отац  1 5 1 3 10 - 2 22 

VI-1 Мајка  1 4 - 4 5 - 1 15 
Отац  4 1 - 4 6 - - 15 

VI-2 Мајка  1 2 - 3 8 - - 14 
Отац  2 - - 3 9 - - 14 

VII-1 Мајка  - 2 1 - 10 - 2 15 
Отац  - 1 - 7 3 2 2 15 

VII-2 Мајка  - 2 - 4 8 2 - 16 
Отац  - 2 - 3 10 - 1 16 

VIII-1 Мајка  1 5 1 2 9 - 2 20 
Отац  1 6 - 5 7 1 - 20 

VIII-2 Мајка  2 4 - 1 9 2 2 20 
Отац  2 5 - 1 8 4 - 20 

 
Свега  

Мајка  12 54 4 38 136 16 27 287 
Отац  14 43 3 67 128 12 16 283 
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2.7.2 ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ    ПОРОДИЦА 

 
  

одељење разведени умро отац умрла 
мајка 

код рођака хранитељска 
породица 

укупно 

1-1 1 - - - 1 2 
1-2 3 1 - - 1 5 

1-МБ - - - - - - 
2-1 4 - - - - 4 
2-2 5 - - - - 5 

2-MБ 1 1 - - - 2 
3-1 1 3 - - - 4 
3-2 3 - - - - 3 

3-MB 1 - - - - 1 
4-1 6 - - - - 6 
4-2 3 - - - - 3 
5-1 6 - - - 1 7 
5-2 5 - - - - 5 
6-1 6 - - - - 6 
6-2 4 - - - - 4 
7-1 1 1 - - - 2 
7-2 2 - - - - 2 
8-1 6 - 1 - - 7 
8-2 4 - - 2 1 7 

укупно: 62 6 1 2 4 75 
 
 
 

 

2.8 ДРУШТВЕНА СРЕДИНА 

 
Школа ће максимално користити ресурсе друштвене средине, како за поребе наставе, тако 
и за реализацију ваннаставних активности. Редовним укључивањем ученика и родитеља из 
социјално нестимулативних средина, подстицаћемо боље укључивање и дугорочни 
бољитак за друштвену заједницу. 
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3.1 ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД БРОЈНОГ СТАЊА УЧЕНИКА 
 
Школске 2014/2015. школу похађа 286   ученика ,распоређених у 17 одељења. 
(145ученикa од 1.до 4. разреда, од тога 7 ученика  у подручној школи у Малом Баваништу; 
141 ученика од 5.до 8. разреда.)  
 

Ред. бр. oдељење  мушки женски Укупан  број  ученика Број ученика 
1. 1 – 1  8 7 15      

30 2. 1 – 2  6 8  14     
3. 1 – МБ - 1 1 
4. 2 – 1 7 7 14  

31 5. 2 – 2  6 9 15 
6. 2 - МБ - 2 2 
7. 3 – 1  12 10 22  

47 8. 3 – 2  12 9 21 
9.  3 - МБ 3 1 4 
10. 4 – 1  9 8 17  

37 11. 4 – 2  9 11 20 
    145 145 

 У матичној школи –  138    ученика 
У издвојеном одељењу у Малом Баваништу –  7  ученика у једном 
                                                                                     комбинованом одељењу (4 раз.) 

 

11. 5 – 1  14 6 20  
41 12. 5 – 2  13 9 21 

13. 6 – 1  11 4 15  
29 14. 6 – 2  7 7 14 

15. 7 – 1  8 7 15  
31 16. 7 – 2  7 9 16 

17. 8 – 1  8 12 20  
40 18. 8 – 2  12 8 20 

     141 
             Свега  16 одељења у матичној школи и   1  комбиновано у МБ =  17 одељења 286 

 
 

 
 
 
                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
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3.2 ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 
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 19



 20



 21



 22



 23



 24



 25
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3.3 КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ 

 
 

 
 
На крају првог и на крају трећег квартала родитељи или старатељи ће бити писмено 
обавештени о учењу,владању,изостанцима и изреченим васпитно-дисциплинским мерама 
лично(родитељски састанци најкасније 8 дана по завршетку класификационог периода) 
или поштом, препоручено. 
Подела књижица на крају првог полугодишта ће се обавити  29.12.2014. 
Подела сведочанстава за ученике 8. разреда биће после завршног испита. 
Подела књижица за ученике  од 5. до 7. разреда ће се обавити  28.06.2015. у зависности од 
термина полагања завршног испита. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Класификацио
ни периоди 

 
        Прво  полугодиште 
 

 
         Друго полугодиште 
 

1. квартал 2.    квартал    3.    квартал    4.    квартал 

 
петак, 
24.10.2014. 
(40 наст.дана) 

 
уторак, 
23.12.2014. 
(42 наст.дан) 

 
 

 
среда, 
24.03.2015. 
(48 наст.дана) 

 
8. разред-
петак,29.05.2015. 
остали раз. 
Петак, 12.06.2015. 
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3.4 ГОДИШЊИ ФОНД  РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ 
  

Редовна 
настава 

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

Српски језик 180х3=
540 

180х3=
540 

180х3=
540 

180х2=
360 

180х2=
360 

144х2=
288 

144х2=
288 

136х2= 
272 

3188 

Математика 180х3=
540 

180х3=
540 

180х3=
540 

180х2=
360 

144х2=
288 

144х2= 
288 

144х2= 
288 

136х2= 
272 

3116 

Енглески језик 72х3= 
216 

72х3= 
216 

72х3= 
216 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

68х2= 136 1360 

Свет око нас 72х3= 
216 

72х3= 
216 

- - - - - - 432 

Природа и 
друштво 

- - 72х3= 
216 

72х2= 
144 

- - - - 360 

Ликовна  
култура 

36х3= 
108 

72х3= 
216 

72х3= 
216 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

36х2= 
72 

36х2= 
72 

34х2= 68 1040 

Музичка 
култура 

36х3= 
108 

36х3= 
108 

36х3= 
108 

36х2= 
72 

72х2= 
144 

36х2= 
72 

36х2= 
72 

34х2=68 752 

Физичко 
васпитање 

108х3=
324 

108х3=
324 

108х3=
324 

108х2=
216 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

68х2= 
136 

1756 

Историја - - - - 36х2= 
72 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

68х2= 
136 

496 

Географија - - - - 36х2= 
72 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

68х2= 
136 

496 

Биологија - - - - 72х2= 
144 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

68х2= 
136 

568 

Физика - - - - - 72х2= 
144 

72х2= 
144 

68х2= 
136 

424 

Хемија - - - - - - 72х2= 
144 

68х2= 
136 

280 

Техничко. - - - - 72х2= 
144 

72х2= 
144 

72х2= 
144 

68х2= 136 568 

Изборна 
настава 

         

Веронаука 36х1= 
36 

36х1= 
36 

36х1= 
36 

36х1= 
36 

36х1= 
36 

36х1= 
36 

36х1= 
36 

34х1= 34        286 

Грађанско 36х3= 
108 

36х3= 
108 

36х3= 
108 

36х2= 
72 

36х2= 
72 

36х2= 
72 

36х2= 
72 

34х2=68 680 

Лепо писање 
 

36х3= 
108 

- - - - - - - 108 

Народна 
традиција 

- 36х2= 
72 

36х2= 
108 

36х3= 
108 

- - - - 288 

Од играчке до 
рачунара 

 

- - 36х1= 
36 

- - - - - 36 

Немачки језик 
 

- - - - 72х2= 
144 

72х2= 
144 

72x2= 
144 

68x2= 
136 

568 

Изабрани спорт     36х2= 
72 

36х2= 
72 

36х2= 
72 

34х2=68 284 

Информатика  
и рачунарство 

- - - - 36х2= 
72 

36х2= 
72 

36x2= 
72 

34x1=34 250 

Чувари природе - - - - - 36x1= 
36 

- - 36 

Домаћинство - - - - - - 36х1= 
36 

34х2 =68 104 

Ромски језик са 
елементима 
националне 

културе 

72х1= 
72 

- - - - - - - 72 

 
Укупно: 

 

 
2376 

 
2412 

 
2412 

 
1656 

 
2052 

 
2160 

 
2340 

 
2244 

 
17652 
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3.5 РИТАМ  РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ : 

 
 
Школа ће и током ове школске године радити у две смене,промена смена ће се вршити на 
две недеље. 
Једну смену чине ученици од I –IV разреда, а другу  од   V-VIII разреда. 
Настава у млађим  разредима пре подне, почиње у 8,00 часова и траје до 12,30 часова када 
се завршава  пети час. 
Настава у другој смени почиње у 13,30 часова и траје до 18,50 часова када се завршава 
шести час.  
Настава у старијим  разредима почиње, у првој смени,пре подне, у 8,00 и траје до 13,20 
часова када се завршава шести час. 
Настава у другој смени почиње у 13,45 и траје до 18,15 часова када се завршава пети час. 
 
Сваког дана је организовано дежурство 2 до 3 наставника и   једног  ученика IV или VIII 
разреда у зависности од смене. 
 
Подручна одељења у Малом Баваништу ће радити увек у преподневној смени,(од 8,00 
часова);свакодневно ће дежурати  учитељ. 
 
 

3.6 РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 
 
Када су виши разреди пре подне 
 
                     Виши разреди                                           Нижи разреди 
 

1. Час    8,00  –  8,45                                  1. Час  13,45 –14,30 
2. Час    8,50  –  9,35                                  2. Час  14,35 - 15,20 
3. Час    9,55  - 10,40                                  3. Час  15,40 - 16,25 
4. Час  10,50 - 11,35                                   4. Час  16,35 - 17,20 
5. Час  11,45 - 12,30                                   5. Час  17,30 - 18,15 
6. Час  12,35 - 13,20 

 
Када су нижи  разреди пре подне 
 
                   Нижи разреди                                             Виши разреди 
 

1.  Час    8,00  –  8,45                                  1. Час  13,30  – 14,15 
            2.  Час    8,50  –  9,35                                  2. Час  14,20 -   15,05 

                  3.  Час    9,55  - 10,40                                  3. Час  15,25  - 16,10 
                  4.  Час  10,50 - 11,35                                   4. Час  16,20 -  17,05 
                  5.  Час  11,45 - 12,30                                   5. Час  17,15 -  18,00 
                                                                                       6.  час  18,05 -  18,50 
 
Распоред часова редовне ,изборне наставе и осталих облика образовно- васпитног рада је 
истакнут у зборници ,канцеларијама директора,педагога,секретара, на школском Веб сајту 
и на огласној табли за ученике и родитеље у ходнику школе (доступан је на увид). 
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3.7 СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 
 
 
КОМПЛЕТ   УЏБЕНИКА   ЗА  1. РАЗРЕД 

 ИЗДАВАЧ НАЗИВ 
1. ЕДУКА БУКВАР 
2. ЕДУКА РАДНИ ЛИСТ УЗ БУКВАР 
3. ЕДУКА ЧИТАНКА 
4. ЕДУКА РАДНА  СВЕСКА УЗ БУКВАР И ЧИТАНКУ 
5. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ МАТЕМАТИКА - УЏБЕНИК 
6. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ МАТЕМАТИКА – РАДНИ ЛИСТ 
7. КЛЕТ СВЕТ ОКО НАС - УЏБЕНИК 
8. КЛЕТ СВЕТ ОКО НАС – РАДНИ ЛИСТ 
9. КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР МУЗИЧКА КУЛТУРА 

10. КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ЛИКОВНА КУЛТУРА 
11. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЕАSY 1 - УЏБЕНИК 
12. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЕАSY 1- РАДНИ ЛИСТ 

 
 

 КОМПЛЕТ   УЏБЕНИКА   ЗА  2. РАЗРЕД 
R.B. ИЗДАВАЧ НАЗИВ 

1. ЕДУКА ЧИТАНКА 
2. ЕДУКА ЈЕЗИЧКЕ ПОУКЕ 
3. ЕДУКА РАДНА СВЕСКА  
4. ЕДУКА ЛАТИНИЦА-ОТКРИВАЛИЦА 
5. ЕДУКА МАТЕМАТИКА  2а 
6. ЕДУКА МАТЕМАТИКА 2б 
7. ЕДУКА СВЕТ  ОКО  НАС  2а 
8. ЕДУКА СВЕТ  ОКО  НАС  2а 
9. КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР МУЗИЧКА КУЛТУРА 
10 ЕДУКА ЛИКОВНА КУЛТУРА -ШАРЕНИ ЛИКОВНИ ПУТОКАЗИ 
11. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЕАSY 2 - УЏБЕНИК 
12. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЕАSY 2- РАДНИ ЛИСТ 

 
 
КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА 3. РАЗРЕД 

R.B. ИЗДАВАЧ НАЗИВ 
1. ЕДУКА ЧИТАНКА 
2. ЕДУКА РАДНИ ЛИСТ УЗ ЧИТАНКУ 
3. ЕДУКА ПОУКЕ О ЈЕЗИКУ - УЏБЕНИК 
4. ЕДУКА ПОУКЕ О ЈЕЗИКУ- РАДНИ ЛИСТ 
5. ЕДУКА МАТЕМАТИКА  2а 
6. ЕДУКА МАТЕМАТИКА 2б 
7. ЕДУКА ПРИРОДА И ДРУШТВО - УЏБЕНИК 
8. ЕДУКА ПРИРОДА И ДРУШТВО – РАДНИ ЛИСТ 
9. КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР МУЗИЧКА КУЛТУРА 
10 КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ЛИКОВНА КУЛТУРА  
11. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЕАSY 3 - УЏБЕНИК 
12. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЕАSY 3 - РАДНИ ЛИСТ 
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КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД 
 

 ИЗДАВАЧ   
1. ЕДУКА  ЧИТАНКА 
2. ЕДУКА  ПОУКЕ О  ЈЕЗИКУ 
3. ЕДУКА  МАТЕМАТИКА - УЏБЕНИК 
4. ЕДУКА  МАТЕМАТИКА радна свеска 4б 
5. ЕДУКА ПРИРОДА И ДРУШТВО  УЏБЕНИК   4а 
6. ЕДУКА  ЕДУКА ПРИРОДА И ДРУШТВО – радна свеска 4а 
7. КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР МУЗИЧКА КУЛТУРА  4  уџбеник 
8. КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР  МУЗИЧКА КУЛТУРА  4  радна свеска 
9. ЕДУКА  ЛИКОВНА КУЛТУРА  уџбеник 
10. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЕАSY4 - УЏБЕНИК 
11. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ  ЕАSY 4 - РАДНИ ЛИСТ 

 
 
 
 
КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА  5. РАЗРЕД 

  ИЗДАВАЧ  
01. ИЗДАВАЧ НАЗИВ 
02. КЛЕТТ ЧИТАНКА – ЧАРОЛИЈА РЕЧИ 
03.  КЛЕТТ ГРАМАТИКА 
04. КЛЕТТ РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 
05. КЛЕТТ МАТЕМАТИКА 
06. КЛЕТТ ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
07. Нови ЛОГОС ГЕОГРАФИЈА М.Јоксимовић, Н.Бировљев, С.Поповић 
08. Нови ЛОГОС РАДНА СВЕСКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ  М.Јоксимовић, Н.Бировљев 
09. Геокарта ГЕОГРАФСКИ АТЛАС 5-8 
10. ЛОГОС ИСТОРИЈА 
11. ЛОГОС МУЗИЧКА КУЛТУРА +ЦД 
12. ЛОГОС БИОЛОГИЈА +ЦД 
13. КЛЕТТ MESSAGES 1 
14. КЛЕТТ РАДНА СВЕСКА – MESSAGES 1 
15. ЗАВОД HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH 1 
16. ЗАВОД РАДНА СВЕСКА     HURA, WIR LERNEN DEUTSCH 1 
17. ЗАВОД ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБР. 
18.  ЗАВОД Р. СВ. ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБР. 
19. 

 
БИГЗ  ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 
 
 
 
 
 
КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА 6. РАЗРЕД 
 

 ИЗДАВАЧ НАЗИВ 
01. КЛЕТТ ЧИТАНКА – МАШТАРИЈА РЕЧИ 
02. КЛЕТТ ГРАМАТИКА 
03. КЛЕТТ РАДНА СВЕСКА УЗ ЧИТАНКУ 
04. КЛЕТТ РАДНА СВЕСКА УЗ ГРАМАТИКУ 
05. КЛЕТТ МАТЕМАТИКА 
06. КЛЕТТ ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
07. Нови Логос ГЕОГРАФИЈА С.Вујадиновић, Р.Голић 
08. Нови Логос РАДНА СВЕСКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ С.Вујадиновић, Д.Шабић,  

Н.Бировљев 



 31

09. ЗАВОД ВЕЖБАНКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ Ивана Ж.Коцић-Мирјанић` 
10. ЛОГОС ИСТОРИЈА 
11. ЛОГОС МУЗИЧКА КУЛТУРА +ЦД 
12. ЛОГОС  БИОЛОГИЈА +ЦД 
13. ЛОГОС Радна свеска за биологију 
14. КЛЕТТ MESSAGES 2 
15. КЛЕТТ  РАДНА СВЕСКА – MESSAGES 2 
16. ЗАВОД HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH 2 
17. ЗАВОД РАДНА СВЕСКА  HURA, WIR LERNEN DEUTSCH 2 
18. ЗАВОД ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБР. 
19. ЗАВОД Р. СВ. ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБР. 
20. ЛОГОС ФИЗИКА – УЏБЕНИК СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА И ЛАБ. 

ВЕЖБАМА 
21.  БИГЗ ЛИКОВНА КУЛТУРА 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА 7. РАЗРЕД 
 

 ИЗДАВАЧ НАЗИВ 
01. КЛЕТТ ЧИТАНКА – РИЗНИЦА РЕЧИ 
02. КЛЕТТ ГРАМАТИКА 
03. КЛЕТТ РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 
04. КЛЕТТ МАТЕМАТИКА 
05. КЛЕТТ ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
06. ЗАВОД ГЕОГРАФИЈА М.Тадић 
07. ЗАВОД РАДНА СВЕСКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ М.Тадић 
08. ЗАВОД ВЕЖБАНКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ Ивана Ж.Коцић-Мирјанић 
09. ЛОГОС УЏБЕНИК ИСТОРИЈЕ ЗА 7.РАЗРЕД 
10. ЛОГОС МУЗИЧКА КУЛТУРА +ЦД 
11. ЛОГОС БИОЛОГИЈА  
12. ЛОГОС БИОЛОГИЈА Радна свеска 
13. КЛЕТТ MESSAGES 3 
14. КЛЕТТ  РАДНА СВЕСКА – MESSAGES 3 
15. ЗАВОД HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH 3 
16. ЗАВОД РАДНА СВЕСКА   HURA, WIR LERNEN DEUTSCH 3 
17. ЗАВОД ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБР. 
18. ЗАВОД Р. СВ. ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБР. 
19. ЛОГОС ФИЗИКА  - УЏБЕНИК СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА И 

ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА 
20. ЛОГОС ХЕМИЈА 
21. ЛОГОС ЗБИРКА ЗАДАТАКА СА РЕШЕЊИМА 
22.  БИГЗ ЛИКОВНА КУЛТУРА 
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КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА ЗА 8. РАЗРЕД 
 

R.B. ИЗДАВАЧ НАЗИВ 
01. КЛЕТТ ЧИТАНКА – РЕЧИ МУДРОСТИ 
02. КЛЕТТ СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 
03. КЛЕТТ РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 
04. КЛЕТТ МАТЕМАТИКА 
05. КЛЕТТ ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
06. ЗАВОД ГЕОГРАФИЈА С.Стаменковић, Д.Гатарић 
07. ЗАВОД РАДНА СВЕСКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ С.Стаменковић, Д.Гатарић 
08. ЗАВОД ВЕЖБАНКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ Ивана Ж.Коцић-Мирјанић 
09. Едука ИСТОРИЈА 
10. ЛОГОС МУЗИЧКА КУЛТУРА +ЦД 
11. ЛОГОС БИОЛОГИЈА 
12. КЛЕТТ MESSAGES  4 
13. КЛЕТТ РАДНА СВЕСКА  – MESSAGES  4 
14. ЗАВОД HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH 4 
15. ЗАВОД  РАДНА СВЕСКА    HURA, WIR LERNEN DEUTSCH 4 
16. ЗАВОД ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБР. 
17. ЗАВОД Р. СВ. ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБР. 
18. ЛОГОС ФИЗИКА  УЏБЕНИК СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА  И 

ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА 
19. ЛОГОС ХЕМИЈА 
20. ЛОГОС ЗБИРКА ЗАДАТАКА СА РЕШЕЊИМА 
21. БИГЗ ЛИКОВНА КУЛТУРА 
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Наставници ће сачинити годишње и месечне планове рада по предметима. Уз планове рада 
писаће припреме и водити комплетну педагошку документацију. На седници Наставничког 
већа на предлог директора Школе усвојена је подела предмета на наставнике:  
 
 
 

4.1 РАЗРЕДНА  НАСТАВА 
 
 

 
Име и презиме 

 
Разред и одељење 

 
Недељни фонд 

часова 
 

Зорица Видосавевић 
 

I - 1 
 

20 
 

Новокмет   Данијела 
 

I – 2 
 

20 
 

Светлана Баковић 
 

I I-  1 
 

20 
 

Весна  Радмановић 
 

II - 2 
 

20 
 

Маја  Петровић 
 

III -  1 
 

20 
 

Јасмина Давидовић 
 

III - 2 
 

20 
 

Божидар  Анђелков 
 

IV  - 1 
 

20 
 

Јелица Петковић 
 

IV - 2 
 

20 
 

Веронка Трајковски 
 

МБ I,  II, III,  
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ПРЕГЛЕД НЕДЕЉНОГ ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА 
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4.2 ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ ШКОЛСКА 2014/2015. 
ГОДИНА 
 
 

 
Име и презиме 

наставника 

 
Наставни 
предмет 

 
Разреди и одељења 

 
Одељењски 
старешина 

 
Укупно 
часова 

Тамара Вијатов 
 

Српски језик 
Грађанско васп. 

5-1,6-2,7-2,8-2 
7 

7-2 17 
1 

Јелена 
Милановић 

Српски језик 
Грађанско васп. 

5-1,6-1,7-1,8-1, 
5 

8-1 17 
1 

Славко 
Бранковић 

Енглески језик 4-1,5-1,5-2 ,6-1,6-2,7-
1,7-2,8-1,8-2 

8-2 18 

Милица Баста 
 

Немачки језик 5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-
2,8-1,8-2 

5-1 16 

Милена 
Штиковац 

Ликовна 
култура 

5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-
2,8-1,8-2 

5-2 10 

Маја Лукић 
 

Музичка 
култура 

5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-
2,8-1,8-2 

- 10 

Бранка Клисура 
 

Историја 5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-
2,8-1,8-2 

- 14 

Бранка 
Спирковић 

Географија 5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-
2,8-1,8-2 

7-1 14 

Ружа Љубоја 
 

Биологија 
Чувари природе
Домаћинство 

5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-
2,8-1,8-2  /5,6/ 
7,8 

- 16 
1 
3 

Душанка 
Наранчић 

Физика 
Хемија 
 

6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2 
7-1,7-2, 8-1,8-2 

 
- 

 
20 

Љубиша 
Ђорђевић 

Математика 5-1, 5-2, 7-1,7-2, - 16 

Васиљ Добрић 
 

Математика 8-1,8-2,6-1,6-2 6-1 16 

Дејан Крецуљ ТО 
 
Грађанско васп. 
Информатика 

5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2, 
8-1,8-2 
6,8 
8 

- 16 
 
3 
1 

Иван Лукић Физичко 
васпитање 

5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-
2,8-1,8-2 

6-2 24 

Саша 
Петровић 

Информатика 
 

5,6,7 
 

- 6 
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4.3 ОБАВЕЗНИ  ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТИ 
 
ГРАЂАНСКО   ВАСПИТАЊЕ  
 

Ред. 
бр. 

 

Име и презиме 
наставника 

Разред Број 
група 

 

Недељни 
број 

часова 
 

1. 
 

 
Светлана  Баковић 

 

 
II-2 

 
1 

 
1 

 
2. 
 

 
Весна  Радмановић 

 

 
II-1 

 
1 

 
1 

 
3. 
 

 
Маја Петровић 

 
III-1 

 
1 

 
1 

 
4. 
 

 
Јасмина  Давидовић 

 

 
III-2 

 
1 

 
1 

 
5. 
 

 
Божидар  Анђелков 

 

 
IV-1 

 
1 

 
1 

 
6. 
 

 
Јелица  Петковић 

 
IV-2 

 
1 

 
1 

 
7. 
 

 
Данијела  Новокмет 

 

 
I - 2 

 
1 

 
1 

 
8. 

 
Зорица  Видосављевић 

 

 
I-1 

 
1 

 
1 

 
9. 
 

 
Веронка Трајковски 

 

 
I,II,III 

 
1 

 
1 

 
10. 

 

 
Јелена  Милановић 

 

 
VIII 

 
1 

 
1 

 
11. 

 

 
Тамара  Вијатов 

 
VII 

 
1 

 
1 

 
12. 

 
Јована Стојиљковић 

 
VIII,VI 

 
3 

 
3 

 
13. 

 
Дејан  Крецуљ 

 
VIII,VI 

 
3 

 
3 

 
 

 



 

4.4 СТРУКТУРА   40-ТО  ЧАСОВНЕ  РАДНЕ  НЕДЕЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА У 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
 

П
ре

зи
м

е 
и 

им
е 

П
ро

це
на

т 
 р

ад
но

г 
вр

ем
ен

а 

1) Непосредан рад са ученицима 2)   Остали послови 

У
ку

пн
о 

 ч
ас

ов
а 

не
де

љ
но

 

И
сп

ит
 з

а 
ли

це
нц

у 

Г
од

иш
љ

и 
ф

он
д 

 с
ат

и 

О
ба

ве
зн

а 
ре

д.
 н

ас
та

ва
 

Ч
ос

 

И
зб

ор
на

 н
ас

та
ва

 

Д
од

ат
на

 н
ас

та
ва

 

Д
оп

ун
ск

а 
на

ст
ав

а 

Д
ру

ш
тв

. к
ор

ис
та

н 
ра

д 

Д
ру

ш
т.

 и
 с

ло
б.

ак
т.

 

П
ри

пр
ем

а 
уч

ен
ик

а 
за

 
по

пр
.р

аз
р.

ис
пи

т 

П
ри

пр
.з

а 
та

км
ич

. 

П
ри

пр
.у

ч.
за

 з
ав

.и
сп

. 

К
ул

ту
рн

е 
и 

др
.а

кт
. 

Е
кс

ку
рз

иј
е 

И
нд

ив
ид

уа
ли

зо
ва

ни
 р

ад
 с

а 
уч

ен
иц

им
а 

П
ри

пр
ем

а 
за

 н
ас

та
ву

 

В
ођ

ењ
е 

ш
ко

лс
.е

ви
д.

 

Р
ад

 у
 с

ту
ч.

ор
г.

 ш
ко

ле
 

Р
ук

ов
ођ

ењ
е 

ст
ру

ч.
ак

т.
 

С
тр

уч
но

 у
са

вр
ш

ав
ањ

е 

М
ен

то
рс

ки
 р

ад
 

Ра
д 

са
 р

од
ит

ељ
им

а 

Д
еж

ур
ст

во
 у

 ш
ко

ли
 

О
ст

ал
и 

по
сл

ов
и 

Зорица 
Видосављев

ић 

100 17 1 2 - 1 0,5 1 - - - 0,5 0,5 0,5 10 1 1 - 1 - 1 1 1 40 да 1800 

Данијела 
Новокмет 

100 17 1 2 - 1 0,5 1 - - - 0,5 0,5 0,5 10 1 1 - 1 - 1 1 1 40 да 1800 

Радмановић 
Весна 

100 18 1 2 - 1 0,25 1 - - - 0,25 0,25 0,25 10 1 1 - 1 - 1 1 0,5 40 да 1800 

Баковић 
Светлана 

100 18 1 2 - 1 0,25 1 - - - 0,25 0,25 0,25 10 1 1 - 1 - 1 1 0,5 40 да 1800 

Петровић 
Маја 

100 18 1 2 0,25 1 0,25 0,5 - 0,25 - 0,25 0,25 0,25 10 1 1 - 1 - 1 1 0,5 40 да 1800 

Давидовић 
Јасмина 

100 18 1 2 0,25 1 0,25 0,5 - 0,25 - 0,25 0,25 0,25 10 1 1 - 1 - 1 1 0,5 40 да 1800 

Анђелков 
Божидар 

100 18 1 2 0,25 1 0,25 0,25 0,25 0,25 - 0,25 0,25 0,25 10 1 1 - 1 - 1 1 0,5 40 да 1800 

Петковић 
Јелица 

100 18 1 2 0,25 1 0,25 0,25 0,25 0,25 - 0,25 0,25 0,25 10 1 1 - 1 - 1 1 0,5 40 да 1800 

Трајковски 
Веронка 

100 18 1 2 0,25 1 0,25 0,5 - 0,25 - 0,25 0,25 0,25 10 1 1 - 1 - 1 1 0,5 40 да 1800 
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Вијатов 
Тамара 

100 17 1 2 0,25 1 - 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 12 1 0,5 0,15 0,25 - 1 1 0,10 40 да 1800 

Милановић 
Јелена 

100 17 1 2 0,25 1 - 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 12 1 0,5 0,15 0,25 - 1 1 0,10 40 да 1800 

Бранковић 
Славко 

100 18 1 - 1 1 - 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5 12 1 0,4 - 0,5 - 1 1 0,10 40 да 1800 

Баста 
Милица 

89 - 1 16 1 1 0,36 - 0,5 - - 0,25 0,25 1 9,6 1 0,4 0,64 0,5 - 1 1 0,10 35,6 не 1602 

Штиковац 
Милена 

50 10 - - - - - 0,5 0,25 0,25 - 0,5 - 0,5 5 0,5 0,5 - 0,5 - 0,5 0,5 0,5 20 да 900 

Лукић Маја 50 10 - - - - 0,5 0,25 0,25 0,25 - 0,5 - 0,25 5 0,5 0,25 0,25 0,5 - 0,5 0,5 0,5 20 да 900 
Клисура 
Бранка 

70 14 - - 0,5 0,5 - - 0,30 0,5 0,5 - - 0,5 7 0,5 1 0,5 0,5 - 0,5 1 0,2 28 да 1260 

Спирковић 
Бранка 

70 14 - - 0,5 0,5 - - 0,30 0,5 0,5 - - 0,5 7 0,5 1 0,5 0,5 - 0,5 1 0,2 28 да 1260 

Љубоја Ружа 100 16 - 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 10 1 1 0,5 1 - 1 1 0,5 40 да 1800 
Наранчић 
Душанка 

100 20 1 - 0,5 1 - - 0,25 0,25 0,25 - 0,25 0,5 10 1 1 - 1 - 1 1 1 40 да 1800 

Ђорђевић 
Љубиша 

100 20 1 - 0,5 1 - - 0,25 0,25 0,25 - 0,25 0,5 10 1 1 - 0,5 - 1 1 1 40 да 1800 

Добрић 
Васиљ 

78 12 1 - 1 1 - - 1 1 1 - 0,22 0,5 9,6 0,5 0,38 0,5 0,4 - 0,5 0,5 0,10 31,2 да 1404 

Крецуљ 
Дејан 

100 16 - 4 - - - 1 - 1 - 1 - 1 10 1 1 - 1 - 1 1 1 40 да 1800 

Лукић Иван 120 16 1 8 1 - 0,5 1  0,5   0,3 0,5 12 1,2 1 - 1 - 1 1 2 48 да 2160 
Петровић 

Саша 
30 - - 6 - - - 0,5 - - - 0,5 - 0,2 3 0,5 0,5 - 0,3 - - - 0,5 12 да 540 

Јована 
Стојиљковић 

80 18 - - - 0,5 - - 0,2 - - - - 0,5 9 1 0,5 - 0,5 - 0,5 1 0,3 32 да 1440 

Костић 
Дејан 

35 - - 7 - - 0,4 - - - - 0,5 - 0,5 3,5 1 0,5 - - - - 0,5 0,10 14 не 630 

Недељков 
Братислав 

10 - - 2 - - - - - - - - - 0,4 1 0,3 0,10 - - - - 0,10 0,10 4 не 180 
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ЗАДУЖЕЊА СТРУЧНОГ САРАДНИКА-ПЕДАГОГА У 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 

 

 
 
 

 
ЗАДУЖЕЊА СТРУЧНИХ САРАДНИКА-БИБЛИОТЕКАРА У 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
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4.5 КАЛЕНДАР  ЗНАЧАЈНИХ  АКТИВНОСТИ  У  ШКОЛИ 
 

     
 

Школски календар значајних активности у школи 
 
 
 
Пријем првака 
  

  
 01.09.2014.  

 
Приредба 

 
Дечија недеља 
 

  
  октобар 
 

 
Пријем у Дечији савез,трампилиште... 

Трка за срећно 
детињство 

 
У току октобра 
 

 
Градска трка 

Међународни 
дан учитеља 
 

 
  05.10.2014. 

 
Обележавање 

Дан просветних 
радника 
 

  
08.11.2014. 

 
 Обележавање 

Нова Година 23.12.2014. Обележавање 

Свети Сава 27.01.2015. Обележавање 

Дан заљубљених 13.2.2014. Обележавање 

 
Дан школе     
 

  
 27-30.04.2015.  
 

 
Изложба, приредба, спортски сусрети... 

 
Екскурзије, 
 

Април и мај 2015. 
 

8.разред април  ,сви остали мај 
 

 
Црвени крст 
 
 

 
           -//- 
 

 
Пријем првака у подмладак Црвеног крста 

 
Матурско вече 

    
 У току маја 2015. 
 

 
Дружење ученика  8. разреда 
 
 

Завршни испит  Јун 2015. Припрема и полагање 

Сва такмичења и 
смотре  по 
распореду МПС 
 

 
У току  целе школске године 

 
Припрема,организација и учешће 

Испраћај  ученика 
8.раз. 
 

Мај  2015. Свечана подела сведочанстава ,диплома, награда... 

Завршна  приредба Јун 2015. Обележавање завршетка школске године и награђивање 
најуспешнијих у претходној школској години 

Поправни и 
разредни испити 
 

Јун и август 2015. Припрема и полагање 

Припреме за 
пријем првака 
 

Август  201. Припрема  
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4.6 ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА 
 
 
Годишњи план рада садржи следеће елементе: 
- редни број теме – наставне области, 
- назив наставне теме – области 
- број предвиђених часова за наставну тему – област 
- број часова за обраду нових садржаја и остале типове часова за сваку наставну тему 
- укупан број часова за обрадуи остале типове часова 
-образовне стандарде за тај предмет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

4.6.1 ПРВИ РАЗРЕД 
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Предмет:СРПСКИ ЈЕЗИК                               
Годишњи фонд: 180 часова                                              
Разред: ПРВИ 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 
 

Редни 
број 

наставне 
теме 

 
 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  часова Очекивани исходи на крају 
Iразреда 

у циљу остварења образовних 
стандарда на крају 1. циклуса 

 

Провера остварености образовних стандарда 

за 
обраду 

за друге 
типове 

укупно 

1. 
Основе читања и писања 
Припрема за читање и писање 
 
Почетно читање и писање 

3 
 

42 

4 
 

49 

7 
 

91 

С.Ј.1.1.1 
С.Ј.1.1.2 
С.Ј.1.1.3 
С.Ј.1.1.4 
С.Ј.1.1.5 
С.Ј.1.1.6 
С.Ј.1.1.7 
С.Ј.1.1.8 

С.Ј.2.1.1 
С.Ј.2.1.2 
С.Ј.2.1.3 
С.Ј.2.1.4 
С.Ј.2.1.5 

С.Ј.3.1.1. 
С.Ј.3.1.2. 
С.Ј.3.1.3. 
С.Ј.3.1.4. 
С.Ј.3.1.5. 
С.Ј.3.1.6. 
С.Ј.3.1.7. 

Иницијални тест , тестови, писмене вежбе, портфолио, 
самоевалуација.ортоепске и ортографске вежбе 

2. 
Језичка култура 
 
Основни облици усменог и 
писменог изражавања 
Усмена и писмена вежбања 

5 
 

2 

20 
 
9 

25 
 

11 

 
С.Ј.1.2.1 
С.Ј.1.2.2 
С.Ј.1.2.3 

 
С.Ј.2.2.1 
С.Ј.2.2.2 
С.Ј.2.2.3 

 
С.Ј.3.2.1 
С.Ј.3.2.2 
С.Ј.3.2.3 

Иницијални тест , тестови, писмене вежбе, портфолио, 
самоевалуација,диктат,аутодиктат 

3. 
Језик  
Граматика 
Правопис 

3 
 

2 

5 

5 

8 

7 

 
С.Ј.1.3.1. 
С.Ј.1.3.2. 
С.Ј.1.3.3. 
С.Ј.1.3.4. 

 
С.Ј.2.3.1. 
С.Ј.2.3.2. 
С.Ј.2.3.3. 
С.Ј.2.3.1. 

 
С.Ј.3.3.1. 
С.Ј.3.3.2. 
С.Ј.3.3.3 
С.Ј.3.3.4. 

Иницијални тест , тестови, писмене вежбе, портфолио, 
самоевалуација 

 

4. 

Књижевност 
Лектира 
Читање текста 
Тумачење текста 
Књижевни појмови 

28 3 31 
 
С.Ј.1.4.1. 
С.Ј.1.4.2. 
С.Ј.1.4.3. 

 
С.Ј.2.4.1. 
С.Ј.2.4.2. 
С.Ј.2.4.3. 

С.Ј.3.4.1. 

С.Ј.3.4.2. 

С.Ј.3.4.3. 

 
УКУПНО: 

85 95 180 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ I  РАЗРЕДА 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Језик 

 

С.Ј.1.3.1. Уочава речи и реченице као посебне 
целине 
С.Ј.1.3.2. Уочава исто, слично и супротно 
значење речи 
С.Ј.1.3.3. правилно се потписује штампаним и 
или писним словима 
С.Ј.1.3.4. започиње реченицу великим словом и 
завршава тачком 

С.Ј.2.3.1. Разликује обавештајну, упитну и узвичну 
реченицу 
С.Ј.2.3.2. Разуме исто, слично и супротно значење речи 
у говору и писању 
С.Ј.2.3.3. користи велико слово у писању личних имене 
и презимене, имена насеља 
С.Ј.2.3.4. уписује одговарајуће знаке интерпункције на 
крају реченице 

С.Ј.3.3.1. Употребљава тачку, упитник и узвичник у 
писању 
С.Ј.3.3.2. Користи исто, слично и супротно значење 
речи у говору и писању 
С.Ј.3.3.3. примењује научена правописна правила у 
писању 
С.Ј.3.3.4. саставља јасну, граматички и правописно 
исправну реченицу 

Књижевност С.Ј.1.4.1. разликује основне врсте књижевног  
изражавања(песма,игра) 
С.Ј.1.4.2. разуме прочитано 
С.Ј.1.4.3. разликује стварно од имагинарног 

С.Ј.2.4.1. уочава ликове, место и време вршења радње у 
књижевним делима 
С.Ј.2.4.2. разликује позитивне од негативних особина 
ликова 

С.Ј.2.4.3. уочава след догађаја у тексту 

С.Ј.3.4.1. уочава узрочно –последичну везу 
С.Ј.3.4.2.изражава сопствени утисак и став о 
прочитаном 
С.Ј.3.4.3. издваја целине у тексту 

 

 ОСНОВНИ НИВО – I - 
 

СРЕДЊИ НИВО – II - НАПРЕДНИ НИВО – III - 

Основе читања и 
писања  

С.Ј.1.1.1.-Користи форме учтивог обраћања. 
 С.Ј.1.1.2. Уме да започне разговор 
С.Ј.1.1.3. Разуме једноставна упутства и реагује 
на њих. 
С.Ј.1.1.4.Правилно изговара све гласове 
С.Ј.1.1.5.Везује гласове за слова 
 С.Ј.1.1.6. везује слова у речи и разуме 
прочитано.  
С.Ј. 1.1.7.Чита кратке реченице као целине. 
С.Ј.1.1.8. Пише речи штампаним или писаним 
словима. 

С.Ј.2.1.1. Учествује у разговору, пажљиво слуша своје 
саговорнике. 
С.Ј.2.1.2. Правилно изговара гласове, речи и изразе и 
правилно интонира реченицу. 
С.Ј 2.1.3.Чита речи као целину 
С.Ј.2.1.4. Чита краће текстове и разуме прочитано 
С.Ј.2.1.5. Пише реченице писаним и штампаним словима 
 

 С.Ј.3.1.1. Уме на занимљив начин да почне и 
заврши разговор. 
С.Ј.3.1.2. Прича о догађају из личног искуства. 
С.Ј.3.1.3. Уме самостално да описује и прича на 
задату тему. 
С.Ј.3.1.4. Тражи објашњења онога што не разуме 
или не зна. 
С.Ј.3.1.5. Чита изражајно реченице као целину 
С.Ј.3.1.6. Уме да прилаго читање ситуације у 
тексту 
С.Ј. 3.1.7. Пише кратке текстове засноване на 
сопственом искуству и свету маште 

Језичка култура  С.Ј.1.2.1.једноставно описује предмете и појаве 
из окружења 
С.Ј.1.2.2. рецитује 
С.Ј.1.2.3. једноставним реченицама одговара на 
постављена питања 

С.Ј.2.2.1. прича причу на основу слика 
С.Ј.2.2.2. препричава текст  
С.Ј.2.2.3. зна да низом реченица опише доживљено и 
замишљено 

С.Ј.3.2.1. изражајно рецитује, говори по улогама 
С.Ј.3.2.2. изражава своје мишљење, став о 
прочитаном 
С.Ј.3.2.3.. пише краћи састав  
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Предмет:ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК          
Годишњи фонд: 72 часова                                           
Разред: ПРВИ   

 ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
 
Циљ 
Циљ  наставе  страног  језика на млађем  школском узрасту је да оспособи  ученика да комуницира на  основном  нивоу  страним  језиком,,у усменом и писаном облику о темема из 
његовог непосредног окружења. 
Настава  страног  језика  треба  да : 
  -подстакне  потребу за учењем страних  језика, 
  -подстакне  развијање  свести о сопственом  напредовању ради  јачања  мотивације за учење  језика, 
  -олакша  разумевање  других  и различитих култура и традиција, 
  -стимулише машту,креативност и радозналост, 
  -подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства. 
 Задаци  на  нивоу  језичких  вештина: 
Разумевање говора  
Ученик  треба да: 
-препознаје гласове(посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу,акценат,ритам и интонацију, 
-разуме вербални  садржај уз помоћ невербалне комуникације, 
-разуме кратке дијалоге,приче и песме о познатим темама које чује уживо или са аудио-визуелних записа. 
Разумевање писаног текста 
Ученик треба да: 
-препознаје слова,написане речи и реченице у вези са познатим појмовима, 
-поштује правописне знеке приликом читања, 
-разуме основна значења кратких писаних и илусртованих текстова о познатим темама. 
Усмено  изражавање 
Ученик  треба да: 
-разговетно изговара гласове акцентује речи,поштује ритам  и  интонацију при говору и читању, 
-даје основне информације о себи и свом окружењу,самостално и уз наставникову помоћ, 
-описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама, 
-репродукује,сам или у групи,кратке рецитације или бројалице и познате песме.           
Интеракција 
Ученик треба да : 
-реагује вербално и невербално на постављена упутства и питања, 
-поставља једноставна питања, 
-изражава допадање и недопадање, 
-учествује у заједничким активностима на часу, 
-поставља питања и тражи разјашњење када нешто не разуме. 
 
Писмено  изражавање 
Ученик треба да : 
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-поштујући правопис,преписује,допуњава и пише речи и краће реченицеу вези са познатим   писаним текстом или визуелним подстицајем, 
-пише личне податке(име,презиме и адресу), 
-прави спискове са разлишитим наменама(куповина,прославе рођендана,обавезе у току дана...), 
-допуњава честитку. 
Знања  о  језику 
Ученик треба да: 
-препознаје основне граматичке елементе, 
-користи језик у складу са нивоом формалности и комуникативне ситуације(на пр. Форме учтивости), 
-разуме везу између сопственог знања и залагања и постигнућа у језичким активности 
 

 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

 

Редни број теме Наставне теме Број часова   
За обраду За друге 

типове часа 
Укупно Циљеви и задаци садржаја програма 

1.   U1 My school   
  

2 7 9 -препознавање на  елементарном  нивоу гласовне  структуре  језика  који учи 
 -разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  одговарајући  начин 
-именовање  предмета 
-бројање  од  1 – 6 
-интерпретација и практична  примена стечених  знања 
-упознавање , представљање  себе  и  других 
-изражавање  припадности 

2.  U2  My friends  
  

2 7 9 -препознавање на  елементарном  нивоу гласовне  структуре  језика  који учи 
-коришћење  формалних  и  неформалних  поздрава 
-разумевање  једноставних  упутстава  и  адекватно  реаговање 
-усвајање и  примена  речника 
-бројање до 10 

3.  U3 My family  
  

2 7 9 -Адекватна  реакција  на  упутства 
-практична  примена  знања 
-именовање  чланова  уже  и  шире  породице 
-именовање делова стана(набрајање  намештаја) 
-давање информација о својој породици 

4.  U 4 Festivals  
  

2 7 9 -именовање годишњих доба,месеци,дана у недељи и празника 
-певање празничних песама 
-самостална  примена  стечених  знања 

5.  U5 My home   
  

2 7 9 -разумевање  краћих  текстова и одговарање на  одговарајући  начин 
-именовање,описивање љубимаца и набрајање облика  кретања 
-кратке информације о окружењу,набрајање  установа 
-коришћење једноставних структура у описивању окружења 

6.  U6  Food   
  

2 7 9 -именовање оброка 
-опис омиљене хране 
-изражавање става у вези са храном 
-нуђење хране,прихватање и одбијање понуде 
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-састављање менија користећи усвојене речи 
-упознавање обичаја и културе других народа 

7.  U7 Clothes 
 

2 7 9 -именовање  делова  лица  и тела 
-адекватна  реакција  на  упутства 
-практична  примена  знања 
-давање  основних  информација о слици 
-учешће  у  комуникацији размењивањем  исказаименовање  делова  одеће 
-описивање  одеће(именовање и описивање  боје) 
-изражавање  припадности 
-разумевање  краћих  текстова и  одговарање  на  одговарајући  начин 
-коришћење  једноставних  сртуктура  у  описивању слике  или  другова 
 

8.  U8 I live here   2 7 9  

 Укупно: 18 54 72  
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Предмет: МАТЕМАТИКА                                 
Годишњи фонд: 180 часова                                              
Разред: ПРВИ 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 
 

Редни 
број 

наставне 
теме 

 
 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

Број  часова Очекивани исходи на крају I 
разреда 

у циљу остварења образовних 
стандарда на крају 1. циклуса 

 

Провера остварености образовних стандарда 

за 
обраду 

за друге 
типове 

укупно 

1. Предмети у  
простору и односи 
међу њима 

4 6 10 
M.1.1.1 
M.1.1.2 

M.2.1.1 
M .2.1.2 

M .3.1.1 
M .3.1.2 
M.3.1.3. 
 

Праћење и вредновање ученика обављаће се континуирано, уважавајући 
интересовања и активности ученика у процесу учења,а у складу са 
индивидуалним развојним способностима. Оцена је описна. 

Усменим испитивањем, тестом, оценом задатака, вежби, продукти 
активности ученика;све врсте вербалних и невербалних одо-бравања и 
неодобравања ученичког рада, коментари и примедбе на ученички рад који 
имају функцију квалификације ученичког знања и способно-сти, 
анализирање индивиду-алног постигнућа ученика у односу на његове 
способности, радне навике, мотивацију за рад, учесталост позитивних 
вербалних и невербалних реакција на даље активности на часу. Праћење 
ученика се води континуирано и у виду бележака у свесци као и 
самовредновањем сопственог рада и вршњачким вредновањем изношењем 
запажања о нечијој усвојености градива,  

потешкоћама и начинима савладавања истих. 

О вредновању и напредовању ученика извештавају се родитељи и остали 
учесници у образовању:Одељенско веће, Наставничко веће,педагог, 
директор. 

2. Класификација 
предмета према 
својствима 

2 4 6 
М.1.2.1. 
М.1.2.2 
М.1.2.3 
М.1.2.4 

М.2.2.1. 
М.2.2.2 
М.2.2.3. 
 

М.3.2.1 
 

3. 
Линија и област 

 
5 9 14 

М.1.3.1. М.2.3.1 
М.2.3.2 

М.3.3.1 
М.3.3.2 

4. Природни бројеви 
до 100 

57 87 144 
М.1.4.1 
М.1.4.2 
М.1.4.3 
М.1.4.4. 
М.1.4.5. 
 

М.2.4.1. 
М.2.4.2 
М.2.4.3 
М.2.4.4 
М.2.4.5 
М.2.4.6 

М.3.4.1 
М.3.4.2 
М.3.4.3 
М.3.4.4 
М.3.4.5 

5. Мерење и мере 2 4 6 
М.1.5.1. 
М.1.5.2. 
М.1.5.3. 

М.2.5.1. 
М.2.5.2. 
М.2.5.3. 

М.3.5.1. 
М.3.5.2. 

 УКУПНО: 70 110 180 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ I  РАЗРЕДА 
МАТЕМАТИКА 

 ОСНОВНИ НИВО  -I - 
 

СРЕДЊИ НИВО –II - НАПРЕДНИ НИВО –III - 

Предмети у  простору 
и односи међу њима 

M.1.1.1.-Разликује предмете у односу на жива бића 
M.1.1.2.-Препознаје геометријске фигуре 

M.2.1.1.-Оријентише се у простору уз помоћ 
наставника 
M .2.1.2.Уз помоћ именује геометријске 
фигуре 
 

M .3.1.1.Самостално се оријентише у простору 
M .3.1.2.Одређује положај предмета према себи и 
према другим предметима 
M.3.1.3. Самостално именује геометријске фигуре 

Класификација 
предмета према 
својствима 

М.1.2.1.Разликује предмете по боји 
М.1.2.2.Разликује предмете по величини 
М.1.2.3.Упоређује предмете по величини  
М.1.2.4.Препознаје геометријске фигуре 

М.2.2.1.Разликује предмете и бића по дужини, 
ширини и висини 
М.2.2.2.Уз помоћ групише предмете према 
њиховим особинама 
М.2.2.3.Одређује положај предмета према 
себи и према другим предметима  
 

М.3.2.1.Самостално групише предмете према 
њиховим особинама 
 

Линија и област 
 

М.1.3.1.Уме да именује тачку,дуж,праву 
 

М.2.3.1.Уочава и црта дуж 
М.2.3.2.Разликује и именује криве и праве 

М.3.3.1.Спаја тачке кривим и правим линијама 
М.3.3.2.Црта и обележава праву и дуж 

Природни бројеви до 
100 

М.1.4.1.Пребројава елементе скупа 
М.1.4.2.Чита, пише и упоређује бројеве до 20 
М.1.4.3.Сабира и одузима до 20 
М.1.4.4.Решава најједноставније текстуалне 
операције са једном операцијом 
М.1.4.5.Сабира и одузима десетице 

М.2.4.1.Разликује појам елемента скупа 
М.2.4.2.Правилно црта и правилно приказује 
скупове 
М.2.4.3.Чита, пише и упоређује бројеве до 100 
М.2.4.4.Сабира и одузима до 100 
М.2.4.5.Решава текстуалне задатке  са 2 
операције 
М.2.4.6.Одређује непознат број 

М.3.4.1.Самостално групише елементе у скупу на 
основу задатих својстава 
М.3.4.2.Препознаје припадност бројева одређеној 
десетици 
М.3.4.3.Решава бројевне изразе са 2 рачунске 
операције 
М.3.4.4.Решава сложене и логичке задатке 
М.3.4.5.Саставља текст на основу израза 
 
 

Мерење и мере  М.1.5.1.Разликује вредност новчаница 
М.1.5.2.Мери дужину стопом, кораком 
М.1.5.3.Познаје метар, дециметар, центиметар 

М.2.5.1.Пореди вредност новчаница 
М.2.5.2.Пореди и мери дужину 
М.2.5.3.Разликује и упоређује метар, 
дециметар, центиметар 

М.3.5.1.Користи новчанице 
М.3.5.2.Процењује дужину и решава текстуалне 
задатке са мерним јединицама 
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Предмет:СВЕТ ОКО НАС                            
Годишњи фонд: 72 часова                                              
Разред: ПРВИ 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 
 

Ред.бр.
настав
не теме 

 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  часова Очекивани исходи на крају I разреда 
у циљу остварења образовних 
стандарда на крају 1. циклуса 

 

Провера остварености образовних стандарда 

за 
обраду 

за друге 
типове 

укупно 

1. Ја и други 
7 2 9 

СОН.1.1.1. 
СОН.1.1.2. 
СОН.1.1.3. 
СОН.1.1.4. 
СОН.1.1.5. 

СОН.2.1.1 
СОН.2.1.2 
СОН.2.1.3 

СОН.3.1.1 
СОН.3.1.2 
СОН.3.1.3 
СОН.3.1.4 

Иницијални тест , тестови, порт фолио, само евалуација, 
 

2. Жива и нежива природа 
28 14 42 

СОН.1.2.1 
СОН.1.2.2 
СОН.1.2.3 
СОН.1.2.4 

СОН.2.2.1. 
СОН.2.2.2. 
СОН.2.2.3. 
СОН.2.2.4. 

СОН3.2.1. 

3. Оријентација у простору и 
времену 8 2 10 

СОН.1.3.1 
СОН.1.3.2 

СОН.2.3.1 СОН.3.3.1 
СОН.3.3.2 

4. Култура живљења 
7 4 11 

СОН.1.4.1. 
СОН.1.4.2. 
СОН.1.4.3. 
СОН.1.4.4. 

СОН .2.4.1. 
СОН .2.4.2. 

СОН .3.4.1 
СОН .3.4.2 

 УКУПНО: 50 22 72    
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ I  РАЗРЕДА 

СВЕТ ОКО НАС 
 ОСНОВНИ НИВО  - I - СРЕДЊИ НИВО  -II- НАПРЕДНИ НИВО – III - 
Ја и други СОН.1.1.1.Именује групе којима припада и 

одређује своје место у њима 
СОН1.1..2.Зна основна правила понашања у 
породици,школи и насељу 
СОН.1.1.3.Препознаје своје жеље и интересовања 
СОН.1.1.4.Зна који главни извори опасности по 
здравље и живот људи 
СОН.1.1.5.Зна поступке  за очување и 
унапређивање људског здравља 

СОН.2.1.1.Зна које су улоге различитих друштвених 
група и њихових чланова 
СОН.2.1.2.Зна која су права и обавезе чланова у 
различитим друштвеним групама 
СОН.2.1.3.Разуме повезаност и међузависност 
различитих људских делатности 
 

СОН.3.1.1.Уме да подржи сопствена и туђа 
позитивна осећања 
СОН.3.1.2.Разуме везе између изгледа 
насеља и начина живљења људи у њему 
СОН.3.1.3.Уме да разликује понашања која 
допруносе повезаности у оквиру групе од 
оних која је нарушавају 
СОН.3.1.4.Уме да нацрта породично стабло 
за своју породицу 
 

Жива и нежива природа СОН.1.2.1.Зна ко и шта чини живу и неживу 
природу 
СОН.1.2.2.Зна заједничке каракте-ристике живих 
бића 
СОН1.2.3.Именује биљке и животиње различитих 
станишта 
СОН.1.2.4.Именује елементе неживе природе и 
њихове основне карактеристике 

СОН.2.2.1.Разуме повезаност живе и неживе природе на 
очигледним примерима 
СОН.2.2.2.Зна основне разлике између 
биљака,животиња и људи 
СОН.2.2.3.Зна улогу основних делова живих бића 
СОН.2.2.4.Зна основне мере заштите живе и неживе 
природе 

СОН3.2.1.Разуме повезаност живе и неживе 
природе на мање очигледним примерима 
 
 
 
 
 

Оријентација у простору 
и времену 

СОН.1.3.1.Именује дане у недељи, месеца у 
години, годишња доба 
СОН.1.3.2.Познаје и користи односе пре, после, 
јуче, данас, сутра 
 

СОН.2.3.1.Уочава и именује различите природне појаве, 
(смена обданице и ноћи, смена годишњих доба и 
временске прилике) 
 

СОН.3.3.1.Сналази се у времену и простору 
(уочава узрочно-последичне везе појава и 
процеса) 
СОН3.3.2.Разуме и описује утицај 
природних појава на живи свет 

Култура живљења СОН.1.4.1.Именује учеснике у саобраћају 
СОН .1.4.2.Зна уначење семафора и зебре 
СОН .1.4.3.Познаје неке елементе културе 
живљења (становање, исхрана, одевање, очување 
здравља и животне средине) 
СОН 1.4.4.Препознаје опасне ситуације 
(неправилно коришћење кућних апарата) 
 

СОН .2.4.1.Набраја саобраћајна пра-вила и разуме 
значај пона-шања у циљу безбедности 
СОН 2.4.2.Описује неке елементе културе живљења 
 

СОН .3.4.1.Користи и придржава се 
научених правила у саобраћају 
СОН .3.4.2.Поштује и придржава се 
правила културе живљења 
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА           
Годишњи фонд: 36 часова                                
Разред: ПРВИ  

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни 
број  

 
 НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

                Број  часова Очекивани исходи на крају 1. разреда 
 

Провера остварености образовних 
стандарда 

За 
обраду 

за  друге 
типове 

укупно 

1. 
ОБЛИЦИ И ЊИХОВИ 
КВАЛИТЕТИ 

 
3 

 
3 

 
6 

-разликује природне од вештачких творевина 
-разликује различите геометријске облике 
-препознаје линије и облике и приказује их на свој начин 

-праћење и вредновање ученика 
континуирано, уважавајући 
интересовања и активности ученика у 
процесу учења,а у складу са 
индивидуалним развојним 
способностима 
-продукти активности ученика; 
-све врсте вербалних и невербалних 
одо-бравања и неодобравања ученичког 
рада 
-естетска анализа радова 
 
 

2. 
ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ 7 3 10 -уочава односе у видном пољу 

-препознаје тродимензионалне облике у простору користећи различите 
материјале 
-препознаје тодимензионалне облике и изаражава њихове облике на свој начин 
користећи различите материјале 

3. 
ВРЕМЕНСКИ И ПРОСТОРНИ 
НИЗОВИ – ЦРТАНИ ФИЛМ И 
СТРИП 

 
1 

 
3 

 
4 

-по сопственој жељи распоређује ликовне елементе 
-опажа динамику догађаја и изражава смањеном сликом 
-изражава покрете помоћу више слика 

4. 
СВЕТЛО И СЕНКА 3 2 5 -схвата односе светла и сенке 

-схвата  да облик сенке зависи од извора светлости 
-има способност формирања адекватне сенке и развијено апстраткно мишљење 

5. 
ТАКТИЛНОСТ 2 1 3 -додиром препознаје особине различитих матрејала 

-користи различите технике за представљање различитих материјала 
-разликује особине материјала, уме да их ликовно представи кроз контраст и 
употребу различитих медија 

6. 
ИЗГЛЕД УПОТРЕБНИХ 
ПРЕДМЕТА – ДИЗАЈН 

 
2 

 
2 

 
4 

-препознаје предмете који се користе у свакодневном животу 
-зна карактеристике употребних предмета 
-има развијен ликовни израз и маштовита решења у вези употребних предмета 

7. 
ОДРЕЂЕНИ ПРЕДМЕТИ КАО 
ПОДСТИЦАЈ ЗА РАД –
ПЕРФОРМАНС 

 
1 

 
1 

 
2 

-повезује ликовно изражавање са говором и музиком 
-користи различите материјале за изражавање личног искуства на основу 
слушања музике или говора 
-има развијене индивидуалне склоности за неуобичајен ликовни рад 

8. 
ОБЛИКОВАЊЕ 
МАТЕРИЈАЛА  ИЛИ  
ПРЕДМЕТА  ЊИХОВИМ 
СПАЈАЊЕМ 

 
2 

 
/ 

 
2 

-разликује различите врсте материјала, амбалаже 
-преобликује и спаја делове амбалаже и играчака у нове облике 
-спаја различите материјале, амбалажу, делове играчака у нове необичне облике 

 
УКУПНО: 21 15 36  
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Наставни предмет:  МУЗИЧКА КУЛТУРА                    
 Годишњи фонд: 36 часова                         
Разред: ПРВИ 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни 
број 

 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  часова Очекивани исходи на крају 1. разреда 
 

Провера остварености образовних 
стандарда 

за 
обраду 

за  
друге 

типове 

укупно 

1. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

- ПЕВАЊЕ И 
СВИРАЊЕ 

16 4 20 
-разликује звуке из окружења 
-препознаје једноставне елемента песме 
-изражава доживљај музике импровизацијом покрета 
-.пева једноставне песме у складу са песмом 
-прати певање одговарајућим покретима тела 
-прати певање једноставним ритмичким инструментима 
-изражава свој доживљај музике кроз покрет 
-креира једноставне пратње , ритмичке и звучне ефекте за 
песме 

-праћење и вредновање ученика 
континуирано, уважавајући интересовања и 
активности ученика у процесу учења,а у 
складу са индивидуалним развојним 
способностима 
-продукти активности ученика; 
-све врсте вербалних и невербалних одо-
бравања и неодобравања ученичког рада 

2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 10 3 13 
-разликује звуке неких музичких инструмената 
-препознаје неке мелодије и музичке инстументе 
- разликује инструменте 
- препознаје темпо извођења музике и својим речима размењује 
са другима доживљај музике 

3. СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 3 - 3 
-препознаје и пореди звуке 
-препознаје једноставне елементе песме 
-прати певање коришћењем одговарајућидечјим музичким 
инструментима 
-  креира једноставне пратње за песме, музичке игре, музичке 
инструменте користећи различите звуке 

 УКУПНО: 29 7 36 
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Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ                        
Годишњи фонд: 108 часова                                      
Разред: ПРВИ 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни 
број 

 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  часова Очекивани исходи на крају 1. разреда 
 

Провера остварености 
образовних стандарда 

за 
обраду 

за  
друге 

типове 

укупно 

1. ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ 4 14 18 
-испољава позитиван став према физичком вежбању у свакодневном животу 
-испољава заинтересованост за физичко вежбање 
-зна  основне појмове везане за физичко вежбање правилно изводи најмање један комплекс 
вежби обликовања и приказује вежбе за поједине делове тела  
-доказује се кроз физичко вежбање  
-правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и мери резултат 

праћење и вредновање 
ученика континуирано, 
уважавајући интересовања 
и активности ученика у 
процесу учења, а у складу 
са индивидуалним 
развојним способностима 
-све врсте вербалних и 
невербалних одобравања и 
неодобравања ученичког 
рада 
-иницијално проверавање, 
текуће –периодично 
проверавање, 
индивидуализирано  

2. СКАКАЊЕ И 
ПРЕСКАКАЊЕ  

4 15 19 
- зна правилно да скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери дужину скока 
 - ученик/ученица правилно изводи прескоке  
-испољава заинтересованост за физичко вежбање 
- доказује се кроз физичко вежбање 

3. БАЦАЊЕ И ХВАТАЊЕ  3 9 12 
- правилно изводи вежбу са реквизитима 
-уме да лоцира положај предмета и другу особу у односу на себе 
-правилно изводи бацања и хватања у односу на другу особу 
-вешто изводи бацања и хватања уз координацију и прецизност 

4. ВИШЕЊА И ПЕЊАЊА  7 10 17 
-.препознаје основне вежбе истезања и пењања  
-има развијена моторичка искуства везана за вишења и пењања 
-вешто изводи облике кретања вишења и пењања уз координацију , гипкост и равнотежу 

5. ВЕЖБЕ НА ТЛУ И 
РАВНОТЕЖЕ  СА 
РЕКВИЗИТИМА  

8 5 13 
-разликује вежбе обликовања од осталих облика кретања 
- правилно изводи једноставне  вежбе обликовања 
-познаје термине основне положаје,ставове, покрете и кретања при извођењу вежби 
обликовања 

6. РИТМИЧКА 
ГИМНАСТИКА И 
НАРОДНИ ПЛЕС 

4 7 11 
-разликује плесне кораке и елементе ритмичке гимнастике 
-повезуј е плесне кораке и елементе ритмичке гимнастике са музиком коју чује  
-користи стечена знања (плесне кораке и елементе ритмичке гимнастике) повезујући их у 
целину на свој начин 

 

7. ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ 3 15 18 
-игра спортску игру примењујући основну технику, неопходна правила и сарађује са 
члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других 
- игра спортску игру примењујући виши ниво технике, већи број правила, једноставније 
тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са члановима екипе изражава сопствену 
личност уз поштовање друг 

8. 
КРОС 
Пролећни крос 
Јесењи крос 

   

 

- изводи правилно природне облике кретања ходања и трчања 
- повезује и изводи природне облике кретања ходања и трчања, препознаје своје способности 
- вешто изводи и повезује природне облике кретања ходања и трчања позитивно иражава 
своје искуство у савладавању у сложеним кретним активностима 

 
УКУПНО: 33 75 108 
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Предмет:ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ          
Годишњи фонд: 36 часова                                           
Разред: ПРВИ    

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

број  
наставне  

теме 

 
наставне теме 

укупан  
број часова  

за тему 
циљеви и задаци садржаја програма 

1.  Олакшаваање процеса адаптације на шк. средину и 
подстицај социјалне интеграције 

2 помоћи ученику да се што лакше прилагоди на школску средину 
упознати ученика са садржајем предмета и начином рада 
развијати однос другарства 

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

8 

подстицати развој сазнања о себи, сопственим осећањима и потребама, свести о личном 
индетитету 
развијати самопоштовање и самопоуздање 

3.  Изражавање и комуникација осећања, 
проширивање знања и умења за решавање 
индивидуалних проблема, учење технике за 
превладавање непријатних емоц. Стања 

10 

решавати индивидуалне проблеме 
савлађивати непријатне емоције 
уважавати мишљење других 

4.  Подстицање соц. сазнања, разумевање и 
прихватање међусобних разлика, учење видова 
самопотврђивања без агресивности и уважавања 
других 

3 

развијати толеранцију 
подстицати групни рада 
развијати смисао за разумевање туђих потреба без агресивности 

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

4 
развијати прихватање туђих ставова и мишљења 
активно саслушати другог 
развијати креативно изражавање 

6.  Евалуација 2 упознати ученика са дечјим правима 
развијати унутрашњу позитивну мотивацију за све што раде 
развијати креативност 

 УКУПНО: 36 - развијати способност процењивања и критичког мишљења о свом раду 

- упознати родитеље са резултатима оствареног програма 
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Предмет: ВЕРСКА НАСТАВА          
Годишњи фонд: 36 часова                                           
Разред: ПРВИ    

 

Циљеви и задаци: 
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански 
живот(историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију идеалног).То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, 
литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама 
и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства људи, без 
обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се 
доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом.  
Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 
развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди 
и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; 
развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са 
природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божију и за себе, 
развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, верским 
заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже измђу заједнице и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после 
свега, са Богом; 
изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима; 
изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи. 
Напомена: у току школске године планирана је посета храму Св. Ђорђа на Лазареву суботу, као и неколико обилазака неког од храмова , у зависности од објективних могућности 
(удаљеност, време, итд) 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Садржаји програма 
Број 

часова 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Човек је икона Божија (човек има својство да љубављу 
чини нешто да постоји, слично као што то може Боог) 

6 

- Схватање да је постојање израз заједништва личности, а да личност постоји само у заједници слободе са 
духопм личношћу 
- уоче да се кроз љубав према неком тај неко постаје за нас неком тај неко постаје за нас јединјствен и непо 
и непоновљив 

Бог је заједница личности Оца ,Сина и Светога Духа 
(биће као заједница, као љубав) 

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

Човек као биће заједнице 4 - уоче да од онога зависи и наше постојање 
Бог је из љубави створио свет заједно са Сином и Духом 6 - да се једнство остварује у Богу 
Исус Христос је посредник између Бога и створене 
природе 

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

Црква је заједница свих људи и целе природе кроз 
Христа са Богом 

7 - уоче да биће са којим смо у заједници љубави постаје извор начег постојања 

Православна иконографија показује свет и човека у 
заједници са Богом 

4 - уоче да иконе приказују свет и човека у јединству љубави 

УКУПНО: 36  
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Предмет:ЛЕПО ПИСАЊЕ          
Годишњи фонд: 36 часова                                           
Разред: ПРВИ    

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни 
број 

наставне 
теме 

 
Назив наставне 

теме 

Број  часова  
 

Ци љеви и задаци садржаја програма за 
обраду 

за друге 
типове 

укупно 

 

1. 

 

ОБЛИЦИ И 
ЊИХОВИ 
КВАЛИТЕТИ 

 
4 

 
- 

 
4  - Упућивање ученика у коришћење различитих материјала и подлога за писање 

- Уочавање и разликовање: цело-део, велико-мало, високо-ниско, уско-широко, светло-тамно, обло-
рогљасто.  
-  развити способност за опажање облика, величина, светлина - развијати креативност и оригиналност у раду 

 

2. 

 

ОДНОСИ У 
ВИДНОМ ПОЉУ 

 

 
4 

 
1 

 
5 

- Оспособљавање ученика за припремање материјала за писање 
- Уочавање и разликовање: лево-десно, горе-доле, испред-иза, више-ниже, између, усправо-положено-косо, 
пуно-празно, отворено-затворено... 

 

3. 

 

КОНТРАСТ 

 
2 
 

 
1 

 
3 - Развијање моторичких способности у процесу лепог писања 

- Уочавање и разликовање: испупчен-удубљен, прав-крив, једноставан-сложен.  

 

4. 

 

РАЗНЕ ВРСТЕ 
ЗНАКОВА И 
СИМБОЛА 

 
13 
 

 
11 

 
24 

- Оспособљавање ученика за лепо писање и развој сензибилитета за препознавање писма упоредо са 
развојем моторичких способности, као и усвајање читког и уредног писања. 
 - упознати различите врсте слова, цифара, математичких знакова - развијати уредност и прегледност у раду 

  
23 

 

 
   13 

 
36 
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Предмет: РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ          
Годишњи фонд: 72 часова                                           
Разред: ПРВИ   

 Оперативни задаци: 
- да ученици усвоје лексички фонд од 150 до 200 речи које су неопходне за разумевање наставних јединица;  
- да ученици разумеју у усменом говору пет до шест реченица; 
- разумевање дијалога на релацијама: наставник - ученик, ученик - ученик, итд.; 
- постављање питања и давање одговора на постављена питања;  
- излагање наставних садржаја уз помоћ наставника (препричавање); 
- излагање наставних садржаја на оба језика уз помоћ наставника. 
КУЛТУРА УСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА 
Тематика и именовање бића, ствари и појава. 
Личност ученика - представљање, казивање о себи. 
Породица - чланови породице, родбина, називи родбинских односа, ужа и шира породица. 
Пријатељи - лични, породични, представљање. 
Кућа (стан) - место, положај, опис, делови, ствари у кући. 
Школа - ученик, наставник, друга деца, другови, учионица и ствари у њој, школски прибор. 
Улица - објекти, саобраћај, људи, опис пута од куће до школе, места за игру, опасности, сналажење на улици. 
Природа - животињски и биљни свет околине; живот природе према годишњим добима, чување природе. Називи дрвећа, воћа, поврћа, цвећа из непосредне близине, домаће 

животиње. 
Време и бројеви - исказивање прошлог, садашњег и будућег, тачно и оријентационо време, назив дана, месеци и годишња доба, бројање. 
Облици 
Питања и одговори - постављање питања употребом упитних речи интонацијом. 
Вежбе - постављања питања. Потврдан и одричан говор у краћој и дужој форми, интонација питања и интонација одговора. 
Причање - о доживљеном, конкретном, слушаном, виђеном. 
Описиване - околине и људи према главним одредницама: ко, шта, када, како, где. Изражавање пуном реченицом. 
Дијалог - између ученика о познатом заједнички доживљеном. 
Препричавање - кратких приповедања, басни, бајки, личних доживљаја. 
Разговор о основним значењима једноставних и према тематици народних пословица, одгонетање загонетки, певање песама. 
Конструкције за нормалан изговор. Стална пажња усмерена на правилан изговор гласова, речи и облика, интонацију реченице, ред речи у реченици, замену речи из других 

језика речима из матерњег. Богаћење речника, именовање људи, ствари и појава у садашњем, прошлом и будућем времену. 
Задатак наставника је да се претходно упозна са предзнањем ученика. 
У неким местима ромска деца не знају ромски језик. Са таквом децом наставник је дужан да компаративном методом (српски - ромски) обради тематику предвиђену овим 

програмом. 
Обратити пажњу приликом изговора речи (акценат), нарочито приликом изговора ромских аспированих сугласника, тврдог дифтонга: КХ; ЧХ;.ЋХ; ПХ; ТХ; РР. 
Промена гласова у речима: ЋИРАЛ - КИРАЛ; ЋИРО - КИРО; ЋХЕР - КХЕР; БУЋИ - БУТИ; 
Оспособити ученике да постављају питања и да одговарају са више одговора. 
Учити кратке дечије песме на ромском језику (традиционална књижевност). 
 
ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧИТЕЉЕ 
 
1.Р.Ђурић, „ Стандардизација ромског језика“, Сарајево 2012. 
2. Рромане гарадине алава- Ромске загонетке, САНУ Београд 1980.  
3. Ерик Хил , „И бари лавенги пустик е Рукунескири“ , Лондон 1988.  
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УЏБЕНИК 

• Т. Димић, „Лил графеменго“, Београд 2000.  
 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАСПОРЕД ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА ( 72 часа годишње) 
1. Рад на сликовници  „И бари лавенги пустик е Рукунескири (говорне вежбе) - 10 
2. Рад на буквару „ Лил графеменго“  - 37 
3. Слободно изражавање - 10 
4. Учење традиционалних песама, прича - 7 
5. Учење усмених умотворина (загонетке) - 4 
6. Систематизација - 4 

 
Ред.бр.теме Наставна тема Број 

часова 
по теми 

 
Обрада 

Понављање 
вежбање 

Утврђивање Писмени 
задаци 

Контролни 
Задаци 
 

1 Школа 10 5 5    
2 Књига је мој 

најболји друг 
40 20 18 2   

3 Слободно 
изажавање 

6 2 4    

4 Учење 
традиционалних 
песама 

7 3 3 1   

5 Дани у недељи 9 4 4 1   
72 34 34 4  
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА И ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН  У  1.  РАЗРЕДУ 

У току првог полугодишта пратиће се сви ученици првог разреда и по потреби,  у другом класификационом периоду, уколико се код неких  
ученика  јави потреба, примењиваће се индивидуализација, а уколико она не покаже резултате прећи ће се на прилоагођени план рада.Резултати 
тестирања ученика певих разреда указују на то да  је са 2 ученика потребно радити индивидуализацију од самог почетка наставне године. 

На крају првог полугодишта ,након извршене евалуације наставници разредне наставе ће предложити Тиму за инклузивно образовање да се за 
ученике код којих постоји потреба изради ИОП 1 или  ИОП 2 уз сагласност родитеља и уз одобрење  Интерресорне  комисије за процену потреба 
за пуржањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету – ученику. 
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4.6.2 ДРУГИ РАЗРЕД 
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Предмет:СРПСКИ ЈЕЗИК                               
Годишњи фонд: 180 часова                                              
Разред: ДРУГИ 

Оперативни задаци: 

уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије; препознавање и разумевање главних реченичних делова; 
 савладавање нових програмских захтева из правописа; 
 овладавање техником читања и писања латиницом; 
 мотивисање, подстицање и усмерење начитање лектире; 
 увежбавање читања наглас; усавршавање читања у себи у функцији тумачења текста; 
 овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и неговања језичке културе; 
 систематско и доследно реализовање програмских и њима сличних вежбања у говору и писању. 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни 
број 

наставне 
теме 

 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  часова Очекивани исходи на крају 2. разреда 
у циљу остварења образовних стандарда на крају 

1. циклуса 

Провера 
остварености 
образовних 
стандарда 

за обраду за друге 
типове 

укупно 

1. КЊИЖЕВНОСТ 
-школска лектира 
- домаћа лектира 

 
43 
14 

 
18 
4 

 
61 
18 

СЈ.1.5.1. 
СЈ.1.5.2. 
СЈ.1.5.3. 
СЈ.1.5.4. 
СЈ.1.5.5. 
СЈ.1.5.6. 
 

СЈ.2.5.1.    СЈ.2.5.2. 
СЈ.2.5.3. 
СЈ.2.5.4. 
СЈ.2.5.5. 
СЈ.2.5.6. 
СЈ.2.5.7. 
СЈ.2.5.8. 

СЈ.3.5.1. 
СЈ.3.5.2. 
СЈ.3.5.3. 
СЈ.3.5.4. 
СЈ.3.5.5. 
СЈ.3.5.6. 
 

-иницијални тест ,  
-тестови, -писмене 
вежбе, 
 -портфолио,- -
самоевалуа 
ција 
 

2. ЈЕЗИК 
-граматика 
-правопис 

 
11 
22 

 
15 
9 

 
26 
31 

СЈ.1.4.1.     СЈ.1.4.2. 
СЈ.1.4.3.     СЈ.1.4.4. 
СЈ.1.4.5. 
СЈ.1.3.1. 
СЈ.1.3.2. 
СЈ.1.3.3. 
СЈ.1.3.4. 

СЈ.2.4.1.     СЈ.2.4.2. 
СЈ.2.4.3.     СЈ.2.4.4. 
СЈ.2.4.5.     СЈ.2.4.6. 
СЈ.2.4.7.     СЈ.2.3.1. 
СЈ.2.3.2.     СЈ.2.3.3. 
СЈ.2.3.4.     СЈ.2.3.5. 
СЈ.2.3.6.     СЈ.2.3.7. 

СЈ.3.4.1. 
СЈ.3.4.2. 
СЈ.3.4.3. 
СЈ.3.4.4. 
СЈ.3.4.5. 
СЈ.3.4.6. 
 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
-усмено изражавање 
-писмено изражавање 

 
17 
8 

 
8 
11 

 
25 
19 

СЈ.1.2.1.      СЈ.1.2.2. 
СЈ.1.2.3.      СЈ.2.3.1. 
СЈ.2.3.2.      СЈ.2.3.3. 
СЈ.2.3.4.      СЈ.2.3.5. 
СЈ.2.3.6.      СЈ.2.3.7. 
СЈ.1.1.1.      СЈ.1.1.2. 

СЈ.2.2.1. 
СЈ.2.2.2. 
СЈ.2.2.3. 
СЈ.2.2.4. 
СЈ.2.1.1. 
СЈ.2.1.2. 
 

СЈ.3.2.1. 
СЈ.3.2.2. 
СЈ.3.3.1. 
СЈ.3.3.2. 
СЈ.3.3.3. 
СЈ.3.3.4. 
СЈ.3.1.1. 
СЈ.3.1.2. 
СЈ.3.1.3. 

 УКУПНО: 115 65 180    
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ II РАЗРЕДА 

 
 
 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Области 1.Основни ниво 2.Средњи ниво 3.Напредни ниво 
Говорна 
култура 

СЈ.1.1.1.познаје основна начела вођења 
разговора: уме да започне разговор,  учествује 
у њему и оконча 
СЈ.1.1.2.користи форме учтивог  
Разговора 
 

СЈ.2.1.1.казује текст природно, поштујући и интонацију реченице 
–стиха, без тзв. „певушења“ или „ скандирања“ 
СЈ.2.1.2.уме да преприча  изабрани  наративни или краћи 
информативни текст на основу претходне израде плана текста  и 
издвајања значајних делова или занимљивих детаља 

СЈ.3.1.1.уме самостално (својим речима) да описује и да 
прича на здату тему: држи се теме, јасно структуира 
казивање (уводни, главни и завршни део казивања) 
СЈ.3.1.2.уме на занимљив начин да почне и заврши своје 
причање, да образложи своју идеју  
СЈ.3.1.3.уме да одбрани своју тврдњу или став 

Вештина 
читања и 
разумевања 
прочита 
ног 

СЈ.1.2.1.влада основном техником читања 
ћириличног и латиничног текста 
СЈ.1.2.2.одговара на једноставна питања у 
вези са текстом 
СЈ.1.2.3.познаје  и користи основне делове 
текста и књиге ( наслов, пасус, име аутора, 
садржај) 

СЈ.2.2.1.чита текст природно, поштујући интонацију реченице 
СЈ.2.2.2.раздваја битне од небитних информација 
СЈ.2.2.3.изводи једноставне информације на основу текста 
(предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет , уочава 
међусобну повезаност догађаја, на основу поступака јунака 
закључује о њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.) 
СЈ.2.2.4.износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му 
се допада, због чега му је занимљив, да ли се слаже са 
поступцима ликова или супротно од тога 

СЈ.3.2.1.изводи сложеније закључке на основу текста и 
издваја делове текста који их поткрепљују, резимира 
наративни текст 
СЈ.3.2.2.објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова 
у тексту (нпр. објашњава зашто је лик поступио на 
одређен начин, или вреднује крај приче у односу на своја 
предвиђања током читања текста, или износи свој став о 
догађајима из текста) 

Писано 
изражавање 

СЈ.1.3.1.пише писаним словима ћирилице 
СЈ.1.3.2.уме да се потпише 
СЈ.1.3.3.употребљава велико слово у писању 
личних имена , називе места, река, планина  
СЈ.1.3.4.пише кратку поруку ( о томе куда иде 
и зашто касни и сл.) 
 
 
 

СЈ.2.3.1.зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 
СЈ.2.3.2.употрбљава велико слово приликом писања имена 
држава и места и њихових становника 
СЈ.2.3.3.правилно пише гласове ч,ћ,ђ,џ 
СЈ.2.3.4.правилно пише речцу ли и не ; употребљава запету и две 
тачке при набрајању 
СЈ.2.3.5.уме да напише скраћенице блиске његовом искуству 
СЈ.2.3.6.уме да попуни једноставан образац са основним 
подацима о себи 
СЈ.2.3.7.пише писмо и уме да га адресира 

СЈ.3.3.1.пише јасним и потпуним реченицама (ред речи у 
реченици, типове реченица, дужину реченице) 
СЈ.3.3.2.исправља свој текст ( критички чита написано, 
поправља текст и исправља грешке ) 
СЈ.3.3.3.саставља кратак наративни текст 
СЈ.3.3.4.саставља кратак дескриптивни текст 
 

 
Грамати 
ка 

СЈ.1.4.1.препознаје именице и глаголе 
СЈ.1.4.2.препознаје врсте реченице  по 
комуникативној функцији (упитне, 
обавештајне, узвичне и заповедне) 
СЈ.1.4.3.уме да одреди род и број именица. 
СЈ.1.4.4.одређује реченичне чланове(субјекат 
и предикат) 
СЈ.1.4.5.разликује именице и глаголе  у 
реченици 

СЈ.2.4.1.зна именице ,глаголе и придеве 
СЈ.2.4.2.разликује заједничке и властите именице 
СЈ.2.4.3.саставља и мења облик реченица. 
СЈ.2.4.4.самостално проналази реч у реченици која одређује 
време вршења радње. 
СЈ.2.4.5.уме да подели речи на слогове 
СЈ.2.4.6.препознаје субјекат и предикат 
СЈ.2.4.7.одређује врсте реченица по значењу (обавештајне, 
упитне, узвичне, заповедне) и по  облику (потврдне и одричне ) 

СЈ.3.4.1.разликује глаголска времена 
СЈ.3.4.2.одређује врсте речи (именице, глаголе, придеве) 
СЈ.3.4.3.саставља и мења значење, 
облик и време вршења радње у реченици. 
СЈ.3.4.4.самостално проширује реченицу 
СЈ.3.4.5.гради нове речи 
СЈ.3.4.6.препознаје субјекат и предикат од више речи. 
 



 63

Књижев 
ност  

СЈ.1.5.1.препознаје бајку и басну 
СЈ.1.5.2.одређује главни догађај и ликове 
СЈ.1.5.3.одређује време и место дешавања 
радње у књижевноуметничком тексту 
СЈ.1.5.4.одговара на једноставна питања у 
вези са текстом 
СЈ.1.5.5.показује да је разумео једноставан 
текст ,тако што уме да одреди тему,изабере 
одговарајући наслов,успостави једноставан 
хронолошки ред догађаја 
СЈ.1.5.6.издваја речи које су му непознате 
 

СЈ.2.5.1.разликује лирску од епске песме, одређује фолклорне 
форме (кратке народне умотворине, пословице, загонетке,  
брзалице) 
СЈ.2.5.2.уочава везе међу догађајима(нпр. Одређује редослед  
догађаја у књижевно-уметничком тексту 
СЈ.2.5.3.препознаје риму,стих и строфу у песми 
СЈ.2.5.4.одређује карактеристичне особине, 
осећања,изглед и поступке ликова и односе међу ликовима 
СЈ.2.5.5.разликује приповедање од описивања и дијалога 
СЈ.2.5.6.изводи једноставне закључке  у вези са текстом  
СЈ.2.5.7.износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му 
се допада/не допада,збо чега му је занимљив/незанимљив; да ли 
се слаже/не слаже са поступцима ликова 
СЈ.2.5.8.издваја делове текста који су му нејасни 
 

СЈ.3.5.1.уочава узрочно-последичне везе у тексту  
СЈ.3.5.2.тумачи особине, понашање и поступке ликова 
позивајући се на текст 
СЈ.3.5.3.ученик препознаје различите облике у 
књижевном тексту(дијалог,монолог). 
СЈ.3.5.4.уме да изврши селекцију информаци-ја(битно-
небитно) 
СЈ.3.5.5.ученик предвиђа исходе догађаја, објашњава 
поступке ликова  
СЈ.3.5.6.уме да реконструише редослед и логику догађаја 
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Предмет:ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК          
Годишњи фонд: 72 часова  
 Разред: ДРУГИ    
 
Циљеви и задаци: 
Циљ  наставе  страног  језика на млађем  школском узрасту је да оспособи  ученика да комуницира на  основном  нивоу  страним  језиком, у усменом и писаном облику о темема из 
његовог непосредног окружења. 
Настава  страног  језика  треба  да : 
  -подстакне  потребу за учењем страних  језика, 
  -подстакне  развијање  свести о сопственом  напредовању ради  јачања  мотивације за учење  језика, 
  -олакша  разумевање  других  и различитих култура и традиција, 
  -стимулише машту,креативност и радозналост, 
  -подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства. 
Задаци  на  нивоу  језичких  вештина: 
 Разумевање говора  
Ученик  треба да: 
     -препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију, 
     -разуме вербални  садржај уз помоћ невербалне комуникације, 
     -разуме кратке дијалоге,приче и песме о познатим темама које чује уживо или са аудио-визуелних записа. 
        Разумевање писаног текста 
       Ученик треба да: 
      -препознаје слова, написане речи и реченице у вези са познатим појмовима, 
      -поштује правописне знеке приликом читања, 
      -разуме основна значења кратких писаних и илусртованих текстова о познатим темама. 
Усмено  изражавање 
Ученик  треба да: 
       -разговетно изговара гласове акцентује речи, поштује ритам  и  интонацију при говору и читању, 
       -даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ, 
       -описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама, 
       -репродукује, сам или у групи,кратке рецитације или бројалице и познате песме.           
Интеракција 
Ученик треба да : 
        -реагује вербално и невербално на постављена упутства и питања, 
        -поставља једноставна питања, 
        -изражава допадање и недопадање, 
        -учествује у заједничким активностима на часу, 
        -поставља питања и тражи разјашњење када нешто не разуме. 
Писмено  изражавање 
Ученик треба да : 
       -поштујући правопис, преписује, допуњава и пише речи и краће реченицеу вези са познатим   писаним текстом или визуелним подстицајем, 
       -пише личне податке (име,презиме и адресу), 
       -прави спискове са разлишитим наменама(куповина, прославе рођендана, обавезе у току дана...), 
       -допуњава честитку. 
Знања  о  језику 



 65

Ученик треба да: 
        -препознаје основне граматичке елементе, 
        -користи језик у складу са нивоом формалности и комуникативне ситуације (на пр. Форме учтивости), 
        -разуме везу измене сопственог знања и залагања и постигнућа у језичким активности 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни број 
теме 

Наставнатема и садржај 

Број часова 

Циљеви и задаци садржаја програма За обраду 
новог 
градива 

За друге 
типове 
часа 

Укупно 

1.  

U1 Welcome to school  
 

 
2 
 

 
 

7 
 
 

 
9 
 

-усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција, 
-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин, 
-оспособљавање за самостално комуницирање о познатим темама, 
-примена усвојених структура. 
 

2.  

U2 Hello friends ! 
 

 
 

2 
 
 

7 9 

-усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција, 
-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин, 
-разумевање вербалних садржаја уз помоћ невербалне комуникације. 
 

3.  

U3 A happy family.  
 

 
 
 

2 
 
 
 
 

7 
 

9 

-усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција, 
-правилно вербално и невербално реаговање на упутства и поставњена питања, 
-учествовање у комуникацији, 
-описивање, кратким структурама, познате ситуације, 
-разумевање вербалних садржаја уз помоћ невербалне комуникације, 
-репродуковање рецитација и песама. 

4.  

U4 We are happy !  
 

 
3 
 
 

 
 

6 
 

 
 
9 
 

-усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција, 
-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин, 
-разумевање вербалних садржаја уз помоћ невербалне комуникације, 
-описивање, кратким структурама, познате ситуације, 
-примена усвојених структура, 
-репродуковање рецитација и песама. 

5.  

U5 Home, sweet home  
. 

 
 

2 
 
 

 
 

7 
 
 

9 
 
 
 

-усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција, 
-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин, 
-оспособљавање за самостално комуницирање о познатим темама, 
-примена усвојених структура, 
-упознавање обичаја и културе других народа. 
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-учествовање у комуникацији. 

6.  
U6 Let’s eat.   
 

2 

 
 

7 
 

 
 
9 
 

-усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција, 
-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин, 
-оспособљавање за самостално комуницирање о познатим темама, 
-примена усвојених структура у комуникацији. 

7.  

U7 Get dressed ! 
 

2 
 

7 
 
9 

-усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција, 
-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин, 
-оспособљавање за самостално комуницирање о познатим темама, 
-примена усвојених структура, 
-описивање окружења кратким конструкцијама. 

8.  

U8 My world 2 
 

7 
 

 
9 
 

-усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција, 
-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин, 
-оспособљавање за самостално комуницирање о познатим темама, 
-примена усвојених структура. 
 

Укупно  36 18 54  
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Предмет: МАТЕМАТИКА                                  
Годишњи фонд: 180 часова                                              
Разред: ДРУГИ 

Оперативни задаци: 
 сабирање и одузимање до 100; 
 множење као сабирање једнаких самирака, одговарајући термини знак множења; 
 операција дељења, термини и знак дељења; 
 таблица множења једноцифрених бројева и одговоарајући случајеви дељења; 
 слово као ознака за непознати борј; 
 решавање текстуалних задатака с једном и две рачунске операције, као и једначине с једном операцијом; 
 појам половине; 
 правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи; 
 мере за дужину (m, dm, cm) и време (час, минут, дан седмица, месец) 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни број 
наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  часова Очекивани исходи на крају 2. разреда 

у циљу остварења образовних стандарда на крају 

1. циклуса 

Провера 
остварености 
образовних 
стандарда 

за обраду за друге 
типове 

укупно 

1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 55 90 145 
МА.1.1.1.  
МА.1.1.2.  
МА.1.1.3.  
МА.1.1.4.  
MA.1.1.5. 
MA.1.1.6.  

МА.2.1.1.  МА.2.1.2.  
МА.2.1. 3. 
МА.2.1. 4.  
MA.2.1.5. 
МА.2.1.6. 
МА.2.1.7. 

МА.3.1.1.  
МА.3.1.2.  
МА. 3.1.3. 
МА.3.1.4. 
МА.3.1.5. 
МА.3.1.6. 

-иницијални тест 
,  

-тестови,  

-писмене вежбе,  

-портфолио, 

 -самоевалуа 

ција 

 

2. ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА И ФИГУРЕ 8 17 25 
МА.1.2.1.  
МА.1.2.2.  
МА.1.2.3.  
МА .1.2.4. 
МА.1.2.5. 
 

МА.2.2.1.  
МА.2.2.2.  
МА.2.2. 3.  
МА.2.2.4. 
МА.2.2.5. 
МА.2.2.6. 
МА.2.2.7. 
МА.2.2.8. 

МА.3.2.1.  
МА.3.2.2.  
МА.3.2.3. 
МА.3.2.4. 
 

3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  3 7 10 
МА.1.3.1.  
МА.1.3.2.  
МА.1.3.3. 
МА.1.3.4. 
МА.1.3.5. 

МА.2.3.1.  
МА.2.3.2.  
МА .2.3.3. 
МА.2.3.4. 
 

МА.3.3.1.  
МА.3.3.2.  
 

 УКУПНО: 66 114 180 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ II РАЗРЕДА 
МАТЕМАТИКА 

Области 1.Основни ниво 2.Средњи ниво 3.Напредни ниво 
Природни 
бројеви до 100 

МА.1.1.1. зна да прочита и запише  број 
МА.1.1.2. уме да упореди бројеве  по 
величини 
МА.1.1.3. рачуна вредност бројевног 
израза са једном рачунском  операцијом 
МА.1.1.4. зна таблицу множења и  
дељења 
MA.1.1.5.зна да сабира и одузима у 
оквиру прве стотине. 
MA.1.1.6.препознаје половину као део 
целине 
 

МА.2.1.1. уме на основу текста правилно да постави израз са 
једном рачунском операцијом 
МА.2.1.2. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве 
стотине 
МА.2.1. 3.  уме да примени својства природних бројева (паран, 
непаран, највећи, најмањи, претходни, следећи број) 
МА.2.1. 4. сабира и одузима, рачуна  вредност израза с највише 
две операције 
MA.2.1.5.упоређује бројеве користећи симболе:< > =; 
МА.2.1.6.препознаје припадност броја одређеној десетици 
МА.2.1.7.препознаје половину и четвртину као две целине 

МА.3.1.1. зна својства операција сабирања и одузимања и 
уме да их примени 
МА.3.1.2. уме да израчуна бројевну  
вредност израза са две операције, поштујући приоритет 
МА. 3.1.3.уме да решава проблем ске  задатке у 
текстуалној форми 
МА.3.1.4.саставља текстуалне задатке на дати бројни 
израз. 
МА.3.1.5.решава једначине са две рачунске операције 
МА.3.1.6.уме да у сложенијем текстуалном задатку 
израчуна цело,ако је познат његов део 

Геометрија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МА.1.2.1. именује геометријске  
 облике у равни (круг, троугао, квадрат, 
правоугаоник,  тачка,   дуж) 
МА.1.2.2. препознаје јединице за  
мерење дужине 
МА.1.2.3. зна да црта праву, дуж, криву 
и изломљену линију 
МА .1.2.4.уочава или пребројава 
различите геометријске фигуре на 
једноставним сликама 
МА.1.2.5.препознаје и именује 
дуж,праву и полуправу 

МА.2.2.1. зна јединице за мерење дужине 
МА.2.2.2. користи поступак мерења дужине објекта приказаног 
на слици 
МА.2.2. 3. црта правоугаоник и кварат на квадратној мрежи 
 МА.2.2.4.р азликује геометријска тела од фигура... 
МА.2.2.5.р азликује дуж,праву,полуправу. 
МА.2.2.6.у очава,именује,или пребројава геометријске 
фигуре(дужи,праве,полуправе,квадрате,правоугаонике),на 
сложенијој слици(нпр.дато је више фигура истог облика,две 
фигуре чине трећу) 
МА.2.2.7.правилно обележава геометријске фигуре 
МА.2.2.8.правилно обележава дуж, праву, полуправу 

МА.3.2.1. претвара јединице мере за дужину 
МА.3.2.2. зна да нацрта правоугаоник и квадрат према 
задатим мерним јединицама  
МА.3.2.3.решава задатке са цртањем, мерењем и 
упоређивањем датих дужи. 
МА.3.2.4.решава задатак на основу текста,без понуђених 
слика 
 
 
 

Мерење и мере 
 

МА.1.3.1. именује јединице мере за 
дужину и време 
МА.1.3.2. разликује вредност    
новчаница 
МА .1.3.3.у једноставним ситуацијама 
процени растојање и дужину у метрима 
и дециматрима. 
МА.1.3.4.процени однос између цене 
производа и суме новца којом 
располаже. 
МА.1.3.5.уме да наброји јединице за 
време од године до минута. 

МА.2.3.1. зна јединице мере за дужину и време 
МА.2.3.2. уме да изрази одређену суму  новца преко 
различитих апоена 
МА .2.3.3.планира куповину у сложенијој ситуацији (нпр.када 
рачуна суму новца дату у различитим апоенима,израчунавање 
кусура,када размењује новчанице на мање апоене,комбинујући 
са два апоена и сл.) 
МА.2.3.4.уме да користи сат и рачуна време помоћу календара 
и часовника. 
 

МА.3.3.1. зна јединице мере за време (минут, сат, дан, 
месец, година) и претвара их из једне у другу 
МА.3.3.2. уме да изрази одређену суму новца преко 
различитих         апоена и рачуна са новцем у 
једноставним ситуацијама 
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Предмет:СВЕТ ОКО  НАС                           
Годишњи фонд: 72 часова                                              
Разред: ДРУГИ  

Оперативни задаци: 
 формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука; 
 подстицање и развијање истраживачких активности деце; 
 подстицање уочавања узрочнопоследичних веза, појава и процеса; 
 слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање једноставних проблем ситуација; 
 прихватање основних људских вредности за критеријум понашања према другима; 

 развијање одговорног односа према окружењу као и интересовања и спремности за његово очување 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Ред.бр.наставне 
теме 

 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  часова Очекивани исходи на крају 2. разреда 
у циљу остварења образовних стандарда на крају 

1. циклуса 

Провера 
остварености 
образовних 
стандарда 

за 
обраду 

за друге 
типове 

укупно 

1. ГДЕ ЧОВЕК ЖИВИ 9 6 15 СОН.1.1.1.      СОН.1.1.2. 
СОН.1.1.3.      СОН.1.1.4. 
СОН.1.1.5.      СОН.1.1.6. 
СОН.1.1.7.      СОН.1.1.8. 
СОН.1.1.9.    
СОН.1.1.10. 
СОН.1.1.11. 
СОН.1.1.12. 

СОН.2.1.1. 
СОН.2.1.2. 
СОН.2.1.3. 
СОН.2.1.4. 
СОН.2.1.5. 
СОН.2.1.6. 
СОН. 2.1.7. 
СОН. 2.1.8. 
СОН.2.1.9. 
 

СОН.3.1.1. 
СОН.3.1.2.  
СОН.3.1.3. 
СОН.3.1.4. 
СОН.3.1.5. 
СОН.3.1.6. 
СОН.3.1.7. 
СОН.3.1.8. 
СОН.3.1.9. 
СОН.3.1.10. 
СОН.3.1.11. 

-ницијални тест 
, 
- тестови,  
 -писмене 
вежбе, 
- портфолио, 
 -самоевалуа 
ција 
 

2. ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 5 12 17 
18 

СОН.1.2.1. 
СОН.1.2.2. 
СОН.1.2.3. 

СОН.2.2.1. 
СОН.2.2.2. 
СОН.2.2.3. 

СОН.3.2.1. 
СОН.3.2.2. 
СОН.3.2.3. 

3. КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И 
ВРЕМЕНУ 

6 6 12 СОН.1.3.1. 
СОН.1.3.2. 
СОН.1.3.3. 
СОН.1.3.4. 

СОН.2.3.1. 
СОН.2.3.2. 
СОН.2.3.3. 
СОН.2.3.4. 

СОН.3.3.1. 
СОН.3.3.2. 
СОН.3.3.3. 
СОН.3.3.4. 

4. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА 13 15 28 
27 

СОН.1.4.1. 
СОН.1.4.2. 
СОН.1.4.3. 
 

СОН.2.4.1. 
СОН.2.4.2. 
СОН.2.4.3. 
СОН.2.4.4. 
СОН.2.4.5.  

СОН.3.4.1. 
СОН.3.4.2. 
СОН.3.4.3. 
СОН.3.4.4. 
 

 УКУПНО: 33 39 72    
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ II РАЗРЕДА 
СВЕТ ОКО НАС 

Области 1.Основни ниво 2.Средњи ниво 3.Напредни ниво 
Где човек 
живи 

СОН.1.1.1.зна групе људи који живе  
у његовом окружењу (породица, 
родбина,суседи) 
СОН.1.1.2.разликује село и град 
СОН.1.1.3.познаје основна правила  
понашања у саобраћају 
СОН.1.1.4.препознаје облике рељефа 
СОН.1.1.5.именује воде око нас (по- ток, река, 
бара)  
СОН. 1.1.6.набраја занимања људи града и села 
СОН. 1.1.7.разликује саобраћајна средства 
према врсти саобраћаја 
СОН. 1.1.8.разликује облике рељефа 
СОН. 1.1.9. зна који главни извори опасности 
по здравље и живот људи и основне мере 
заштите 
СОН. 1.1.10.зна поступке  за очување и 
унапређивање људског здравља 
СОН.1.1.11.зна основна правила понашања у 
породици, школи, насељу 
СОН.1.1.12.препознаје сопствена осећања и 
потребе, као и  потребе и осећања других 

СОН.2.1.1.самостално разликује и именује  
групе људи 
СОН.2.1.2.уочава разлике из,међу села и  
града (величина, изглед , начин живота, послови) 
СОН.2.1.3.придржава се основних правила  
понашања у саобраћају 
СОН.2.1.4.оријентише се у простору 
СОН.2.1.5.зна основне облике рељефа  
 (брежуљак, брег, брдо, планина) 
СОН.2.1.6.разликује текуће и стајаће воде 
СОН. 2.1.7.описује и именује објекте града и села. 
СОН. 2.1.8.описује и именује занимања људи града и 
села 
СОН.2.1.9.препознаје изворе опасности по здравље и 
живот људи и основне мере заштите 
 

СОН.3.1.1.поштује правила понашања у  
породици и школи 
СОН.3.1.2. успоставља везу између живота село-град 
СОН.3.1.3.самостално одређује стране   
света помоћу Сунца 
СОН.3.1.4.зна да представи облике  
 рељефа (пластелин,  глинамол) 
СОН.3.1.5.зна шта је извор, ток, обала и  
ушће реке 
СОН.3.1.6.схвата значај очувања воде у  
природи 
СОН.3.1.7.примењује стечена знања о насељу у 
средини у којој живи 
СОН.3.1.8.повезује занимања људи са потребама и 
условима средине у којој живи 
СОН.3.1.9.уме правилно да се понаша у складу са 
саобраћајним прописима и схвата значај и улогу 
саобраћајних знакова 
СОН.3.1.10.уочава разлике карактеристика облика 
рељефа и повезује их са занимањем људи 
СОН.3.1.11.уочава међусобну повезаност  сопствених 
осећања и потреба , чиме штити и остварује своје  
потребе на начин кији не  угрожава друге          

Људска 
делатност 

СОН.1.2.1.разликује основна својства  
воде, ваздуха и земљишта  
СОН.1.2.2.именује различите материјале, 
групише предмете на основу  својства 
материјала 
СОН.1.2.3.именује занимања људи 
 

СОН.2.2.1.именује различита својства воде,  
ваздуха и земљишта 
СОН.2.2.2.уочава својства материјала под  
различитим спољашним  утицајиима 
СОН.2.2.3.разуме значај различитих занимања 

СОН.3.2.1.изводи закључке на основу  
 једноставних огледа 
СОН.3.2.2.истражује понашање материјала под 
различитим спољашним утицајима 
СОН.3.2.3.изводи закључке на основу огледа 
 

Кретање у 
простору и 
времену 

СОН.1.3.1.именује делове дана, недељу, месец, 
годину 
СОН.1.3.2.препознаје и разликује облике 
кретања 
СОН.1.3.3.набраја и разликује четири годишња 
доба 
СОН.1.3.4.уме да наброји јединице за време од 
године до минута 
  
 

СОН.2.3.1.оријентише се у току дана, седмице, 
разуме појам месеца, године уз помоћ календара 
СОН.2.3.2.уочава узроке неких облика кретања. 
СОН.2.3.3.описује промене у природи у зависности 
од годишњих доба 
СОН.2.3.4.уме да користи ст и рачуна време помоћ 
календара и часовника 
 

СОН.3.3.1.зна да прочита тражене информације са 
часовника и календара 
СОН.3.3.2.уочава када и како тела падају,клизају и 
котрљају. 
СОН.3.3.3.увиђа везу између годишњих доба и начина 
живота живих бића 
СОН.3.3.4.решава проблеме из свакодневног живота 
везане за годишња доба и оријентацију у времену 
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Жива и 
нежива 
природа 

СОН.1.4.1.зна ко чини живу и неживу  
природу 
СОН.1.4.2.зна  заједничке карактеристике 
живих бића 
СОН.1.4.3.самостално запажа и именује 
спољашње делове живих бића 
 

СОН.2.4.1.уме да класификује жива бића  
према једном од следећих критеријума: изгледу, 
начину исхране, кретања и размножавања 
СОН.2.4.2.прави разлику између природе и  
проиозвода људског рада  
СОН.2.4.3.разуме повезаност живе и неживе природе 
на очигледним примерима 
СОН.2.4.4.зна основне мере заштите живе и неживе 
природе 
СОН.2.4.5. разликује групе животиња према 
станишту и начину исхране 
 

СОН.3.4.1.разликује станишта према условима живота 
и живим бићима у њима 
СОН.3.4.2.разуме повезаност живе и  
неживе природе на очигледним примерима 
СОН.3.4.3.примењује стечена знања у очувању 
животне средине 
СОН.3.4.4.разуме како загревање и хлађење воде и 
ваздуха утичу на појаве у природи 
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА                     
 Годишњи фонд: 72 часова                                 
Разред: ДРУГИ 

Оперативни задаци: 
 ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја и стваралачке имагинације; 
 опажање, објашњавање и реконструкција појава и ситуација; 
 оплемењивање животног и радног простора, контраст облика, карактер облика, коришћење материјала за рад, дејство светлости на карактер облика; 
 навика лепог писања (ћириличка и латиничка палиографија) 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни 
број 

наставне 
теме 

 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  часова Очекивани исходи на крају 2. разреда 
у циљу остварења образовних стандарда на крају 

1. циклуса 

Провера 
остварености 
образовних 
стандарда 

за 
обраду 

за 
друге 

типове 

укупно 

1. КРЕТАЊЕ ОБЛИКА У 
ПРОСТОРУ 

4 2 6 - самостално граде композицију према личном избору помоћу свих 
техника рада 
- запажа карактеристике природних и вештачких материјала и уочава  
разлике 
- спаја више облика у целину која се покреће у простору 

-праћење и 
вредновање ученика 
континуирано, 
уважавајући 
интересовања и 
активности ученика 
у процесу учења,а у 
складу са 
индивидуалним 
развојним 
способностима 
-продукти 
активности ученика; 
-све врсте вербалних 
и невербалних 
одобравања и 
неодобравања 
ученичког рада 
-естетска анализа 
радова 

2. ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ НА 
КАРАКТЕР ОБЛИКА 

2 2 4 -играма, помоћу светлосних извора и сенки, подстицати развој маште и 
уочавање разних (необичних) форми које стварају у датим условима 
сенке 
-зна како постаје сенка и од чега зависи и како се сенка мења зависно 
од положаја извора светлости 

3. ЈЕДНОБОЈНА КОМПОЗИЦИЈА 
УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА 

4 2 6 -ученик  ствара нове предмете од постојећих њиховим спајањем 
-развио оригиналност, рекомбиновањем познатих и старих  форми с 
циљем да се добије нешто ново и оригинално 
-поседује смисао за креативност и осетљивост за естетске појаве 
- самостално гради композицију према личном избору помоћу свих 
техника рада 
-ликовне и визуелне вредности, коју стиче у настави, примењује у раду 
и животу 

4. ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 
МАТЕРИЈАЛА ИЛИ 
ПРЕДМЕТА ЊИХОВИМ 
СПАЈАЊЕМ (ВЕЗИВАЊЕМ) 

4 2 6 - преобликовањем материјала истог порекла спаја и формира нове 
смисаоне целине 
-развио радозналост за ликовно стварање, упорност и истрајност, 
прецизност и уредност  
-развио креативно посматрање ради уочавања карактеристика 
предмета: складности боја, једноставности, функционалности и 
употребљивости 
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-зна стварање нових предмета од постојећих њиховим спајањем 
5. РАЗНЕ ВРСТЕ ЗНАКОВА И 

СИМБОЛА 
2 2 4 -ученик  се служи знаковима, симболима за визуелно споразумевање у 

свакодневном животу и развијање навика за њихово коришћење 
- ученик помоћу своје креативности осмишљава и прави разне печате, 
одсликава помоћу боја на папиру, стварајући разне трагове 
-поседује смисао за креативност и осетљивост за естетске појаве 
- самостално гради композицију према личном избору помоћу свих 
техника рада 
-ликовне и визуелне вредности, коју стиче у настави, примењује у раду 
и животу 

6. ЗАМИШЉАЊА 4 2 6 -ученик после визуелног и тактилног опажања показује елементарни 
смисао за компоновање 
- вербалне податке претвара у ликовни запис (слику) или  илустрацију  
-развија оригиналности, рекомбиновањем познатих и старих  форми с 
циљем да се добије нешто ново и оригинално 
-ученик ствара нове предмете од постојећих њиховим спајањем 

-праћење и 
вредновање ученика 
континуирано, 
уважавајући 
интересовања и 
активности ученика 
у процесу учења,а у 
складу са 
индивидуалним 
развојним 
способностима 
-продукти 
активности ученика; 
-све врсте вербалних 
и невербалних одо-
бравања и 
неодобравања 
ученичког рада 
-естетска анализа 
радова 

7. КОНТРАСТ  8 4 12 - у природи и на ликовним радовима уочава контрастне вредности 
(једноставан − сложен; прав −  крив; једнобојан − вишебојан) 
- самостално гради композицију према личном избору помоћу свих 
техника рада 
-запажа карактеристике природних и вештачких материјала и  уочава 
њихове разлике 
-ликовне и визуелне вредности, коју стиче у настави, примењују у раду 
и животу 

8. ИНДИВИДУАЛНО 
КОРИШЋЕЊЕ РАЗЛИЧИТИХ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД 
(ПАКОВАЊЕ) 

4 2 6 -уочава односе у видном пољу 
-преобликује и спаја делове амбалаже и играчака у нове облике 
-спаја различите материјале, амбалажу, делове играчака у нове 
необичне облике 

9. ЛЕПО ПИСАЊЕ СА 
КАЛИГРАФИЈОМ 

10 6 16 -лепо и правилно  пише ћириличним словима, користећи туш и перо 
или пенкало 
- лепо и правилно  пише латиничним словима, користећи туш и перо 
или пенкало 
-правилно спаја слова у речи код писаних слова 

10. АМБИЈЕНТ-СЦЕНСКИ  
ПРОСТОР 

4 2 6 -опажа амбијент, реконструише ситуације и сценски простор 
- ученик  ради маске и костиме, као и сцене 
- ликовно изражава полазећи од свог искуства, доживљаја и асоцијација 
везаних за позориште 
- самостално ствара према личном избору и спаја  делове у целину  

 УКУПНО:   46 26 72  
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Наставни предмет:  МУЗИЧКА КУЛТУРА                     
Годишњи фонд: 36 часова                         
Разред: ДРУГИ 

Оперативни задаци: 
 певање песама по слуху; 
 слушање вредних дела уметничке и народне музике; 
 свирање на дечјим музичким инструментима; 
 извођење дечје, народне и уметничке музичке игре. 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни 
број 
наставне 
теме 

 

    НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

                Број  часова Очекивани исходи на крају 2. разреда у циљу остварења 
образовних стандарда на крају   

1. циклуса 

Провера  
остварености  
образовних 
стандарда 

за 
обраду 

за друге 
типове 

укупно 

-  ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

- ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ 

20 4 24 
-разликује звуке из окружења 
-препознаје једноставне елемента песме 
-изражава доживљај музике импровизацијом покрета 
-пева једноставне песме у складу са песмом 
-прати певање одговарајућим покретима тела 
-прати певање једноставним ритмичким инструментима 
-изражава свој доживљај музике кроз покрет 
-креира једноставне пратње , ритмичке и звучне ефекте за песме 

-праћење и 
вредновање ученика 
континуирано, 
уважавајући 
интересовања и 
активности ученика у 
процесу учења,а у 
складу са 
индивидуалним 
развојним 
способностима 
-продукти 
активности ученика; 
-све врсте вербалних 
и невербалних 
одобравања и 
неодобравања 
ученичког рада 

-  СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 6 2 8 
-разликује звуке неких музичких инструмената 
-препознаје неке мелодије и музичке инстументе 
- разликује инструменте 
- препознаје темпо извођења музике и својим речима размењује са 
другима доживљај музике 

-  СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 3 1 4 
-препознаје и пореди звуке 
-препознаје једноставне елементе песме 
-прати певање коришћењем одговарајућих дечјих музичких 
инструмената 
- креира једноставне пратње за песме, музичке игре, користећи 
различите звуке 

 УКУПНО: 29 7 36 
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Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ                       
 Годишњи фонд: 108 часова                                      
Разред: ДРУГИ 

Оперативни задаци: 
 подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 
 стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине; 
 задовољење основних дечјих потреба за кретањем и игром; 
 стицање моторичким умења у свим природним облицима кретања у различитим условима. 
 стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колекстиван живот и рад 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни 
број 

наставне 
теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  часова Очекивани исходи на крају 2. разреда 

у циљу остварења образовних стандарда на крају 

1. циклуса 

Провера остварености 
образовних стандарда 

за 
обраду 

за 
друге 

типове 

укупно 

1. ХОДАЊЕ И 
ТРЧАЊЕ 

4 14 18 
1.1.испољава позитиван став према физичком вежбању у свакодневном 
животу 
1.2.испољава заинтересованост за физичко вежбање 
1.3.зна  основне појмове везане за физичко вежбање правилно изводи 
најмање један комплекс вежби обликовања и приказује вежбе за поједине 
делове тела  
1.4.доказује се кроз физичко вежбање  
1.5.правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге 
стазе и мери резултат 

-праћење и вредновање ученика 
континуирано, уважавајући 
интересовања и активности 
ученика у процесу учења,а у 
складу са индивидуалним 
развојним способностима 

-све врсте вербалних и 
невербалних одо-бравања и 
неодобравања ученичког рада 

-иницијално проверавање,  

текуће –периодично 
проверавање, индивидуализирано 

-стање моторичких способности 

2. СКАКАЊЕ И 
ПРЕСКАКАЊЕ  

4 15 19 
2.1.-зна правилно да скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери 
дужину скока 
 2.2.-ученик/ученица правилно изводи прескоке  
2.3.испољава заинтересованост за физичко вежбање 
2.4.-доказује се кроз физичко вежбање 

3. БАЦАЊЕ И 
ХВАТАЊЕ  

3 9 12 
3.1.-правилно изводи вежбу са реквизитима 
3.2.уме да лоцира положај предмета и другу особу у односу на себе 
3.3.правилно изводи бацања и хватања у односу на другу особу 
3.4.-вешто изводи бацања и хватања уз координацију и прецизност 

4. ВИШЕЊА И 
ПЕЊАЊА  

7 10 17 
4.1.препознаје основне вежбе истезања и пењања  
4.2.има развијена моторичка искуства везана за вишења и пењања 
4.3.вешто изводи облике кретања вишења и пењања уз координацију , 
гипкост и равнотежу 
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5. ВЕЖБЕ НА ТЛУ И 
РАВНОТЕЖЕ  СА 
РЕКВИЗИТИМА  

8 5 13 
5.1.разликује вежбе обликовања од осталих облика кретања 
5.2. правилно изводи једноставне  вежбе обликовања 
5.3.познаје термине основне положаје,ставове, покрете и кретања при 
извођењу вежби обликовања 

-стање здравља и хигијенских 
навика 

-достигнути ниво савладаности 
моторних знања,умења и навика 

-однос према раду 
6. РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 
НАРОДНИ ПЛЕС 

4 7 11 
6.1.разликује плесне кораке и елементе ритмичке гимнастике 
6.2.повезује плесне кораке и елементе ритмичке гимнастике са музиком 
коју чује  
6.3.користи стечена знања (плесне кораке и елементе ритмичке 
гимнастике) повезујући их у целину на свој начин 

7. ЕЛЕМЕНТАРНЕ 
ИГРЕ 

3 15 18 
7.1.игра спортску игру примењујући основну технику, неопходна правила 
и сарађује са члановима екипе изражавајући сопствену личност уз 
поштовање других 
7.2.-игра спортску игру примењујући виши ниво технике, већи број 
правила, једноставније тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са 
члановима екипе изражава сопствену личност уз поштовање друг 

 

8. 
КРОС 

Пролећни крос 

Јесењи крос 

   

 

8.1.-изводи правилно природне облике кретања ходања и трчања 
8.2.повезује и изводи природне облике кретања ходања и трчања, 
препознаје своје способности 
8.3. вешто изводи и повезује природне облике кретања ходања и трчања 
позитивно иражава своје искуство у савладавању у сложеним кретним 
активностима 

 
УКУПНО: 33 75 108 
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Предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ       
Годишњи фонд: 36 часова        
Разред: ДРУГИ 
 
Оперативни задаци: 
 подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима; 
 подстицање развоја самосвести, самопоштовања и уважавања других; 
 развијање комуникативне способности, вербалне и невербалне комуникације и вештина ненасилне комуникације; 
 оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању сукоба и вршњачком поседовању; 
 развијање креативног изражавања; 
 оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да активно учествују у њиховом остваривању; 
 развијање и неговање основних људских вредности. 
 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни 
број 

наставне 
теме 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  
часова за 

тему 

Циљеви и задаци садржаја програма 

1. ДОГОВАРАЊЕ О САРАДЊИ СА 
ВРШЊАЦИМА И ОДРАСЛИМА И О 
РАДУ У ГРУПИ 

2 
- подстицање групног рада,договарања и сарадње са вршњацима и одраслима 
- активно учествовање у процесу васпитања 

2. РАЗВОЈ САМОСВЕСТИ, 
САМОПОШТОВАЊА И УВАЖАВАЊА 
ДРУГИХ 

3 
- подстицање самосвести,самопоштовања и уважавања других 
- развијати самопоштовање и самопоуздање 

3. ПРЕПОЗНАВАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 
СОПСТВЕНИХ  ОСЕЋАЊА И ПОТРЕБА И 
ЊИХОВЕ  МЕЂУСОБНЕ ПОВЕЗАНОСТИ 

7 
- оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе и њихову 
међусобну повезаност, да штите и остварују своје потребе на начин који не угрожава друге 

4. КОМУНИКАТИВНА СПОСОБНОСТ-
НЕВЕРБАЛНА И ВЕРБАЛНА 
КОМУНИКАЦИЈА , ВЕШТИНА 
НЕНАСИЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

4 
- развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, вештина 
ненаси лне комуникације 
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5. ПРИМЕНА ВЕШТИНА НЕНАСИЛНЕ 
КОМУНИКАЦИЈЕ У РЕШАВАЊУ 
СУКОБА И ВРШЊАЧКОМ 
ПОСРЕДОВАЊУ 

4 
- оспособљавање ученика за примену вештина  
  ненасилне комуникације у решавању сукоба и вршњачком поседовању 

6. УПОЗНАВАЊЕ НЕПОСРЕДНОГ 
ДРУШТВЕНОГ ОКРУЖЕЊА И 
СОПСТВЕНО МЕСТО У ЊЕМУ-
АКТИВАН ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ШКОЛЕ 
ПО МЕРИ ДЕТЕТА 

4 
- развијање креативног изражавања 
- оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено место у 
њему и да активно доприносе развоју школе по мери детета 

7. ДЕЧЈА ПРАВА И ЊИХОВО 
ОСТВАРИВАЊЕ 

6 
- оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни  да активно 
учествују у њиховом остваривању     

8. ОСНОВНЕ ЉУДСКЕ ВРЕДНОСТИ 4 
- развијање и неговање основних људских вре-  
  дности 

9. ЕВАЛУАЦИЈА 2 
- развијати способност процењивања и критичког мишљења о свом раду 
- упознати родитеље са резултатима оствареног програма 

 УКУПНО: 36  
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Предмет: ВЕРСКА НАСТАВА       
Годишњи фонд: 36 часова        
Разред: ДРУГИ 
 
Циљеви и задаци: 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански 
живот(историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију идеалног).То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, 
литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама 
и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства људи, без 
обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се 
доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом.         
Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 
 развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме 

се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; 

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

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

 изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима; 

 изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи. 
 
Напомена: у току школске године планирана је посета храму Св. Ђорђа на Лазареву суботу, као и неколико обилазака неког од храмова, у зависности од објективних могућности 
(удаљеност, време, итд) 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни број 
теме Наставне теме 

број 
часова 

Циљеви и задци садржаја програма 

9.  Бог је заједница личности Оца, 
Сина и Светога Духа (биће као 
заједница, као љубав) 

6 
схватање да је постојање израз заједништва личности, а да личност постоји само у заједници слободе са другом 
личношћу 
Схватање да је Бог заједница конкретних личности : Оца , Сина и Светога Духа 

10.  
Литургија као икона будућег 
века, Царства Божијег 

6 
- уоче да литургија није обичан догађај 
- да је Бог жива личност која је постала човек и зато среће преко човека на Литургији 

11.  Литургија откривење Бога 
(литургијско искуство Бога, 
личности, слободе, љубави. Бог  
као биће заједнице) 

11 
-Уоче да се на Литургији пројављује Бог као заједница личности: Оца, Сина – Христа и Светог Духа 
-да богољубље истовремено значи човекољубље 

12.  Структура Литургије – цркве 
епископ, свештеници, ђакон и 
народ) 

7 
- упознају структуру Литургије 
- пазликују редње на Литургији 
- постану чланови Литургијске заједнице 



 80

13.  Литургија је и присуство 
Христово и ишчекивање 
доласка Христовог (љубављу 
према Христу чинио да је Он 
присутан међу нама на 
литургији иако је физички 
одсутан) 

3 уоче да је Исус Христос, и ако физички одсутан, присутан на Литургији као плод наше љубави према Њему 

14.  Православна иконографија 
показује стање света и човека у 
будућем веку 

3 - Уоче да иконе сликају будуће стање људи и природе у Царству Божијем 

 

УКУПНО: 36  
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Предмет:НАРОДНА ТРАДИЦИЈА       
Годишњи фонд: 36 часова    
Разред: ДРУГИ 

Оперативни задаци: 
 упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, песме пословице); 
 упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке, успаванке, разбрајалице); 
 усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима; 
 основне разлике између гратског и сеоског начина живота; 
 сеоски радови, обичајно обредне радње везане за те радње; 

 основни и општи празници, обичајно обредне радне везане за њих. 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни број 
наставне 

теме 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  
часова за 

тему 
Циљеви и задаци садржаја програма 

 

1. 

 

  

ОД ПЕЋИНЕ ДО СОЛИТЕРА, ОД 
ТЕМЕЉА ДО КРОВА 

15 - стицање елементарног знања о разлици између градског и сеоског живота 

- упознати традиционалну културу народа у ужем и ширем окружењу 

 

2. 

 

КУЋИЦА У ЦВЕЋУ, ТРАВА ОКО ЊЕ 
12 

- упознати основне и опште празнике 

- упознати основне елементе дечјег фолклора 

- развијати општу културу 

 

3. 

 

 

У КУЋИ И ОКО ЊЕ, СЕЛО И ГРАД 
9 

- стицати основно знање о хлебу и његовој многострукој намени 

- стицати основно занње о значају биљака и њиховој лековитости 

- упознати ученике са начином прављења хлеба у покари 

- развијати стваралаштво и креативност 

 
УКУПНО: 36  
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Предмет: РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ     
Годишњи фонд: 72 часова    
Разред: ДРУГИ 

 
Оперативни задаци: 

- да ученици усвоје предвиђену језичку структуру као и 250 до 300 нових речи и израза;  
- да савладају правилан изговор нових лексичких јединица као и осталих елемената изговора везаних за нове морфолошке категорије; 
- да ученици разумеју на слух шест до десет реченица које чине кохерентну целину у оквиру тематике, као и за краће дијалоге; 
- да се оспособљавају да одговарају на питања односно да дају више одговора на једно питање како би могли да воде краће дијалоге; 
- да се оспособљавају за краће самостално излагање ( шест до десет реченица), у вези са обрађеном темом;  
- да се оспособе за самостално причање на оба језика (српски, ромски) и при том обратити велику пажњу да се речи правилно употребљавају; 
- да ученици воде дијалог, да одговарају на постављена питања и да сами постављају питања. 
ТЕМАТИКА 
Породица: породична кућа или стан, просторије, намештај, апарати за домаћинство, прибор, одржавање чистоће и стана окућнице, стана и просторије, улога појединих чланова 

породице у томе, занимања. 
Школа: предмети, екскурзије, полугодишњи и годишњи распуст. 
Непосредна околина: дом културе, биоскопска сала, позориште, пошта, дом здравља, болница, робна кућа, музеј, итд. и њихова намена. Норме понашања на јавним местима. 
Природа: реке, језера, рељеф непосредне околине. Излет у природу. Шетња по парку. 
Време: година, месец, дан, сат, минут, секунд. 
Бројеви: од сто до хиљаду. 
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 
Ученик треба да одговори на постављено питање са више реченица. Постављање питања. 
Поред репродуковања слика, више слика и текстова треба увести и ситуационе вежбе говора. 
Треба рећи по једну реченицу о неким лицима, предметима. 
Догађаје препричати у неколико реченица. 
Богаћење речника ученика језичким играма. 
Вежбе у виду дијалога. 
МАТЕРИЈА ИЗ ЈЕЗИКА 
Правилно изговарање гласова ромског језика. Правилно изговарање речи, група речи и реченица; нагласак и интонација. 
Аспекте наведене код претходног разреда вежбати и у овом разреду те допуњавати садашњим, прошлим и будућим глаголским временом и разним облицима помоћних 

глагола  КАМ, СЕМ (СИЈУМ). 
Упознавање ученика са личним заменицама. Усвајање обавештајних, заповедних и упитних реченица путем интонације. 
ГОВОРНЕ ГОВОРНЕ ВЕЖБЕ 
Континуирани рад на Сликовници и Буквару. 
Усвајање новог лексичког материјала, нове форме из употребе говорних вежби из првог разреда.Употреба  дијалога. 
Самостално изражавање на дате теме (шест до десет) реченица. 
Паралелно са наставом на српском језику учи се писање латинице (II полугодиште). 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАСПОРЕД ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА (72 часа годишње) 
1. Рад на сликовници - 5 
2. Рад на писменици - 20 
3. Говорне вежбе - 20 
4. Језичке вежбе - 10 
5. Традицијско ромско стваралаштво - 3 
6. Рецитације и приче - 10 
7. Систематизација - 4 

 
Ред.бр.теме Наставна тема Број 

часова по 
теми 

 
Обрада 

Понављање 
вежбање 

Утврђивање Писмени 
задаци 

Контролни 
Задаци 
 

1 Школа 5 3 2    
2 Књига је мој 

најбољи друг 
22 10 10 2   

3 Слободно 
изажавање, 
говорне вежбе 

 
 
21 

 
 
10 

 
 
10 

 
 
1 

  

4 Језичке вежбе 10 5 5    
5 Рецитације и 

приче 
14 7 6 1   

72 35 33 4  
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА И ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН  У  2.  РАЗРЕДУ 
 
 
Након извршеног вредновања остварености циљева утврђених ИОП-ом, Тим за инклузивно образовање школе предложио је 
Педагошком колегијуму да се за једну ученицу, са којом је у првом разреду рађено индивидуализовано, изради ИОП 1 – са 
прилагођавањем метода рада.  
 

Идентификација и подстицај даровитих ученика за укључивање у додатну наставу и слободне активности и секције. 
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4.6.3 ТРЕЋИ РАЗРЕД 
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Предмет:СРПСКИ ЈЕЗИК                                
Годишњи фонд: 180 часова                                             
Разред: ТРЕЋИ    

Циљ и задаци наставе српског језика 
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, 
доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 
Задаци 
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и развија; 
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; 
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности 
- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког) 
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста. 
Оперативни задаци 
- овладавање техником читања и писања на оба писма; 
- савладавање просте реченице (појам, главни делови); 
- стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима; 
- постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, догађаји, радње, ликови, поруке, језичко-стилске карактеристике); 
- овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма (препричавање, причање, описивање, извештавање); 
- постепено упознавање методологије израде писменог састава. 

 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни број 
наставне 

теме 

 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  часова Очекивани исходи на крају 3. 
разреда 

у циљу остварења образовних 
стандарда на крају 1. циклуса 

 

Провера остварености образовних стандарда 

за обраду за 
друге 

типове 

укупно 

1. КЊИЖЕВНОСТ 

-школска лектира 

- домаћа лектира 

   50 

     44 

       6 

22 

18 

4 

    72 

62 

     10 

СЈ 1.1.1. 
СЈ 1.1.2. 

СЈ 1.1.3. 

СЈ 2.2.1. 
СЈ 2.1.2. 

СЈ 2.1.3. 

СЈ 3.1.1. 
СЈ3.1.2. 

СЈ 3.1.3. 

Иницијални тест , тестови, писмене вежбе, портфолио, 
самоевалуација 

2. ЈЕЗИК       27 17 44 
СЈ 1.2.1. 
СЈ 1.2.2. 

СЈ 2.2.1. 
СЈ 2.2.2. 

СЈ 3.2.1. 
СЈ 3.2.2. 

Иницијални тест , тестови, писмене вежбе, портфолио, 
самоевалуација,диктат,аутодиктат 
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-граматика 

-правопис 

18 

9 

12 

5 

30 

14 

СЈ 1.2.3. 

СЈ 1.2.4. 

СЈ 2.2.3. СЈ 3.2.3. 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

-усмено изражавање 

-писмено изражавање 

34 

24 

10 

30 

20 

10 

64 

34 

30 

СЈ 1.3.1. 
СЈ 1.3.2. 

СЈ 1.3.3. 

СЈ 2.3.1. 
СЈ 2.3.2. 

СЈ 2.3.3. 

СЈ 3.3.1. 
СЈ 3.3.2. 

Иницијални тест , тестови, писмене вежбе, портфолио, 
самоевалуација 

 УКУПНО: 111 69 180 
    

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ III  РАЗРЕДА 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

Области 1.Основни ниво 2.Средњи ниво 3.Напредни ниво 
1.Књижевност СЈ.1.1.1.одговара на једноставна питања у вези с 

текстом 
‐ СЈ.1.1.2.познаје основне делове текста и књиге 

(наслов, пасус..) 

‐ СЈ1.1.3.. одређује тему текста, разуме дословно 
значење текста 

‐ СЈ.2.1.1.раздваја битне од небитних информација, 
одређује след догађаја 

‐ СЈ 2.1.2.изводи једноставне закључке на основу текста 

‐ СЈ 2. 1. 3.износи свој став 

‐ СЈ.3.1.1.изводи сложеније закључке на основу дужег текста 

‐ СЈ 3.1.2.издваја делове текста који их поткрепљује, 
резимира, наративни текст 

‐ СЈ 3.1.3.објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова 

2. Језик  ‐ СЈ1.2.1.пише писаним словима ћирилице 

‐ СЈ1.2.2.уме да се потпише 

‐ СЈ1.2.3.правилно користи почетно велико слово 

‐ 1.2.4.пише кратким, потпуним реченицама 

‐ СЈ1.2.5. препознаје реченице по значењу и 
субјекат и предикат 

‐ СЈ 2.2.1.зна да користи оба писма 

‐ СЈ 2.2.2.правилно користи употребу великог слова 

‐ СЈ2.2.3.саставља реченице по значењу ,облику и 
функцији 

‐ СЈ 3.2.1.користи богат фонд речи у односу на узраст 

‐ СЈ 3.2.2.именује врсте и подврсте речи 

‐ СЈ 3.2.3.пише јасним,потпуним, правилним и добро 
обликованим реченицама 

3.Језичка култура СЈ 1 3.1.уме да започне разговор 
‐ СЈ 1.3.2.учтиво се обраћа 

‐ СЈ 1.3.3.уме да преприча краћи текст на основу 
плана 

‐ СЈ 2.3.1.уме да користи краћи текст 

‐ СЈ 2.3.2.издваја значајне и занимљиве делове текста 

‐ СЈ 2.3.3.казује текст природно поштујући интонацију 
реченице  

‐ СЈ 3.3.1.уме да у кратким цртама образложи неку своју 
идеју 

‐ СЈ 3.3.2.уме да одбрани своју тврдњу или став 
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Предмет:ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК          
Годишњи фонд: 72 часова  
 Разред: ТРЕЋИ    
 
Циљеви и задаци: 
Циљ  наставе  страног  језика на млађем  школском узрасту је да оспособи  ученика да комуницира на  основном  нивоу  страним  језиком, у усменом и писаном облику о темема из 
његовог непосредног окружења. 
Настава  страног  језика  треба  да : 
  -подстакне  потребу за учењем страних  језика, 
  -подстакне  развијање  свести о сопственом  напредовању ради  јачања  мотивације за учење  језика, 
  -олакша  разумевање  других  и различитих култура и традиција, 
  -стимулише машту,креативност и радозналост, 
  -подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства. 
Задаци  на  нивоу  језичких  вештина: 
 Разумевање говора  
Ученик  треба да: 
     -препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију, 
     -разуме кратке дијалоге,приче и песме о познатим темама које чује уживо или са аудио-визуелних записа. 
Разумевање писаног текста 
       Ученик треба да: 
      -препознаје слова, написане речи и реченице у вези са познатим појмовима, 
      -поштује правописне знеке приликом читања, 
      -разуме основна значења кратких писаних и илусртованих текстова о познатим темама. 
Усмено  изражавање 
Ученик  треба да: 
       -разговетно изговара гласове акцентује речи, поштује ритам  и  интонацију при говору и читању, 
       -даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ, 
       -описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама, 
Интеракција 
Ученик треба да : 
        -реагује вербално и невербално на постављена упутства и питања, 
        -поставља једноставна питања, 
        -изражава допадање и недопадање, 
        -поставља питања и тражи разјашњење када нешто не разуме. 
Писмено  изражавање 
Ученик треба да : 
       -поштујући правопис, преписује, допуњава и пише речи и краће реченицеу вези са познатим   писаним текстом или визуелним подстицајем, 
       -пише личне податке (име,презиме и адресу), 
       -прави спискове са разлишитим наменама(куповина, прославе рођендана, обавезе у току дана...), 
       -допуњава честитку. 
Знања  о  језику 
Ученик треба да: 
        -препознаје основне граматичке елементе, 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни 
број 
теме 

Назив теме Број часова Циљеви и задаци 
За 

обраду 
новог 

градив
а 

За друге 
типове часа 

Укупно 

1.  U1 Hello !  2 3 5 -усвајање нових знања(алфабет) и њихова примена на научене садржаје, 
-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин, 
-оспособљавање за самостално комуницирање о познатим темама, 
-примена усвојених структура, 
-описивање, кратким структурама, познате ситуације, 
-репродуковање рецитација и песама, 
-увежбавање гласног читања и писања.  
-даљи рад  на описмењавању,поштујући правопис, 
-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин, 
-оспособљавање за самостално комуницирање о познатим темама, 
-примена стечених знања, 
усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција, 
-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин, 
-разумевање вербалних садржаја уз помоћ невербалне комуникације, 
 

2.  U2 This is Nora.  2 3 5 

3.  U3 Come in !  2 3 5 

4.  U4 Happy birthday !  3 3 6 

5.  U5 We are pirates.  2 3 5 

6.  U6 Where are the stars ?  2 3 5 

7.  U7 I can fly !  2 3 5 

8.  U8 He’s got two legs !  2 3 5 

9.  U 9 There are lots of 
flowers.  

2 3 5 

10.  U10 The tiger is having a 
bath. 

2 3 5 

11.  U11 What are you wearing ?  3 3 6 

12.  U12 I like pizza.  2 3 5 

13.  U13 Rob has a bath.  2 3 5 

14.  U14 We’re going to go 2 3 5 

 Укпно: 30 42 72  
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Предмет: МАТЕМАТИКА                                  
Годишњи фонд: 180 часова                                              
Разред: трећи   

Циљ и задаци наставе математике 
ЦИЉ наставе математике у основној школи јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да 
оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе; за успешно настављање математичког образовања и за 
самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развоју личности ученика. 
ЗАДАЦИ 
- да ученици стичу знања неопходна за разумевање кванитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 
- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за 
успешно настављање образовања и укључивање у рад; 
- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења; 
- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава; 
- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику; 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
Ученици требају да: 
- савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000; 
- упознају римске цифре (I,V,X,L,D,M) и принцип читања и писања бројева помоћу њих; 
- успешно обављају све четири рачунске операције до 1000; 
- упозната својства операција користе за рационалније (лакше) рачунање; 
- упознају зависност резултата од компонената операције; 
- знају да израчунају вредност бројевног израза са највише три операције; 
- умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција; 
- знају да одреде вредност израза са словима из дате вредности слова; 
- знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000; 
- упознају и правилно записују разломке чији је бројилац 1, а именилац ≤10; 
- успешно решавају текстуалне задатке; 
- формирају представе о правој и полуправој; 
- уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао; 
- знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и кружницу (помоћу лењира, троугаоника и шестара); 
- стичу представе о подударности фигура (преко модела и цртања); 
- знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла; 
- упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време (година и век). 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни број 
наставне 

теме 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Број  часова Очекивани исходи на крају 3. 
разреда 

у циљу остварења образовних 
стандарда на крају 1. циклуса 

 

ПРОВЕРА ОСТВАРЕНОСТИ 
ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА 

за обраду за друге 
типове 

укупно 

1. БЛОК БРОЈЕВА ДО  1000      54 84 138 
МА.1.1.1.  
МА.1.1.2.  
МА.1.1.3.  

МА.2.1.1.  
МА.2.1.2.  
МА.2.1. 3.   
 

МА.3.1.1.  
МА.3.1.2.  
МА. 
3.1.3.  

ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ, 
ТЕСТОВИ,ПИСМЕНЕ  ВЕЖБЕ, 
портфолио,самоевалуација 

2. ГЕОМЕТРИЈСКЕ ФИГУРЕ И 
ЊИХОВИ МЕЂУСОБНИ 
ОДНОСИ 

12 20 32 МА 1.2.1. 
МА 1.2.2.     

МА 1.2.3. 

МА 2.2.1. 
МА 2.2.2. 

МА 2.2.3. 

МА 3.2.1. 
МА 3.2.2. 

МА 3.2.3. 

ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ, 
ТЕСТОВИ,ПИСМЕНЕ  ВЕЖБЕ, 
портфолио,самоевалуација 

3. 
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  

4 6 10 МА 1.3.1. 
МА 1.3.2. 

МА 1.3.1. 

МА 2.3.1. 
МА 2.3.2. 

МА 2.3.3. 

МА 3.3.1. 
МА 3.3.2. 

МА 3.3.3. 

ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ, 
ТЕСТОВИ,ПИСМЕНЕ  ВЕЖБЕ, 
портфолио,самоевалуација 

 
УКУПНО 70 110 180     
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ III  РАЗРЕДА 
MATEMATИКА 

Области Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 
1.Природни 
бројеви до 1000 

МА 1.1.1.зна да прочита и запише број 
МА 1.1.2.-уме да упореди бројеве по 
величини 
МА 1.1.3.множи и дели без остатка 
троцифрене и једноцифрене бројеве 
МА 1.1.4.рачуна у оквиру прве хиљаде са 
највише две операције (сабирање и 
одузимање) 

МА 2.1.1.упоређује бројеве по величини, приказује на 
бројевној полуправи 
МА 2.1.2.рачуна вредност израза са две операције 
(множење и сабирање) 
МА 2.1.3.уме да решава једноставне једначине  
 

МА 3.1.1.уме да примени својства природних 
бројева у проблемским задацима 
МА 3.1.2.уме да израчуна вредност израза са 
више операција поштујући приоритет 
МА 3.1.3.уме да решава проблемске текстуалне 
задатке, решава неједначине са једном операцијом 
 

2.Геометрија МА 1.2.1.-именује геометријске облике у 
равни  
МА1.2.2.-зна јединице за мерење дужине 
МА1.2.3.-зна да црта паралелне и нормалне 
праве и геометријске фигуре 

МА 2.2.1.именује углове и зна да их нацрта 
МА 2.2.2.црта кружницу и обележава делове 
МА 2.2.3.претвара јединице мере за дужину 
 

МА 3.2.1.уме да израчуна обим правоугаоника, 
квадрата и троугла 
МА 3.2.2.решава задатак на основу текста без 
слике 
МА 3.2.3.решава сложене задатке са рачунањем 
обима у више корака  

3.Разломци  МА1.3.1.уочава половину и четвртину и уме 
да израчуна једну половину броја 
МА 1.3.2.записује разломак приказан 
графички (1/2,1/4.1/10) 

МА 2.3.1.уме да израчуна део целог и упоређује 
разломке  
 

МА 3.3.1.уме да прочита , запише и графички 
прикаже разломак 
МА 3.3.2.зна да израчуна део неке целине и 
користи то у задацима 

4.Мерење и 
мере 

МА 1.4.1.препознаје основне јединице масе, 
дужине и времена 
МА 1.4.2.познаје новчане апоене од 100 
динара и рачуна различитим апоенима 

МА 2.4.1.претвара и упоређује мерне јединице за 
дужину масу и течност 
МА 2.4.2.пореди временске интервале 
МА 2.4.3.уме да котристи податке приказане графички 
у решавању једноставних текстуалних здатака 

МА 3.4.1.уме да претвори и упоређује мерне 
јединице у сложеним ситуацијама 
МА 3.4.2.рачуна и претвара више различитих 
јединица мере  
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Предмет: ПРИРОДА И ДРУШТВО                            
Годишњи фонд: 72 часова                                              
Разред: ТРЕЋИ   

Циљ и задаци наставе природа и друштво 
ЦИЉ наставе је да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке и креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине 
у којој одрастају као и шире друштвене заједнице. Упознавање природе и друштва развија код деце сазнајне способности, формира основне појмове и постепено гради основе за 
систем појмова из области природе, друштва и културе. Истовремено, стичу се знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и 
друштвених појава и процеса, подстиче се природна радозналост деце. Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања - спознају 
свет око себе као природно и друштвено окружење.  
Већина циљева и задатака овог предмета постиже се кроз непосредну истраживачку активност деце и ненаметљив подстицај и подршку наставника путем следећих активности: 
посматрања, описивања, процењивања, груписања, праћења, бележења, практиковања, експериментисања, истраживања, сакупљања, стварања, играња, активности у оквиру мини-
пројекта,... применом савремених наставних метода. 
ОПШТИ ЦИЉ јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ овог наставног предмета су: 
- развијање основних појмова из природних и друштвених наука; 
- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу - завичају; 
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; 
- развијање способности и запажања основно својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; 
- развијање основних елемената логичког мишљења; 
- стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој процеса учења; 
- оспособљавање за сналажење у простору и времену; 
- разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама; 
- кориштење различитих социјалних вештина, знања и умења у непсредном окружењу; 
- развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу; 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Ред.бр.нас
тавне 
теме 

 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  часова Очекивани исходи на крају 3. разреда 
у циљу остварења образовних стандарда на 

крају 1. циклуса 
 

Провера остварености образовних стандарда 

за обраду за друге 
типове 

укупно 

1. ПРИРОДА ,ЧОВЕК И ДРУШТВО 
19 17 36 

ПД 1.1.1. 
ПД 1.1.2. 
ПД 1.1.3. 

ПД 2.1.1. 
ПД 2.1.2. 
ПД 2.1.3. 

ПД 3.1.1. 
ПД 3.1.2. 

Иницијални тест , тестови, писмене вежбе, порт 
фолио, само евалуација 

2. КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 
7 5 12 

 

ПД 1.2.1. 
ПД 1.2.2. 
ПД 1.2.3. 

ПД 2.2.1. 
ПД 2.2.1. 
ПД 2.2.3. 

ПД 3.2.1. Иницијални тест , тестови, писмене вежбе, порт 
фолио, само евалуација 
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3. НАШЕ НАСЛЕЂЕ 
8 4 12 

ПД 1.3.1. 
ПД 1.3.2. 

ПД 1.3.3. 

ПД 2.3.1. 
ПД 2.3.2. 

ПД 2.3.3. 

ПД 3.3.1. 
ПД 3.3.2. 

Иницијални тест , тестови, писмене вежбе, порт 
фолио, само евалуација 

4. МАТЕРИЈАЛИ И ЊИХОВА 
УПОТРЕБА 4 3 7 

 

ПД 1.4.1. 
ПД 1.4.2. 

ПД 2.4.1. 
ПД 2.4.2. 
ПД 2.4.3. 

ПД 3.4.1. 
ПД 3.4.2. 

Иницијални тест , тестови, писмене вежбе, порт 
фолио, само евалуација 

5. 
ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 3 2 5 

ПД 1.5.1. 
 

ПД 2.5.2. ПД 3.5.1. Иницијални тест , тестови, писмене вежбе, порт 
фолио, само евалуација 

 
УКУПНО: 41 31 72 
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА            
Годишњи фонд: 72 часова                                 
Разред: трећи 

Циљ и задаци наставе ликовне културе 
ЦИЉ васпитно-образовног рада наставе ликовне културе јесте да ученици овладају основним законитостима ликовне културе и да се развијају према својим психофизичким 
способностима испољавајући своју креативност и стваралачке способности. 
ЗАДАЦИ: 
- оспособљавање ученика да се успешно служе средствима и техникама ликовног изражавања; 
- оспособљавање за ликовно изражавање доживљаја и осећања везана за искуство из непосредног окружења и сопствене маште; 
- развијање креативног мишљења, опажања и тумачења планираних садржаја за усвајање и вежбање; 
- мотивисање ученика за слободно ликовно изражавање; 
- адекватно и активно учествовање у презентацији сопствених и радова својих другара 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни 
број 

настав
не теме 

 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

Број  часова Очекивани исходи на крају II разреда 
у циљу остварења образовних стандарда на крају 1. циклуса 

Провера остварености образовних 
стандарда 

за 
обраду 

за друге 
типове 

укупно 

1. КОРИШЋЕЊЕ 
РАЗЛИЧИЗИХ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА 
КОМПОНОВАЊЕ 

6 4 10 -ученик  ствара нове предмете од постојећих њиховим спајањем 

-развио оригиналност, рекомбиновањем познатих и старих  форми 

с циљем да се добије нешто ново и оригинално 

-поседује смисао за креативност и осетљивост за естетске појаве 

- самостално гради композицију према личном избору помоћу 

свих техника рада 

-ликовне и визуелне вредности, коју стиче у настави, примењују у 

раду и животу. 

 

-праћење и вредновање ученика 
континуирано, уважавајући интересовања 
и активности ученика у процесу учења,а у 
складу са индивидуалним развојним 
способностима 
-продукти активности ученика; 
-све врсте вербалних и невербалних одо-
бравања и неодобравања ученичког рада 
-естетска анализа радова 
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2. КОМПОЗИЦИЈА 
И ПОКРЕТ У 
КОМПОЗИЦИЈИ 

10 6 16 - самостално граде композицију према личном избору помоћу 

свих техника рада 

- запажа карактеристике природних и вештачких материјала и 

уочава  њихове разлике 

- спаја више облика у целину која се покреће у простору 

-праћење и вредновање ученика 
континуирано, уважавајући интересовања 
и активности ученика у процесу учења,а у 
складу са индивидуалним развојним 
способностима 
-продукти активности ученика; 
-све врсте вербалних и невербалних одо-
бравања и неодобравања ученичког рада 
-естетска анализа радова 

3. ОРНАМЕНТИКА 4 6 10 - сами изграђују неку орнаментичку форму коју ће поставити у 

односу на раван према неком само њима знаном ритму 

- самостално ствара орнаментику према личном избору помоћу 

свих техника рада 

-праћење и вредновање ученика 
континуирано, уважавајући интересовања 
и активности ученика у процесу учења,а у 
складу са индивидуалним развојним 
способностима 
-продукти активности ученика; 
-све врсте вербалних и невербалних одо-
бравања и неодобравања ученичког  
-естетска анализа радова 

4. ПРОСТОР, 
ПОВЕЗИВАЊЕ 
РАЗНИХ 
ОБЛИКА У 
ЦЕЛИНУ 

12 6 18 - преобликовањем материјала истог порекла спаја и формира нове 

смисаоне целине 

-развио радозналост за ликовно стварање, упорност и истрајност, 

прецизност и уредност  

-развио креативно посматрање ради уочавања карактеристика 

предмета: складности боја, једноставности, функционалности и 

употребљивости. 

-зна стварање нових предмета од постојећих њиховим спајањем. 

-праћење и вредновање ученика 
континуирано, уважавајући интересовања 
и активности ученика у процесу учења,а у 
складу са индивидуалним развојним 
способностима 
-продукти активности ученика; 
-све врсте вербалних и невербалних одо-
бравања и неодобравања ученичког рада 
-естетска анализа радова 

5. ОДАБИРАЊЕ 
СЛУЧАЈНО 
ДОБИЈЕНИХ 
ЛИКОВНИХ 
ОДНОСА ПО 
ЛИЧНОМ 
ИЗБОРУ 
УЧЕНИКА 

2 2 4 -ученик после визуелног и тактилног опажања показује 

елементарни смисао за компоновање 

- вербалне податке претвара у ликовни запис (слику) или  

илустрацију и тако развијају стваралачку машту. 

-неговује  радозналости за ликовно стварање, упорност и 

истрајност, прецизност и уредност  

-развија оригиналности, рекомбиновањем познатих и старих  

форми с циљем да се добије нешто ново и оригинално 

-праћење и вредновање ученика 
континуирано, уважавајући интересовања 
и активности ученика у процесу учења,а у 
складу са индивидуалним развојним 
способностима 
-продукти активности ученика; 
-све врсте вербалних и невербалних одо-
бравања и неодобравања ученичког рада 
-естетска анализа радова 
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-ученик ствара нове предмете од постојећих њиховим спајањем 
6. ПЛАКАТ, 

БИЛБОРД, 
РЕКЛАМА 

4 2 6 - ученици сами израћују своју комуникацију путем ликовних 

решења у виду плаката. 

 - самостално ствара плакат, билборд и рекламу према личном 

избору помоћу свих техника рада 

-праћење и вредновање ученика 
континуирано, уважавајући интересовања 
и активности ученика у процесу учења,а у 
складу са индивидуалним развојним 
способностима 
-продукти активности ученика; 
-све врсте вербалних и невербалних одо-
бравања и неодобравања ученичког рада 
-естетска анализа радова 

7. ЛИКОВНЕ 
ПОРУКЕ КАО 
МОГУЋНОСТ 
СПОРАЗУМЕВА
ЊА 

6 2 8 - самостално ствара поруке као могућност споразумевања са 

околином. 

- самостално ствара према личном избору  

-праћење и вредновање ученика 
континуирано, уважавајући интересовања 
и активности ученика у процесу учења,а у 
складу са индивидуалним развојним 
способностима 
-продукти активности ученика; 
-све врсте вербалних и невербалних одо-
бравања и неодобравања ученичког рада 
-естетска анализа радова 

 УКУПНО: 

                                   

44 28 72   
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Наставни предмет:  МУЗИЧКА КУЛТУРА                    
 Годишњи фонд: 36 часова                        
 Разред:трећи 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни 
број 

наставне 
теме 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  часова Очекивани исходи на крају 3. разреда 
у циљу остварења образовних стандарда на крају 1. 

циклуса 

Провера остварености образовних 
стандарда 

за обраду за друге 
типове 

укупно 

1.  ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 

-ПЕВАЊЕ 

-МУЗИЧКА 
ПИСМЕНОСТ И 
СВИРАЊЕ 

17 3 20 
-разликује звуке из окружења 
-препознаје једноставне елемента песме 
-изражава доживљај музике импровизацијом покрета 
-.пева једноставне песме у складу са песмом 
-прати певање одговарајућим покретима тела 
-прати певање дечијим инструментима (металофоном) 
-изражава свој доживљај музике кроз покрет 
-креира једноставне пратње , ритмичке и звучне ефекте за 
песме 

-праћење и вредновање ученика 
континуирано, уважавајући интересовања 
и активности ученика у процесу учења,а у 
складу са индивидуалним развојним 
способностима 
-продукти активности ученика; 
-све врсте вербалних и невербалних одо-
бравања и неодобравања ученичког рада 

2.  СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

10 0 10 
-разликује звуке неких музичких инструмената 
-препознаје неке мелодије и музичке инстументе 
- разликује инструменте 
- препознаје темпо извођења музике и својим речима 
размењује са другима доживљај музике 

 

3.  МУЗИЧКЕ ИГРЕ 2 1 3 
-препознаје и пореди звуке 
-препознаје једноставне елементе песме 
-прати певање коришћењем одговарајућидечјим музичким 
инструментима 
-  креира једноставне пратње за песме, музичке игре, музичке 
инструменте користећи различите звуке 

 

4.  МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 

2 1 3 
  

 УКУПНО: 31 5 36 
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Наставни предмет:  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ                    
 Годишњи фонд: 36 часова                        
 Разред:трећи 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни 
број 

наставне 
теме 

Наставне теме Област Број часова Ученици треба да: 

За обраду За друге типове укупно 

1. 

АТЛЕТИКА 

- ходање и трчање 
- скакање, прескакање 
-бацање, хватање, додавање 
- дизање, ношење 
- вучење, гурање 
- пузање, провлачење, пењање 
-вишење 

12 55 67 -развијају основне моторичке 
способности, првенство брзине и 
координације 

- примењују стечена знања, умења и 
навике у сложенијим условима (кроз 
игру, такмичење и сл.) 

- задовољавају социјалне потребе за 
потврђивањем, групним 
поистовећивањем и сл. 

- се естетски изражавају кретњом и 
доживе естетске вредности 

- усвајају етичке вредности 

- стечена умења, знања и навике користе 
у свакодневним животним условима 

- стичу и развијају свесто о потреби 
здравља, чувања здравља и заштити 
природе и човекове средине. 

2. 
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

 

- вежбе на тлу 
- ритмичле вежбе и плесови 
- вежбе равнотеже 
- вежбе реквизитима 

7 14 21 

3. 
 

ТИМСКА ИГРА 

 

- елементарне игре 3 9 12 

4. 
 

ТЕОРИЈСКИ ДЕО 

 

- здравствено 
- провера физ. способности 

5 3 8 

 УКУПНО 
 27 81 108 
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Наставни предмет:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ                     
Годишњи фонд: 36 часова                        
 Разред:трећи 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

РЕДНИ 
БРОЈ ТЕМЕ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ УКУПНО УЧЕНИЦИ ТРЕБА ДА: 

1.  1. Подстицање групног рада, договарања и 
сарадња са вршњацима. 

2 - раде у групи, договарају се и сарађују са вршњацима и одраслима 

- активно учествују у процесу васпитања 

- размењују мишљења о заједничким очекивањима, потребама, захтевима 

- да одаберу вредности у оквирима дечјих и људских права, да разматрају, упоређују и да 
поштују правила 

- уочавају разлике у функционисању тима и групе 

- да увиде предности тимског рада, начин функционисања у тиму, значајност улоге и 
доприноса сваког члана тима 

- да кроз демократске процедуре одлучују, како би дошли до заједничког решења проблема за 
које се сви залажу. 

- преузимање одговорнотсти за очување природних богатства 

- планирају и предузимају мале кораке у непосредном окружењу 

- развијају способност процењивања и критичког мишљења о свом раду 

2.  2. Уважавање различитости и особености; 
уочавање и превазилажење стереотипа везаних 
за пол, за узраст, за изглед, за понашање. 

9 

3.  3. Пријатељство и моралне дилеме у вези са 
тим, развијање појма пријатељства и моралног 
расуђивања (крађа, лаж). 

5 

4.  4. Појединац и заједница; правила која 
регулишу живот у заједници; права и 
одговорности; договарање 

9 

5.  5. Заштита од насиља; ненасилно решавање 
сукоба 

3 

6.  6. Развијање моралног расуђивања 4 

7.  7. Развијање еколошке свести; брига о 
животињама и биљкама 

3 

8.  8. Евалуација 1 

 Годишњи фонд 36  
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Наставни предмет:  ВЕРСКА НАСТАВА                     
Годишњи фонд: 36 часова                        
 Разред:трећи 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот(историјску 
реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију идеалног).То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и 
мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим 
се настоји показати да хришћанско виђење(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 
припадност и верско образовање. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 
у свим сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом.         

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

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

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

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

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима; 

- изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи. 

 

Напомена: у току школске године планирана је посета храму Св. Ђорђа на Лазареву суботу, као и неколико обилазака неког од храмова, у зависности од објективних могућности 
(удаљеност, време, итд) 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни број 
теме 

Садржаји програма 
број 

часова 
Циљеви и задатци садржаја програма 

1.  
Бог је створио јединствени светто као многе конкретне 
врсте ни из чега (узрок постојања света јесте Божија 
слобода) 

11 
Спознају да је Бог из љубави створијо свет за вечност  

- и да постојање света зависи од Божије воље 

2.  Последице створености по природу и њено постојање 
(конкретност врста и бића значи и њихову међусобну 
раздељеност – индивидуалност, али и њихову 
потенцијалну пропадљивост, смрт зато што су створени 
ни из чега) 

3 
уоче да је Бог створио свет као скуп конкретних врста 

уоче да су бића створена ни из чега и да су зато смртна по природи 

3.  

Стварање човека на крају света створеног по ''икони и 
подобију Божијем'' (разлика између природе и 
личности код човека) 

8 

-уоче да конкретни људи као личности нису постојали пре него што су се родили 

- запазе да је Бог на крају света створио човека као личност 

- Уоче разлику између природе и личности код човека  

- изгради свест о бићу као заједници личности, односно о личности као заједници слободе 
са другом личношћу 

4.  Евхаристија као свет у малом (Литургија као 
сједињење свих створења преко човека Исуса Христа с 
Богом Оцем) 

11 
уоче да се структура створеног света огледа у литургији 

- увођење у Литургију као личну заједницу Бога и човека у Христу кроз крштење 

5.  Стварање света и човека у православној иконографији 3 уоче да се природа доводи у везу са човеком и да зависи од човека 

 

Укупно: 36  
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Предмет: НАРОДНА ТРАДИЦИЈА       

Годишњи фонд: 36 часова   

Разред: ТРЕЋИ 

Оперативни задаци: 

 упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, песме пословице); 

 упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке, успаванке, разбрајалице); 

 усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима; 

 основне разлике између гратског и сеоског начина живота; 

 сеоски радови, обичајно обредне радње везане за те радње; 

 основни и општи празници, обичајно обредне радне везане за њих. 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  

Редни број 
наставне 
теме 

 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број 
часова 

Циљеви и задаци 

 
1. 

  
ПИТАЈ СВОЈУ БАКУ 

7  стицање елементарног знања о разлици између градског и сеоског живота 
 
упознати традиционалну културу народа у ужем и ширем окружењу  
 
упознати основне и опште празнике 
 
упознати основне елементе дечјег фолклора 
 
развијати општу културу 
 
стицати основно знање о хлебу и његовој многострукој намени 
 
стицати основно занње о значају биљака и њиховој лековитости 
 
упознати ученике са начином прављења хлеба у покари 
 
развијати стваралаштво и креативност

 
2. 

 
РАДОВИ ИПРАЗНИЦИ 

8 

 
3. 

 
ЗИМСКИ ХЛЕБОВИ И ПРОЛЕЋНО БИЉЕ 

6 

 
4. 

БИЉКЕ  5 

 
5. 

КУЋА  5 

 
6. 

ТРАДИЦИОНАЛНИ ЗАНАТИ  5 

  УКУПНО:  36   
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Предмет: ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА       

Годишњи фонд: 36 часова    

Разред: ТРЕЋИ 

Оперативни задаци: 

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

 развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања; 

 упознавање и руковање играчкама и кућним апаратима и уређајима; 

 упознавање са рачунаром и његовим деловима; 

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

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
Број 

часова 
Активности у образовно – 

васпитном  раду 
Основни облици извођења 

програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Правимо, конструишемо 
 
6 

 посматрање 

 описивање 

 слушање 

 дијалошка 

 метод усменог излагања 
 Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, алата, 

уређаја и рачунара 

Играмо игрице   4  

 посматрање 

 описивање 

 експериментисање 

 демонстративна 

 кооперативна 

 Припрема  деце  за  лако  сналажење  у  свету  технике,  технологије  и 
рачунарства  како  у  свакодневном  животу  тако  и  у  даљим  процесима 
учења 

           Компјутерски буквар  4 

 посматрање 

 описивање 

 експериментисање 

 демонстративна 

 кооперативна 

 Упознавање са рачунаром и коришћење у настави 

Играмо се и цртамо  6 
 играње 

 закључивање 

 уочавање 

 метод решавања 
проблемске ситуације 

 демонстративна 
 

 Развијање моторичких способности 

 Развијање конструкторских вештина  

Пиши ‐ бриши  4 

 стварање 

 истраживање 

 креирање 

 демонстративна 

 интерактивна 

 истраживачка 

 Коришћење програма за цртање Paint 

 Упознавање са слободоручним цртањем 

Рачунамо – рад са калкулатором   4 

 посматрање 

 слушање 

 уочавање 

 примењивање 

 експериментална 

 демонстративна 

 вежбање 

 Развијање  креативности,  логичког  мишљења  и  способности 
комбиновања 

Креирамо, стварамо  8 

 вежбање 

 уочавање 

 закључивање 

 експериментална 

 истраживачка 

 Стицање знања о могућностима примене стечених вештина у учењу, игри 
и свакодневном животу 
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Предмет: РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ     
Годишњи фонд: 72 часова    
Разред: ТРЕЋИ 

Оперативни задаци 
Ученици увежбавају правилан изговор речи и реченични акценат. 
У оквиру обрађених тема ученици треба да сачине текст од десет до петнаест реченица примењујући и дијалоге. 
Ученици треба да науче писање ромске латинице (абецеде). Увежбаване писања и обрада слова. Све то реализовати на кратким пригодним текстовима који се налазе у Читанци 

и Писменици. 
До краја школске године треба да примењују правила језика и правописа. 
Слободни разговори, самостално изјашњавање о прочитаним литерарним делима и њиховој функцији. 
Стицање основних знања за разумевање и разликовање ликова и за разумевања садржаја. 
ТЕМАТИКА 
Породица: Позивање гостију. Примање гостију. У гостима. Породични излет. Одржавање хигијене и одевање породице. 
Школа: Обрада заједничких доживљаја, излета, школске приредбе, спортска такмичења. 
Непосредна околина: библиотека, споменици, спортски објекти и њихова намена. 
Дивље животиње, домаће животиње, воће, поврће, цвеће, излетишта, заштита природе... 
Бројеви: Основни бројеви. Редни бројеви. Арапски и латински. 
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 
Увежбавање правилног изговора. 
На основу обрађених тематских и књижевних материјала даље развијати дијалоге. 
Ученик треба да самостално прича о слици, филмским инсертима у вези са обрађеном тематиком. 
Једноставно описивање бића и предмета. Вежбе за измену и допуну реченица. 
Сакупљање речи и израза о задатој тематици. Склапање речи у реченици. 
Склапање реченица од сакупљених речи. 
Развијање способности ученика помоћу језичких игара. 
Писмено изражавање 
Процењивање, касније диктат, вежбе за склапање реченица. Прво усмено, затим писмено. 
Основни захтеви разумљиве реченице. Састављање више реченица о једном догађају или особи. 
Састав писан на приповедачки начин. Заједнички писмени састав о једној радњи (тема према годишњем добу). Понављање састава у писаној форми на основу сећања. 
Основни елементи композиције: избор битних вежби, рашчлањивање састава. 
Развијање основног појма о саставу: временски редослед догађаја. 
ПОЗНАВАЊЕ ЈЕЗИКА И ПРАВОПИСА 
Исказне, упитне и заповедне реченице. Правилна употреба правописних знакова. 
Гласови ромског језика. Правопис и правилан изговор. Двогласи у ромском језику. 
Слагање и разлагање речи на слогове. 
Именице и њихова подела. 
Властите именице, њихово писање, имена и презимена у породици, разреду, имена места... 
Заједничке именице, домаће и дивље животиње, воће, поврће... 
Једнина и множина заједничких именица. 
Формирање ромских гласова. Изговор. 
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Читање 
Усвајање ромског језика (абецеде). Ромско писмо усвојити групном и појединачном обрадом слова. Пошто су ученици усвојили азбуку, на часу усвајање абецеде започети 

обрадом истих слова ћирилице и латинице, затим осталих латиничних слова. Обратити пажњу на удвојени дифтонг Рр и пет аспированих сугласника. Вежбати на кратким пригодним 
текстовима (ЧИТАНКА). 

Техника читања треба да буде приступачна ученицима. Обратити пажњу на правилан изговор карактеристичних гласова ромског језика. 
Писање 
Усвајање технике писања треба започети писањем великих штампаних а затим малих штампаних слова. Њихово везивање у речи и у реченици, моторичке вежбе. 
Усвајање знакова интерпункције. 
Усвајање јасног, правилног и течног читања речи у реченици брзином која је приближна брзини природног говора. Читати и писати према дидактичко-методичким упутствима. 

За вежбе читања користити часописе за децу на ромском језику. 
 
  
ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАСПОРЕД ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА (72 часа годишње) 
1. Рад на тексту - 25 
2. Говорне вежбе - 20 
3. Језичке вежбе - 15 
4. Граматика - 8 
5.. Систематизација - 4 

 
Ред.бр.теме Наставна тема Број часова 

по теми 
 
Обрада 

Понављање 
вежбање 

Утврђивање Писмени 
задаци 

Контролни 
Задаци 
 

1 Рад на тексту 25 12 12 1   
2 Говорне вежбе 20 10 9 1   
3 Језичке 

 вежбе 
14 7 

 
 

7 
 
 

   

4 Граматика 8 4 3 1   
5 Рецитације и приче 5 2 2 1   
72 35 33 4  
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА И ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН  У  3.  РАЗРЕДУ 
 
 
У 3. разреду  2 ученика настављају  рад по ИОП-у 2  (  измењени  садржајаи и стандарди постигнућа). 
 

Идентификација и подстицај даровитих ученика за укључивање у додатну наставу и слободне активности и секције. 
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4.6.4 ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
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Предмет:СРПСКИ ЈЕЗИ                                
Годишњи фонд: 180 часова                                              
Разред: ЧЕТВРТИ    

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни 
број 

наставне 
теме 

 
 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

Број  часова Очекивани исходи на крају I разреда 
у циљу остварења образовних стандарда на крају 1. 

циклуса 
 

Провера остварености образовних стандарда 

за обраду за 
друге 

типове 

укупно 

1. КЊИЖЕВНОСТ 36 
 

 
30 
 

66  Основни ниво: 
1СЈ.1.5.1.
  
1СЈ.1.5.2. 
1СЈ.1.5.3. 
1СЈ.1.5.4.    
1СЈ.1.2.1. 
1СЈ.1.2.2. 
1СЈ.1.2.3. 
1СЈ.1.2.4.  
1СЈ.1.2.5.   
1СЈ.1.2.6.   
1СЈ.1.2.7. 
 1СЈ.1.2.8.  
 

Средњи  ниво: 
1.С.Ј.2.5.1.  
1.С.Ј.2.5.2. 
  1.С.Ј.2.5.3.  
1.С.Ј.2.5.4.  
 1.С.Ј.2.5.5. 
1.С.Ј.2.5.6.   
1.С.Ј.2.5.7.  
1.С.Ј.2.2.1. 
1.С.Ј.2.2. 2.  
1.С.Ј.2.2. 3. 
1.С.Ј.2.2. 4. 
1.С.Ј.2.2. 5.  
1.С.Ј.2.2.6. 
1.С.Ј.2.2.7. 
1.С.Ј.2.2.8. 
1.С.Ј.2.2.9. 
1.С.Ј.2.2.10. 

Напредни ниво: 
1СЈ.3.5.1. 
1СЈ.3.5.2. 
1СЈ.3.5.3.  
1СЈ.3.2.1.  
 
1СЈ.3.2.2. 
1СЈ.3.2.3. 
1СЈ.3.2.4.  
 1СЈ.3.2.5. 
1СЈ.3.2.6. 
1СЈ.3.2.7.  
 

Усмено, 
тестови, 
вежбе, 
4 писмена задатка, излагања радова, продукти 
активности ученика; 
портфолио 
 

2. ЈЕЗИК 26 
 
 
 
 
 

27 
 

53 1СЈ.1.4.1. 
11СЈ.1.4.2. 
1СЈ.1.4.3  
1СЈ.1.4.4.
  
1СЈ.1.4.5. 

1СЈ.2.4.1. 
1СЈ.2.4.2.  
1СЈ.2.4.3.   
1СЈ.2.4.1.4. 
1СЈ.2.4.1.5 . 
1СЈ.2.4.1.6 . 
1СЈ.2.4.1.7.  
 1СЈ.2.4.1.8. 
1СЈ.2.4.1.9. 

1СЈ.3.4.1. 
1СЈ.3.4.2. 
1СЈ.3.4.3. 
1СЈ.3.4.4. 
1СЈ.3.4.5.  
 

3. ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

30 31 
 

61 
 

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

1СЈ.2.3.1. 
1СЈ.2.3.2. 
1СЈ.2.3.3. 
1СЈ.2.3.4. 
1СЈ.2.3.5. 
1СЈ.2.3.6. 

1СЈ.3.3.  
1СЈ.3.3.2. 
1СЈ.3.3.3. 
1СЈ.3.3.4. 
1СЈ.3.3.5. 
1СЈ.3.3.6. 
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1СЈ.0.1.7. 
1СЈ.0.1.8. 
1СЈ.1.4.4. 
1СЈ.1.4.5. 
1СЈ.1.3.1. 
1СЈ.1.3.2. 
1СЈ.1.3.3.  
 1СЈ.1.3.4. 
 1СЈ.1.3.5. 
1СЈ.1.3.6.  
1СЈ.1.3.7. 
1СЈ.1.3.8.  
1СЈ.1.3.9.  
1СЈ.1.3.10. 

1СЈ.2.3.7. 
1СЈ.2.3.8. 
1СЈ.2.3.9. 
1СЈ.2.3.10. 
1СЈ.2.3.11. 

1СЈ.3.4.4. 
1СЈ.3.4.5. 
 

 УКУПНО: 92 88 180     
 

 

Општи стандарди постигнућа - IV разред         
СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Области Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Књижевност 
 

Основни ниво: 
1СЈ.1.5.1.Препознаје књижевне родове на 
основу формалних одлика поезије, прозе и 
драме 
1СЈ.1.5.2.Препознаје књижевне врсте(бајку 
и басну) 
1СЈ.1.5.3.oдређује главни догађај и ликове у 
тексту 
1СЈ.1.5.4.  Одређује време и место 
дешавања радње у књижевноуметничком 
тексту 
1СЈ.1.2.1.Влада основном техником читања 
ћириличног и латиничног текста 
1СЈ.1.2.2.Одговара на једноставна питања у 
вези са текстом,проналазећи информације 
експлицитно исказане у једној реченици, 
пасусу,или у једноставној табели 
1СЈ.1.2.3.Препознаје да ли тражена 
информација , која може да буде исказана 

Средњи  ниво: 
1.С.Ј.2.5.1. Разликује лирску од епске песме 
1.С.Ј.2.5.2.Одређује фолклорне форме(кратке народне 
умотворине-пословице,загонетке,брзалице)   
1.С.Ј.2.5.3. Препознаје риму,стих и строфу у песми 
1.С.Ј.2.5.4. Одређује карактеристичне особине, 
осећања,изглед и поступке ликова; и односе међу 
ликовима 
 1.С.Ј.2.5.5.Уочава везе међу догађајима 
1.С.Ј.2.5.6.  Разликује приповедање од описивања и 
дијалога 
1.С.Ј.2.5.7.  Разуме фигуративну употребу језика у 
књижевноуметничком тексту 
1.С.Ј.2.2.1.чита тест природно, поштујући интонацију 
реченице/стиха ;уме да да одреди на ком је месту у 
тексту пауза, место логичког ацента; који део текста 
треба прочитати брже, а који спорије 
1.С.Ј.2.2. 2. Изводи једноставне закључке  у вези са 
текстом  

Напредни ниво 
1СЈ.3.5.1.Тумачи особине,понашање и поступке 
ликова позивајући се на текст 
1СЈ.3.5.2.Уочава узрочно-последичне везе међу 
догађајима у тексту 
1СЈ.3.5.3. Тумачи идеје  у книжевноуметничком 
тексту,аргументује их позивајући се на текст 
1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу 
текста ,обједињујући информације из разлићитих 
делова дужег текста 
 
1СЈ.3.2.2.повезује и обједињује информације 
исказане разлићитим симболичким 
системима(нпр.текст,табела, графићки приказ) 
1СЈ.3.2.3.разликује различита гледишта заступљена 
у информативном тексту 
1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу 
текста и ииздваја делове текста који их 
поткрепљују;резимира наративни текст 
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на различите начине (синонимија, 
парафраза), садржана и тексту 
1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове 
текста и књиге (наслов, пасус, име аутора, 
садржај, речник 
1СЈ.1.2.5.  Одређује основну тему текста 
1СЈ.1.2.6.  Разуме дословно значење текста  
1СЈ.1.2.7.разликује књижевно уметнички од 
информативног текста 
 1СЈ.1.2.8. Процењује садржај текста на 
основу задатог критеријума:да ли му се 
допада,да ли му је  занимљив; 
да ли постоји сличност између ликова и 
ситуација из текста и особа и ситуација које 
су му познате;издваја речи које су му 
непознате 
 

1.С.Ј.2.2. 3.Раздваја битне од небитних 
информација;одређује след догађаја у тексту 
1.С.Ј.2.2. 4.Успоставља везу између  информација 
1.С.Ј.2.2. 5. Одређује основни смисао текста и његову 
намену 
1.С.Ј.2.2.6.препознаје фигуративно значење у тексту 
1.С.Ј.2.2.7.изводи једноставне закључке на основу текста 
(предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет, уочава 
међусобну повезаност догађаја,на основу поступака 
јунака/актера закљушује о 
његовимособинама,осећањима, намерама и сл.) 
1.С.Ј.2.2.8.износи свој став о садржају текста, и 
образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му је 
занимљив//незанимљив;да ли се слаже/не слаже са 
поступцима ликова 
1.С.Ј.2.2.9.издваја делове текста који су му нејасни 
1.С.Ј.2.2.10.;наводи разлог за избор одређене илустрације 
 

 1СЈ.3.2.5.представља текст у одговарајућој 
нелинеарној форми(уноси податке из текста у табелу 
или дијаграм) 
1СЈ.3.2.6.процењује сврху информативног текста у 
односу на предвиђену намену(нпр.који од два текста 
боље описује дату слику , да ли је упутство за 
(познату)игру потпуно и сл.) 
1СЈ.3.2.7. Објашњава и вреднује догађаје и поступке 
ликова у тексту 
 
 

 
Језик 

Основни ниво: 
1СЈ.1.4.1.препознаје врсте 
речи(именице,заменице, 
придеве,бројевеглаголе) 
11СЈ.1.4.2.Препознаје граматичке 
категорије променљивих речи (род и број 
заједничких именица) и глаголско 
време(презент,перфекат,футур) 
1СЈ.1.4.3 . препознаје врсте реченица по 
комуникативној функцији(обавештајне, 
упитне, узвичне, заповедне)и по 
потврдности/одричности(потврдне и 
одричне) 
1СЈ.1.4.4.Препознаје антонимију  
1СЈ.1.4.5.Познаје значења речи и 
фразеологизама који се употребљавају  у 
свакодневној комуникацији(кући, 
школи) 
 

Средњи ниво: 
1СЈ.2.4.1.Одрећује врсте речи(именице, заменице, 
придеве, бројеве, глаголе) 
1СЈ.2.4.2. .Препознаје подврсте речи (властите и 
заједничке именице,основне и редне бројеве, описне, 
присвојне и градивне придеве; личне заменице ) 
1СЈ.2.4.3.  .Препознаје лице,род и број личних заменица у 
номинативу 
1СЈ.2.4.1.4.Препознаје граматичке категорије 
глагола(лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из 
једног глаголског времена у друго 
1СЈ.2.4.1.5 .Препознаје субјекат и глаголски предикат 
1СЈ.2.4.1.6 .Одређује врсте реченице по комуникативној 
функцији (обавештајне,упитне,узвичне,заповедне) и по 
потврдно-сти/одричности(потврдне и одричне ) 
1СЈ.2.4.1.7. Саставља реченице различите по 
комуникативној функцији и облику 
 1СЈ.2.4.1.8.Препознаје синонимију 
1СЈ.2.4.1.9.Познаје значења речи  

Напредни ниво:  
1СЈ.3.4.1.Именује врсте и подврсте речи(властите и 
заједничке именице, 
основне и редне бројеве и глаголе, описне, присвојне 
и градивне придеве;личне заменице) 
1СЈ.3.4.2. Уме да промени облик променљивих речи 
према задатом критеријуму:заједничких именица 
према броју,а глагола,придева и заменица према 
роду и броју 
1СЈ.3.4.3. Препознаје прави објекат(у акузативу) 
1СЈ.3.4.4.  Одређује значења непознатих речи и 
фразеологизама на основу ситуације и 
текста/контекста у којем су употребље-ни 
1СЈ.3.4.5.  Употребљава речи у основном  и 
пренесеном/фигуративним значењу 
И прилошке одредбе за време,место и начин 
 
 

 
 

Језичка 
култура 

Основни ниво:  
1СЈ.0.1.1.  Познаје основна начела вођења 
разговора:уме да започне 
разговор,учествује у њему и оконча га 
пажљиво слуша своје саговорнике   
1СЈ.0.1.2.Користи форме учтивог обраћања 
1СЈ.0.1.3.Казује текст природно без 
тзв.,,певушења“ или ,,скандирања“ 

Средњи ниво: 
1СЈ.2.3.1.Зна и користи оба писма ћирилицу и латиницу 
1СЈ.2.3.2.Употребљава велико слово приликом писања 
имена држава и места и њихових становника;користи 
наводнике при навођењу туђух речи;правилно пише 
присвојне придеве(-ов/ев/ин,-ски/-чки/-шки);правилно 
пише гласове ч,ћ ђ џ;правилно пише сугласник ј у 

Напредни ниво:  
1СЈ.3.3.1Пише јасним,потпуним,добро обликованим 
реченицама;користи разноврсне синтаксичке 
конструкције, укључујући и сложене 
1СЈ.3.3.2.Јасно структурира текст(уводни,средишњи 
и завршни део текста) 
1СЈ.3.3.3.Прилагођава језичко-стилски израз типу 
текста 
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1СЈ.0.1.4.Уме да преприча 
изабрани,наративни или краћи 
информативни текст на основу претходне 
израде плана текста и издвајања значајних 
делова или занимљивих детаља 
1СЈ.0.1.5.Уме самостално (својим речима) 
да описује и да прича на задату тему:држи 
се теме,јасно структурира казивање 
(уводни,средишњи и завршни део 
казивања),добро распоређујући основну 
информацију и додатне информације 
1СЈ.0.1.6.Уме на занимљив начин да почне 
и заврши своје причање 
1СЈ.0.1.7.Уме у кратким цртама да 
образложи неку своју идеју 
  природно,поштујући интонацију без 
„певушења“ или „скандирања“ 
 
1СЈ.1.3.1.Пише писаним словима ћирилице 
1СЈ.1.3.2.Уме да се потпише 
1СЈ.1.3.3. Почиње реченицу великим 
словом и завршава одговарајућим 
интерпункцијским знаком  
 1СЈ.1.3.4.Употребљава велико слово 
приликом  писања личних имена и назива 
места(једночланих),назива школа 
 1СЈ.1.3.5.Пише кратким потпуним 
реченицама једноставне структуре 
1СЈ.1.3.6. Издваја наслов,углавном се држи 
теме 
1СЈ.1.3.7.Препричава кратак једноставан 
текст 
1СЈ.1.3.8. Користи скроман фонд речи (у 
односу на узраст); правилно их 
употребљава 
1СЈ.1.3.9. Пише кратку поруку ( о томе куда 
иде и зашто касни и сл. 
1СЈ.1.3.10.Пише честитку( за Нову 
годину,рођендан), 
позивницу(за рођенданску прославу, 
забаву), разгледницу(са летовања, 
зимовања, екскурзије) 
 

интервокалској позицији;правилно пише речцу ли и 
не;употребљава запету при набрајању 
1СЈ.2.3.3.Пише јасним и потпуним реченицама;варира 
језички израз(ред речи у реченици,типови реченица...) 
1СЈ.2.3.4.Држи се теме;излагање организује око основне 
идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима 
1СЈ.2.3.5.Језички израз прилагођава комуникативној 
ситуацији 
1СЈ.2.3.6.Саставља кратак наративни текст 
1СЈ.2.3.7.Саставља кратак дескриптивни текст 
1СЈ.2.3.8.Користи фонд речи примерен узрасту  
1СЈ.2.3.9.Исправља свој текст(критички чита 
написано,поправља текст и исправља грешке) 
1СЈ.2.3.10.Уме да попуни једноставан образац са 
основним подацима о себи 
1СЈ.2.3.11.пише писмо и уме да га адресира 
1СЈ.0.1.8.Уме да одбрани своју тврњу или став 
 

1СЈ.3.3.4.Саставља кратак експозиторни текст 
1СЈ.3.3.5.Користи богат фонд речи у односу на 
узраст 
1СЈ.3.3.6.Издваја пасусе  
ситуације и текста 
1СЈ.3.4.4.одређује значења непознатих речи и 
фразеологизама на основу ситуације и 
текста/контекста у којем су употребљени  
1СЈ.3.4.5.Употребљава речи у основном и 
пренесеном/фигуративном значе 
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Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Годишњи фонд: 72 часова                                              
Разред: ЧЕТВРТИ    

Циљеви и задаци: 
Циљ  наставе  страног  језика на млађем  школском узрасту је да оспособи  ученика да комуницира на  основном  нивоу  страним  језиком, у усменом и писаном облику о темема из 
његовог непосредног окружења. 
Настава  страног  језика  треба  да : 
  -подстакне  потребу за учењем страних  језика, 
  -подстакне  развијање  свести о сопственом  напредовању ради  јачања  мотивације за учење  језика, 
  -олакша  разумевање  других  и различитих култура и традиција, 
  -стимулише машту,креативност и радозналост, 
  -подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства. 
Задаци  на  нивоу  језичких  вештина: 
 Разумевање говора  
Ученик  треба да: 
     -препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију, 
     -разуме вербални  садржај уз помоћ невербалне комуникације, 
        Разумевање писаног текста 
       Ученик треба да: 
      -препознаје слова, написане речи и реченице у вези са познатим појмовима, 
      -поштује правописне знеке приликом читања, 
      -разуме основна значења кратких писаних и илусртованих текстова о познатим темама. 
Усмено  изражавање 
Ученик  треба да: 
       -разговетно изговара гласове акцентује речи, поштује ритам  и  интонацију при говору и читању, 
       -даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ, 
       -описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама, 
Интеракција 
Ученик треба да : 
        -реагује вербално и невербално на постављена упутства и питања, 
        -поставља једноставна питања, 
        -изражава допадање и недопадање, 
        -учествује у заједничким активностима на часу, 
        -поставља питања и тражи разјашњење када нешто не разуме. 
Писмено  изражавање 
Ученик треба да : 
       -поштујући правопис, преписује, допуњава и пише речи и краће реченицеу вези са познатим   писаним текстом или визуелним подстицајем, 
       -пише личне податке (име,презиме и адресу), 
       -прави спискове са разлишитим наменама(куповина, прославе рођендана, обавезе у току дана...), 
       -допуњава честитку. 
Знања  о  језику 
Ученик треба да: 
        -препознаје основне граматичке елементе, 
        -користи језик у складу са нивоом формалности и комуникативне ситуације (на пр. Форме учтивости), 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни 
број теме 

 

 

Наставне теме 

Број часова ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

За обраду 
новог 

градива 

За друге 
типове 

часа 

Укупно 

 

       1. 

       2.  

       3.  

       4.  

       5.  

       6.  

       7.  

       8.  

       9.  

       10.  

       11.  

       12.  

       13.  

       14.  

                                                 U1 This is a 
happy town.  

U2 Are they reading ?  

U3 Otto is Arabella’s brother.   

U4 Have You got any cake ?  

U5 I make bread every day. 

U6 Does your teacher sing ?  

U7 Open the door !  

U8 I’m the best dancer !  

U9 What are we going to do ?  

U10 You must go home !  

U11 It was horrible !   

U12 We played a good trick !  

U13 Did you see arabella ? 

U14 We will win ! 

 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

5 

5 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

        5 

-усвајање нових знања(алфабет) и њихова примена на научене садржаје, 
-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин, 
-оспособљавање за самостално комуницирање о познатим темама, 
-примена усвојених структура, 
-описивање, кратким структурама, познате ситуације, 
-репродуковање рецитација и песама, 
-увежбавање гласног читања и писања.  
-даљи рад  на описмењавању,поштујући правопис, 
-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин, 
-оспособљавање за самостално комуницирање о познатим темама, 
-примена стечених знања, 
усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних 
конструкција, 
-разумевање краћих текстова и одговарање на одговарајући начин, 
-разумевање вербалних садржаја уз помоћ невербалне комуникације, 
 

Укупно часова : 30 42 72  
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 Предмет:МАТЕМАТИКА                               
 Годишњи фонд: 180 часова                                              
Разред: ЧЕТВРТИ    

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни број 
наставне 

теме 

 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  часова Очекивани исходи на крају I разреда 
у циљу остварења образовних стандарда на крају 1. 

циклуса 
 

Провера 
остварености 
образовних 
стандарда 

за обраду за друге 
типове 

укупно 

1. Скуп природних бројева 50  
 

82 132 Основни ниво: 
 1МА.1.1.1. 
1МА.1.1.2. 
1МА.1.1.3. 
1МА.1.1.4 . 
 
1МА.1.1.5. 
1МА.1.3.1. 
1МА.1.3.2 

Средњи ниво: 
1МА.2.1.1. 
1МА.2.1.2. 
1МА.2.1.3. 
1МА.2.1.4. 
1МА.2.1.5. 
1МА.2.3.1. 
1МА.2.3.2. 

Напредни ниво: 
1МА.3.1.1. 
1МА.3.1.2. 
1МА.3.1.3.  
1МА.3.1.4. 
1МА.3.1.5. 
1МА.3.3.1. 
1МА.3.3.2. 

Усмено, 
тестови, 
вежбе, 
4 писмена 
задатка, 
излагања радова, 
продукти 
активности 
ученика; 
портфолио, 
 
 

2. Мерење и мере 4 6 10 1МА.1.4.1. 
1МА.1.4.2. 
1МА.1.4.3. 
1МА.1.4.4. 

1МА.2.4.1.  
1МА.2.4.2. 
1МА.2.4.3. 
 1МА.2.4.4.  
1МА.2.4.5. 
 

1МА.3.4.1. 
1МА.3.4. 2 
1МА.3.4.3.  
 

 

3. .Површина фигура 
 

12 18 30 1МА.1.2.1. 
1МА.1.2.2. 
1МА.1.2.3. 
1МА.1.2.4. 
 

1МА.2.2.1. 
1МА.2.2.2. 
1МА.2.2.3. 
1МА.2.2.4. 
1МА.2.2.5. 
1МА.2.2.6. 

1МА.3.2.1. 
1МА.3.2.2. 
1МА.3.2.3. 
1МА.3.2.4. 
1МА.3.2.5. 
 

 

4. Писмени задаци   0 8 8     

 УКУПНО: 66 114 180     
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Општи стандарди постигнућа - IV разред         

МАТЕМАТИКА 
Области Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 
 
 
 
 
Скуп 
природних 
бројева 

Основни ниво: 
 1МА.1.1.1.Зна да прочита и запише дати 
број, 
уме да упореди бројеве по величини 
 и да прикаже број на датој бројевној  
полуправој 
1МА.1.1.2.Рачуна вредност бројевног 
израза са највише две операције 
сабирања и одузимања у оквиру прве 
хиљаде 
1МА.1.1.3.Множи и дели без 
остатка(троцифрене бројеве 
једноцифреним) у оквиру прве хиљаде 
1МА.1.1.4 .Уме да на основу текста 
правилно 
 постави израз са једном рачунском  
операцијом 
1МА.1.1.5.Уме да решава једноставне 
једначине у оквиру прве хиљаде 
1МА.1.3.1.Уме да прочита и формално 
запише разломак 1/n(n≤10) и препозна 
његов графички приказ 
1МА.1.3.2. Уме да израчуна 
половину,четвртину и десетину неке 
целине 

 

Средњи ниво: 
1МА.2.1.1.Уме да примени својства природних  
бројева (паран,непаран,највећи,најмањи, 
претходни,следећи број) и разуме декадни 
бројни систем 
1МА.2.1.2.Уме да одреди десетицу и стотину и 
хиљаду најближу датом броју 
1МА.2.1.3.Сабира и одузима,рачуна вредност 
израза 
1МА.2.1.4.Рачуна вредност израза с највише 
две операције 
1МА.2.1.5.Уме да решава једначине 
1МА.2.3.1.Уме да препозна разломак 
а/b(b≤10,a<b) 
Када је графички приказан на фигури 
подељеној на b делова 
1МА.2.3.2.Уме да израчуна n-ти део неке 
целине и обрнуто,и упоређује разломке облика 
1/n(n≤10) 
 

Напредни ниво: 
1МА.3.1.1.Уме да примени својства природних 
бројева у решавању проблемских задатака 
1МА.3.1.2.Зна својства операција сабирања и 
одузимања и уме да их примени 
1МА.3.1.3. Уме да израчуна бројевну вредност 
израза са више операција,поштујући приореитет 
1МА.3.1.4.Уме да решава сложеније проблемске 
задатке дате у текстуалној форми 
1МА.3.1.5.Уме да одреди решења неједначине са 
једном операцијом 
1МА.3.3.1.Уме да прочита , формално запише и 
графички прикаже разломак а/b(b≤10,a<b) 
1МА.3.3.2.Зна да израчуна део а/b(b≤10,a<b) неке 
целине и користи то у задацима 

Површина 
фигура 

Основни ниво: 
1МА.1.2.1.Уме да именује  
геометријске 
 објекте у равни(квадрат, 
круг,троугао, 
правоугаоник,тачка,дуж, 
права,полуправа и угао и  
уочава међусобне односе 
 два геометријска објекта у 
равни(паралелност,нормалност, 
припадност) 
1МА.1.2.2.Зна јединице за мерење 
дужине и њихове односе 

Средњи ниво: 
1МА.2.2.1.Уочава међусобне односе 
геомертијских објеката у равни 
1МА.2.2.2. Претвара јединице за мерење 
дужине 
1МА.2.2.3.Зна јединице за мерење површине и 
њихове односе 
1МА.2.2.4.Уме да израчуна обим 
троугла,квадрата и правоугаоника када су 
подаци дати у истим мерним јединицама 
1МА.2.2.5.Уме да израчуна површину квадрата 
и правоугаоника када су подаци дати у истим 
мерним јединицама 

Напредни ниво: 
1МА.3.2.1.Претвара јединице за мерење 
површине из већих у мање 
1МА.3.2.2.Уме да израчуна обим 
квадрата,правоугаоника и троугла 
1МА.3.2.3.Уме да израчуна површину квадрата и 
правоугаоника 
1МА.3.2.4.Уме да израчуна обим и површину 
сложених фигура у равни када су подаци дати у 
истим мерним јединицама 
1МА.3.2.5.Уме да израчуна запремину коцке и 
квадра када су подаци дати у истим мерним 
јединицама 
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1МА.1.2.3. Користи поступак мерења 
дужине објекта, приказаног на слици, 
при чему је дата мерна јединица 
1МА.1.2.4.Користи поступак мерења 
површине објекта,приказаног на 
слици,при чему је дата мерна јединица 

 

1МА.2.2.6.Препознаје мрежу коцке и квадра и 
уме да израчуна њихову површину када су 
подаци дати у истим мерним јединицама 

 

  
Мерење и 
мере 

 
Основни ниво: 
1МА.1.4.1.Уме да изрази одређену суму 
новца преко различитих апоена и рачуна 
са новцем у сложенијим ситуацијама 
1МА.1.4.2.Зна коју јединицу мере да 
употреби за мерење задате запремине 
течности(l,dl,ml) 
1МА.1.4.3.Зна коју јединицу мере да 
употреби за мерење задате масе(g,kg,t) 
1МА.1.4.4.Уме да чита једноставније 
графиконе ,табеле и дијаграме 
  

 
Средњи ниво: 
1МА.2.4.1. Уме да изрази одређену суму преко 
различитих апоена и рачуна са новцем у 
сложенијим ситуацијама 
1МА.2.4.2.Зна јединице за време 
(секунда,минут, сат, дан, месец, година) и уме 
да претвара веће у мање и пореди временске 
интервале у једноставним ситуацијама 
1МА.2.4.3.Претвара јединице за мерење 
запремине течности из већих у мање 
 1МА.2.4.4. Претвара јединице за мерење масе 
из већих у мање 
1МА.2.4.5.Уме да користи податке приказане 
графички или табеларно у решавању 
једноставних задатака и уме графички да 
представи дате податке 
 
 

Напредни ниво: 
1МА.3.4.1.Зна јединице за 
време(секунда,минут,сат,дан,месец,година, век) и 
уме да претвара из једне јединице у другу и 
пореди временске интервале у сложенијим 
ситуацијама 
1МА.3.4. 2.Претвара јединице за мерење 
запремине течности  
1МА.3.4.3. Претвара јединице за мерење масе 
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Предмет:ПРИРОДА И ДРУШТВО                                
Годишњи фонд: 72 часова                                              
Разред: ЧЕТВРТИ    

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни број 
наставне теме 

 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  часова Очекивани исходи на крају I разреда 
у циљу остварења образовних стандарда на крају 1. 

циклуса 
 

Провера 
остварености 
образовних 
стандарда 

за обраду за друге 
типове 

укупно 

1. Моја домовина део света 7 
 

7 14 Основни ниво: 
1ПД.1.5.1.  
1ПД.1.5.2. 
1ПД.1.5.3. 
1ПД.1.5.4. 
1ПД.1.5.5. 

Средњи ниво: 
1ПД.2.5.1. 
1ПД.2.5.2.  
1ПД.2.5.3.  
 

 Усмено, 
тестови, 
вежбе, 
излагања 
радова, 
продукти 
активности 
ученика; 
портфолио 
 

2. Сусрет са природом 5 6 11 1ПД.1.1.1. 
1ПД.1.1.2. 
1ПД.1.1.3. 
1ПД.1.1.4. 
1ПД.1.1.5. 
1ПД.1.1.6. 

1ПД.2.1.1. 
1ПД.2.1.2 
1ПД.2.1.3.  
1ПД.2.1.4. 
1ПД.2.1.5. 
1ПД.2.1.6. 

Напредни ниво: 
1ПД.3.1.1. 
1ПД.3.1.2. 
 

3. Истражујемо природне појаве 10 10 20 1ПД.1.3.1 
1ПД.1.3.2. 
1ПД.1.3.3. 
1ПД.1.3.4. 
1ПД.1.3.5. 
1ПД.1.3.6. 

1ПД.2.3.1 
1ПД.2.3.2.З 
1ПД.2.3.3. 
1ПД.2.3.4. 
1ПД.2.3.5. 
1ПД.2.3.6. 
1ПД.2.4.1. 

1ПД.3.3.1. 
 

4. Рад,енергија,производња и 
потрошња 

8 7 15 1ПД.1.2.1. 
1ПД.1.2.2 
1ПД.1.2.3. 

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

 

5.  Осврт уназад -прошлост 6 6 12 1ПД.1.6.1. 
1ПД.1.6.2. 
1ПД.1.6.3. 
1ПД.1.6.4 
1ПД.1.6.5. 
1ПД.1.6.6 

1ПД.2.6.1.  
1ПД.2.6.2. 
1ПД.2.6.3. 
1ПД.2.6.4. 
1ПД.2.6.5  
1ПД.2.6.6. 
1ПД.2.6.7. 

1ПД.3.6.1. 

 УКУПНО: 36 36 72     
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Општи стандарди постигнућа - IV разред 
ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

Области Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 
 

Моја 
домовина –
део света 

Основни ниво: 
1ПД.1.5.1. Зна које друштвене групе 
постоје и ко су њихови чланови 
1ПД.1.5.2.Зна основна правила понашања у 
породици,школи и насељу 
1ПД.1.5.3.Зна које људске делатности 
постоје и њихову улогу 
1ПД.1.5.4.Зна који су главни извори 
опасности по здравље и живот људи и 
основне мере заштите 
1ПД.1.5.5.Зна поступке за очување и 
унапређивање људског здравља 
  

Средњи ниво:  
1ПД.2.5.1.Зна које су улоге различитих друштвених група и 
њихових чланова 
1ПД.2.5.2. Зна која су права и обавезе чланова у 
различитим друштвеним групама 
1ПД.2.5.3. Разуме повезаност и међузависност различитих 
људских делатности 
 

Напредни ниво: 
1ПД 3.5.1 Разуме заједничке 
карактеристике друштвених група и 
разлике међу њима 
1ПД 3.5.2. Разуме да се права и обавезе 
друштвених група међусобно допуњују 
1ПД 3.4.1 уме да чита географску карту 
примењујући знања о странама света и 
значењу картографских знакова 

Сусрет с 
природом 

Основни ниво: 
1ПД.1.1.1.Прави разлику између природе и 
производа људског рада 
1ПД.1.1.2.Зна ко и шта чини живу и неживу 
природу 
1ПД.1.1.3.Зна заједничке карактеристике 
живих бића 
1ПД.1.1.4.Уме да класификује жива бића 
према једном од следећих 
критеријума:изгледу,начину 
исхране,кретање и размножавање 
1ПД.1.1.5.Препознаје и именује делове тела 
живих бића 
1ПД.1.1.6.Разликује станишта према 
условима живота и живим бићима у њима 
 

Средњи ниво: 
1ПД.2.1.1.Разуме повезаност живе и неживе природе на 
очигледним примерима 
1ПД.2.1.2.Зна основне разлике између биљака,животиња и 
људи 
1ПД.2.1.3. Примењује вишеструке критеријуме 
класификације живих бића 
1ПД.2.1.4.Зна улогу основних делова живих бића 
1ПД.2.1.5.Разуме повезаност услова живота и живих бића у 
станишту 
1ПД.2.1.6.Разуме међусобну зависност живих бића у 
животној заједници 

Напредни ниво: 
1ПД.3.1.1.Разуме повезаност живе и 
неживе природе на мање очигледним 
примерима 
1ПД.3.1.2. Разуме функционалну 
повезаност различитих делова тела живих 
бића 
 

 
Истражујемо 
природне 
појаве 

Основни ниво: 
1ПД.1.3.1.Зна основна својства 
воде,ваздуха и земљишта 
1ПД.1.3.2.Зна да су вода у природи,ваздух 
и земљиште сасдтављени од више 
материјала 
1ПД.1.3.3.Зна да различите животне 
намирнице садрже различите састојке 
1ПД.1.3.4.Зна основна својства 
материјала:тврдоћа,еластичност,густина,ра
створљивост,провидност,намагнетисаност 

Средњи ниво 
1ПД.2.3.1.Зна сложенија својства воде и ваздуха:агрегатно 
стање и кретање 
1ПД.2.3.2.Зна да су различита својства воде,вадуха и 
земљишта последица њиховог различитог састава 
1ПД.2.3.3.Разликује материјале који су добри проводници 
топлоте и електрицитета од оних који то нису 
1ПД.2.3.4.Зна да топлотна и електрична проводдљивост 
материјала одређују њихову употребу и препознаје примере  
у свом окружењу 

Напредни ниво: 
1ПД.3.3.1.Разуме како загревање и 
хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у 
природи 
1ПД3.3.2 примењује  знање о променама 
материјала за објашњење појава у свом 
окружењу 
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1ПД.1.3.5.Зна да својства материјала 
одређују њихову употербу и препознаје 
примере у свом окружењу 
1ПД.1.3.6.Зна промене материјала које 
настају због промене температуре,услед 
механичког утицаја и деловања воде и 
ваздуха 
1ПД 1.4.1 уме да препозна кретање тела у 
различитим појавама 
1ПД 1.4.2. зна помоћу чега се људи 
оријентишу у простору 
1ПД 1.4.3 уме да одреди стране света 
помоћу сунца 
1ПД1.4.4.зна јединице за мерење времена 
1.ПД 1.4.5 уме да прочита тражене 
информације са часовника и календара 

1ПД.2.3.5.Разликује повратне и неповратне промене 
материјала 
1ПД.2.3.6.Разликује промене материјала при којима не 
настају др.материјали 
1ПД.2.4.1.Зна да кретање тела зависи од силе која на њега 
делује,врсте подлоге и облика тела 
Зна да се светлост креће праволинијски 
1ПД.2.4.2.Уме да пронађе тражене улице и објекте на плану 
насеља 
1ПД.2.4.3.Уме да пронађе основне информације на 
географској карти Србије:највећа и најважнија 
насеља,облике рељефа и поршинских вода 
1ПД.2.4.5.Ума да пронађе и упише тражене информације на 
ленти времена 

Рад,енергија 
,производња 
и потрошња 

Основни ниво: 
1ПД.1.2.1.Препознаје и именује природне 
ресурсе 
1ПД.1.2.2.Зна употребну вредност 
природних ресурса 
1ПД.1.2.3.Разликује повољно и неповољно 
деловање човека на очување природе 
 

Средњи ниво 
1ПД.2.2.1.Разликује обновљиве и необновљиве природне 
ресурсе  
1ПД.2.2.2.Разуме еколошку оправданост употребе 
обновљивих ресурса и рационалног коришћења 
необновљивих ресурса 
1ПД.2.2.3.Зна основне мере заштите живе и неживе 
природе као природних ресурса 
1ПД.2.2.4.Зна шта је добробит животиња и поступке којима 
се она штити  
 

 

Осврт уназад-
прошлост 

Основни ниво:   
 1ПД.1.6.1.Зна основне облике рељефа и 
површинских вода 
1ПД.1.6.2.Зна основне типове насеља и 
њихове карактеристике 
1ПД.1.6.3.Зна географски положај и 
основне одреднице државе 
Србије:територија,границе,главни 
град,симболи,становништво 
1ПД.1.6.4.Зна најважније догађаје,појаве и 
личноти из прошлости 
1ПД.1.6.5.Зна основне информације о 
начину живота људи у прошлости 
1ПД.1.6.6.Зна шта су историјски извори и 
именује их 
 

Средњи ниво: 
1ПД.2.6.1.Препознаје и именује облике рељефа и 
површинских вода у свом месту и околини 
1ПД.2.6.2.Зна основне одлике рељефа и вода у држави 
Србији 
1ПД.2.6.3.Разуме повезаност природно-географских 
фактора-рељефа,вода,климе и делатности људи 
1ПД.2.6.4.Зна редослед којим су се јављали важни 
историјски догађаји,појаве и личности 
1ПД.2.6.5.Уочава сличности и разлике између начина 
живота некад и сад  
1ПД.2.6.6.Препознаје основна културна и друштвена 
обележја различитих историјских периода 
1ПД.2.6.7.Препознаје на основу карактеристичних 
историјских извора о ком историјском периоду или 
личности је реч 
 

Напредни ниво: 
1ПД.3.6.1.Зна шта је претходило а шта је 
уследило након важних догађаја и појава 
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Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА                                
Годишњи фонд: 72 часова                                              
Разред: ЧЕТВРТИ    

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни број 
наставне теме 

 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  часова Ученици треба да: 

за обраду за друге 
типове 

укупно 

1. Колаж,фротаж,деколаж асамблаж 6 4 10 
- разликују и повезују дводимензионалне и 
тродимензионалне облике; 

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

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

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

 
- препознају ликовне технике. 

2. Везивање облика у 
тродимензионалном простору и 
равни 

6 
4 10 

3. Сликарски материјали и технике 
6 

 

4 

 

10 

 

4. Основне и изведене боје 6 4 10 

5. 
Линија,површина, 
волумен,боја,простор 

 

14 8 22 

6. Амбијент-сценски простор 6 4 10 
 

 УКУПНО: 44 28 72 
 

 

 

 

 



 122

Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА                                
Годишњи фонд: 72 часова                                              
Разред: ЧЕТВРТИ    

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни број 
наставне 

теме 
Наставна тема Циљеви и задаци садржаја програма 

 

Извођење музике певањем и свирањем 
- неговање способности извођења музике ( певање-свирање  
- извођење народних и уметничких  игара 

 

Слушање музике 
- развијање критичког мишљења ( исказивање осећања у музици која се изводи и слуша ) 
- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање 
музичких порука 

 

Стварање музике 
- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности 
-импровизују мелодију на задани текст 
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Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ                                
Годишњи фонд: 108 часова                                              
Разред: ЧЕТВРТИ    

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни број 
наставне теме 

 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  часова Ученици треба да: 

за обраду за друге 
типове 

укупно 

1. АТЛЕТИКА 
3 

 

13 

 

16 

 

-развијају  основне  моторичке способности, првенствено брзине и координације 

- примењују стечена знања, умења и навике у сложенијим условима (кроз игру, 
такмичење и сл.); 

- задовољавају социјалне потребе за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл. ;
  

- се естетски изражавају кретњом и доживе естетске вредности;  

- усвајају етичке вредности   

-  стечена умења, знања и навике користе у свакодневним животним условима  

- стичу и развијају  свест о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и 
човекове средине. 

 

2. 
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

 

14 

 

24 

 

38 

 

3. 
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И 
НАР.ПЛЕСОВИ 

 

3 

 

7 

 

10 

4. 
ОСНОВИ СПОРТСКИХ ИГАРА 

 

11 

 

10 

 

21 

 

5. 
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  

 

5 

 

0 
5 

 

6. ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ШТАФЕТНЕ 
ИГРЕ 

0 18 18 

 УКУПНО: 36 72 108 
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Предмет:ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ                                
Годишњи фонд: 36 часова                                              
Разред: ЧЕТВРТИ    

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни број 
наставне теме 

 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  
часова 

Ученици треба да: 

укупно 

1. ПОДСТИЦАЊЕ ГРУПНОГ РАДА, 
ДОГОВАРАЊЕ О САРАДЊИ СА 
ВРШЊАЦИМА И ОДРАСЛИМА 

2 
-раде у групи,договарају се  и сарађују 
  са вршњацима и одраслима 
- активно учествују у процесу васпитања 
- размењују мишљења о заједничким очекивањима,потребама 
  захтевима, 
-  да одаберу вредности у оквирима дечјих и људских права,да их разма- 
  трају упоређују,да се придржавају 
  -да поштују правила 
- уочавају разлике у функционисању тима и гру- 
  пе 
- да увиде предности тимског рада,начин функционисања у тиму 
значајност улоге и доприноса сваког члана тима  
- да  кроз демократске процедуре одлучују ,како би дошли до  
  заједничког решења проблема за које се сви залажу 
- преузмуодговорности за очување природних  
  богатстава 
- планирају  и предузимају мале кораке у непо- 
  средном окружењу 
- развијају способност процењивања и критичког 
  мишљења о свом раду 

 

2. УНИВЕРЗАЛНО ВАЖЕЊЕ 
ДЕЧЈИХ ПРАВА 

8 

3. ЗАЈЕДНО СТВАРАМО 
ДЕМОКРАТСКУ АТМОСФЕРУ У 
НАШЕМ РАЗРЕДУ, НАШОЈ 
ШКОЛИ 

10 

4. ЖИВИМ ДЕМОКРАТИЈУ , 
ДЕМОКРАТСКА АКЦИЈА 

11 

5. МЕЂУЗАВИСНОСТ И 
РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ 
СВЕСТИ 

3 

6. ЕВАЛУАЦИЈА 2 

 УКУПНО: 36 
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Предмет:ВЕРСКА НАСТАВА                                
Годишњи фонд: 36 часова                                             
Разред: ЧЕТВРТИ  

Циљеви и задаци: 
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот(историјску 
реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију идеалног).То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и 
мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим 
се настоји показати да хришћанско виђење(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 
припадност и верско образовање. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 
у свим сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом.         
Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 
- развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се 

буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; 

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

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

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима; 

- изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи. 

Напомена: у току школске године планирана је посета храму Св. Ђорђа на Лазареву суботу, као и учешће на Литургији у неком од храмова, у зависности од објективних 
могућности (удаљеност, време, могућност организовања итд 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни број 
наставне теме 

 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  часова 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
за обраду за друге 

типове 
укупно 

1. Циљ због кога је Бог створио свет 4 5 9 
 да уоче да Бог није одустао  од остварења свог првобитног 

плана о свету, који се огледа у сједињењу свих створених бића 
са Богом преко човека 

 да уоче да су грех и зло у свету последица погрешног 
изражавања човекове слободе 

 да уоче да Бог поштује  човекову слободу, али да не одустаје 
да свет доведе у вечно постојање 

 да изграде свест да Бод воли човека и свет и да их никад не 
напушта, али вечни живот зависи од слободе човека и његове 
заједнице са Богом 

 да развије свест да Бог није одустао од првобитног циља због 
кога је створио свет, а то је да се свет сједини с Њим 
посредством човека и да тако живи вечно 

 да развије способност уочавања сличности у структури 
страозаветне и новозаветне цркве 

 

2. Литургија је заједница многих људи 
и природе с Богом оцем преко 
једног човека-Христа 

4 
5 9 

3. 
Црква као икона будућег царства 

 

7 7 
14 

4. Полугодишња и годишња 
систематизација 

- 4 4 

 УКУПНО: 15 21 36  
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Предмет:НАРОДНА ТРАДИЦИЈА                               
 Годишњи фонд: 36 часова                                              
Разред: ЧЕТВРТИ    

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

Редни 
број 

наставне 
теме 

 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број  часова Ученици треба да: 

за обраду за друге 
типове 

укупно 

1. Традиционални облици транспорта 
и транспортних средстава 

6 2 8 
- продубљују знања о фолклорним празницима, биљкама, кући, занатима; 

- стичу елементарна знања о традиционалним облицима транспорта и 
транспортним средствима и њиховом значају за живот људи на селу и у 
граду; 

- упознају различите народне музичке инструменате и њихове улоге у 
традицијској култури; 

- упознају  носиоце народне традиције (усменим, писаним и материјалним); 

- схвате важност чувања и неговања народне традиције. 

2. Народни музички инструменти 
6 

2 8 

3. Носиоци народне традиције 3 1 
4 

4. Обичаји, обреди, празници 4 2 6 

5. Народне игре-фолклор 4 6 10 

 УКУПНО: 23 13 36 
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Предмет: РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ     
Годишњи фонд: 72 часова    
Разред: ЧЕТВРТИ 

Оперативни задаци 
Ученици треба да савладају континуирано, разумљиво и изражајно читање текстова. 
Плански развијати говорне способности ученика. 
Градиво наведено у оквиру познавања језика ученици треба да савладају на нивоу препознавања и успешног коришћења. 
Плански развијати речник ученика, вежбати правилно формирање реченица. 
Ученици треба да науче да говоре повезано приликом препричавања својих догађаја и садржине читавог текста. 
Користити правописна правила наведена у наставном плану.  
Савладати ортографска правила. 
Савладати језичку структуру и око 250-400 нових речи и фраза. 
Усвајати граматичку терминологију ромског језика. 
Учити ученике како да користе речник. 
Усвајати и учити гласовне промене у ромском језику. 
Реченица и подела реченице по саставу. 
Главни чланови реченице (субјекат и предикат). 
ТЕМАТИКА 
Породица: Кућни ред у породици. Подела послова међу члановима породице. Изражавање поштовања и пажње према другима. Награђивање, кажњавање. 
Школа: Кућни ред у школи. Нови предмети. Наставници. Заједнички доживљаји, излет, школске манифестације, распуст. 
Непосредна околина, село и град дању и ноћу. Пољопривредни радови. 
Природа: Пољопривредни производи. Шума и шумске биљке, природне појаве. 
Бројеви: Прост број, редни број 
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 
Усмено изражавање 
Вежбање правилног изговора. 
Репродуковање садржине краћих дијафилмова и обрађених текстова поделом улога. 
Вежбања рецитовања и лепог говора (реторике). 
Самостална обрада (завршавање) почетног текста (приче). 
Посматрање предела и природних појава и догађаја (равница, ливада, ораница, планина, језера, река, атмосферских падавина) и усмено описивање истих. 
Посматрање и описивање животиња и људи. 
Да се одговори на питање (више одговора на једно питање). 
Језичке игре (постављање питања и давање одговора). 
Писмено изражавање 
Обнављање знања о писању састава. Писање састава на основу слике или низа слика. Рашчлањивање састава. Претходни догађаји, сам догађај и последица догађаја. 
Оспособљавање за описивање. Усвајање основних појмова описа (проналажење описних делова из одломака). Посматрање - запажање: да ли се опис односи на предео, предмет, 
особу или догађај. Описивање: Усмено, затим писмено; заједничко посматрање на излету, касније препричавање на часу. Речи: придеви, синоними, коришћење изрека којима се 
изражава поређење. 
Описивање карактеристичног предмета: претходно се врши заједничко посматрање. Писмено описивање код куће на основу заједничког посматрања (моја лутка, мој пас, моја 
омиљена играчка итд.). 
Посматрање и описивање људи: изглед и понашање. Карактеристика: стас, лице, одећа; унутрашње карактеристике се одређују на основу понашања и деловања те особе. 
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ПОЗНАВАЊЕ ЈЕЗИКА И ПРАВОПИСА       
Упоредно усвајање знања из језика (језичка структура српког језика). Указивање на сличности и разлике у односу српског и ромског језика. 
Реченица (главни делови реченице, именски и глаголски додаци). 
Именице (значај и подела). 
Придеви (значај и подела). 
Заменице (употреба личних). 
Бројеви (основна значења и подела). 
Глаголи (основно значење). 
Глаголска времена (презент, перфект и футур). 
Употреба и писање великог слова (властитих именица, имена држава, имена становника - припадност наслови књига, листова, часописи... 
Читање - писање знакова интерпункције 
Ученик треба да чита гласно најлепше, најизражајније, најпоучније делове приповедака. Приликом читања треба да изговара чисто и правилно речи, синтагме и реченице. Вежбање 
лепог читања песама. Вежбање читања при подели улога. Читање у себи. Навикавање на самостално читање. Читање одломака из предвиђене лектире и  чланака из дечијих листова. 

 
  

ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАСПОРЕД ГОДИШЊЕГ БРОЈА ЧАСОВА (72 часа годишње)         
1. Рад на тексту - 20             
2. Говорне вежбе - 13 
3. Језичке (писмене) вежбе - 10 
4. Граматика и правопис - 17 
5. Лектира - 8 

         6.Систематизација - 4 
 

Ред.бр.теме Наставна тема Број часова по 
теми 

 
Обрада 

Понављање 
вежбање 

Утврђивање Писмени 
задаци 

Контролни Задаци 
 

1 Рад на тексту 20 10 9 1   
2 Говорне вежбе 14 7 6 1   
3 Језичке писмене вежбе 10 5 5    

4 Граматика и правопис 20 1о 9 1   
5 Лектира 8 4 3 1   
72 36 32 4  
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА И ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН  У  4.  РАЗРЕДУ 

 
 
У 4. разреду нема ученика за које је потребно радити по ИОП-у 1  или  ИОП-у 2 али се са два ученика ради индивидуализација. 

Идентификација и подстицај даровитих ученика за укључивање у додатну наставу и слободне активности и секције. 
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4.6.5 ПЕТИ РАЗРЕД 
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Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК 
Разред : ПЕТИ 
  
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
ЦИЉ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, 
доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 
 
ЗАДАЦИ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: 
- 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 српског језика; 
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и  
  стилским могућностима српског језика; 
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима    
  његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама 
  ( улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца); 
- уочавање разлике између месног говора и књижевног језика; 
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво 
  усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 
- увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи (доживљајног, 
 изражајног, интерпретативног, истраживачког; читања с разумевањем, логичког 
 читања) у складу са врстом текста (књижевним и осталим текстовима); 
- оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и 
  вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из 
  илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 
- поступно и систематично упознавање 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); поступно 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; 
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и 
 унапређује; 
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање часописа за децу и 
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  емисија за децу на радију и телевизији; 
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 
- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности 
 (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);  
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, 
  солидарности и других моралних вредности; 
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње 
  међу људима. 
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
- проверавање и систематизовање знања стечених у претходним разредима; 
- овладавање простом реченицом и њеним деловима; 
- појам сложене реченице; 
- увођење ученика у појам променљивости и непроменљивости врста речи; 
- стицање основних знања о именицама, значењима и функцијама падежа; 
- стицање основних знања о именичким заменицама и бројевима; 
- стицање основних знања о глаголима (видовима и функцијама); 
- оспособљавање ученика за уочавање разлике у квантитету акцента; 
- савладавање елемената изражајног читања и казивања текстова, одређених 
  програмом; 
- увођење ученика у тумачење мотива, песничких слика и изражајних средстава у  
  лирској песми; 
- увођење ученика у структуру епског дела, с тежиштем на књижевном лику и  
  облицима приповедања; 
- увођење ученика у тумачење драмског дела, с 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). 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Редни број 
наставне 

теме 

 
Назив наставне теме 

Број  часова основни 
ниво 

средњи ниво напредни ниво 

за обраду за друге 
типове 

укупно 

 
1. 

 
На грани од облака од злата јабука 

 
   9 

 
   11 

 
  20 

СЈ1.1.1. 
СЈ1.1.3. 
СЈ1.1.5. 
СЈ1.1.7.СЈ1.1.8.СЈ1.1
.1.СЈ1.2.2. 
СЈ1.2.8. 
СЈ1.3.7. 
СЈ1.3.9. 
СЈ1.3.10. 
СЈ1.4.1. 
СЈ1.4.2.СЈ1.4.3. 

СЈ2.1.1. 
СЈ2.1.5. 
СЈ2.2.1. 
СЈ2.2.2. 
СЈ2.2.5. 
СЈ2.3.3. 
СЈ2.3.6. 
СЈ2.3.11 
СЈ2.4.1. 
СЈ2.4.2. 
СЈ2.4.5. 
СЈ2.4.6. 
СЈ2.4.7. 
СЈ2.4.8. 
СЈ2.4.9. 

СЈ3.1.2. 
СЈ3.2.2. 
СЈ3.1.1. 
СЈ3.2.1. 
СЈ3.2.4. 
СЈ3.2.5. 
СЈ3.3.4. 
СЈ3.3.7. 
СЈ3.4.1. 
СЈ3.4.2. 
СЈ3.4.3. 
СЈ3.4.4. 
СЈ3.4.5. 
СЈ3.4.7. 
СЈ3.4.8. 
 

 
2. 

 
Mудрој глави једно око доста 
 

 
  14 

 
    9 

 
  23 

 
3. 

 
По детињству се човек познаје као по 
јутру дан 

 
  13 

 
    6 

 
  19 

 
4. 

 
На позорници 
 

 
   8 

 
   12 

 
  20 

 
5. 

 
Нема сунца без светлости, ни човека без 
љубави 

 
   5 

 
    4 

 
   9 

  

 
6. 

 
Ствари имају онакав облик какав им дадне 
наша душа 

 
  15 

 
    5 

 
  20 

 

 
7. 

 
Срце има своје разлоге које разум не 
познаје 

 
   8 

 
   14 

 
  22 

 
8. 

 
Путовања радозналих путника 
 

 
  10 

 
    6 

 
  16 

 
9. 

 
Сунчане стране 
 

 
   7 

 
   23 

 
  30 

  
  89 

 
   91 

 
180 
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СТАНДАРДИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ПЕТИ РАЗРЕД  ПО ОБЛАСТИМА 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 1 

основни ниво 1 средњи ниво 2 напредни ниво 3 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.1.1-разуме текст (ћирилични и латинични) који чита 
наглас и у себи; 

2.1.1.-чита текст користећи различите стратегије 
читања: ,,летимично читање“ (ради бржег налажења 
одређених информација); читање ,,с оловком у руци“ 
(ради учења, ради извршавања различитих задатака, 
ради решавања проблема); читање ради уживања; 

3.1.1.-проналази, издваја и упоређује информације из 
два дужа текста сложеније структуре или више њих 
(према датим критеријумима); 

1.1.2.-разликује уметнички и неуметнички текст; уме 
да одреди сврху текста: експозиција (излагање), 
дескрипција (описивање), нарација (приповедање), 
аргументација, пропаганда; 

2.1.2.-разликује све делове текста и књиге, 
укључујући индекс, појмовник и библиографију и 
уме њима да се користи 

3.1.2.-издваја кључне речи и резимира текст 

-проналази и издваја основне информације из текста 
према датим критеријумима; 

  

-разликује у тексту битно од небитног, главно од 
споредног; 

  

-повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава 
јасно исказане односе (временски след, средство – 
циљ, узрок – последица и сл.) и износи закључак 
заснован на једноставнијем тексту; 

  

-чита једноставне нелинеарне елементе текста: 
легенде, табеле, дијаграме и графиконе 
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ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 2 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.2.1.-зна и користи оба писма (ћирилицу и 
латиницу); 

2.2.1.-саставља експозиторни, наративни и 
дескриптивни текст, који је целовит и кохерентан; 

3.2.1.-организује текст у логичне и правилно 
распоређене пасусе; одређује прикладан наслов 
тексту и поднаслове деловима текста; 

1.2.2.-саставља разумљиву, граматички исправну 
реченицу; 

2.2.2.-пише резиме краћег и / или једноставнијег 
текста; 

3.2.2.-зна и доследно примењује правописну норму 

 

1.2.3.-саставља једноставан експозиторни, наративни 
и дескриптивни текст и уме да га организује у 
смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део 
текста); 

2.2.3.-зна основне особине говорног и писаног језика;  

1.2.4.-уме да преприча текст; 2.2.4.-зна правописну норму и примењује је у већини 
случајева 

 

1.2.5.-зна да се служи Правописом (школским 
издањем); 

  

1.2.6.-примењује правописну норму (из сваке 
правописне области) у једноставним примерима; 

  

1.2.7.-има изграђену језичку толеранцију и негативан 
став према језику дискриминације и говору мржње 
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ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 3 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.3.1.-препознаје врсте речи; зна основне граматичке 
категорије променљивих речи; примењује 
књижевнојезичку норму у вези с облицима речи; 

2.3.1.-познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; 
уме да одреди облик променљиве речи 

3.3.1.-познаје подврсте речи; користи терминологију 
у вези са врстама и подврстама речи и њиховим 
граматичким категоријама 

1.3.2.-правилно употребљава падеже у реченици и 
синтагми 

  

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 4 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.4.1.-повезује наслове прочитаних књижевних дела 
(предвиђених програмима од петог до осмог разреда) 
са именима аутора тих дела; 

2.4.1.-повезује дело из обавезне лектире са временом 
у којем је настало и са временом које се узима у 
оквир приповедања; 

3.4.1.-наводи наслов дела, аутора, род и врсту на 
основу одломака, ликова, карактеристичних тема и 
мотива; 

1.4.2.-разликује типове књижевног стваралаштва 
(усмена и ауторска књижевност); 

2.4.2.-повезује наслов дела из обавезне лектире и род, 
врсту и лик из дела; препознаје род и врсту 
књижевноуметничког дела на основу одломака, 
ликова, карактеристичних ситуација; 

3.4.2.-издваја основне одлике књижевних родова и 
врста у конкретном тексту; 

1.4.3.-разликује основне књижевне родове: лирику, 
епику и драму;  

2.4.3.-разликује лирско – епске врсте (баладу, поему); 3.4.3.-разликује аутора дела од лирског субјекта и 
приповедача у делу; 

1.4.4.-препознаје врсте стиха (римовани и 
неримовани; осмерац и десетерац); 

2.4.4.-одређује мотиве, идеје, композицију, форму, 
карактеристике лика (психолошке, социолошке, 
етичке) и њихову међусобну повезаност; 

3.4.4.-проналази и именује стилске фигуре; одређује 
функцију стилских фигура у тексту; 
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1.4.5.-препознаје различите облике казивања у 
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 
ономатопеја); 

2.4.5.-разликује облике казивања у 
књижевноуметничком тексту: приповедање, 
описивање, монолог /унутрашњи монолог, дијалог; 

3.4.5.-одређује и именује врсту стиха и строфе; 

1.4.6.-уочава битне елементе књижевноуметничког 
текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, 
лик...; 

2.4.6.-уочава разлику између препричавања и анализе 
дела; 

3.4.6.-тумачи различите елементе 
књижевноуметничког текста позивајући се на само 
дело; 

1.4.7.-има изграђену потребу за читањем 
књижевноуметничких текстова и поштује 
национално, књижевно и уметничко наслеђе; 

2.4.7.-уме да води дневник о прочитаним књигама 3.4.7.-изражава свој став о конкретном делу и 
аргументовано га образлаже; 

1.4.8.-способан је за естетски доживљај уметничких 
дела 

 3.4.8.-повезује књижевноуметничке текстове с 
другим текстовима који се обрађују у настави 
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Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Разред : пети 
  

 

Циљ 
       Циљ наставе енглеског језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења 
страног језика. Стога, циљ наставе страног језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивних 
односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији. Током основног образовања, 
ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме 
вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи. 
Општи стандарди 
        Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија 
радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 
Задаци на нивоу језичких вештина 
Разумевање говора 
           Ученик треба да разуме усмену поруку исказану савременим језиком, без непотпуних синтаксичких и лексичких тешкоћа, не дуже од две до три минуте. Разумевање треба да се односи 
на различите врсте усмених порука (приповедање, разговор) а треба да буде способан и да идентификује различите врсте исказа (изјавне, упитне и заповедне), да реконструише непознато на 
основу контекста и да запамти кључне елементе поруке. 
Усмено изражавање 
           Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде оспособљен да савременим језиком, примереним свакодневној комуникацији, искаже једноставну усмену поруку, 
да буде у стању да учествује у једноставном разговору, да једноставно и јасно исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста. 
Разумевање писаног текста 
            Ученик треба да прочита и разуме једноставне поруке, знакове, информације, да разуме, глобално, селективно и на нивоу имплицитног, једноставније аутентичне текстове писане 
савременим језиком, у вези са свакодневним ситуацијама и из домена његовог интересовања. 
Писано изражавање 
              Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде способан да напише своје личне податке, да напише честитку, једноставну поруку и краће неформално писмо, да 
опише неки доживљај и место у којем живи, да напише нешто о себи и својим интересовањима, да напише кратак резиме о ономе што је чуо, видео или прочитао и изнесе лични став (допадање, 
недопадање, слагање, неслагање и друго). 
Дијалог 
             Ученик треба да да је способан да користи научене фразе и изразе док води дијалог са наставником, другим учеником или евентуално говорником коме је енглески матерњи језик. 
Развијање социо-културне компетенције 
             Поред сазнања о основним чињеницама везаним за историју, географију, културу и уметност земаља чији језик учи, ученик треба да стекне увид, у оквиру поља свог интересовања и 
искуства, у сличности  и разлике у навикама (вербална и невербална комуникација), обичајима, менталитету и институцијама између наше земље и земаља чији језик учи. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Редни број  
Наставне теме 

Планирано часова за 
обраду утврђивање увежбавањ

е 
проверу циљеви учења 

1. Unit 1: What do you remember? 2 1 1 1 Разумевање говора (краћи дијалози, издвајање кључних 
информација) 
Разумевање писаног текста (разумевање и адаптација) 
Усмено изражавање (препричавање и интерпретација) 
Интеракција (учествовање у комуникацији) 
Писмено изражавање ( кохерентност текста) 
Граматички садржаји (употреба)  

2. Unit 2: Are you ready? 
 

2 2 1 1 

3. Unit 3: What have you got? 2 2 1 1 
4. Unit 4: Descriptions 2 1 1 1 
5. Unit 5: My world 

 
3 2 1 1 

6. Unit 6: I’m usually late! 3 2 1 1 
 UKUPNO 36  

7. Unit 7: At home 2 1 1 1 
8. Unit 8: Having fun 2 2 1 1 
9. Unit 9: At the moment 2 2 1 1 

10. Unit 10: The future 3 2 1 1 
11. Unit 11: About the past 2 2 1 1 
12. Unit 12: Heroes 2 2 1 1 

УКУПНО 36  
СВЕГА 72 
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Разред : ПЕТИ 
  
 
Циљеви  и задаци: 

Циљ: 
- Подстицање и развијање стваралачког мишљења ученика и деловање у складу са хуманистичким опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

Задаци: 
- Развијање способности ученика  за опажање квалитета свих ликовних елемената;линија, облика и боја; 

- Стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; 

- Развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно мишљење; 

- Развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују у раду и животу; 

- Развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 

- Подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици 
живе и раде; 

- Стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве; 

- Омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја уметности; 

- Развијање способности за препознавање основних својства традиционалне, модерне и савремене уметности. 

Оперативни задаци: 
- Поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање; 

- Поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање упознавањем слободног ритмичког компоновања ликовних елемената: линија, облика, боја; 

- Поступно оспособљавање ученика за ликовно изражавање у стварању колажа, светлинских објеката и у обликовању и преобликовању употребних предмета; 

- Даље развијање способности ученика за конструисање, комбинаторику и обликовање; 

- Проширивање сазнања и искуства ученика у коришћењу различитих материјала и средства за рад у процесу ликовног изражавања; 

- Мотивисање ученика на активан однос према актуелним питањима које се односе на заштиту и унапређивање човекове природне и културне средине 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Редни број Назив теме Обрада Други тип часа Свега Образовни стандарди 
 
 

1. 

 
 

Слободно ритмичко компоновање 

 
 

6 

 
 
4 

 
 

10 

1.1.1.  1.1.3                          2.1.1.                              3.1.2. 3.2.1.   
1.2.1.    2.2.2.                                 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.     1.3.1 
3.3.1.   
 

 
 
 

2. 

 
 
 

Линија 

 
 
 

10 

 
 
 

10 

 
 
 

20 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3 2.1.1. 2.1.2.                        2.1.1. 2.1.2.   
3.1.1.     3.1.2.           
1.2.1.    2.2.1.                                                                                             3.2.1. 
3.2.2. 3.2.3.    3.2.4.  
1.3.1.  1.3.3.                          2.3.1. 3.3.1.  3.3.3.             

 
 
 
 

3. 

 
 
 

Облик 

 
 
 

14 

 
 
 

10 

 
 
 

24 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3                  2.1.1. 2.1.2.                      3.1.1. 3.1.2.   
1.2.1.     2.2.1.                                                                                               3.2.1. 
3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.                      1.3.1.  1.3.3.                          2.3.1.   
3.3.1.     3.3.3.  

 

 
 
 

4. 

 
 
 

Орнамент 

 
 
 

2 

 
 
 
2 

 
 
 
4 

1.1.1. 1.1.2.                          2.1.1. 2.1.2                       3.1.1. 3.1.2.   
1.2.1.                                    2.2.1. 2.3.1.                       3.2.1.  3.2.2. 
3.2.3. 3.2.4.                                1.1.3. 1.3.1. 1.3.3. 1.3.4.   
3.3.1.     3.3.3. 

 
 
 

5. 

 
 
 

Светлински објекти и колаж 

 
 
 

2 

 
 
 
2 

 
 
 
4 

1.1.1. 1.1.2.                           2.1.1. 2.1.2.                      3.1.1.     1.2.1.   
2.2.1. 2.3.1.                      3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.                    1.3.1. 
1.3.2. 1.3.3. 1.3.4.                                                 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 

6. Визуелно споразумевање 2 2 4 1.1.1. 1.1.2.                           2.1.1.                                3.1.1. 3.1.2.   
1.2.1.  2.2.1.                                          3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.   
1.3.1.  1.3.3. 1.3.4.   2.3.1.                                             3.3.1. 3.3.2. 
3.3.3.     3.3.4 

7. Обликовање и преобликовање употребних 
предмета 

4 2 6 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3      2.1.1.            2.1.2.     3.1.1.                 2.2.1.   
3.2.1                           3.2.2.     3.2.3.        1.3.2.     2.3.1.   
3.3.1. 3.3.2. 3.3.3.     3.3.4. 

 Свега 40 32 72  
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

СЛОБОДНО РИТМИЧКО КОМПОНОВАЊЕ 
основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 
1.1.1.разликује и користи (у свом раду) основне 
медије, материјале и технике (цртање, сликање и 
вајање) визуелних уметности 

2.1.1.познаје и користи (у свом раду) осно-вне 
изражајне могућности класичних савр-емених медија, 
техника и материјала визу-елних уметности 

3.1.2. и 3.2.1.одабира адекватна средства (медиј, 
материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на 
најбољи начин реали-зовати своју (одабрану) идеју 

1.2.1 и 1.1.3.описује свој рад и радове других (нпр 
исказује утисак) 

2.2.2.образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 
садржај, тему, карактеристике технике...) 

3.2.2.изводи радове са одређеном наме-ром, 
користећи основне визуелне елементе и принципе да 
би постигао одређени ефек-ат 

1.3.1.описује разлике које уочава на уметн-ичким 
радовима из различитих земаља, ку-лтура и периода 

 3.2.3.користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, 
облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту 
и садржају) када обра-злаже свој рад и радове других 

  3.2.4.уочава међусобну повезаност елеме-ната, 
принципа и садржаја на свом раду и на радовима 
других 

  3.3.1.анализира одабрана уметничка дела у односу на 
време настанка и према култур-ној припадности 
(описује основне каракте-ристике, намеру 
уметника...) 

ЛИНИЈА 
основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 
1.1.1.разликује и користи (у свом раду) основне 
медије, материјале и технике (цртање, сликање и 
вајање) визуелних уметности 

2.1.1.познаје и користи (у свом раду) осно-вне 
изражајне могућности класичних савр-емених медија, 
техника и материјала визу-елних уметности 

3.1.1.познаје и користи различите изража-жајне 
могућности класичних и савремених медија, техника 
и материјала визуелних уметности 

1.1.2.изводи дводимензионалне и тродимензионалне 
радове 

2.1.2.образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 
садржај, тему, карактеристике технике...) 

3.2.1. и 3.1.2.одабира адекватна средства (медиј, 
матер-ијал, технику, поступак) помоћу којих ће на 
најбољи начин реализовати своју (одабра-ну) идеју 

1.2.1. и 1.1.3.описује свој рад и радове других (нпр 
исказује утисак) 

2.2.1.одабира адекватан садржај да би пре-дставио 
неку идеју или концепт 

3.2.2.изводи радове са одређеном намер-ом, 
користећи основне визуелне елементе и принципе да 
би постигао одређени ефек-ат 

1.3.1.описује разлике које уочава на уметничким 
радовима из различитих земаља, култура и периода 

2.3.1.лоцира одабрана уметничка дела у историјски и 
друштвени контекст 

3.2.3.користи тачне термине (нпр. линија, ритам, 
облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту 
и садржају) када обра-злаже свој рад и радове других 

1.3.3.познаје места и изворе где може да прошири 
своја знања везана за визуелне уметности (нпр. музеј, 
галерија, атеље, уметничка радионица...) 

 
 

3.2.4.уочава међусобну повезаност елемената, 
принципа и садржаја на свом раду и на ра-довима 
других 

  3.3.1.анализира одабрана уметничка дела у односу на 
време настанка и према културној припадности 
(описује основне карактеристике, намеру уметника) 
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3.3.3.користи друга места и изворе (нпр. библиотека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности 

 
ОБЛИК 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 
Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.1.1.разликује и користи (у свом раду) основне 
медије, материјале и технике (цртање, сликање и 
вајање) визуелних уметности 

2.1.1.познаје и користи (у свом раду) основне 
изражајне могућности класичних савремених медија, 
техника и материјала визуелних уметности 

3.1.1.познаје и користи различите изражајне 
могућности класичних и савремених медија, техника 
и материјала визуелних уметности 

1.1.2.изводи дводимензионалне и тродимензио-налне 
радове 

2.1.2.образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 
садржај, тему, карактеристике технике...) 

3.1.2. и 3.2.1.одабира адекватна средства (медиј, 
материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на 
најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју 

1.1.3. и 1.2.1.описује свој рад и радове других (нпр 
исказује утисак) 

2.2.1.одабира адекватан садржај да би представио 
неку идеју или концепт 

3.2.2.изводи радове са одређеном намером, користећи 
основне визуелне елементе и принципе да би 
постигао одређени ефекат 

1.3.1.описује разлике које уочава на уметничким 
радовима из различитих земаља, култура и периода 

2.3.1.лоцира одабрана уметничка дела у истори-јски и 
друштвени контекст 

3.2.3.користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, 
облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту 
и садржају) када обра-злаже свој рад и радове других 

1.3.3.познаје места и изворе где може да проши-ри 
своја знања везана за визуелне уметно-сти (нпр. 
музеј, галерија, атеље, уметничка радионица...) 

 3.2.4.уочава међусобну повезаност елемената, 
принципа и садржаја на свом раду и на радовима 
других 

  3.3.1.анализира одабрана уметничка дела у односу на 
време настанка и према култур-ној припадности 
(описује основне каракте-ристике, намеру уметника) 
3.3.3. користи друга места и изворе (нпр. библиотека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности 

 
ОРНАМЕНТ 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 
Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.1.1.разликује и користи (у свом раду) основне 
медије, материјале и технике (цртање, сликање и 
вајање) визуелних уметности 

2.1.1.познаје и користи (у свом раду) основне 
изражајне могућности класичних савремених медија, 
техника и материјала визуелних уметности 

3.1.1.познаје и користи различите изража-јне 
могућности класичних и савремених медија, техника 
и материјала визуелних уметности 

1.1.2.изводи дводимензионалне и тродимензионалне 
радове 

2.1.2.образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 
садржај, тему, карактеристике технике...) 

3.1.2. и 3.2.1.одабира адекватна средства (медиј, 
материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на 
најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју 

1.2.1. и 1.1.3.описује свој рад и радове других (нпр 
исказује утисак) 

2.2.1.одабира адекватан садржај да би представио 
неку идеју или концепт 

3.2.2.изводи радове са одређеном наме-ром, 
користећи основне визуелне елементе и принципе да 
би постигао одређени ефекат 
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1.3.1.описује разлике које уочава на уметничким 
радовима из различитих земаља, култура и периода 

2.3.1.лоцира одабрана уметничка дела у истори-јски и 
друштвени контекст 

3.2.3.користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, 
облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту 
и садржају) када образлаже свој рад и радове других 

1.3.3.познаје места и изворе где може да проши-ри 
своја знања везана за визуелне уметно-сти (нпр. 
музеј, галерија, атеље, уметничка радионица...) 

 3.2.4.уочава међусобну повезаност елемената, 
принципа и садржаја на свом раду и на радовима 
других 

1.3.4.зна неколико примера примене визуелних 
уметности у свакодневном животу 

 3.3.1.анализира одабрана уметничка дела у односу на 
време настанка и према културној припадности 
(описује основне карактеристике, намеру уметника) 
3.3.3.користи друга места и изворе (нпр. библиотека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности 

 
СВЕТЛИНСКИ ОБЈЕКТИ И КОЛАЖ 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 
Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.1.1.разликује и користи (у свом раду) основне 
медије, материјале и технике (цртање, сликање и 
вајање) визуелних уметности 

2.1.1.познаје и користи (у свом раду) основне 
изражајне могућности класичних савремених медија, 
техника и материјала визуелних уметности 

3.1.1.познаје и користи различите изражајне мог-
ућности класичних и савремених медија, техника и 
материјала визуелних уметности 

1.1.2.изводи дводимензионалне и тродимензионалне 
радове 

2.1.2.образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 
садржај, тему, карактеристике технике...) 

3.2.1.одабира адекватна средства (медиј, матер-ијал, 
технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју (одабра-ну) идеју 

1.2.1.описује свој рад и радове других (нпр исказује 
утисак) 

2.2.1.одабира адекватан садржај да би представио 
неку идеју или концепт 

3.2.2.изводи радове са одређеном намером, ко-
ристећи основне визуелне елементе и при-нципе да 
би постигао одређени ефекат 

1.3.1.описује разлике које уочава на уметничким 
радовима из различитих земаља, култура и периода 

2.3.1.лоцира одабрана уметничка дела у истори-јски и 
друштвени контекст 

3.2.3.користи тачне термине (нпр. текстура, рит-ам, 
облик...) из визуелних уметности (при-мерене узрасту 
и садржају) када образлаже свој рад и радове других 

1.3.2.зна да наведе различита занимања за која су 
потребна знања и вештине стечени учењем у 
визуелним уметностима ( нпр. дизајнер, костимограф, 
архитекта...) 

 3.2.4.уочава међусобну повезаност елемената, 
принципа и садржаја на свом раду и на ра-довима 
других 

1.3.3.познаје места и изворе где може да проши-ри 
своја знања везана за визуелне уметно-сти (нпр. 
музеј, галерија, атеље, уметничка радионица...) 
1.3.4.зна неколико примера примене визуелних 
уметности у свакодневном животу 

 3.3.1.анализира одабрана уметничка дела у одн-осу на 
време настанка и према културној припадности 
(описује основне карактеристике, намеру уметника) 
3.3.2.описује потребна знања и вештина који су 
неопходни у занимањима везаним за визуелне 
уметности 
3.3.3.користи друга места и изворе (нпр. библиотека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности 
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ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 
Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.1.1.разликује и користи (у свом раду) основне 
медије, материјале и технике (цртање, сликање и 
вајање) визуелних уметности 

2.1.1.познаје и користи (у свом раду) основне 
изражајне могућности класичних савремених медија, 
техника и материјала визуелних уметности 

3.1.1.познаје и користи различите изражајне мог-
ућности класичних и савремених медија, техника и 
материјала визуелних уметности 

1.1.2.изводи дводимензионалне и тродимензио-налне 
радове 

2.2.2.образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 
садржај, тему, карактеристике технике...) 

3.1.2.одабира адекватна средства (медиј, матер-ијал, 
технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју (одабрану) идеју 

1.2.1.описује свој рад и радове других (нпр исказује 
утисак) 

2.2.1.одабира адекватан садржај да би представио 
неку идеју или концепт 

3.2.2.изводи радове са одређеном намером, користећи 
основне визуелне елементе и принципе да би 
постигао одређени ефекат 

1.3.1.описује разлике које уочава на уметничким 
радовима из различитих земаља, култура и периода 

2.3.1.лоцира одабрана уметничка дела у истори-јски и 
друштвени контекст 

3.2.3.користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, 
облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту 
и садржају) када образлаже свој рад и радове других 

1.3.3.познаје места и изворе где може да прошири 
своја знања везана за визуелне уметности (нпр. музеј, 
галерија, атеље, уметничка радионица...) 

 3.2.4.уочава међусобну повезаност елемената, 
принципа и садржаја на свом раду и на ра-довима 
других 

1.3.4.зна неколико примера примене визуелних 
уметности у свакодневном животу 

 3.3.1.анализира одабрана уметничка дела у односу на 
време настанка и према културној припадности 
(описује основне карактеристике, намеру уметника) 
3.3.2.описује потребна знања и вештина који су 
неопходни у занимањима везаним за визуелне 
уметности 
3.3.3.користи друга места и изворе (нпр. библиотека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности 
3.3.4.разуме међусобну повезаност и утицај 
уметности и других области живота 

 
ОБЛИКОВАЊЕ И ПРЕОБЛИКОВАЊЕ УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 
Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.1.1.разликује и користи (у свом раду) основне 
медије, материјале и технике (цртање, сликање и 
вајање) визуелних уметности 

2.1.1.познаје и користи (у свом раду) основне 
изражајне могућности класичних савремених медија, 
техника и материјала визуелних уметности 

3.1.1.познаје и користи различите изражајне 
могућности класичних и савремених медија, техника 
и материјала визуелних уметности 

1.1.2.изводи дводимензионалне и тродимензионалне 
радове 

2.1.2.образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 
садржај, тему, карактеристике технике...) 

3.2.2.изводи радове са одређеном намером, користећи 
основне визуелне елементе и принципе да би 
постигао одређени ефекат 
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1.1.3.описује свој рад и радове других (нпр исказује 
утисак) 

2.2.1.одабира адекватан садржај да би представио 
неку идеју или концепт 

3.2.3.користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, 
облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту 
и садржају) када образлаже свој рад и радове других 

1.3.2.зна да наведе различита занимања за која су 
потребна знања и вештине стечени учењем у 
визуелним уметностима (нпр. костимограф, дизајнер, 
архитекта...) 

2.3.1.лоцира одабрана уметничка дела у истори-јски и 
друштвени контекст 

3.3.1.анализира одабрана уметничка дела у односу на 
време настанка и према културној припадности 
(описује основне карактеристике, намеру уметника) 
3.3.2.описује потребна знања и вештина који су 
неопходни у занимањима везаним за визуелне 
уметности 
3.3.3.користи друга места и изворе (нпр. библиотека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности 
3.3.4.разуме међусобну повезаност и утицај 
уметности и других области живота 
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Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Разред : ПЕТИ 
  
 
Оперативни задаци 

‐ неговање способности извођења музике певањем и свирањем 

‐ неговање смисла за колективно музицирање (певање и свирањe ) 

‐ стицање навике за слушање музичког дела 

‐ развијање способности за доживљај музичког дела 

‐ развијање способности за разумевање музичког дела 

‐ развијање критичког мишљења 

‐ подстицање стваралачког ангажовања ученика 

‐ развијање музичке креативности 

‐ развијање способности за импровизацију мелодије 
 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Наставна област часова  
основни 

С Т А Н Д А  Р Д И 
средњи 

 
напредни 

Извођење музике певањем и свирањем  
          40 

       1.3.1 
       1.3-2 
       1.3.3 

          3.3.1 
         3.3.2 
         3.3.3  

Слушање музике 
 

 
          24 

       1.2.1 
       1.2.2 
       1.2.3 
       1.2.4 
       1.2.5 

           2.2.1 
           2.2.2. 
           2.2.3 
           2.2.4 
           2.2.5  

         3.2.1 
         3.2.2 
         3.2.3 
         3.2.4 
         3.2.5 

Музичко стваралаштво            
            2 

       1.1.1 
       1.1.2 

           2.1.1 
           2.1.2 
           2.1 3. 

        3.1.1 
        3.1.2 
        3.1.3 
         3.1.4  

Музичка теорија  
            6 

       1.4.1 
        1.4.2 
        1.4.3 
        1.4.4  

          3.4.1 
         3.4.2 
         3.4.3 

Укупно            72    
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

          ОБЛАСТ (1): ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик познаје основне елементе музичке писмености:основне ритмичке вредности (четвртина И осмина), темпо 
(спор, умерен, брз), динамика (тихо, гласно), тонске висине од ц1 до ц2. 1.1.1 
 
Ученик препознаје основне елементе музичке писмености (горе наведене). 2.1.1. 
 
 
Ученик зна да примени основне елементе музичке писмености. 3.1.1 

 
 
    Елементи  
    музичке  
    писмености 
 
 
 

Основни 
ниво 

 
 

Средњи 
ниво 

 
Напредни 

Ниво 

Ученик пре познаје по један инструмент из сваке инструменталне групе, гласове дели на мушке, женске И дечије. 
1.1.2 
 
Ученик пре познаје инструмент изразито висок, изразито дубок у оквиру групе. Гласове дели на високе И дубоке. 
2.1.2 
 
Ученик препознаје И повезује музички израз у оквиру главних инструмената из групе, гласове И вокално 
инструменталну од  сценске музике. 3.1.2 

 
 
    Инструменти, 
 ласови И састави 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик познаје дело из одређене музичке епохе (неепоху) И само да именује композитора 1.1.3. 
 
Ученик познаје по једног композитора одређене музичке епохе И разликује сценску музику од концертне. 2.1.3 
 
 
Ученик зна музичке епохе И по једног композитора И разликује сценску музику од концертне. 3.1.3 
 

 
 
 
           Епохе; 
  Музичко-сценска и 
         Контцертна  
           Музика 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик познаје неколико жанрова И може да их наведе.1.1.4 
 
 
Ученик може да наведе музичке жанрове И да их опише. 2.1.4 
 
 
Ученик зна одређене музичке жанрове И њихову музичку структуру. 3.1.4 

  
 
  
 
         Жанрови 
 
 

Основни 
ниво 

Средњи 
ниво 

Напредни 
Ниво 

Ученик познаје основне појмове народног стваралаштва, контекст стваралаштва народне музике.1.1.5 
 
Ученик повезује изражајне елементе народне музике са контекстом њиховог настанка. 2.1.5  
 
Ученик разликује старију И новију музичку традицију, аутентичну фолклорну музику од новокомпоноване на основу 
повезивања извођачких карактеристика. 3.1.5 

 
 
 
       Народна музика 
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ОБЛАСТ (2): СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
ниво 

Ученик препознаје основна темпа и динамику,  И карактер слушног дела. 1.2.1 
 
 
Ученик може да опише карактер слушаног примера као резултат садејства опажених музичких  
компонената. 2.2.1 
 
Ученик повезује опажени карактер слушаног примера са естетском димензијом композиције. 
(у оквиру стеченог знања) 3.2.1 

 
 
       Елементи  
       музичке  
        писмености 
 
 
 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
ниво 

Ученик препознаје инструменталне групе по главном инстгрументу групе И основну врсту гласова. 1.2.2. 
 
Ученик препознаје одређене карактеристике  свирања И певања (речитатив, глисандо, пицикато). 2.2.2. 
 
Ученик повезује опажене карактеристике инструмента/извођачког састава са њиховом естетском применом (у 
оквиру стеченог знања). 3.2.2. 

 
 
        Инструменти, 
        гласови И  
        састави 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
ниво 

Ученик може да одреди слушни пример као музичко-сценско или концертно дело. 1.2.3 
 
 
Ученик препознаје речитатив од арије, концертну од сценске музике. 2.2.3 
 
Ученик препознаје драмску функцију структуралних елемената.3.2.3 

 
 
 
              Епохе; 
   Музичко-сценска и 
         Контцертна  
           музика 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
ниво 

Ученик може да одреди припадност слушног примера одређеном жанру уметничке музике  
(дечја, духовна,  популарна, ). 1.2.4 
 
Ученик препознаје основне карактеристике жанра (извођачки састав, садржај,  начин извођења, ). 2.2.4  
 
 
Ученик повезује изражајне карактеристике композиција у оквиру наведених жанрова.  3.2.4 

  
 
  
 
         Жанрови 
 
 

Основни 
ниво 

Средњи 
ниво 

Напредни 
ниво 

Ученик у слушним примерима разликује народно од уметничког музичког стваралаштва. 1.2.5 
 
Ученик препознаје основне карактеристике српске народне музике ( извођачке саставе, народне 
инсатрументе).2.2.5 
 
Ученик разликује српску изворну народну музику  од “новокомпоноване”. 3.2.5   

 
 
 
       Народна музика 
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ОБЛАСТ (4): МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Основни 
ниво 

 
Напредни 

Ниво 
 

Ученик може да осмисли ритмичку пратњу  за један инструмент песме коју зна. 1.4.1  
 
 
Ученик може да осмисли ритмичку пратњу за више инструмената песме коју зна.3.4.1 

 
 
     Основе  
     музичке  
     писмености 
 

Основни 
ниво 

 
Напредни 

ниво 

Ученик може да направи инструмент од предмета из свог окружења (из групе: ударачких,). 1.4.2 
 
 
Ученик може да направи/нацрта модел задатог инструмента (из групе ударачких И трзачких). 3.4.2 

 
 
      Музички 
      инструменти, 
                 

Основни 
ниво 

 
Напредни 

ниво 

Ученик уме да импровизује (певањем/свирањем) одређену мелодију у духу популарне музике. 1.4.3 
 
Ученик може да одређену мелодију из репертоара класичне музике варира (певањем/свирањем) у духу: народне 
И популарне музике.3.4.3 

 
 
 
       Музички 
       Жанрови 

Основни 
ниво 

 
Напредни 

Ниво 
 
 
 

Ученик може да одабере адекватну музичку нумеру за задату драмску сцену.1.4.4 
 
 
Ученик може да одабере адекватну музичку нумеру за задату драмску сцену.3.4.4 

  
 
        Епохе; 
 Музичко-сценска       и концертна 
музика 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Ученик може да нацрта модел народног инструмента по избору од понуђених предмета из окружења. 1.4.5. 
 
Ученик може да одабере адекватне примере (од понуђених) за одговарајуће задате догађаје из народног живота 
(календарски/некалендарски обичаји, географске области И тд.).  3.4.5 

 
 
 
       Народна музика 
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ОБЛАСТ (3): МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 

Основни 
ниво 

 
Напредни 

ниво 

Ученик може да пева једноставне дечије, народне И популарне песме. 1.3.1 
 
Ученик може да изведе (пева И свира) песму или музички пример који садржи разноврсне елементе музичке 
писмености (дурске лествице: Ц,  Г,  молске: а ; ритмичке вредности:  пунктирани ритам; динамичке вредности: 
п-ф;  Анданте, Адагио, Граве; цорона,). 3.3.1 
  

 
 
       Основе  
        музичке  
        писмености 
 
 
 

Основни 
ниво 

 
 

Напредни 
ниво 

Ученик може да свира песму или музички пример од 16 тактова који садржи основне елементе музичке 
писмености) на неком од Орфових инструмената. 
Ученик зна да свира неко дело из српске фолклорне баштине (ритмички инструмент). 1.3.2 
 
Ученик зна да свира један инстумената И може да изведе одређене специфичности свирања. 3.3.2 

 
        Музички  
        инструменти, 
                 

Основни 
ниво 

 
Напредни 

ниво 

Ученик може да пева у хору  једноставне песме различитих жанрова. 1.3.3 
 
 
Ученик (кога је наставник одабрао) може да пева у хору или у оркестру једноствавние композиције различитих 
жанрова.3.3.3. 
  

 
 
 
        Музички  
        жанрови 
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА 
Разред : ПЕТИ 
 

Циљеви и задаци: 
Циљ:Да допринесе разумевању историјског простора и времена,историјских процеса и токова, као и развијању националног, европског и светског идентитета и духа толеранције 
код ученика. 
Задаци наставе  историје су: 
-да ученици уочавају узрочно последичне везе, разумеју историјске процесе и токове, улогу истакнутих личности које су одредиле развој људског друштва, и да познају 
националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...) као и историју суседних народа и држава. 
Исходи: На крају петог разреда, ученици треба да: 
                -разумеју појам прошлости 
                -упознају начин и значај изучавања прошлости 
                -разумеју основне одлике праисторије и старог века 
                -примењују временске одреднице (деценија, век, миленијум) 
                -буду оспособљени за коришћење историјске карте 
                -стекну знања о личностима које су обележиле епоху старог века 
                -упознају основне одлике античке културе 
 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

редни 
број 

 
 

наставна 
тема 

часови за СТАНДАРДИ

обраду 
 

утврђивање 
 

систематизацију 
 

УКУПНО 

 
1. 
 

Увод у историју    3         2         / 
 

 
5 

 

1.1.1     1.1.2      1.1.3 
1.1.4     2.1.1      3.1.1 
1.1.5     2.1.2      3.1.2. 

 
2. 
 

Праисторија    1       1        1 
 

3 
 

1.2.1.     2.2.1 
1.2.2.     1.2.3 
2.2.2 

 
3. 
 

Стари век    14       8        6 
 
 

28 
 

 

1.3.1      1.3.2.     1.3.3 
1.3.4       2.3.1      2.3.2.  
3.3.1        3.3.2     1.3.5 
1.3.6      1.3.7      2.3.3 
3.2.4. 
3.3.3 

 УКУПНО   18       11         7 36  
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

тема ниво ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 
УВОД У 

ИСТОРИЈУ 
историјско знање 
1.1.1-Ученик именује и разликује основне временске 
одреднице. 
1.1.2-Ученик именује историјске периоде и зна редослед 
историјских периода. 
1.1.3-Ученик уме да одреди којем веку припадају важне 
године из прошлости. 
1.1.4Ученик уме да одреди којем историјском периоду 
припадају важне године из прошлости.  

2.1.1-Ученик уме да повеже личност и историјски 
феномен са одговарајућом временском одредницом 
и историјским периодом. 

3.1.1-Ученик уме да примени знање из 
историјске хронологије (уме прецизно да 
одреди којој деценији и веку, историјском 
периоду припада одређена година, личност и 
историјски феномен 

истраживање и тумачење историје 
1.1.5-Ученик препознаје једноставне и карактеристичне 
историјске информације дате у форми слике  

2.1.2-Ученик уме да закључи о којем историјском 
феномену је реч  на основу карактеристичних 
сликовних историјских извора 

3.1.2.-Ученик уме да изврши селекцију 
историјских извора 

ПРАИСТОРИ
ЈА 

историјско знање 
1.2.1.-Ученик зна поделу на праисторију и историју 2.2.1-Ученик уме да повеже личност и историјски 

феномен са одговарајућом временском одредницом 
и историјским периодом 

 

истраживање и тумачење историје 
1.2.2.-Ученик препознаје на основу карактеристичних 
историјских извора (сликовних, материјалних) о којој 
историјској појави је реч 
1.2.3-Ученик препознаје једноставне и карактеристичне 
историјске информације дате у форми слике 

2.2.2-Ученик уме да закључи о којем историјском 
феномену је реч на основу карактеристичних 
сликовних историјских извора  

 

    
СТАРИ ВЕК историјско знање 

1.3.1.-Ученик препознаје значење основних појмова из 
историје цивилизације 
1.3.2.-Ученик уме да одреди којем историјском периоду 
припадају важне године из прошлости 
1.3.3-Ученик именује најважније појаве из опште историје 
1.3.4-Ученик уме да наведе узроке и последице најважнијих 
појава из прошлости 

2.3.1.-Ученик препознаје да постоји повезаност 
појава из прошлости са појавама из садашњости 
2.3.2.-Ученик зна и разуме узроке и последице 
важних историјских прекретница из опште историје 

3.3.1-Ученик разуме како су повезане појаве 
из прошлости и садашњости 
3.3.2-Ученик уме да закључи зашто је дошло 
до одређених историјских догађаја и које су 
последице важних историјских дешавања 

истраживање и тумачење историје 
1.3.5-Ученик препознаје на основу карактеристичних 
историјских извора (текстуалних, сликовних и материјалних) 
о којој историјској појави, догађају и личности је реч 
1.3.6-Ученик препознаје једноставне и карактеристичне 
историјске информације дате у форми слике 
1.3.7-Ученик уме да прочита једноставне и карактеристичне 
историјске информације дате у форми историјске карте у којој 
је наведена легенда 

2.3.3.-Ученик уме да закључи о којем догађају, 
феномену и личности је реч на основу садржаја 
карактеристичних писаних историјских извора 
3.2.4.-Ученик уме да закључи о којем историјском 
феномену је реч на основу карактеристичних 
сликовних историјских извора 

3.3.3-Ученик уме да изврши селекцију 
историјских извора 
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Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА 
Разред : ПЕТИ 
  
Сврха програма Географије 

Географија је обавезан наставни предмет и изучава се  у другом образовном циклусу обавезног образовања и васпитања. Географска знања су  значајна компонента опште 
културе сваког човека. Ученици кроз овај предмет упознају основне објекте, појаве и процесе у простору, њихове узрочно – последичне везе и на основу тога изграђују сопствено 
географско мишљење о  свом завичају, држави,континенту и свету као целини. Настава Географије оспособљава ученике да користе географску карту, раде на терену и самостално  
проналазе и анализирају  изворе географских информација. Кроз стечена знања ученици изграђују свест о значају свих геосфера као еколошког оквира за живот на Земљи и формирају 
одговоран однос према животној средини. Улога Географије огледа се и у  развијању толерантног става према различитим народима, њиховим културама и начину живота. 
Циљеви и задаци Географије 

Настава Географије доприноси: 
-упознавање и разумевање појава и процеса у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу, 
- разумевање узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу, 
-картографској писмености и коришћењу географске карте у свакодневном животу , 
-развоју географског мишљења заснованог на повезаности и међуусловљености географских појава и прцеса  у простору и времену, 
-стицање најосновнијих знања о васиони и васионским телима, 
-разумевању потреба  очувања, унапређења и заштите  Земљиних сфераи комплексне географске средине у којој егзистира и човек, 
-упознавање основних географских одлика Европе, њених регија и држава, 
-упознавање са комплементарношћу и регионалним разликама  планетарног света, 
-развијању ставова о превентиви,  заштити, унапређењу животне средине, 
-развијању толеранције, постојања и припадности мултиетничком , мултијезичком и  мултикултурном свету, 
-развијању способности  за активно стицање и примену  знања  из географије кроз самостално учење и  истраживање. 
 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Ред. број 
наставне 

теме 
 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ 

Број 
часова 
по теми 

Број часова за Образовни стандарди 

обраду 
остале 
типове 
часова 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

1. Увод у географију 1 1  
 
ГЕ.1.2.3. 

 
ГЕ.2.2.2. 

 
ГЕ.3.2.2. 

2. Васиона и Земља 6 4 2 
 
ГЕ.1.2.1. 

ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.2.1. 

 
ГЕ.3.2.1. 

3. Географска карта 8 5 3 

ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.2. 
ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ 2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ 2.1.4. 

 
ГЕ.3.1.1. 

4. Планета Земља 19 12 7 
   

4. 1. Земљина кретања 4 2 2 
ГЕ.1.2.1. 
ГЕ.1.2.2. 

ГЕ.2.1.3. 
ГЕ 2.2.1. 

 
ГЕ.3.2.1. 
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4. 2. Унутрашња грађа Земље 9 6 3 

 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 

4. 3. Ваздушни омотач Земље 6 4 2 
 
ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 

 
ГЕ.3.2.2. 

 
Систематизација градива – годишњи тест 
и закључивање оцена 

2  2 

ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.2. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.1. 
ГЕ.1.2.2. 
ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.1. 
ГЕ.2.2.2. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.1. 
ГЕ.3.2.2. 

 Укупно 36 22 14    
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 
О

Б
Л

А
С

Т
 

 
ОСНОВНИ НИВО 

 
Следећи искази описују 
шта ученик/ученица 
зна и уме на основном нивоу: 

 
СРЕДЊИ НИВО 

 
Следећи искази описују 
шта ученик/ученица зна и 
уме на средњем нивоу: 
(подразумева се да је ученик/ца савладао/ 
Савладала и све захтеве са основног нивоа) 

 
НАПРЕДНИ НИВО 

 
Следећи искази описују 
шта ученик/ученица зна и 
уме на напредном нивоу: 
(подразумева се да је ученик/ца 
савладао/савладала и све захтеве 
основног и средњег нивоа) 

 
1.

 Г
Е

О
Г

РА
Ф

С
К

Е
 В

Е
Ш

Т
И

Н
Е

 

Ученик/ученица: 
ГЕ.1.1.1. разуме појам оријентације и 
наводи начине оријентисања 
 
ГЕ.1.1.2. наводи и описује начине 
представљања Земљине површине (глобус и 
географска карта) 
 
ГЕ.1.1.3. препознаје и чита географске и 
допунске елементе карте 

Ученик/ученица: 
ГЕ.2.1.1. одређује стране света у простору и на 
географској карти 
 
ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на 
географској карти 
 
ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске 
чињенице - објекте, појаве, процесе и односе који су 
представљени моделом, сликом, 
графиком, табелом и схемом 
 
ГЕ.2.1.4. приказује понуђене географске податке: на 
немој карти, картографским 
изражајним средствима (бојама, линијама, простим 
геометријским знацима, симболичким знацима...), 
графиком, табелом и схемом 

Ученик/ученица: 
ГЕ.3.1.1. доноси закључке о  
просторним (топографским) и 
каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, процеса и 
односа на основу 
анализе географске карте 

  
2.

 Ф
И

ЗИ
Ч

К
А

 Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

ЈА
 Ученик/ученица: 

ГЕ.1.2.1. именује небеска  тела у Сунчевом 
систему и наводи њихов распоред 
 
ГЕ.1.2.2. описује облик Земље и 
препознаје појаве и процесе везане за њена 
кретања 
 
ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, 
атмосферу, хидросферу, 
биосферу) и препознаје њихове основне 
одлике 

Ученик/ученица: 
ГЕ.2.2.1. описује небеска тела и њихова кретања 
 
ГЕ.2.2.2. разликује и објашњава географске 
чињенице - објекте, појаве, процесе и односе у 
Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, 
хидросфери, биосфери) 
 

Ученик/ученица: 
ГЕ.3.2.1. препознаје димензије  
Земље и објашњава последице 
Земљиног облика и њених 
Кретања 
 
ГЕ.3.2.2. објашњава физичко-
географске законитости у 
географском омотачу (климатску 
и биогеографску 
зоналност) и наводи мере за његову 
заштиту, обнову и 
унапређивање 
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3.

 Д
РУ

Ш
Т

В
Е

Н
А

 
Г

Е
О

Г
Р

А
Ф

И
ЈА

 

Ученик/ученица: 
ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о 
становништву и насељима и уочава 
њихов просторни распоред 
 
ГЕ.1.3.2. дефинише појам привреде и 
препознаје привредне делатности и 
привредне гране 

Ученик/ученица: 
ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава кретање 
Становништва (природно и механичко) 
и структуре становништва 
 
ГЕ.2.3.2. именује међународне организације у свету 
(EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, 
Црвени крст) 

Ученик/ученица: 
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај  
природних и друштвених фактора 
на развој и размештај становништва и 
насеља 
 
ГЕ.3.3.2. 
објашњава утицај природних и 
друштвених фактора на развој и 
размештај привреде 
и привредних делатности 

  
Р

Е
Г

И
О

Н
А

Л
Н

А
 Г

Е
О

Г
Р

А
Ф

И
ЈА

 

Ученик/ученица: 
ГЕ.1.4.1. препознаје основне природне 
и друштвене одлике наше државе 
 
ГЕ.1.4.2. именује континенте и 
препознаје њихове основне природне 
и друштвенеодлике 

Ученик/ученица: 
ГЕ.2.4.1. описује природне и.друштвене одлике наше 
државе и наводи њене географске регије 
 
ГЕ.2.4.2. описује природне и друштвене одлике 
континената и наводи њихове географске регије 
 

Ученик/ученица: 
ГЕ.3.4.1. објашњава географске везе 
(просторне и каузалне, директне и 
индиректне) и 
законитости (опште и посебне) у 
нашој земљи и уме да издвоји 
географске регије 
 
ГЕ.3.4.2. објашњава географске везе 
(просторне и каузалне, директне и 
индиректне) и 
законитости (опште и посебне) у 
Европи и уме да издвоји 
географске регије 
 
ГЕ.3.4.3. објашњава  географске везе 
(просторне и каузалне, директне и 
индиректне) и законитости (опште и 
посебне) 
на ваневропским континентима и 
уме да издвоји географске регије 
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 
Разред : ПЕТИ 
  
Циљеви и задаци 

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

Задаци наставе математике су:  

- Да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитивних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу. 
- Да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге математике и њену примену у различитим областима човекове делатности, као и за успешан 

наставак образовања и укључивање у рад. 
- Да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења. 
- Да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава. 
- Да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику. 
- Да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су : истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад. 
- Да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима. 
- Да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне знакове тих операција. 
- Да ученици упознају најважније равне и просторне геометијске објекте и њихове узајамне односе. 
- Да ученике оспособи за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама. 
- Да омогући ученицима разумевање одређених садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању. 
- Да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности 

ученика. 
- Да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Редни број  
Назив наставне теме 

Број  часова 

наставне теме за 
обраду 

за друге 
типове 

укупно Образовни стандарди 

1. Скупови 7 7 14 1.1.1. , 1.1.4. , 1.1.5. , 2.1.3. , 2.1.6. , 3.1.4. , 3.1.6. , 1.3.3. ,  
2. Геометријски објекти 5 6 11 1.2.1. , 1.2.2 , 2.2.1., 2.2.2 , 3.2.1. 
3. Дељивост бројева 7 7 14 1.1.5. , 2.1.5, 2.1.6. , 3.1.4., 3.1.6. 
4. Угао 10 10 20 1.2.1. , 1.2.2. , 2.2.2. , 2.2.1. , 2.2.2 , 3.2.1. , 1.3.1. 
5. Разломци 25 37 62 1.1.1. , 1.1.2. , 1.1.3. , 1.1.4. , 1.1.5. , 2.1.3. , 2.1.4. , 2.1.5. , 2.1.6. , 3.1.4. , 

3.1.6. , 1.3.2. , 1.3.3. , 1.3.4. , 2.3.2. , 2.3.3. , 2.3.4. , 3.3.2. , 3.3.4. 
6. Осна симетрија 5 10 15 1.2.1. , 1.2.2. , 2.2.1. , 2.2.2. , 3.2.1. 
 Писмени задаци  8 8  
 59 77 144 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 5. РАЗРЕД 

БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 1 
основни ниво 1 средњи ниво 2 напредни ниво 3 
Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.1.1. прочита и запише различите врсте бројева 
(природне, разломке) 

  

1.1.2. преведе децимални запис броја у разломак и 
обрнуто 

  

1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, 
помажући се сликом када је то потребно 

2.1.3. упореди по величини бројеве  
           записане у различитим  
           облицима 

 

1.1.4. изврши једну рачунску операцију са бројевима 
истог записа, помажући се сликом када је то 
потребно (у случају сабирања и одузимања 
разломака само са истим имениоцем) 

2.1.4. одреди реципрочну вредност  
           броја; израчуна вредност  
           једноставнијег израза са више  
           рачунских операција различитог  
           приоритета, са бројевима истог  
           записа 

3.1.4. одреди вредност сложенијег  
           бројевног изараза 

1.1.5. дели са остатком једноцифреним бројем и зна када 
је један број дељив другим 

2.1.5. примени основна правила  
           дељивости са 2, 3, 5, 9 и  
           декадним јединицама 

3.1.4. оперише са појмом дељивости у  
           реалним ситуацијама 

 2.1.6. користи бројеве и бројевне  
           изразе у једноставним реалним  
           ситуацијама 

3.1.6. користи бројеве и бројевне  
           изразе у реалним ситуацијама 
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ГЕОМЕТРИЈА 2 
основни ниво 1 средњи ниво 2 напредни ниво 3 

Ученик: Ученик уме да: Ученик уме да: 
1.2.1. влада појмовима: дуж,  
           полуправа, права, раван и угао  
          (уочава  њихове моделе у  
          реалним ситуацијама и уме да их  
          нацрта користећи прибор;  
          разликује неке  
          врсте углова и паралелне и  
          нормалне праве) 

2.2.1. одреди суплементне и  
           комплементне углове, упoредне и  
           унакрсне углове; рачуна са њима  
           ако су изражени у целим  
           степенима 

3.2.1. рачуна са угловима укључујући  
           и претварање угаоних мера;  
           закључује користећи особине  
           паралелних и нормалних правих,  
           укључујући углове на  
           трансверзали 

1.2.2. влада појмовима: круг, кружна  
           линија (издваја њихове основне  
           елементе, уочава њихове моделе  
           у реалним ситуацијама и уме да  
           их нацрта користећи прибор 

2.2.2. уочи осносиметричне фигуре и да          
           одреди осу симетрије; користи  
           подударност и везује је са  
           карактеристичним својствима  
           фигура (нпр. паралелност и  
           једнакост страница  
           паралелограма) 

 

 

МЕРЕЊЕ 3 
основни ниво 1 средњи ниво 2 напредни ниво 3 
Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.3.1. користи одговарајуће јединице  
           за мерење дужине, површине,  
           запремине, масе, времена и  
           углова 

  

1.3.2. претвори веће јединице дужине,  
           масе и времена у мање 

2.3.2. пореди величине које су  
           изражене различитим мерним  
           јединицама за дужину и масу 

3.3.2 по потреби претвара јединице   
          мере, рачунајући са њима 

1.3.3. користи различите апоене новца 2.3.3. претвори износ једне валуте у  
           другу правилно постављајући  
           одговарајућу пропорцију 

 

1.3.4. при мерењу одабере  
           одговарајућу мерну јединицу;  
           заокругљује величине исказане  
           датом мером 

2.3.4. дату величину искаже  
           приближном вредношћу 

3.3.4. процени и заокругли дате  
           податке и рачуна са таквим  
           приближним вредностима;  
           изражава оцену грешке  
           (нпр. мање од 1 динар, 1cm, 1g) 

 

Провера отварености стандарда и циљева наставе математике ће се одвијати кроз праћење рада на часу (рад на табли, рад у свесци), проверу израде домаћих задатака, усмено 
излагање, као и кроз писмене контролне задатке и писмене задатке. 
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Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 
Разред : ПЕТИ 
  
Циљеви и задаци: 
Циљ наставе биологије у основној школи јесте да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја упознају основне појмове о живом свету, његовом историјском развоју, 
природним појавама и законитостима које у њему владају. 
Изучавањем биологије код ученика треба развијати основну научну писменост, логичко расуђивање, способност критичког мишљења, свест о властитом положају у природи, 
објективност и логичко расуђивање, љубав према природи и осећање дужности да чувају и заштите природу, да развијају хигијенске навике и здравствену културу. 
Задаци наставе биологије да ученици: 
- схвате улогу и значај биологије за напредак човечанства и одрживог развоја – разумеју  
  поступност у развоју живог света; 
- схвате да су жива бића груписана према сродности у пет царстава; 
- стекну основна знања о грађи и функционисању живих бића; 
- развију способност повезивања појмова и процеса у живим бићима и природи; 
- стекну знања о разноврсности и распрострањености живих бића; 
- схвате узајамне односе живих бића и животне средине као и динамику кружења материје  
  и протицања енергије; 
- развију осећања одговорности према стању животне средине; 
- схвате степен угрожености биосфере и улогу сваког појединца у њеној заштити и  
  унапређивању; 
- упознају грађу и функционисање човечијег организма; 
- стекну неопходне хигијенске навике за очување сопственог здравља и здравља других  
  људи; 
- схвате да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање  
  норми понашања које обезбеђују хумане односе међу половима; 
- користе методе посматрања, мерења и екперимента; 
- приликом будућег избора занимања имају јесну представу о занимањима везаним за  
  биологију што ће му омогућити квалитетно, професионално усмеравање 
Оперативни задаци: 
Ученици треба да:  
- схвате појам биологије као науке значајне за напредак човечанства и одрживог развоја; 
- буду способни за руковање једноставним лабораторијским прибором (лупом и  
  микроскопом), као и да умеју да израде једноставне привремене препарате; 
- упознају основну јединицу грађе живих бића; 
- упознају разноврсност живих бића; 
- схвате појам ботанике као научне области биологије; 
- упознају и знају да објасне основну спољашњу грађу вегатитивних биљних органа; 
- знају да објасне грађу и улогу цвета, плода и семена; 
- схвате процесе и начине опрашивања и оплођења; 
- упознају царство биљака и најзначајније групе; 
- упознају основне елементе заштите и степен угрожености биљака деловањем човека у  
  природи; 
- развију интересовања за проширивање знања одговарајућим институцијама (ботаничка   
  башта, природњачки музеј, библиотека); - упознају царство гљива и њихове осносне карактеристике. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

                                                                             Б   р   о   ј      ч   а   с   о   в   а 
Број 
теме 

Назив теме Обрада Понављање 
Систематизација 

Вежбе Свега Образовни стандарди 

I Увод                    4                                          
- 

2 6 - БИ.1.1.1. БИ.1.1.2. БИ.2.1.1. 
  БИ.3.1.1. БИ.3.1.2. 

II Особине живих      
бића и 
разноврсност 
живог                      
света        

7 4 1 12 - БИ.1.1.1. БИ.1.1.2. БИ.2.1.1. 
  БИ.3.1.1. БИ.3.1.2. 
- БИ.1.1.3. БИ.2.1.2. Би3.1.3. 

III         Царство биљака, 
грађа и животни 
процеси 
 

17 7 7 31 - БИ.1.1.5. БИ.2.1.4. БИ.3.1.5. 
 
- БИ.1.2.1. БИ.1.2.2. БИ.1.2.3. 
  БИ.2.2.1. БИ.2.2.2. БИ. 2.2.3. 
  БИ.3.2.1. БИ.3.2.2. БИ. 3.2.3. 
- БИ.1.2.4. БИ.1.2.5. БИ.1.2.6. 
  БИ.2.2.4. БИ.2.2.5. БИ. 2.2.6. 
  БИ.3.2.4. БИ.3.2.5. 
- БИ.1.2.7. БИ.2.2.7. БИ.2.2.8. 
  БИ.2.2.9. БИ.3.2.6. 
 
- БИ.1.3.1. БИ.1.3.2. БИ.2.3.1.  
  БИ.2.3.2. 
 

IV Разноврсност 
биљака, значај  
и заштита 

10 5 2 17 - БИ.1.1.4. БИ.2.1.3. БИ.3.1.4. 
 
- БИ.1.2.1. БИ.1.2.2. БИ. 1.2.3. 
  БИ.2.2.1. БИ.2.2.2. БИ. 2.2.3. 
  БИ.3.2.1. БИ.3.2.2. БИ.3.2.3. 
- БИ.1.4.3. БИ.2.4.3. БИ. 2.4.4. 
 
- БИ.1.4.6. БИ.1.4.7. БИ.1.4.8. 
  БИ.2.4.8. БИ.2.4.9. БИ.1.5.6. 
- БИ.2.5.2. БИ.2.5.3. 

V Царство гљива 4 1 1 6 - БИ.1.1.3. БИ.2.1.2. БИ.3.1.3. 
 

 Свега:                        42 17 13 72  
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
Садржаји  
програма 

Оперативни задаци – 
Ученици треба да: 

Област и карактеристична знанња и вештине – 
Ученик/ца 

Стандарди који се могу 
применити 

1. Увод - схвате улогу појма биологије као науке значајне за   
   напредак човечанства и одрживог развоја; 
- буду оспособљени за руковање једноставним   
   лабораторијским прибором; лупом или микроскопом;  
- умеју да израде једноставне привремене препарате; 

- зна карактеристике живе и неживе природе; - БИ.1.1.1. БИ.1.1.2. БИ.2.1.1. 
  БИ.3.1.1. БИ.3.1.2. 

2. Особине живих бића и 
разноврсност живог света 

- упознају основну јединицу грађе живих бића; 
- упознају разноврсност живих бића; 

- зна карактеристике живе и неживе природе; 
- уочава сличности и разлике у изгледу и понашању 
биљака и животиња; 

- БИ.1.1.1. БИ.1.1.2. БИ.2.1.1. 
  БИ.3.1.1. БИ.3.1.2. 
- БИ.1.1.3. БИ.2.1.2. Би3.1.3. 

3. Царство гљива 
 
4. Царство  биљака – грађа 
и животни процеси 
биљака 

* одређене теме (садржаји програма9 – вируси,    
   бактерије, једноћелијске алге, гљиве и праживотиње     
   се приказују информативно, а излагање тема се може    
   конципирати као скраћена верзија по узору на наредне    
   теме или тему праживотиња из шестог разреда; 
-  упознају царство гљива и њихове основне  
   карактеристике; 
- схвате појам ботанике као научне области биологије; 
- упознају и знају да објасне основну спољашњу грађу  
  вегетативних биљних органа; 
- знају да објасне грађу и улогу цвета, плода и семена; 
- схвате процес и начине опрашивања и оплођења; 

- уочава сличности и разлике у изгледу и понашању 
биљака и животиња; 
- уочава просторну и временску променљивост живог 
света; 
- зна да организми имају карактеристичну грађу која 
омогућава одвијање различитих функција неопходних 
за одржавање живота, 
- познаје основне животне процесе и њихову улогу у 
остваривању одговарајућегпонашања јединке; 
 
- разуме да организми функционишу као независна 
уравнотежена целинау сталној интеракцији са 
околином; 
- разуме да се врста одржава репродукцијом, а да 
вишећелијски организми расту деобама и повећањем 
величине ћелија(разлика између митозе и мејозе); 

- БИ.1.1.3. БИ.2.1.2. БИ.3.1.3. 
 
- БИ.1.1.5. БИ.2.1.4. БИ.3.1.5. 
 
- БИ.1.2.1. БИ.1.2.2. БИ.1.2.3. 
  БИ.2.2.1. БИ.2.2.2. БИ. 2.2.3. 
  БИ.3.2.1. БИ.3.2.2. БИ. 3.2.3. 
- БИ.1.2.4. БИ.1.2.5. БИ.1.2.6. 
  БИ.2.2.4. БИ.2.2.5. БИ. 2.2.6. 
  БИ.3.2.4. БИ.3.2.5. 
- БИ.1.2.7. БИ.2.2.7. БИ.2.2.8. 
  БИ.2.2.9. БИ.3.2.6. 
 
- БИ.1.3.1. БИ.1.3.2. БИ.2.3.1.  
  БИ.2.3.2. 
 

5.Разноврсност биљака, 
значај и заштита 

- упознају царство биљака и најзначајније групе; 
- упознају основне елементе заштите и степен  
  угрожености биљака делатностима човека у природи; 
- развијају интересовање за проширење знања  
  одговарајућим институцијама (ботаничка башта,   
  природњачки музеј, библиотеке); 

- уочава потребу за класификовањем живог света   
  због његове велике разноврсности; 
- зна да организми имају карактеристичну грађу  
  која омогућава одвијање различитих функција   
  неопходних за одржавање живота; 
- познаје и разуме основне законитости и принципе у 
екологији; 
- разуме утицај човека на биосферу (заштита 
жуивотне средине); 
- познаје принципе правилне исхране и разуме њихов 
значај; 

- БИ.1.1.4. БИ.2.1.3. БИ.3.1.4. 
 
- БИ.1.2.1. БИ.1.2.2. БИ. 1.2.3. 
  БИ.2.2.1. БИ.2.2.2. БИ. 2.2.3. 
  БИ.3.2.1. БИ.3.2.2. БИ.3.2.3. 
- БИ.1.4.3. БИ.2.4.3. БИ. 2.4.4. 
 
- БИ.1.4.6. БИ.1.4.7. БИ.1.4.8. 
  БИ.2.4.8. БИ.2.4.9. БИ.1.5.6. 
- БИ.2.5.2. БИ.2.5.3.  
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Наставни предмет: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
Разред : ПЕТИ 
  
 
Циљ и задаци 
Циљ васпитно — образовног рада је  да доприноси: 

- техничко - технолошком васпитању и образовању ученика; формирању стваралачке личности; стицању основних техничко - технолошких знања, умења и вештина и 
оспособлавању за њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу; стицању радних навика; развијању интересовања и способности за техничко стваралаштво и 
проналазаштво; упознавању економских, социјалних, техничко — технолошких, еколошких и етичких аспеката рада и производње и њиховог утицаjа на развој друштва. 
Задаци наставе техничког образовања су: 
 да помаже схватању законитости природних и техничких наука, 
 да даје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено корисног рада, 
 да помаже развоју стваралачког и критичког мишљења, 
 да помаже развоју општих техничких склоности и способности, 
 да помаже савладавању основних принципа руковања различитим средствима рада, обjектима технике и управљања технолошким процесима, 
 да развија прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака, 
 да стекну радне навике и оспособе се за међусобну сарадњу и тимски рад, 
 да навикну на правилну примену одговарајућих мера заштите на раду и стичу знања о потреби 
 заштите радне и животне средине, 
 да помаже избору струке и занимања. 
Оперативни задаци 
 Ученици треба да се: 
 упознају са програмом техничког образовања, 
 упознају са организацијом рада у кабинету за техничко образовање и мерама заштите. 
 стекну представу о четири основна вида саобраћаја: друмски, железнички, водни и ваздушни, 
 стекну знање о начинима регулисања друмског саобраја, 
 упознају пут од идеје до реализације, 
 упознају елементе техничког цртања, 
 науче приказивати своје идеје помоћу скице, 
 науче како се врши избор материјала за реализају своје идеје, као и редослед операција и алата при обликовању материјала, 
 упознају основну конфигурацију рачунара и науче повезати 

основне елементе конфигурације рачунара, 
 науче укључити рачунар у рад и функцију тастатуре, упознају неке могућности употребе рачунара са готовим програмима. 
 реализују своју идеју уз примену конструкторских комплета и готових елемената. 
 упознају врете и карактеристична својства лако обрадивих материјала: дрво, картон, кожа, пластичне масе, 
 упознају основне принципе механичке обраде материјала, 
 науче правилно да користе прибор и алат за механичку обраду 

материјала. 
 упознају могућности коришпења енергије сунца, ветра и воде, 
 се навикавају на штедњу енергије. 
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Ред. број 

наставне 
теме 

Наставна 
тема/област 

Број 
часова 

по теми 

 
 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

1. Увод  у предмет     4 - упознавање са програмом Техничког образовања и организацијом радног места 

2. Графичке комуникације 8 
- научити : врсте линија и цртежа, упознати се са прибором за цртање, научити пројекције итд. 

3. Информатичка технологија 16 -препознају основне делове рачунара 
- науче укључити рачунар и  упознају функцију  појединих типки тастатуре 
-да користе једноставније програме 

4. Од идеје до реализације 8 - упознају пут од идеје до реализације, 
- упознају елементе конструкторских комплета и начин њиховог повезивања у целину. 
- израда алгоритма према сопственој идеји 

5. Материјали и технологије 12 -да препознају основне материјале:дрво, полу производе од дрвета, кожу, пластичне материјале, текстил и 
науче да правилно користе алате за обраду ових материјала 

6. Енергетика 4 - упознају могућности коришћења енергије сунца, ветра и воде 
- се навикавају на штедњу енергије. 

7. 
Конструкторско моделовање    

12 
- упознају елементе техничког цртања  при изради  једноставнијих  техничких цртежа 
- науче да прикажу помоћу једноставнијих скица неке своје идеје 
- науче како се врши избор материјала за реализају своје идеје, као и редослед операција и алата при 
обликовању материјала при изради једноставнијих модела и макета 

8. Саобраћајни системи 8 - стекну представу о четири основна вида саобраћаја: друмски, железнички, водни и ваздушни 

 Укупно    72  
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
Разред : ПЕТИ 
  

 

Циљ и задаци: 
Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, поветаним са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном 
развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходни 
теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  
Задаци наставе физичког васпитања су: 
подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела 
развој и усавршавање моторичких способности 
стицање моторичких умења, која су као садржаји утврђени програмом физичког 
усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања 
формирање морално-вољних квалитета личности 
оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада 
стцање и развијање свести о потерби здравља, чуваеа здравља и заштити природе и човекоев средине. 
Оперативни задаци: 
усмерени развој основних моторичких способности: брзине, снаге, издржљивости, гипкости и координације 
примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.) 
задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл. 
естетско изражавање покретом и кретаима и доживљавање естетских вредности 
усвајање етничких вредности и подстицање вољних особина ученика 
 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Наставни садржај 
теме 

Број часова Број часова 
обраде 

Број часова 
увеж. 

Број часова 
провере 

Број часова 
понављање 

Шифра 

1. Атлетика 25 6 8 10 1 Фв. 
1.1.3. 
1.1.4. 

2. Гимнаст. 18  6 7 4 1 Фв. 1.1.11. 
3.Ритмичка гимнаст. 
И народни плесови 

9 5 4 - - Фв. 1.1.21. 
1.1.20. 

4. Спортска игра 
(одбојка) 

20 7 9 1 3 Фв. 1.1.1. 
1.1.2. 

Укупно 72 27 25 15 5 - 
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Знања о физичком вежбању и физичком васпитању 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 
фв. 1.2.1. фв. 2.2.1. фв. 3.2.1.  
фв. 1.2.2. фв. 2.2.2. фв. 3.2.2. 
фв. 1.2.3. фв. 2.2.3. фв. 3.2.3. 
фв. 1.2.4.   
фв. 1.2.5.    

 

Вредновање физичког вежбања: 

Фв. 1.3.1. ;  Фв. 1.3.2. ; Фв. 1.3.3. ; Фв. 1.3.4. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

АТЛЕТИКА 

Елементи 
Основни 
ниво 

Средњи 
ниво 

Напредни 
ниво Шифра 

Правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње 
и дуге стазе и мери резултат         *             фв.1.1.3. 

Изводи технику штафетног трчања           *               фв.2.1.3. 

Правилно скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери 
дужину скока         *     фв.1.1.5. 

Правилно скаче удаљ варијантом технике увинуће         *         *   фв.2.1.4. 

Зна атлетска правила за скок удаљ         *     фв.1.1.5. 

Правилно скаче увис варијантом технике маказице         *     фв.1.1.7. 

Правилно скаче увис леђном варијантом технике и мери 
дужину скока         *     фв.2.1.5. 

Зна атлетска правила за скок увис         *     фв,1.1.7. 

Правилно баца куглу леђном варијантом технике из места и 
мери дужину хитца          *     фв.2.1.6. 

Правилно баца куглу леђном варијантом технике и мери 
дужину хитца         *     фв.2.1.6.  

Зна атлетска правила бацања кугле          *     фв.2.1.7. 

Такмичи се у једној од атлетских дисцпилина           *   фв.2.1.7. 

Такмичи се у атлетском петобоју             * фв.2.1.8 
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РУКОМЕТ 

Елементи 
Основни 
ниво 

Средњи 
ниво 

Напредни 
ниво   

Вођење лопте "јачом" руком у месту и праволинијском 
кретању умереном брзином          *     фв.1.1.1. 

Вођење лопте "јачом" и "слабијом" руком у месту           *   фв.2.1.1. 

Вођење лопте"јачом" и "слабијом" руком у кретању 
максималном брзином (праволинијски и са променом правца)             * фв.3.1.1. 

Вођење лопте "јачом" руком у праволинијском трчању 
максималном брзином           *   фв.2.1.1. 

Бацање (додавање) лопте тзв. "кратким замахом" изнад висине 
рамена         *     фв.1.1.1. 

Бацање (додавање) лопте тзв. "дугим замахом" на веће 
растојање           *   фв.2.1.1. 

Бацање (додавање) лопте иза леђа             * фв.3.1.1. 

Увртањем подлатка "слабијом" руком             * фв.3.1.1. 

Хватање лопте у висини груди         *     фв.1.1.1. 

Хватање непрецизно бачених лопти (високих, ниских)           *   фв.2.1.1. 

Бочни ("шасе") шут         *     фв.1.1.1. 

Шут из трка ("чеони шут")           *   фв.2.1.1. 

Скок шут са позиције бека, крила, пивота             * фв.3.1.1. 

Игра на два гола         *     фв.1.1.1. 

Игра на два гола уз примену свих правила         *     фв.1.1.1. 

Три корака         *     фв.1.1.1. 

Три секунде         *     фв.1.1.1. 

Три метра         *     фв.1.1.1. 

Искључења         *     фв.1.1.1. 

Не прави прекршај ношена лопта         *     фв.1.1.1. 

Не прави прекршај преступ         *     фв.1.1.1. 

Извођење аута         *     фв.1.1.1. 

Индивидуална тактика одбране           *   фв.2.1.1. 

Индивидуална тактика напада           *   фв.2.1.1. 

Преузимање играча при блокади           *   фв.2.1.1. 

Игра на два гола уз суђење од стране самих учесника             * фв.3.1.1. 
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Ученик/ученица се такмичи             * фв.3.1.1. 

Ученик/ученица учествује у организацији утакмице или 
турнира             * фв.3.1.1. 

 

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 

Елементи 
Основни 
ниво 

Средњи 
ниво 

Напредни 
ниво Шифра 

Мачији поскок, дечији поскок, талоп напред и странце, 
поскок са заножењем, комбинација галоп - поскок да 
заножењем          *     фв.1.1.21. 

Окрети за 90, 180 и 360 степени         *     фв.1.1.21. 

Суножно прескакање вијаче са и без међупоскока - обртање 
вијаче унапред и уназад,прескакање вијаче у трчању         *     фв.1.1.21. 

Ритмичко ударање чуњевима један о други о под, мали 
кругови чуњевима         *     фв.1.1.21. 

Галоп + дечији поскок вијачом *           *   фв.2.1.20. 

Галоп + поскок заножењем *           *   фв.2.1.20. 

Галоп + мачији скок са бацањем и хватањем лопте, замаси 
лоптом у хоризонталној равни спојено са окретом за 180 и 
360 степени           *   фв.2.1.20. 

Прескакање вијаче у трчању *           *   фв.2.1.20. 

Прескакање вијаче галопом напред и странце           *   фв.2.1.20. 

Прескакање вијаче дечијим поскоком *           *   фв.2.1.20. 

Кружење вијачом (бочно и чеоно) *           *   фв.2.1.20. 

Трчање са обртањем вијаче и прелаз у галоп *           *   фв.2.1.20. 

Научени поскок или скок повезати са ударањем чуња о чуњ 
испред и иза тела - изнад главе и испод ногу           *   фв.2.1.20. 

Ритмички састав без реквизита *             * фв.3.1.18. 

Ритмички састав лоптом *             * фв.3.1.18. 

Ритмички састав вијачом *             * фв.3.1.18. 

Ритмички састав обручем*             * фв.3.1.18. 

Ритмички састав чуњевима *             * фв.3.1.18. 

Ученица се такмичи             * фв.3.1.18. 
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ПЛЕС 

Елементи 
Основни 
ниво 

Средњи 
ниво 

Напредни 
ниво Шифра 

Успешно пљеском (ударењем дланом о длан) прати акценте 
у темпу музиче пратње         *     фв.1.1.20. 

Успешно пљеском или топотом прати задати ритам и темпо 
музичке пратње         *     фв.1.1.20. 

Успешно се креће у простору у свим смеровима комбинујући 
ходање и трлање           *   фв.2.1.18. 

Целокупну своју моторику (кретање и покрете појединих 
делова и целог тела) изводи у ритму и темпу музичке пратње 
самостално, у пару, у групи            *   фв.2.1.18. 

Повезује (просторно и временски) плесне елементе (најмање 
шест псновних елемената технике: галоп, дечији поскок, 
мењајући корак, кораци са привлачењем са и без преноса 
тежине тела кораци са укрштањем напред - назад, 
укључујући ту и ходање и трчање) у цели           *   фв.2.1.18. 

Уз помоћ (наставника) реализује задату комбинацију 
основних корака у аеробом загревању у трајању од 2 пута по 
32 4/4 такта           *   фв.2.1.18. 

Самостално реализује задату комбинацију основних корака у 
ареобном загревању у трајању од 2 пута по 32 4/4 такта             * фв.3.1.16. 

Успешно моторички у ритму и темпу реализује одабране 
народне, друштвене и дечије плесове             * фв.3.1.16. 

Саставља и изводи самосталну плесну композицију у 2/4 
ракту од произвољно одабраних и уконпонованих основних 
елемената технике плесова             * фв.3.1.16. 

Исказује креативност и стваралаштво кроз састављање 
мањих композиција покрета и кретања и плесних 
композиција             * фв.3.1.16. 

Влада терминологијом плесова             * фв.3.1.17. 

Учествује на такмичењу             * фв.3.1.16. 
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ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Назив вежбе 
Основни 
ниво 

Средњи 
ниво 

Напредни 
ниво Шифра 

   
   

   
   

   
   

   
  В

еж
бе

 н
а 

тл
у 

Колут напред и колут назад из чуња до чуња         *     фв.1.1.11. 

Колут напред преко препреке - одразом, без изразите фазе 
лета         *     фв.1.1.11. 

Колут напред преко препрека са фазом лета (сунђер 
струњаче)           *   фв.2.1.9. 

Из става раскорачног колут назад до става раскорачног         *     фв.1.1.11. 

Из става раскорачног колут напред до става раскорачног                  *   фв.2.1.9. 

Став на шакама уз помоћ         *     фв.1.1.11. 

Став на шакама уз малу помоћ           *   фв.2.1.9. 

Став на шакама, издржај, колут напред             * фв.3.1.6. 

Премет странце упором у <<бољу>> страну         *     фв.1.1.11. 

Премет странце упором улево и удесно           *   фв.2.1.9. 

Прекопит (салто згрченим телом) напред             * фв.3.1.6. 

Мост из лежања на леђима         *     фв.1.1.11. 

Мост заклоном и усклон уз помоћ           *   фв.2.1.9. 

Вага претклоном и заножењем на левој и на десној нози         *     фв.1.1.11. 

П
ре

ск
ок

 Разношка преко козлића         *     фв.1.1.12. 

Згрчка уз помоћ         *     фв.1.1.12. 

Згрчка преко козлића или коња           *   фв.2.1.10. 

Разношка и зрчка са изразитијим фазама лета             * фв.3.1.7. 

   
   

   
   

   
   

   
   

  
Ра

зб
ој

 

Ученици и ученице - дочелно вратило или нижа притка 
разбоја: Узмак одразом једне ноге до упора предњег, премах 
одножно десном / левом до упора јашућег, потхват 
десном/левом и спојено премахом одножно левом/десном 
одношка са окретом за 90 степени         *     фв.1.1.14. 

Ученици и ученице - дохватно вратило или виша притка 
разбоја: Њихање у вису предњем, саскок у зањиху         *     фв.1.1.14. 
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Ученици - дохватно вратило: Суножним одразом узмак до 
упора предњег, саскок подметно         *     фв.1.1.14. 

Ученице - двовисински разбој: Лицем према н/п - залетом и 
суножним одскоком наскок у упор предњи; премах одножно 
десном; премах одножно левом; прехват на в/п и спојено 
подметно успоставити предњих и саскок у предњиху           *   фв.2.1.12. 

Ученици и ученице - дочелно вратило или нижа притка 
разбоја: Ковртљај назад у упору предњем             * фв.3.1.9 

Ученици - паралелни разбој         

На почетку разбоја: њих у упору, предњихом упор до седа 
разножно; саседом сножити и зањихом саскок         *     фв.1.1.17. 

Из замаха (предњиха) у упору предношка са окретом за 180 
степени према притки до става на тлу           *   фв.2.1.9. 

Њих у потпору; предњихом упор до седа разножног ; упор за 
рукама и спојено колут напред до седа разножно             * фв.3.1.6. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  Г

ре
да

 

Ученици и ученице - ниска средња или висока греда: 
Наскочити на произвољан начин; усправ - одручити; кораци 
успону унапред до средине греде; чучањ и окрет у чучњу за 
180 степени усправ; два корака зибом почучњем уназад; 
окрет у успону за 180 степени - узручити, кораци до краја 
греде; саскок пруженим телом (бочно)         *     фв.1.1.13. 

Ученице - висока греда или греда висине од 80 цм         

Наскок у упор предњи, упор одножно десном (левом) 
окретом за 90 степени улево и прехватом бочно (палчеви су 
окренути један према другом) упор клечећи на десној 
заножити левом (мала вага); ослонцем заножне ноге испред 
тела усправ уз помоћ: четири корака у успону - узручити; 
скок суножним одскоком, доскочити на исто место - 
одручити; четири корака са предножењем; окрет за 90 
степени, узручити; саскок пруженим телом, завршити леђима 
према греди           *   фв.2.1.11. 
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Залетом и суножним одскоком наскок премахом одножно 
десном у упор јашући; окрет за 90 степени улево; прехватом 
бочно и ослонцем стопалима иза тела упор чучећи; усправ, 
одручити; два корака зибом почучењем; скок суножним 
одскоком и доскоком на једну ногу, слободна је у заножењу; 
вага претклоном и заножењем, усколон, валцер кораци до 
краја греде - таласи у одручењу; окрет у успону за 180 
степени и једна дужина греде произвољна комбиинација 
кретања ( кораци, поскоци, окрети...), На крају греде саског 
згрчено - бочно у односу на греду (завршити леђима према 
крају греде)             * фв.3.1.8. 

К
ру

го
ви

 

Ученици       фв.1.1.16. 

Дохватни кругови: Суножним одрувом и згибом у вис 
узнето, издражај; кроз вис предњи саскок (уз помоћ)         *     фв.1.1.16. 

Доскочни кругови: Из замаха предњихом вис узнето, вис 
стрмоглаво, вис узнето, вис стражњи - саског (уз помоћ)           *   фв.2.1.14 

Доскочни кругови: Из виса предњег вучењем вис узнето, вис 
стрмоглаво - издражај, вис узнето, отварањем вис предњи и 
сп саскок             * фв.3.1.11 

К
оњ

 с
а 

хв
ат

ањ
ка

м
а 

Ученици:         

Наскок у упор предњи; премах одножно у упор јашући 
(назначити); њих у упору јашућем; премах заножном у упор 
стражњи; замахом ногама унапред саскок         *     фв.1.1.17. 

Наскок у упор предњи; премах одножно десном напред ван, 
премах одножно десном назад; премах одножно левом 
напред ван, премах одножно левом назад до упора предњег; 
замахом ногама уназад спот           *   фв.2.1.13. 
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Наскок у упор предњи; премах одножно десном напред; 
премах одножно левом напред, премах одножно десном 
назад до упора јашућег; њих у упору са преношењем тежине 
са руке на руку и сл. Премахом одножно десне саскок са 
окретом за 90 степени улево             * фв.3.1.10. 
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Наставни предмет: НЕМАЧКИ 
Разред : ПЕТИ 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Ред. број 
наставне  теме 

Н А С Т А В Н 
Е    

 Т Е М Е 

Број часова 
по теми 

Број часова за 
обраду 

Број шасова 
за остале 
типове 
часова 

 
Циљеви наставе 

 
1. 

 
Erste Kontakte 

 
10 

 
6 

 
3 

-представљање и поздрављање; 
- изговарање, читање и писање бројева прве десетице; 
- упознавање ученика са немачком абецедом; 

 
 
2. 

 
 
Familie 

 
 
7 

 
 
5 

 
 
2 

- представљање чланова породице; 
- тражење и давање информација о себи и другима; 
- представљање кућних љубимаца; 

 
3. 
 
 
 

 
Schule 
 
 
 
 

 
10 
 
 
 

 
7 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 

-Упознавање са школским простором; 
- изражавање допадања и недопадања, омиљених активности; 
- именовање школског прибора; 
- именовање дана у недељи; 
- позивање на заједничке активности 
- казивање тачног времена, делова дана; 

4. 
 

Jahreszeiten 
 

6 
 

5 
 

1 
 

- именовање годишњих доба и месеци; 
- разговор о зимским активностима; 
- упознавање са празницима, празничним обичајима;   заменица es; 
- исказивање честитки; 

 
5. 

 
Ich und meine 
Freunde 

 
7 

 
5 

 
2 

- разговор о пријатељству; 
- упознавање са изразима којима описујемо особе 
- изражавање допадања и недопадања; 

 
6. 
 
 
 

 
Mein Zuhause 
 
 
 

 
7 
 
 
 

 
5 
 
 
 

 
2 
 
 
 

-Описивање просторија у стану 
- Именовање предмета 
Разговор о обавезама у породици 
-Позивање на заједничке активности 
-Исказивање обавеза и дозвола 

 
7. 
 

 
Essen und 
Trinken 

 
8 

 
5 

 
3 

 
-увођење и примена нових појмова и њихово учвршћивање, изражавање допадања и 
недопадања 
- изражавање личног става у погледу јела и пића 
-Изражавање захтева и мишљења 
-разговор о оброцима 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- сензибилизација за ритам и мелодију. Оспособљавање за читање са разумевањем 
краћих илустрованих текстова 
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8. 
 

Frühling und 
Ostern 

3 
 

2 1 
 

- упознавање обичаја прославе Ускрса код Немаца; 
усвајање нових речи и израза 

 
9. 
 

 
Kleidung 

 
5 
 

 
4 
 

 
1 
 

- усвајање и примена нових речи и изараза 
-Именовање одевних предмета 
-Изражавање припадности 
- оспособљавање за изражавање допадања и недопадања и вођење краћих разговора 

 
10. 

 
Hier lebe ich 

 
8 

 
5 

 
3 

- упознавање цивилизације и културе земаља немачког језичког подручја 
- оспособљавање ученика  за описивање родног места 
- тражење и давање информација, молбе и изрази захвалности 

 Укупно 72    
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Разред : ПЕТИ 
  

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

 
Редни 
број 
теме 

Назив теме Број часова Циљеви и задаци садржаја програма 

1.  

Упознавање основних 
елемената програма 

6 

-размена мишљења о заједничким     очекивањима, потребама, захтевима и тешкоћама везаним за 
остваривање програма грађансклог васпитања                                               
 -омогућавање слободе изражавања мишљења и ставова, 
-оспособљавање за активно и одговорно учешће у животу и раду школе и друштва, 
-проширивање практичних знања о демократији, њеним принципима и вредностима, 
-схватање међусобне повезаности права, дужности, правила и закона, 
-обучавање техникама групног рада- група - тим 

2.  

Сагледавање услова 
школског живота 

4 

-слободно изражавање, 
-упознавање школских правила и процедура 
-упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе, 
-развијање комуникацијских вештина, 
-упознавање и вођење ученика са и кроз демократске процедуре одлучивања како би дошли до заједничког 
решења  проблема за које се залажу 

3.  Избор проблема на коме ће 
се радити 

1 
-слободно, демократсо  изражавање сопствених идеја, 
-слободно аргументовање ставова и идеја 

4.  

4. Сакупљање података о 
изабраном проблему 

8 

-подстицање ученика  да креативно и дивергентно мисле о могућим начинима за постизање њихових 
циљева, 
-развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и 
изражавање мишљења, 
-припремање ученика за различите ситуације са којима се раније нису суочавали, као што су разговори са 
представницима школе, локалне средине итд. 

5.  

Активизам и партиципација-
План акције 

12 

-да науче не шта да мисле, него како да мисле 
-да активно и самостално учествују у свим активностима, 
-да разумеју суштину тимског рада-чија је специфичност подела улога међу члановима тима, тако да свако 
обавља само одређени вид активности, а сви заједно доприносе решењу проблема на коме тим ради, 
-боље разумевање нових и непознатих ситуација  и за ублажавање страха од непознатог, као ометајућег 
фактора у различитим приликама јавног наступа. 

6.  Јавна презентација плана 
акције 

1 -упознавање свих структура школе, родитеља, са оствареним резултатима програма 

7.  Осврт на научено -
евалуација 

4 
-развијање споеобности процењивања и критичког мишљења о свом раду, раду групе и тима 
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Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 
Разред : ПЕТИ 
  

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

РЕДНИ БРОЈ 
ТЕМЕ 

НАЗИВ ТЕМЕ Бр.час Циљеви и задаци садржаја програма 

1.  Припрема света за долазак 
Сина Божијег у свет 
  4 

да уоче да Бог није одустао  од остварења свог првобитног плана о свету, који се огледа у сједињењу свих 
створених бића са Богом преко човека 

2.  Стари завет између Бога и света 
кроз изабрани народ 
 5 

да уоче да су грех и зло у свету последица погрешног изражавања човекове слободе 
да уоче да Бог поштује  човекову слободу, али да не одустаје да свет доведе у вечно постојање 

3.  Аврам, родоначелник јеврејског 
народа, праслика Христа као 
главе цркве 12 

да изграде свест да Бод воли човека и свет и да их никад не напушта, али вечни живот зависи од слободе 
човека и његове заједнице са Богом 

4.  Мојсијев закон као припрема и 
водич ка Христу  
  10 

да развије свест да Бог није одустао од првобитног циља због кога је створио свет, а то је да се свет сједини 
с Њим посредством човека и да тако живи вечно 

5.  Старозаветни мотиви у 
православној иконографији 
 

5 
 

 

 УКУПНО 36  
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Наставни предмет: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
Разред : ПЕТИ 
  
 
Циљ и задаци 
Циљ образовно-васпитног рада изборног предмета је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунара.  
Задаци образовно-васпитног рада:  
‐ упознавање ученика са применом рачунара у различитим областима људске делатности;  

‐ развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;  

‐ подстицање креативног рада на рачунару;  

‐ оспособљавање за рад на рачунару. 

Оперативни задаци: 
- упознавање ученика са графичким радним окружењем оперативног система;  
- упознавање ученика са организацијом дискова, датотека и директоријума;  
- упознавање ученика са подешавањем околине за рад на српском језику;  
- упознавање ученика са инсталацијом додатних уређаја и програма;  
- упознавање ученика са радом у програму за обраду текста;  
- упознавање ученика са основним програмима за рад у мултимедији;  
- оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунарских програма. 
 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
обраду 

остале 
типове 
часова

1. 
ОПЕРАТИВНИ 
СИСТЕМ 

16 13 3 

I 

ученик/ученица: 

 Разликује основне информатичике појмовиме (хардвер, софтвер, оперативни систем) 

 Зна да укључи и искњучи рачунар 

 Да буде упознат са Windows графичким радним окружењем 

 Да разликује десни и леви клика мишем 
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 Разликује фајлове и фолдере 

 Уме да ромени позадину радне површине 

 Зна самостално да покреће и користи апликације (Calculator, Paint...) 

 Зна појам злонамерних програма (рачунарских вируса), које су опасности од рачунарских вируса 
II 

ученик/ученица: 

 Зна да подеси радно окружење Control Panela ( ScreenSaver,miš , датум и време) 

 Буде упознат са Windows Explorer-ом и My Computer-ом.  

 Познаје организацију дискова, датотека и директоријума.  

 Зна типове меморијских медијума  

 Зна да самостално манипулише фајловима и фолдерима (New Folder, Copy, Cut, Paste, Delete) 

 Зна шта су то фонтови. 

 Зна да проналази фајлове наредбом Find 

 Зна појам легалног и пиратског софтвера 

 Зна да инсталира и уклањања програме 

 Уме да употреби антивирус програм (скенирање система и преносних мем. медијума) 
III 

ученик/ученица: 

 Разликује екстензије фајлова 

 Зна да проналази фајлове наредбом Find и то на основу њихове екстензије  

 Зна напреднији рад у оквиру Control Panel-а (подешавање тастатуре, мултимедијалних уређаја, звука и корисничких 
налога ). 

 Да зна појам драјвера и да самостално инсталира нове уређаје 

 Зна да одабере, инсталира и користи антивирус програм 

2. РАД СА ТЕКСТОМ 14 9 5 

I 

ученик/ученица: 

 Зна да покрене програм за обраду текста (иконица, Start/Programs, Find).  

 Зна да откуца текст (уз употребу Shift, Backspace и Enter тастера) 

 Зна да промени величину и боју слова 

 Зна да сачува документ 

 Зна да одштампа документ 
II 

ученик/ученица: 
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 Зна како се креира нови документ, односно како се отвара већ постојећи.  

 Уме да сачува документ у одређени фолдер  

 Разликује Save и Save As наредбу. 

 Зна да одреди орјентацију и величину стране, као и маргине  

 Познаје функције тастера са тастатуре (Del, Backspace, Insert…), као и појам курзора.  

 Разликује нови ред и нови пасус 

 Зна како се селектује текст и да примене опције Clipboard-а (Cut, Copy, Paste). 

 Зна да форматира текст и пасусе 

 Уме да убаци слике и клипарт сличице 

 Зна да употреби Word Art.  

 Зна да нацрта објекте и убаци готове објекте 
III 

ученик/ученица: 

 Да зна  да убаци нове фонтове 
Да уме да форматира слике у оквиру документа  

 Да зна да користи текст боксове 

 Да зна да да подеси опције за штампање 

3. 
УВОД У 
МУЛТИМЕДИЈУ 

6 6 0 

I 

ученик/ученица: 

 Да буде упознат са појмом мултимедије. 

 Да зна да покрене садржај са мултимедијалног диска 
II 

ученик/ученица: 

 Зна да користи најчешће употребљаване апликације за рад са мултимедијом (нпр. Media Player, Real Player, Micro 
DVD ...).  

III 

ученик/ученица: 

 Да зна да подеси default програме за отварање одређеног садржаја 
 У к у п н о  36 28 8 
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Наставни предмет: ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
Разред : ПЕТИ 
 
Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање функционалне писмености из области заштите животне средине,усвајање и примена концепта одрживог развоја и 
остваривање образовања о квалитету живота. 
Задаци: 
-развијање образовања за заштиту животне средине 
-развијање вредности, стевова, вештина и понашања у складу са одрживим развојем 
-развијање здравог односа према себи и другима 
-на основу стечених змања изабрати квалитетне и здраве стилове живота 
-примењивање рационалног коришћења природних ресурса 
-стицање способност за уочавање формулисање, анализирање и решавање проблема 
-развијање радозналости, активно учествовање и одговорност 
-развијање свести о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине 
 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Редни 

број 
теме 

Садржај 

програма 

Број 
часова 

Оперативни задаци извођења програма 

1. 
Положај и улога  човека у 
природи 

11 -да ученици развијају образовање о заштити животне средине 

2. 
Природна богатства 
иодрживо коришћење 

6 
-да развијају вредности, ставове, вештине и понашање у складу са одрживим развојем 
-да развијају здрав однос према себи и другима 
-примењују рационално коришћење природних ресурса 

3. 
Извoри и последице 
загађења животне  средине 

14 
-да препознају изворе загађења иуочавају последице 
-да стичу способност за уочавање и решавање проблема 
-да развијају радозналост , активно учествовање и одговорност 

4. 
Биодиверзитет-биолошка  

разноврсност 
5 

-да поседују развијену свест о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине и биодиверзитетa 
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Предмет: РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ     
Годишњи фонд: 72 часова    
Разред: ПЕТИ 

Оперативни задаци 
Систематизовање наставних садржаја из претходних разреда.  
Даље развијање изражајног читања текстова и казивање песама. 
До краја године треба савладати захтеве познавања језика одређених програмом. 
Развијање способности писања код ученика. 
Оспособљавање ученика за писање краћих текстова, писама, прича, приповедака. 
Обогаћивање активног реченичког фонда ученика. 
Оспособљавање ученика за разумевање литерарних дела. Препознавање ликова (главни, споредни ликови, њихове спољне и унурашње особине). 
РАЗВИЈАЊЕ СПОСОБНОСТИ ИЗРАЖАВАЊА 
Способност усменог изражавања 
Одговори на питања са више реченица. Постављање питања у вези са обрађеним текстом. 
Дијалог ученика у разним ситуацијама. 
На основу датог увода, настављање приче. Кратка саопштења. Драматизација. Дидактичке игре. 
Описивање једноставног радног поступка. 
Приказивање лица и животиња у покрету. 
Препричавање слободно изабраних динамичних сцена из приповедака, филмова, телевизијских емисија. 
Вест (стварна или измишљена) из свакодневног живота на питања: Ко? Шта? Где? Како? Зашто? 
Способност писменог изражавања 
Обнављање и увежбавање способности писања састава савладаних у претходним разредима (структура приче - увод, ток и завршетак, увежбавање препричавања и описа). 
Трансформација реченица (време, лице, број). 
Вежбе састављања реченица уз употребу датих речи. 
Краћа саопштења, извештаја, позивнице, састављање честитки. Писање писама. 
Састављање питања и писмени одговори на основу литерарних доживљаја, филмова, позоришних представа, догађаја и доживљаја из свакодневног живота. 
Причање о доживљајима - по заједнички састављеном плану у тезама. 
Описивање природе која нас окружује и унутрашњости простора по датом плану. 
Састављање структуре приче (заједнички писмени састав). 
Састављање приче на основу уводних речи. Састављање мањих прича, грађење структуре приче. Динамизирање писменог састава уз употребу упитних и узвичних реченица, 
дијалога. 
Писмени задатак 
Током школске године треба писати два школска и два домаћа писмена задатка. Слободне теме. 
ПОЗНАВАЊЕ ЈЕЗИКА И ПРАВОПИСА     
Подела гласова. Гласовни систем. Гласовне промене. Зашто долази до гласовних промена у речима: ЋИРАЛ - КИРАЛ; ЋХЕР - КХЕР, БУЋИ - БУТИ... 
Вежбање растављања речи. 
Глаголи. Подела глагола по значењу. Везници. Глаголски начини, глаголски облици. 
Читање 
Гласно читање (према унапред постављеним задацима): препознавање карактерних црта ликова, уочавање радњи, догађаја, природних појава и описа. 
Вежбе читања према књижевној врсти текста. Читање у себи према постављеном задатку: брзо схватање текста. 
Учење кратке историје Рома: порекло, живот у прадомовини, егзодус, долазак Рома у Европу, културне вредности и традиција. 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАСПОРЕД ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА (72 часа годишње) 
1. Рад на тексту - 16 
2. Говорне вежбе - 12 
3. Писмене вежбе - 7 
4. Писмени задаци - 4    
5. Граматика са правописом - 14 
6. Лектира - 5        
7. Историја Рома - 10 
8. Систематизација - 4 

 
Ред.бр.теме Наставна тема Број 

часова по 
теми 

 
Обрада 

Понављање 
вежбање 

Утврђивање Писмени 
задаци 

Контролни 
Задаци 
 

1 Рад на тексту 16 8 7 1   
2 Говорне вежбе 12 6 6    
3 Језичке писмене 

 вежбе 
9 4 

 
 

4 
 
 

1   

4 Граматика са 
правопис 

16 8 7 1   

5 Лектира 5 3 2    
6 Историја Рома 10 5 4 1   
7 Писмени задаци 4 2 2    
72 36 32 4  
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА И ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН  У  5.  РАЗРЕДУ 
 
Након извршеног вредновања остварености циљева утврђених ИОП-ом, Тим за инклузивно образовање школе предложио је Педагошком 
колегијуму да се за двоје  ученика 5. разреда, који су били обухваћени инклузивном наставом и у 4. разреду изради ИОП 1 (прилагођени) а за три 
ученика5. разреда, који су били обухваћени инклузивном наставом и у 4. разреду изради ИОП 2(измењени)  из наставних предмета за које постоји 
потреба. 
 
 
Педагошки колегијум је предлог прихватио на седници одржаној 29.08.2014. године, тако да ће се за ову школску годину за те ученике радити 
ИОП  уз сагласност родитеља и уз одобрење  Интерресорне  комисије за процену потреба за пуржањем додатне образовне, здравствене или 
социјалне подршке детету – ученику. 
 
Идентификација и подстицај даровитих ученика за укључивање у додатну наставу и слободне активности и секције. 
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4.6.6 ШЕСТИ РАЗРЕД 
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Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК 
Разред : ШЕСТИ 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
ЦИЉ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, 
доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 
 
ЗАДАЦИ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: 
- 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 српског језика; 
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и  
  стилским могућностима српског језика; 
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима    
  његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама 
  ( улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца); 
- уочавање разлике између месног говора и књижевног језика; 
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво 
  усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 
- увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи (доживљајног, 
 изражајног, интерпретативног, истраживачког; читања с разумевањем, логичког 
 читања) у складу са врстом текста (књижевним и осталим текстовима); 
- оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и 
  вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из 
  илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 
- поступно и систематично упознавање 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); поступно 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; 
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и 
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 унапређује; 
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање часописа за децу и 
  емисија за децу на радију и телевизији; 
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 
- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности 
 (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);  
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, 
  солидарности и других моралних вредности; 
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње 
  међу људима. 
 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
- увођење ученика у грађење речи; 
- упознавање са гласовним системом; 
- упознавање гласовних алтернација, њихово уочавање у грађењу и промени речи; 
- утврђивање знања о значењу и функцији придевских заменица; 
- стицање основних знања о грађењу и значењима глаголских облика (футур II; 
  имперфекат; плусквамперфекат; императив; потенцијал; трпни глаголски придев;  
  глаголски прилози); 
- проширивање знања о сложеној реченици; 
- оспособљавање ученика за уочавање разлике између дугих акцената; 
- оспособљавање за уочавање и тумачење узрочно – последичних веза у 
  Уметничком тексту, за исказивање властитих судова и закључака приликом  
  анализе текста и у разним говорним ситуацијама; 
- развијање способности за уочавање и тумачење емоција, мотива и песничких 
  слика у лирском тексту; 
- постепено упознавање структуре основних облика усменог и писменог 
  изражавања – према захтевима програма. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Редни 
број 

настав
не теме 

 

Назив наставне теме 

Број часова Образовни стандарди 

за обраду за друге 
типове 

укупно 

1. Хвала сунцу, земљи, трави 9 9 18 1.1.1. 2.1.1. 3.1.1. 1.1.2. 2.1.2. 3.1.2. 1.1.3. 2.1.3. 3.1.3. 1.1.4. 1. 1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 
2.4.7. 1.5. 1.1.6. 

2. И ствари имају душу 11 7 18 1.2.1. 2.2.1. 3.2.1. 1.2.2.2.2.2.3.2.2.  1.2.3. 2.2.3. 1.2.4. 2.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 

3. У завичају – међу својима 8 6 14 1.3.1. 2.3.1. 3.3.1. 1.3.2. 2.3.2. 3.3.2. 2.3.3. 3.3.3. 3.3.2. 2.3.3. 3.3.3. 2.3.4. 2.3.5.2.3.4. 
2.3.5. 

4. Који оно добар јунак бјеше? 8 9 17 1.4.1. 2.4.1. 3.4.1. 1.4.2. 2.4.2. 3.4.2. 1.4.3. 2.4.3. 3.4.3. 1.4.4. 2.4.4. 3.4.4. 1.4.5. 2.4.5. 
3.4.5. 1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 2.4.7. 3.4.7.  1.4.8. 2.4.8. 3.4.8.  

5. Зимска разгледница 4 2 6 1.1.1. 2.1.1. 3.1.1. 1.1.2. 2.1.2. 3.1.2. 1.1.3. 2.1.3. 3.1.3. 1.1.4. 1. 1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 
2.4.7. 1.5. 1.1.6. 

6.  Породично благо 8 8 16 1.3.1. 2.3.1. 3.3.1. 1.3.2. 2.3.2. 3.3.2. 2.3.3. 3.3.3. 3.3.2. 2.3.3. 3.3.3. 2.3.4. 2.3.5.2.3.4. 
2.3.5. 

7.  Љубав је сусрет најлепши на свету 8 9 17 1.1.1. 2.1.1. 3.1.1. 1.1.2. 2.1.2. 3.1.2. 1.1.3. 2.1.3. 3.1.3. 1.1.4. 1. 1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 
2.4.7. 1.5. 1.1.6. 

8. Била једном једна бајка 9 5 14 1.4.1. 2.4.1. 3.4.1. 1.4.2. 2.4.2. 3.4.2. 1.4.3. 2.4.3. 3.4.3. 1.4.4. 2.4.4. 3.4.4. 1.4.5. 2.4.5. 
3.4.5. 1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 2.4.7. 3.4.7.  1.4.8. 2.4.8. 3.4.8. 

9. Живот је леп 6 10 16 1.1.1. 2.1.1. 3.1.1. 1.1.2. 2.1.2. 3.1.2. 1.1.3. 2.1.3. 3.1.3. 1.1.4. 1. 1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 
2.4.7. 1.5. 1.1.6. 

10. Сунце и Месец, два верна друга 4 4 8 1.2.1. 2.2.1. 3.2.1. 1.2.2.2.2.2.3.2.2.  1.2.3. 2.2.3. 1.2.4. 2.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 

 74 70 144 
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СТАНДАРДИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ПО ОБЛАСТИМА 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 1 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.1.1.-разуме текст (ћирилични и латинични) који 
чита наглас и у себи; 

2.1.1.-чита текст користећи различите стратегије 
читања: ,,летимично читање“ (ради бржег налажења 
одређених информација); читање ,,с оловком у руци“ 
(ради учења, ради извршавања различитих задатака, 
ради решавања проблема); читање ради уживања; 

3.1.1.-проналази, издваја и упоређује информације из 
два дужа текста сложеније структуре или више њих 
(према датим критеријумима); 

1.1.2.-разликује уметнички и неуметнички текст; уме 
да одреди сврху текста: експозиција (излагање), 
дескрипција (описивање), нарација (приповедање), 
аргументација, пропаганда; 

2.1.2.-разликује све делове текста и књиге, 
укључујући индекс, појмовник и библиографију и 
уме њима да се користи; 

3.1.2.-издваја кључне речи и резимира текст; 

1.1.3.-проналази и издваја основне информације из 
текста према датим критеријумима; 

2.1.3.-препознаје став аутора неуметничког текста и 
разликује га од другачијих ставова изнетих у тексту; 

3.1.3.-издваја из текста аргументе у прилог некој тези 
(ставу) или аргументе против ње; изводи закључке 
засноване на сложенијем тексту; 

1.1.4.-разликује у тексту битно од небитног, главно 
од споредног; 

  

1.1.5.-повезује информације и идеје изнете у тексту, 
уочава јасно исказане односе (временски след, 
средство – циљ, узрок – последица и сл.) и износи 
закључак заснован на једноставнијем тексту; 

  

1.1.6.-чита једноставне нелинеарне елементе текста: 
легенде, табеле, дијаграме и графиконе; 

  

1.1.7.-разликује основне делове текста и књиге 
(наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, 
поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, 
поговор) 
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ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 2 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.2.1.-зна и користи оба писма (ћирилицу и 
латиницу); 

2.2.1.-саставља експозиторни, наративни и 
дескриптивни текст, који је целовит и кохерентан; 

3.2.1.-организује текст у логичне и правилно 
распоређене пасусе; одређује прикладан наслов 
тексту и поднаслове деловима текста; 

1.2.2.-саставља разумљиву, граматички исправну 
реченицу; 

2.2.2.-пише резиме краћег и / или једноставнијег 
текста; 

3.2.2.-зна и доследно примењује правописну норму 

 

1.2.3.-саставља једноставан експозиторни, наративни 
и дескриптивни текст и уме да га организује у 
смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део 
текста); 

2.2.3.-зна основне особине говорног и писаног језика;  

1.2.4.-уме да преприча текст; 2.2.4.-зна правописну норму и примењује је у већини 
случајева 

 

1.2.5.-зна да се служи Правописом (школским 
издањем); 

  

1.2.6.-примењује правописну норму (из сваке 
правописне области) у једноставним примерима; 

  

1.2.7.-има изграђену језичку толеранцију и негативан 
став према језику дискриминације и говору мржње 
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ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 3 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.3.1.-зна особине и врсте гласова; дели речи на 
слогове у једноставнијим примерима; примењује 
књижевнојезичку норму у вези са гласовним 
променама; 

2.3.1.-познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; 
уме да одреди облик променљиве речи; 

3.3.1.-познаје подврсте речи; користи терминологију 
у вези са врстама и подврстама речи и њиховим 
граматичким категоријама; 

1.3.2.-разликује просте речи од твореница; препознаје 
корен речи; гради реч према задатом значењу на 
основу постојећих творбених модела 

2.3.2.-одређује место акцента у речи; зна основна 
правила акценатске норме; 

3.3.2.-дели реч на слогове у сложенијим случајевима; 

 2.3.3.-препознаје гласовне промене; 3.3.3.-познаје гласовне промене (уме да их препозна, 
објасни и именује) 

 2.3.4.-познаје основне начине грађења речи 
(извођење, слагање, комбинована творба, 
претварање); 

 

 2.3.5.-препознаје главна значења и функције 
глаголских облика 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 4 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.4.1.-повезује наслове прочитаних књижевних дела 
(предвиђених програмима од петог до осмог разреда) 
са именима аутора тих дела; 

2.4.1.-повезује дело из обавезне лектире са временом 
у којем је настало и са временом које се узима у 
оквир приповедања; 

3.4.1.-наводи наслов дела, аутора, род и врсту на 
основу одломака, ликова, карактеристичних тема и 
мотива; 
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1.4.2.-разликује типове књижевног стваралаштва 
(усмена и ауторска књижевност); 

2.4.2.-повезује наслов дела из обавезне лектире и род, 
врсту и лик из дела; препознаје род и врсту 
књижевноуметничког дела на основу одломака, 
ликова, карактеристичних ситуација; 

3.4.2.-издваја основне одлике књижевних родова и 
врста у конкретном тексту; 

1.4.3.-разликује основне књижевне родове: лирику, 
епику и драму ; 

2.4.3.-разликује лирско – епске врсте (баладу, поему); 3.4.3.-разликује аутора дела од лирског субјекта и 
приповедача у делу; 

1.4.4.-препознаје врсте стиха (римовани и 
неримовани; осмерац и десетерац); 

2.4.4.-одређује мотиве, идеје, композицију, форму, 
карактеристике лика (психолошке, социолошке, 
етичке) и њихову међусобну повезаност; 

3.4.4.-проналази и именује стилске фигуре; одређује 
функцију стилских фигура у тексту; 

1.4.5.-препознаје различите облике казивања у 
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 
ономатопеја); 

2.4.5.-разликује облике казивања у 
књижевноуметничком тексту: приповедање, 
описивање, монолог /унутрашњи монолог, дијалог; 

3.4.5.-одређује и именује врсту стиха и строфе; 

1.4.6.-уочава битне елементе књижевноуметничког 
текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, 
лик...; 

2.4.6.-уочава разлику између препричавања и анализе 
дела; 

3.4.6.-тумачи различите елементе 
књижевноуметничког текста позивајући се на само 
дело; 

1.4.7.-има изграђену потребу за читањем 
књижевноуметничких текстова и поштује 
национално, књижевно и уметничко наслеђе; 

2.4.7.-уме да води дневник о прочитаним књигама; 3.4.7.-изражава свој став о конкретном делу и 
аргументовано га образлаже; 

1.4.8.-способан је за естетски доживљај уметничких 
дела 

2.4.8.-препознаје и разликује одређене (тражене) 
стилске фигуре у књижевноуметничком тексту 
(персонификација, хипербола, градација, метафора, 
контраст) 

3.4.8.-повезује књижевноуметничке текстове с 
другим текстовима који се обрађују у настави 
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Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Разред : ШЕСТИ 
 
Циљ 
Циљ наставе енглеског језика у основним школама остварује се  овладавањем комуникативних вештина и разбијањем способности и метода учења страног језика.Стога,циљ 
наставе енглеског језика je развијање сазнајних и интелектуалиних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивних односа 
према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији. Током основног 
образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других 
земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи. 
Општи стандарди 
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознавајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама.Ученик развија 
радозналост, истраживачки дух и  отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 
Задаци на нивоу језичких вештина 
Разумевање говора 
Ученик треба да разуме усмену поруку исказану савременим језиком, без непотпуних лексичких и синтаксичких тешкоћа, не дуже од две до три минуте.Разумевање треба да се 
односи на различите врсте усмених порука (приповедање, разговор), а треба да буде способан и да идентификује различите врсте усмених порука (изјавне, упитне и заповедне), да 
реконструише непознато на основу контекста и да запамти кључне елементе поруке. 
Усмено изражавање 
Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде оспособљен да савременим језиком, примереним свакодневној комуникацији, искаже једноставну усмену 
поруку и  да буде у стању да учествује jednostavnom разговору, да једноставно и јасно исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста. 
Разумевање писаног текста 
Ученик треба да прочита и разуме једноставне поруке, знакове, информације, да разуме глобално, селективно и на нивоу имплицитног, једноставније аутентичне текстове писане 
савременим језиком у вези са свакодневним ситуацијама и из домена њиховог интересоваља. 
Писано изражавање 
Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде способан да напише своје личне податке, да напише честитку, једноставну поруку и краће неформално писмо, 
да опише неки доживлјај, да напише нешто о себи и својим интересовањима, да напише кратак резиме о ономе шта је чуо, виде или прочитао и изнесе лични став ( допадање, 
недопадање,слагање, неслагање и друго) 
Дијалог 
Ученик треба да је способан да користи научене фразе и изразе док води дијалог са наставником, другим учеником или  или евентуално говорником коме је енглески матерњи 
језик.  
 Развијање социо-културне компетенције 
Поред сазнања о основним  чињеницама  везаним  за историју, географију културу и уметност земаља чији језик учи, ученик треба да створи увид, у оквиру  поља свог 
интересовања и искуства уочи сличности и разлике  у навикама (вербална и невербална комуникација), обичајима, менталитету и  институцијама наше земље и земаља чији језик 
учи 
Медијација 
У комуникативним контекстима који укључују говорнике учениковог првог језика (л1) и циљног језика (л2) преноси и преводи кратке поруке (у усменој и писаној форми) у складу 
са потребама комуникације. 
Знања о јхезику и стратегије учења 
Ученик треба да: 
1) препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом 
2) поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине 
3) користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације 
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4) уочава сличности и разлике између страног и матерњег језика 
5) примењује компензационе стратегихе као што су: 
~ усмерава пажњу на оно што разуме 
~ покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна 
~ обраћа пажњу на речи које се више пута понављају 
~ обраћа пажњу на разне невербаалне елелменте (гестови, мимика итд.) 
~ размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку из матерњег језика 
~ тражи значење у речнику 
~ уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења (генерализација, индукција, дедукција и позитивни трансфер). 
 
Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Редни 
број 

 
Наставне теме 

Планирано часова за 
обраду утврђивање увежбавање проверу циљеви учења 

1. Unit 1: A slice of 
life 

2 1 1 1 Разумевање говора (краћи дијалози, 
издвајање кључних информација) 
Разумевање писаног текста 
(разумевање и адаптација) 
Усмено изражавање (препричавање и 
интерпретација) 
Интеракција (учествовање у 
комуникацији) 
Писмено изражавање ( кохерентност 
текста) 
Граматички садржаји (употреба) 

2. Unit 2: Do you 
agree? 

2 1 1 1 

3. Unit 3: Stories 2 2 1 1 
4. Unit 4: 

Entertainment 
2 2 1 1 

5. Unit 5: On the 
move 

3 2 1 1 

6. Unit 6: Echoes of 
the past 

3 2 1 1 

 UKUPNO                    36  
7. Unit 7: Differences 2 1 1 1 
8. Unit 8: Our 

incredible world 
3 2 1 1 

9. Unit 9: Looking 
ahead 

3 2 1 1 

10. Unit 10: Some 
ketchup, please! 

3 3 1 1 

11. Unit 11: In the 
wild 

3 2 1 1 

12. Unit 12: Who 
cares? 

3 2 1 1 

UKUPNO 36 
SVEGA 72 
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Разред : ШЕСТИ 
  

Циљеви и задаци: 

Циљ: 

- Подстицање и развијање стваралачког мишљења ученика и деловање у складу са хуманистичким опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

Задаци: 

 Развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената; 
 Развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно мишљење; 
 Развијање способности ученика за активно посматрање и естетско доживљавање дела ликовних уметника; 
 Подстицање љубави према ликовном наслеђу; 
 Оспособљавање ученика за стваралачко преношење визуелно ликовног искуства у природна, друштвена, научна подручја и развијање интересовања за оплемењивање и 

заштиту природе као и смисао за унапређење културе живљења; 
 Стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; 
 Подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој 

ученици живе и раде; 
 Развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности. 

Оперативни задаци: 

Ученик треба да: 

 Развија ликовни сензибилитет за спонтани ритам бојених мрља, линија, светлина, визуелно споразумевање, текстуру, боју и свет уобразиље у ликовним делима; 
 Развија способност сарадње и самопоуздања у тимском раду; 
 Развија индивидуално истраживање односа ликовних елемената на примерима националног и светског ликовног уметничког наслеђа; 
 Развија интересовања и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости света облика, светло-тамно, облик-боја, простор-композиција. 
 Развијају способности за креативно и апстрактно мишљење; 
 Оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно-ликовних искуства у природно-друштвено научна подручја и тако развију интересовање за оплемењивање и 

заштиту природе и смисао за унапређивање културе живљења; 
 Развијају љубав према ликовном наслеђу; 
 Посматрају и естетски доживљавају дела ликовних уметности; 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Редни 
број 

Назив теме Обрада Други 
тип часа 

Свега Образовни стандарди 

 
 

1. 

 
 

Слободно ритмичко изражавање бојеним 
мрљама, линијама, светлинама, облицима и 

волуменима 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
4 

1.1.1. 1.1.2.                             2.1.1.  2.1.2.                      3.1.1.  1.2.1.                                        2.2.1.   
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.     3.2.4. 

     1.3.3.                                                                  2.3.1.                            3.3.1.             3.3.3.  

 
 

 
2. 

 
 

 
Визуелно споразумевање 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 

 
3 

1.1.1.      1.1.2.  
1.1.3                  2.1.1. 2.1.2.                      3.1.1.     2.2.1.                                             3.2.3. 
3.2.4.                  1.3.1.  1.3.3.                          2.3.1.                                3.3.1.       3.3.3.  

 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

Текстура 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
6 

1.1.1. 1.1.2.                          2.1.1.                                3.1.1. 3.1.2.                 1.2.1.   
2.2.1. 2.2.2.                      3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.                  1.3.1.  1.3.3.                          2.3.1.   
3.3.1.       3.3.3. 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

Светлина 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
8 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3                  2.1.1. 2.1.2.                      3.1.1. 3.1.2.                  1.2.1.   
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.                  1.3.3.       2.3.1.                                                               3.3.1.   
3.3.3.  

 
 
 
 

5. 

 
 
 
 

Боја 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

12 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3                 2.1.1. 2.1.2.                      3.1.1. 1.2.1.                                     2.2.2.   
3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 1.3.1.  1.3.3.      2.3.1.                   3.3.1.       3.3.3.  

 
 
 
 

6. 

 
 
 
 

Свет уобразиље у ликовним делима 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
3 

1.1.1.  1.1.3                           2.1.1. 2.1.2.                      3.1.1. 3.1.2.            1.2.1.   
2.2.1. 2.2.2.                      3.2.1.  3.2.4.                  1.3.1.  1.3.3.                          2.3.1.   
3.3.1.       3.3.3.  

 Свега 23 13 36  
 

 

 

 

 



 199

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 

СЛОБОДНО РИТМИЧКО ИЗРАЖАВАЊЕ БОЈЕНИМ МРЉАМА, ЛИНИЈАМА, СВЕТЛИНАМА, ОБЛИЦИМА И ВОЛУМЕНИМА
основни ниво средњи ниво напредни ниво
Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.1.1.разликује и користи (у свом раду) основне 
медије, материјале и технике (цртање, сликање и 
вајање) визуелних уметности 

2.1.1.познаје и користи (у свом раду) основне 
изражајне могућности класичних савремених медија, 
техника и материјала визуелних уметности 

3.1.1.познаје и користи различите изража-јне 
могућности класичних и савремених медија, техника 
и материјала визуелних уметности 

1.1.2.изводи дводимензионалне и тродим-ензионалне 
радове 

2.1.2.образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 
садржај, тему, карактеристике технике...) 

3.2.1.одабира адекватна средства (медиј, материјал, 
технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју (одабрану) идеју 

1.2.1.описује свој рад и радове других (нпр исказује 
утисак) 

2.2.1.одабира адекватан садржај да би представио 
неку идеју или концепт 

3.2.2.изводи радове са одређеном намером, користећи 
основне визуелне елементе и принципе да би 
постигао одређени ефекат 

1.3.3.познаје места и изворе где може да прошири 
своја знања везана за визуелне уметности (нпр. музеј, 
галерија, атеље, уметничка радионица...) 

2.3.1.лоцира одабрана уметничка дела у историјски и 
друштвени контекст 

3.2.3.користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, 
облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту 
и садржају) када образлаже свој рад и радове других 

  3.2.4.уочава међусобну повезаност елемената, 
принципа и садржаја на свом раду и на радовима 
других 

  3.3.1.анализира одабрана уметничка дела у односу на 
време настанка и према културној припадности 
(описује основне карактеристике, намеру уметника) 
3.3.3.користи друга места и изворе (нпр. библиотека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности 

 
 

ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ 
основни ниво средњи ниво напредни ниво
Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.1.1.разликује и користи (у свом раду) осн-овне 
медије, материјале и технике (цртање, сликање и 
вајање) визуелних уметности 

2.1.1.познаје и користи (у свом раду) осно-вне 
изражајне могућности класичних сав-ремених медија, 
техника и материјала виз-уелних уметности 

3.1.1.познаје и користи различите изражајне мог-
ућности класичних и савремених медија, техника и 
материјала визуелних уметности 

1.1.2.изводи дводимензионалне и тродим-ензионалне 
радове 

2.1.2.образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 
садржај, тему, карактеристике технике...) 

3.2.3.користи тачне термине (нпр. текстура, рит-ам, 
облик...) из визуелних уметности (при-мерене узрасту 
и садржају) када образлаже свој рад и радове других 

1.1.3.описује свој рад и радове других (нпр исказује 
утисак) 

2.2.1.одабира адекватан садржај да би пре-дставио 
неку идеју или концепт 

3.2.4.уочава међусобну повезаност елемената, 
принципа и садржаја на свом раду и на ра-довима 
других 

1.3.1.описује разлике које уочава на уметн-ичким 
радовима из различитих земаља, ку-лтура и периода 

2.3.1.лоцира одабрана уметничка дела у историјски и 
друштвени контекст 

3.3.1.анализира одабрана уметничка дела у односу на 
време настанка и према културној припадности 
(описује основне карактерис-тике, намеру уметника) 
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1.3.3.познаје места и изворе где може да прошири 
своја знања везана за визуелне уметности (нпр. музеј, 
галерија, атеље, уметничка радионица...) 

  
3.3.3.користи друга места и изворе (нпр. библи-отека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности 

   
 
 
 

ТЕКСТУРА
основни ниво средњи ниво напредни ниво
Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.1.1.разликује и користи (у свом раду) основне 
медије, материјале и технике (цртање, сликање и 
вајање) визуелних уметности 

2.1.1.познаје и користи (у свом раду) осно-вне 
изражајне могућности класичних и сав-ремених  
медија, техника и материјала визуелних уметности 

3.1.1.познаје и користи различите изража-жајне  
могућности класичних и савремених медија, техника 
и материјала визуелних уметности 

1.1.2.изводи дводимензионалне и тродимензио-налне 
радове 

2.2.2.образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 
садржај, тему, карактеристике технике...) 

3.1.2.одабира адекватна средства (медиј, матер-ијал, 
технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју 

1.2.1.описује свој рад и радове других (нпр исказује 
утисак) 

2.2.1.одабира адекватан садржај да би представио 
неку идеју или концепт 

3.2.2.изводи радове са одређеном наме-ром, ко-
ристећи основне визуелне елеме-нте и принципе да 
би постигао одређени ефекат 

1.3.1.описује разлике које уочава на умет-ничким 
радовима из различитих земаља, култура и периода 

2.3.1.лоцира одабрана уметничка дела у историјски и 
друштвени контекст 

3.2.3.користи тачне термине (нпр. текстура, рит-ам, 
облик...) из визуелних уметности (при-мерене узрасту 
и садржају) када обра-злаже свој рад и радове других 

1.3.3.познаје места и изворе где може да прошири 
своја знања везана за визуелне уметности (нпр. музеј, 
галерија, атеље, уметничка радионица...) 

 3.2.4.уочава међусобну повезаност елеме-ната, 
принципа и садржаја на свом раду и на радовима 
других 

  3.3.1.анализира одабрана уметничка дела у односу на 
време настанка и према културној припадности 
(описује основне карактеристике, намеру уметника) 
3.3.3.користи друга места и изворе (нпр. библиотека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности 
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СВЕТЛИНА
основни ниво средњи ниво напредни ниво
Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.1.1.разликује и користи (у свом раду) основне 
медије, материјале и технике (цртање, сликање и 
вајање) визуелних уметности 

2.1.1.познаје и користи (у свом раду) основ-не 
изражајне могућности класичних и савр- 
емених медија, техника и материјала визу- елних 
уметности 

3.1.1.познаје и користи различите изражајне мог-
ућности класичних и савремених медија, техника и 
материјала визуелних уметности 

1.1.2.изводи дводимензионалне и  тродим-ензионалне 
радове 

2.1.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. 
наводи садржај, тему, карактеристике технике...) 

3.1.2. и 3.2.1.одабира адекватна средства (медиј, 
матер-ијал, технику, поступак) пом-оћу којих ће на 
најбољи начин реализовати своју одабрану идеју 

1.1.3. и 1.2.1. описује свој рад и радове дру-гих (нпр 
исказује утисак) 

2.3.1. лоцира одабрана уметничка дела у историјски и 
друштвени контекст 

3.2.2.изводи радове са одређеном наме-ром, 
користећи основне визуелне елеме-нте и принципе да 
би постигао одређени ефекат 

1.3.3.познаје места и изворе где може да прошири 
своја знања везана за визуелне уметности (нпр. музеј, 
галерија, атеље, уметничка радионица...) 

 3.2.3.користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, 
облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту 
и садржају) када обра-злаже свој рад и радове других 

  3.2.4.уочава међусобну повезаност елеме-ната, 
принципа и садржаја на свом раду и на ра-довима 
других 

  3.3.1.анализира одабрана уметничка дела у односу на 
време настанка и према култур-ној припадности 
(описује основне каракте-ристике, намеру уметника) 
3.3.3.користи друга места и изворе (нпр. библиотека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности 

 
 
 

БОЈА
основни ниво средњи ниво напредни ниво

Ученик: Ученик уме да: Ученик уме да: 
1.1.1.разликује и користи (у свом раду) осн-овне 
медије, материјале и технике (цртање, сликање и 
вајање) визуелних уметности 

2.1.1.познаје и користи (у свом раду) осно-вне 
изражајне могућности класичних и сав-ремених 
медија, техника и материјала виз-уелних уметности 

3.1.1.познаје и користи различите изражај-не 
могућности класичних и савремених медија, техника 
и материјала визуелних уметности 

1.1.2.изводи дводимензионалне и тродим-ензионалне 
радове 

2.1.2. и 2.2.2.образлаже свој рад и радове других (нпр. 
наводи садржај, тему, каракт-еристике технике...) 

3.2.2.изводи радове са одређеном наме-ром, 
користећи основне визуелне елементе и принципе да 
би постигао одређени ефе-кат 

1.1.3. и 1.2.1.описује свој рад и радове дру-гих (нпр 
исказује утисак) 

2.3.1.лоцира одабрана уметничка дела у историјски и 
друштвени контекст 

3.2.3.користи тачне термине (нпр. текстура, рит-ам, 
облик...) из визуелних уметности (при-мерене узрасту 
и садржају) када обра-злаже свој рад и радове других 
3.2.4.уочава међусобну повезаност елеме-ната, 
принципа и садржаја на свом раду и на радовима 
других 



 202

1.3.1.описује разлике које уочава на уметн-ичким 
радовима из различитих земаља, ку-лтура и периода 
1.3.3.познаје места и изворе где може да проши-ри 
своја знања везана за визуелне уметно-сти (нпр. 
музеј, галерија, атеље, уметничка радионица...) 

 3.3.1.анализира одабрана уметничка дела у односу на 
време настанка и према култур-ној припадности 
(описује основне каракте-ристике, намеру уметника) 
3.3.3.користи друга места и изворе (нпр. библиотека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности 

 
 
 
 

СВЕТ УОБРАЗИЉЕ У ДЕЛИМА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ
основни ниво средњи ниво напредни ниво
Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.1.1.разликује и користи (у свом раду) осн-овне 
медије, материјале и технике (цртање, сликање и 
вајање) визуелних уметности 

2.1.1.познаје и користи (у свом раду) осно-вне 
изражајне могућности класичних и сав-ремених 
медија, техника и материјала виз-уелних уметности 

3.1.1.познаје и користи различите изражај-не 
могућности класичних и савремених ме-дија, техника 
и материјала визуелних уме-тности 

1.1.3. и 1.2.1.описује свој рад и радове дру-гих (нпр 
исказује утисак)  

2.1.2. и 2.2.2.образлаже свој рад и радове других (нпр. 
наводи садржај, тему, каракте-ристике технике...) 

3.1.2. и 3.2.1.одабира адекватна средства (медиј, 
матер-ијал, технику, поступак) пом-оћу којих ће на 
најбољи начин реализовати своју одабрану идеју 

1.3.1.описује разлике које уочава на уметн-ичким 
радовима из различитих земаља, ку-лтура и периода 
 

2.2.1.одабира адекватан садржај да би пре-дставио 
неку идеју или концепт 

3.2.4.уочава међусобну повезаност елеме-ната, 
принципа и садржаја на свом раду и на радовима 
других 

1.3.3.познаје места и изворе где може да проши-ри 
своја знања везана за визуелне уметно-сти (нпр. 
музеј, галерија, атеље, уметничка радионица...) 

2.3.1.лоцира одабрана уметничка дела у ис-торијски и 
друштвени контекст 

3.3.1.анализира одабрана уметничка дела у одн-осу на 
време настанка и према култур-ној припадности 
(описује основне каракте-ристике, намеру уметника) 
3.3.3.користи друга места и изворе (нпр. библиотека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности 
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Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Разред : ШЕСТИ 
 
Циљеви и задаци музичке културе: 
- неговање способности иѕвођења музике певањем и свирањем 
- неговање смисла за колективно музициранње 
- стицање навика за слушање музичког дела 
- развијање способности за доживљај музичког дела 
- развијање способности за разумевање музичког дела 
- развијање критичког мишљења 
- подстицање стваралачког ангажовања ученика 
- развијање музичке креативности 
- развијање способности за импровизацију мелодије 
 
 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

наставна област часова С    Т    А    Н   Д    А    Р    Д    И 
 
 

основни Средњи напредни 
Извођење музике певањем и свирањем  

         21 
       1.3.1 
       1.3-2 
       1.3.3 

          3.3.1 
         3.3.2 
         3.3.3  

Слушање музике 
 

 
           7 

       1.2.1 
       1.2.2 
       1.2.3 
       1.2.4 
     

           2.2.1 
           2.2.2. 
           2.2.3 
           2.2.4 
           2.2.5  

         3.2.1 
         3.2.2 
         3.2.3 
         3.2.4 
         3.2.5 
 

Музичко стваралаштво            
            2 

       1.4.1 
       1.4.2 
       1.4.3 
       1.4.4 
       1.4.5 
       

         
         

        3.4.1 
        3.4.2 
        3.4.3 
         3.4.4 
         3.4.5 

Музичка теорија  
            6 

       1.1.1 
       1.1.2 
       1.1.3 
       1.1.4  
       1.1.5 

           2.1.1 
           2.1.2 
           2.1.3 
           2.1.4 
           2.1.5 

         3.1.1 
         3.1.2 
         3.1.3 
         3.1.4 
         3.1.5 

Укупно            36    
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ОБЛАСТ (1): ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик познаје основне елементе музичке писмености:основне ритмичке вредности (четвртина И осмина, триола), 
темпо (спор, умерен, брз), динамика ( крешендо, декрешендо,тихо, гласно), тонске висине од г мало  до ц2. 1.1.1 
 
Ученик препознаје основне елементе музичке писмености (горе наведене). 2.1.1. 
 
 
Ученик зна да примени да примени музичке изразе  (нпр. форте-гласно). 3.1.1. 

 
 
    Елементи  
     музичке  
     писмености 
 
 
 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик познаје инструмент изразито висок, изразито дубок у оквиру групе. Гласове дели на високе И дубоке. 1.1.2 
 
 
Ученик препознаје инструмент изразито висок, изразито дубок у оквиру групе. Гласове дели на високе И дубоке 
мушке-женске, препознаје дали је вокална, инструменталан или вокалноинструментална музика. 2.1.2 
 
Ученик препознаје И повезује музички израз у оквиру главних инструмената из групе, гласове И вокално 
инструменталну од  сценске музике. 3.1.2 
 

 
 
     Инструменти, 
      гласови И  
      састави 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик познаје по једног композитора одређене музичке епохе И разликује сценску музику од концертне. 1.1.3 
 
 
Ученик препознаје по једног компзитора одређене музичке епохе И разликује сценску музику од контертне. 2.1.3 
 
Ученик зна музичке епохе И по једног композитора И разликује сценску музику од концертне И повезује их са 
естетском применом музичког дела. 3.1.3 
 

 
 
 
      Епохе; 
 Музичко-сценска и                         
Контцертна  музика 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик познаје неколико жанрова И може да их наведе. 1.1.4 
 
 
Ученик може да наведе музичке жанрове И да их опише И разуме карактеристике жанра И његову структуру. 2.1.4 
 
Ученик зна одређене музичке жанрове И њихову музичку структуру.и њихову естетску функцију. 3.1.4 

  
 
          Жанрови 
 
 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик познаје основне појмове народног стваралаштва, контекст настанка српске народне музике, музичке 
карактеристике И специфичне саставе. 1.1.5 
 
Ученик повезује изражајне елементе народне музике са контекстом њиховог настанка. 2.1.5  
 
Ученик разликује старију И новију музичку традицију, аутентичну фолклорну музику од новокомпоноване на основу 
повезивања музичких, текстуалних И извођачких карактеристика. 3.1.5 

 
 
 
       Народна музика 
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ОБЛАСТ (2): СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 
 

Напредни 
ниво 

Ученик препознаје основна темпа, динамику,  карактер слушног дела.1.2.1 
 
Ученик може да опише карактер слушаног примера као резултат садејства опажених музичких  
компонената (мелодије).2.2.1. 
 
Ученик повезује опажени карактер слушаног примера са естетском димензијом композиције. 3.2.1 

 
 
      Елементи  
      музичке  
      писмености 
 
 
 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
ниво 

Ученик препознаје  појединачне инструменте. Ученик препознаје инструменталне И вокалне саставе. 1.2.2. 
 
 
 
Ученик препознаје карактеристчне технике свирања И певања. 2.2.2. 
 
Ученик повезује опажене карактеристике инструмента/извођачког састава са њиховом естетском применом.3.2.2. 

 
 
  Инструменти, 
   гласови И  
   састави 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
ниво 

Ученик препознаје стилску припадност слушаног примера. Ученик може да одреди слушни пример као музичко-
сценско или концертно дело. Ученик препознаје везу музичког садржаја примера са ванмузичким програмом. 1.2.3. 
 
Ученик препознаје структуралне елементе слушног дела. 2.2.3. 
 
 
Ученик препознаје драмску функцију структуралних елемената И специфичких музичких карактеристика слушног 
дела. 3.2.3.  

 
 
 
              Епохе; 
   Музичко-сценска и 
         Контцертна  
           музика 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
ниво 

Ученик може да одреди припадност слушног примера одређеном жанру уметничке музике  
(дечја, духовна, народна, популарна). 1.2.4. 
 
Ученик препознаје основне карактеристике жанра (извођачки састав, садржај, структура, однос музичког И 
драмског садржаја, начин извођења). Ученик препознаје најзначајнија дела српске музике из наведених жанрова. 
2.2.4. 
 
Ученик повезује изражајне карактеристике композиција у оквиру наведених жанрова са историјско-стилским 
периодом. Ученик повезује структуралне елементе слушаног дела са њиховом драмско-естетском димензијом. 3.2.4.  

  
 
  
 
         Жанрови 
 
 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
ниво 

Ученик у слушним примерима разликује народно од уметничког музичког стваралаштва. 1.2.5. 
 
 
Ученик препознаје основне карактеристике српске народне музике ( извођачке саставе, народне инсатрументе). 
2.2.5. 
 
 
Ученик разликује српску ритуалну И забавну народну музику, као И изворну народну музику од 
“новокомпоноване”. 3.2.5. 

 
 
 
       Народна музика 
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ОБЛАСТ (4): МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Основни 
ниво 

 
 
 

Напредни 
Ниво 

 

Ученик може да осмисли ритмичку пратњу за један инструмент песме коју зна. Ученик може да ствара мелодију 
од понуђених мотива, комбиновањем (наједноставније). 1.4.1. 
 
Ученик може да осмисли ритмичку пратњу за више инструмената песме коју зна И може да је запише И 
одсвира. Ученик може да осмисли мању музичку целину. 3.4.1. 

 
 
  Основе  музичке  
   писмености 
 
 
 

Основни 
ниво 

 
Напредни 

ниво 

Ученик може да направи инструмент од предмета из свог окружења (из групе: ударачких, трзалачких). 1.4.2. 
 
Ученик може да направи/нацрта модел задатог инструмента (из свих инструменталних група). 3.4.2 

 
 
   Музички 
   инструменти, 
                 

Основни 
ниво 

 
Напредни 

ниво 

Ученик уме да импровизује (певањем/свирањем) одређену мелодију у духу популарне музике. 1.4.3. 
 
Ученик може да осмисли одговарајућу музику за дату филмску сцену. 
Ученик може да одређену мелодију из репертоара класичне музике варира (певањем/свирањем) у духу 
националне, џез, популарне музике.  3.4.3. 

 
 
 
      Музички 
      Жанрови 

Основни 
ниво 

 
Напредни 

ниво 

Ученик може да одабере адекватну музичку нумеру за задату драмску сцену. 1.4.4. 
 
 
Ученик може да осмисли адекватну музичку нумеру за задату драмску сцену. 3.4.4. 

  
 
         Епохе; 
 Музичко-сценска и концертна музика 

Основни 
ниво 

 
напредни 

ниво 

Ученик може да направи (И нацрта) модел народног инструмента по избору од понуђених предмета из 
окружења.1.4.5. 
 
Ученик може да одабере адекватне примере (од понуђених) за одговарајуће задате догађаје из народног живота 
(календарски/некалендарски обичаји, географске области И тд.). 3.4.5.  

 
 
 
      Народна музика 
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ОБЛАСТ (3): МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 

Основни 
ниво 

 
 
 

Напредни 
ниво 

Ученик може да пева музички пример од 16 тактова уз тактирање (Ц-дур) у којој се користе: основне ритмичке 
вредности, основна темпа, тонске висине од малог г до е2 1.3.1. 
 
Ученик може да изведе (пева И свира) песму или музички пример који садржи разноврсне елементе музичке 
писмености (дурске лествице: Ц, Ф, Г, Д, молске: а И д; ритмичке вредности: триола, синкопа, пунктирани 
ритам; динамичке вредности: пп-фф; Престо Аллегро, Анданте, Адагио, Граве; цорона) И да пева у двогласу 
(укључујући И канон). 
Ученик зна да пева (или свира) одломак из неког дела музичко-сценске И концертне музике (мелодију арије, 
тему концерта, симфоније).  3.3.1. 
 

 
 
                 Основе  
                 музичке  
                 писмености 
 
 
 

Основни 
ниво 

 
 

Напредни 
ниво 

Ученик може да свира песму или музички пример од 16 тактова који садржи основне елементе музичке 
писмености) на неком од Орфових инструмената или на мелодици, фрули, блок флаути.Ученик зна да свира 
неко дело из српске фолклорне баштине. 1.3.2. 
 
Ученик зна да свира један или више инстумената И може да изведе одређене специфичности свирања, да прати 
другог ученика или да свира у мањем саставу у оквирима наставе. 3.3.2. 

 
           Музички  
         инструменти, 
                 

Основни 
ниво 

 
 

Напредни 
ниво 

Ученик може да пева у хору и/или свира у оркестру једноставне песме различитих жанрова. Ученик уме да 
изведе игру по избору (народну И класичну). Ученик учествује у школским приредбама. 1.3.3. 
 
Ученик (кога је наставник одабрао) може да пева у хору и/или свира у оркестру сложеније композиције 
различитих жанрова. 
Ученик зна да изведе основне класичне плесове И српске народне игре. 3.3.3. 

 
 
 
          Музички  
          жанрови 
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА 
Разред : ШЕСТИ 
  

Циљ   изучавања   наставног предмета историја је  културни  развој  и  хуманистичко  образовање ученика.Циљ   наставе  историје  је  и   да допринесе  разумевању  
историјског  преостора и  времена   и  историјских  процеса  и  токова ,као  и  развијању  националног и европског  идентитета и  духа  толеранције  код  ученика. 
             Задаци  настеве  Историје  су  да  ученици , уочавајући  узрочно – последичне  везе , разумеју  историјске  процесе  и  токове , улогу истакнутих  личности  које  су  одредиле  
развој људског  друштва   и  да  познају  националну  и  општу  историју  (политичку , економску , друштвену , културну...) као  и  историју  суседних  народа  и  држава. 

Задаци    наставе  историје су:  
                 - разумевање појма ``средњи  век`` и основних  одлика  тог  историјског периода, 
                 - разумевање  основних  одлика  феудалног  друштва, 
                 - стицање знања о најзначајнијим државама средњовековне Европе, 
                 - стицање знања о српским средњовековним државама 
                 - стицање  знања  о  личностима  које  су  обележиле  средњи  век у општој и националној  историји, 
                 - разумевање  улоге  религије  у друштву  средњег  века, 
                 - упознавање културних и техничких достигнућа средњовековне Европе, 
                 - упознавање  културног наслеђа Срба у средњем  веку, 
                 - коришћење  историјских  карата  за  период  средњег  века, 
                 - подстицање ученика на коришћење историјских извора 
                 - развијање критичког односа према историјским изворима 
 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

 

редни 

број 

 

наставна тема 

часови за  

УКУПНО

 

Стандарди 

 обраду утврђивање тематско 

понављање 

1. Увод       4          3         /        7 1.1.1,112,114,115,116118,119,121,122, 
123,124,127.211,214,216,221,222,311, 
312,315,316,321,325. 

2. Европа и 
Средоземље у  
раном средњем веку 

      6          5         1       12 111,112,114,115,116,118,119,1110,121, 
122,123,124,127,211,214,216,221,222, 
311,312,313,314,325,321 

3. Срби и њихово 
окружење у раном 
средњем веку 

      7          5         /       12 112,114,115,116,117,118,119,1110,121,122,123,124,127, 
122,123,124,127,128,211,212,214,215, 
216,221,222,224,311,312,313,314,315,316, 
321,325, 

4. Успон 
средњовековних 
монархија 

      6          4         /       10 111,112,114,115,116,118,119,1110,121 
122,123,124,1127,211,214,216,221,222 
311,312,315,316,321,325, 
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5. Срби и његови 
суседи у позном 
средњем веку 

      8          8         1       17 111,112,114,115,116,117,118,119,1110 
121,122,123,124,127,128,211,212214,215,216 
221,222,224,311,312,313,31,4,315,316, 
321,325, 

6. Српске земље и 
њихово окружење у 
доба Османлијских 
освајања 

      6          3         /        9 111,112,114,115,116,117,118,119,1110 
121,122,123,124,127,128,211,212214,215,216 
221,222,224,311,312,313,31,4,315,316, 
321,325, 

7. Систематизација       /          /         5        5 111,112,114,115,116,117,118,119,1110 
121,122,123,124,127,128,211,212214,215,216 
221,222,224,311,312,313,31,4,315,316, 
321,325, 

8. УКУПНО     37         28         7       72  

 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

историјско знање 
1.1.1-Ученик именује и разликује основне временске 
одреднице 
1.1.2.- Ученик именује историјске периоде и зна 
редослед историјских периода 
1.1.3- Ученик уме да одреди којем веку припадају 
важне године из прошлости 
1.1.4- Ученик уме да одреди којем историјском 
периоду припадају важне године из прошлости 
1.1.5- Ученик препознаје значење основних појмова из 
историје цивилизације 
1.1.6-Ученик именује најважније појаве из националне 
историје 
1.1.7- Ученик именује најважније појаве из опште 
историје 
1.1.8-Ученик зна на којем простору су се одиграле 
најважније појаве и догађаји из националне и опште 
историје 
1.1.9- Ученик уме да наведе узроке и последице 
најважнијих појава из прошлости 

2.1.1- Ученик уме да повеже личност и 
историјски феномен са одговарајућом 
временском одредницом и историјским 
периодом 
2.1.2-Ученик препознаје да постоји 
повезаност националне, регионалне и 
светске историје 
2.1.3- Ученик препознаје да постоји 
повезаност појава из прошлости са 
појавама из садашњости 
2.1.4-Ученик зна и разуме узроке и 
последице важних историјских 
феномена у националној историји 
2.1.5- Ученик зна и разуме узроке и 
последице важних историјских 
прекретница из опште историје 

3.1.1- Ученик уме да примени знање из 
историјске хронологије (уме прецизно да 
одреди којој деценији и веку, историјском 
периоду припада одређена година, личност и 
историјски феномен 
3.1.2-Ученик уме да објасни специфичности 
важних историјских појмова и да их примени 
у одговарајућем историјском контексту 
3.1.3-Ученик зна специфичне детаље из 
националне и опште историје 
3.1.4-Ученик разуме на који начин су повезане 
појаве из националне, регионалне, опште 
историје 
3.1.5- Ученик разуме како су повезане појаве 
из прошлости и садашњости 
3.1.6- Ученик уме да закључи зашто је дошло 
до одређених историјских догађаја и које су 
последице важних историјских дешавања 
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истраживање и тумачење историје 
1.2.1- Ученик препознаје на основу карактеристичних 
историјских извора (текстуалних, сликовних и 
материјалних) о којој историјској појави, догађају и 
личности је реч 
1.2.2-Ученик препознаје разлику између текстуалног 
историјског извора и других текстова познатих 
ученику, који говоре о истим историјским појавама 
1.2.3- Ученик препознаје једноставне и 
карактеристичне историјске информације дате у форми 
слике 
1.2.4- Ученик уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске информације дате у форми 
историјске карте у којој је наведена легенда 
1.2.5-Ученик зна да исте историјске појаве могу 
различито да се тумаче 
1.2.6-Ученик препознаје различита тумачења исте 
историјске појаве на једноставним примерима  

2.2.1- Ученик уме да закључи о којем 
догађају, феномену и личности је реч 
на основу садржаја карактеристичних 
писаних историјских извора 
2.2.2.- Ученик уме да закључи о којем 
историјском феномену је реч на основу 
карактеристичних сликовних 
историјских извора 
2.2.3-Ученик уме да одреди угао 
гледања на историјску појаву 
(победника или побеђеног) на основу 
поређења два историјска извора који 
говоре о истом историјском догађају, 
феномену 

3.2.1- Ученик уме да изврши селекцију 
историјских извора 
3.2.2-Ученик уме да прочита историјске 
информације у различитим симболичким 
модалитетима и повеже их са претходним 
историјским знањем (закључује на основу 
историјске карте без понуђене легенде, 
упоређује два графикона и закључује о појави) 
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Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА 
Разред : ШЕСТИ 
 
Циљеви и задаци географије 
Настава Географије доприноси: 
-упознавање и разумевање појава и процеса у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу, 
- разумевање узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу, 
-картографској писмености и коришћењу географске карте у свакодневном животу , 
-развоју географског мишљења заснованог на повезаности и међуусловљености географских појава и прцеса  у простору и времену, 
-стицање најосновнијих знања о васиони и васионским телима, 
-разумевању потреба  очувања, унапређења и заштите  Земљиних сфераи комплексне географске средине у којој егзистира и човек, 
-упознавање основних географских одлика Европе, њених регија и држава, 
-упознавање са комплементарношћуи регионалним разликама  планетарног света, 
-развијању ставова о превентиви,  заштити, унапређењу животне средине, 
-развијању толеранције, постојања и припадности мултиетничком , мултијезичком и  мултикултурном свету, 
-развијању способности  за активно стицање и примену  знања  из географије кроз самостално учење и  истраживање 
 
 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Ред. број 
наставне 

теме 
НАСТАВНА  ТЕМА 

Број 
часова 
по теми 

Број часова за Образовни стандарди 

обраду 
остале 
типове 
часова 

Основни 
ниво 

Средњи 
ниво 

Напредни 
ниво 

1. Увод 1 1  
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.2.2. 

ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 

2. Планета Земља 10 7 3 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 

3. 
Становништво и насеља 
на Земљи 

6 4 2 

 
ГЕ.1.1.1 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 

4. 
Географска средина и 
људске делатности 

3 2 1 

 
ГЕ.1.1.1 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
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5. 
РЕГИОНАЛНА 
ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 

50 29 21 
   

5.1. 
Опште географске 
одлике Европе 

8 5 3 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 

 
ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.3.2. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.2. 

5.2. Јужна Европа 18 11    7 

 
ГЕ.1.1.1 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 

 
ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.2. 

5.3. Средња Европа 9 5 4 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 

 
ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.2. 

5.4. Западна Европа 6 3 3 

ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.2. 

5.5. Северна Европа 4 2 2 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 

 
ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.2. 

5.6. Источна Европа 5 3 2 
 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 

 
ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
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ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.2. 
 

 

Годишња 
систематизација градива 

1   

 
ГЕ.1.1.1 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 

 
ГЕ.2.1.1.       
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.3.2. 
 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.2. 

 

Закључивање оцена 1   

   

 
Укупно 72 43 27 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
 

О
Б

Л
А

С
Т

 

 
ОСНОВНИ НИВО 

 
Следећи искази описују 
шта ученик/ученица 
зна и уме на основном нивоу: 

 
СРЕДЊИ НИВО 

 
Следећи искази описују 
шта ученик/ученица зна и 
уме на средњем нивоу: 
(подразумева се да је ученик/ца савладао/ 
Савладала и све захтеве са основног нивоа) 

 
НАПРЕДНИ НИВО 

 
Следећи искази описују 
шта ученик/ученица зна и 
уме на напредном нивоу: 
(подразумева се да је ученик/ца 
савладао/савладала и све захтеве 
основног и средњег нивоа) 

 
1.

 Г
Е

О
Г

РА
Ф

С
К

Е
 В

Е
Ш

Т
И

Н
Е

 

Ученик/ученица: 
ГЕ.1.1.1. разуме појам оријентације и 
наводи начине оријентисања 
 
ГЕ.1.1.2. наводи и описује начине 
представљања Земљине површине (глобус и 
географска карта) 
 
ГЕ.1.1.3. препознаје и чита географске и 
допунске елементе карте 

Ученик/ученица: 
ГЕ.2.1.1. одређује стране света у простору и на 
географској карти 
 
ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на 
географској карти 
 
ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске 
чињенице - објекте, појаве, процесе и односе који су 
представљени моделом, сликом, 
графиком, табелом и схемом 
 
ГЕ.2.1.4. приказује понуђене географске податке: на 
немој карти, картографским 
изражајним средствима (бојама, линијама, простим 
геометријским знацима, симболичким знацима...), 
графиком, табелом и схемом 

Ученик/ученица: 
ГЕ.3.1.1. доноси закључке о  
просторним (топографским) и 
каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, процеса и 
односа на основу 
анализе географске карте 

  
2.

 Ф
И

ЗИ
Ч

К
А

 Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

ЈА
 Ученик/ученица: 

ГЕ.1.2.1. именује небеска  тела у Сунчевом 
систему и наводи њихов распоред 
 
ГЕ.1.2.2. описује облик Земље и 
препознаје појаве и процесе везане за њена 
кретања 
 
ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, 
атмосферу, хидросферу, 
биосферу) и препознаје њихове основне 
одлике 

Ученик/ученица: 
ГЕ.2.2.1. описује небеска тела и њихова кретања 
 
ГЕ.2.2.2. разликује и објашњава географске 
чињенице - објекте, појаве, процесе и односе у 
Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, 
хидросфери, биосфери) 
 

Ученик/ученица: 
ГЕ.3.2.1. препознаје димензије  
Земље и објашњава последице 
Земљиног облика и њених 
Кретања 
 
ГЕ.3.2.2. објашњава физичко-
географске законитости у 
географском омотачу (климатску 
и биогеографску 
зоналност) и наводи мере за његову 
заштиту, обнову и 
унапређивање 



 215

  
3.

 Д
РУ

Ш
Т

В
Е

Н
А

 
Г

Е
О

Г
Р

А
Ф

И
ЈА

 

Ученик/ученица: 
ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о 
становништву и насељима и уочава 
њихов просторни распоред 
 
ГЕ.1.3.2. дефинише појам привреде и 
препознаје привредне делатности и 
привредне гране 

Ученик/ученица: 
ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава кретање 
Становништва (природно и механичко) 
и структуре становништва 
 
ГЕ.2.3.2. именује међународне организације у свету 
(EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, 
Црвени крст) 

Ученик/ученица: 
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај  
природних и друштвених фактора 
на развој и размештај становништва и 
насеља 
 
ГЕ.3.3.2. 
објашњава утицај природних и 
друштвених фактора на развој и 
размештај привреде 
и привредних делатности 

  
Р

Е
Г

И
О

Н
А

Л
Н

А
 Г

Е
О

Г
Р

А
Ф

И
ЈА

 

Ученик/ученица: 
ГЕ.1.4.1. препознаје основне природне 
и друштвене одлике наше државе 
 
ГЕ.1.4.2. именује континенте и 
препознаје њихове основне природне 
и друштвенеодлике 

Ученик/ученица: 
ГЕ.2.4.1. описује природне и.друштвене одлике 
наше државе и наводи њене географске регије 
 
ГЕ.2.4.2. описује природне и друштвене одлике 
континената и наводи њихове географске регије 
 

Ученик/ученица: 
ГЕ.3.4.1. објашњава географске везе 
(просторне и каузалне, директне и 
индиректне) и 
законитости (опште и посебне) у 
нашој земљи и уме да издвоји 
географске регије 
 
ГЕ.3.4.2. објашњава географске везе 
(просторне и каузалне, директне и 
индиректне) и 
законитости (опште и посебне) у 
Европи и уме да издвоји 
географске регије 
 
ГЕ.3.4.3. објашњава  географске везе 
(просторне и каузалне, директне и 
индиректне) и законитости (опште и 
посебне) 
на ваневропским континентима и 
уме да издвоји географске регије 
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Наставни предмет: ФИЗИКА 
Разред : ШЕСТИ 
 
Сврха, циљеви и задаци школског програма образовања и васпитања 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне , уметничке, културне, еколошке и информатичке писмености, неопходне за 
живот у савременом и сложеном друштву. 

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

Циљеви и задаци школског програма образовања и васпитања 
- Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе,  друштва,  себе и света у коме живе,  у складу са њиховим развојним потребама,  

могућностима и интересовањима. 
- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика 
- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотмог учења 
- оспособљавање за самосталмо и одговорно доношење одлука које се односе  на сопствени развој и будући живот 
- развијање свести о државној и националној припадности ,неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина 
- омогућавање, укључивање у процесе европског и међународног повезивања; 
- развијање свести о значају заштите и очување природе и животне средине; 
- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва; 
- уважавање плурализма вредности  и омогућавања, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости 

и добробити за све; 
- развијање код деце и ученика радозналост и отвореност за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етичке и верске толеранције, јачање поверења међу 

децом и ученицима и спречавње понашања који нарушавају остваривање права на различитост; 
- поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски развијеном друштву; 
- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности 

 
Циљеви и задаци:  
Ученик треба да: 
-кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који манифестују појаве из различитих области физике, схвати како физика истражује природу и да је 
материјални свет погодан за истраживања и постављање бројних питања 
-уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких величина:метарска трака, лењир са милиметарском поделом, хронометар, мензура, вага, динамометар 
-само се упозна са појмом грешке и значајем релативне грешке а да зна шта је апсолутна грешка и како настаје грешка при очитавању скала мерних инструмената 
-користи јединице SI система за одговарајуће физичке величине:m, s, kg, N, m/s, Pa… 
-усвоји основне предсаве о механичком кретању и зна величине које карактеришу равномерно кретање и средњу брзину као карактеристику променљивог праволинијског кретања 
-на основу појава узајамног деловања тела схвати силу као меру узајамног деловања тела која се одређује интензитетом, правцем и смером 
-усвоји појам масе и тежине и прави разлику између њих 
-уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем њене масе и запремине 
-усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег притиска кроз течност и гасове и разуме Паскалов закон 
Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма 
 Настава физике остварује се кроз следеће основне облике: 
1.Излагање садржаја тема уз одговарајуће демонстрационе огледе 
2.Решавање квалитативних и квантитативних задатака 
3.Лабораторијске вежбе 
4.Коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја тема(домаћи задаци, читање популарне литературе из историје физике и сл.) 
5.Систематско праћење рада сваког појединачног ученика 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Редни број 
наставне теме 

Наставне теме 
Број 

часова 
по теми 

Број часова за  

обраду
остале типове 

часова 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

1. Увод 2 2 0  

2. Кретање 14 7 7 

ФИ.1.2.1. 
Ученик/ученица уме да препозна врсту кретања према облику путање ; ФИ.1.2.2. 
Ученик/ученица уме да препозна равномерно кретање; ФИ.1.2.3. 
Ученик/ученица уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако 
су му познате друге две величине ; ФИ.2.2.1. 
Ученик/ученица уме да препозна убрзано кретање ; ФИ.2.2.2. 
Ученик/ученица зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују ; ФИ.2.2.3. 
Ученик/ученица уме да препозна основне појмове који описују осцилаторно кретање ; 
  

3.   14 6 8 

ФИ.1.1.1. 
Ученик/ученица уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тела 
која мирују или се крећу равномерно ; ФИ.1.1.2. 
Ученик/ученица уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе ; ФИ.2.1.2. 
Ученик/ученица зна основне особине гравитационе и еластичне силе    
 

4. Мерење 15 4 11 

ФИ.1.4.1. 
Ученик/ученица уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока ; ФИ.1.4.2. 
уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, 
температуре и времена      ; ФИ.1.4.3. 
Ученик/ученица зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, 
температуру и време ; ФИ.1.4.4. 
Ученик/ученица уме да препозна јединице за брзину ; ФИ.1.4.5. 
Ученик/ученица зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, 
затегнута мерна трака ; ФИ.1.4.6. 
Ученик/ученица зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време ; ФИ.2.4.1. 
Ученик/ученица уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке  ; ФИ.2.4.2. 
Ученик/ученица уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. литар или тону ; ФИ.2.4.3. 
Ученик/ученица уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких 
величина из једне јединице у другу, нпр. километре у метре ; ФИ.2.4.4. 
Ученик/ученица зна када мерења понављамо више пута ; ФИ.3.4.1. 
Ученик/ученица уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће 
јединице SI система   ; ФИ.3.4.2. 
Ученик/ученица уме да мери јачину струје и напон у електричном колу ; ФИ.3.4.3. 
Ученик/ученица зна шта је грешка мерења  

5. Маса и густина 15 5 10 ФИ.2.1.5. 
Ученик/ученица разуме и примењује концепт густине  

6. Притисак 12 5 7 
ФИ.3.1.3. 
Ученик/ученица зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи ; ФИ.3.1.4. 
Ученик/ученица разуме и примењује концепт притиска у флуидима ; 

 УКУПНО 72 29 43  
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

КРЕТАЊЕ 
 

I ОСНОВНИ НИВО 
Ученик/ученица: 
ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање 
ФИ.1.2.2. уме да препозна равномерно кретање 
ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако су му познате друге две величине 

 
II СРЕДЊИ НИВО 

 Ученик/ученица: 
ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано кретање 
ФИ.2.2.2 Ученик. зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују 
ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност 
ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу 
ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина 

 
 

III НАПРЕДНИ НИВО 
Ученик/ученица: 
ФИ.3.2.1. уме да примени односе између физичких величина које описују равномерно  праволинијско кретање     
 
 
  

СИЛА 
 
I ОСНОВНИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тела која мирују или се крећу равномерно 
ФИ.1.1.2. уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе  

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 
ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

 
II СРЕДЊИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу, и особине инерције 
ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и еластичне силе   
ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност 
ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу 
ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина 

ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења 
ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата 
ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству      

 
III НАПРЕДНИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.3.1.2. зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се равномерно креће   
ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 
ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 
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МЕРЕЊЕ 
 
 
 
 

I ОСНОВНИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока 
ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена 
ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време 
ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину 
ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, затегнута мерна трака 
ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време 

 
II СРЕДЊИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 
ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. литар или тону 
ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. километре у метре 
ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута 

 
III НАПРЕДНИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система 
ФИ.3.4.2. уме да мери јачину струје и напон у електричном колу 
ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења 

МАСА И ГУСТИНА 
 

I ОСНОВНИ НИВО 
Ученик/ученица: 

уме да препозна масу тела 

уме да разликује појам масе и тежине 

уме да израчуна густину 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 
ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

 
 

II СРЕДЊИ НИВО 
Ученик/ученица:  
ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт густине 
ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина 

 
III НАПРЕДНИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система 
ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 
ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 
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ПРИТИСАК 
 

I ОСНОВНИ НИВО 
Ученик/ученица: 
ФИ.1.1.3. разуме принцип спојених судова судова 
ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 
ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

 
 
 

II СРЕДЊИ НИВО 

Ученик/ученица:  
ФИ.2.1.6. зна да хидростатички притисак зависи од висине стуба флуида 
ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 
ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. литар или тону 
ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу 

 

 

 
III НАПРЕДНИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.3.1.3. зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи 

ФИ.3.1.4. разуме и примењује концепт притиска у флуидима 
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 
Разред : ШЕСТИ 
  

 

Циљеви и задаци 

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

Задаци наставе математике су:  

‐ Да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитивних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу. 
‐ Да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге математике и њену примену у различитим областима човекове делатности, као и за успешан 

наставак образовања и укључивање у рад. 
‐ Да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења. 
‐ Да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава. 
‐ Да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику. 
‐ Да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су : истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад. 
‐ Да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима. 
‐ Да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне знакове тих операција. 
‐ Да ученици упознају најважније равне и просторне геометијске објекте и њихове узајамне односе. 
‐ Да ученике оспособи за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама. 
‐ Да омогући ученицима разумевање одређених садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању. 
‐ Да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности 

ученика. 
‐ Да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Редни број 
наставне  

 
Назив наставне теме 

Број  часова 

теме за 
обраду 

за друге 
типове 

укупно 
 

Образовни стандарди 

1. Цели Бројеви 
9 15 24 

1.1.1. , 1.1.3. , 1.1.4. , 1.1.5. , 1.1.6. , 2.1.3. , 2.1.5. , 2.1.6. , 3.1.4. , 
3.1.5. , 3.1.6. , 1.3.1. , 1.3.2 

2. Троугао 
13 17 30 

1.2.1.  , 1.2.2. , 1.2.3. , 1.2.4. , 2.2.1. , 2.2.2. , 2.2.3. , 2.2.4. , 3.2.1. , 
3.2.2. , 3.2.4. , 1.3.1. , 1.3.2. , 1.3.4. , 2.3.2. , 2.3.4. , 3.3.2. , 3.3.4. 

3. Рационални бројеви 
17 28 45 

1.1.1. , 1.1.3. , 1.1.4. , 1.1.5. , 1.1.6. , 2.1.3., 2.1.4. , 2.1.5. , 2.1.6. , 
3.1.4. , 3.1.5. , 3.1.6. , 1.3.1. , 1.3.2. , 1.3.4. , 2.3.2. , 2.3.4. , 3.3.2. , 
3.3.4. 

4. Четвороугао 
8 12 20 

1.2.1.  , 1.2.2. , 1.2.3. , 1.2.4. , 2.2.1. , 2.2.2. , 2.2.3. , 2.2.4. , 3.2.1. , 
3.2.2. , 3.2.4. , 1.3.1. , 1.3.2. , 1.3.4. , 2.3.2. , 2.3.4. , 3.3.2. , 3.3.4. 

5. Површина троугла и четвороугла 
7 9 16 

1.2.1.  , 1.2.2. , 1.2.3. , 1.2.4. , 2.2.1. , 2.2.2. , 2.2.3. , 2.2.4. , 3.2.1. , 
3.2.2. , 3.2.4. , 1.3.1. , 1.3.2. , 1.3.4. , 2.3.2. , 2.3.4. , 3.3.2. , 3.3.4. 

6. Писмени задатак са исправкама 
4 4 8 

 

 Завршни час 
 1 1 

 

  
58 
 

86 144 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 1 
основни ниво 1 средњи ниво 2 напредни ниво 3 
Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.1.1. прочита и запише различите врсте бројева 
(природне, разломке) 

2.1.1.   

1.1.2. преведе децимални запис броја  
у разломак и обрнуто 

2.1.2.   

1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, 
помажући се сликом када је то потребно 

2.1.3.  упореди по величини бројеве     
             записане у различитим   
              облицима 

 

1.1.4. изврши једну рачунску операцију са 
бројевима истог записа, помажући се 
сликом када је то потребно (у случају 
сабирања и одузимања разломака само са 
истим имениоцем) 

2.1.4. одреди реципрочну вредност  
            броја; израчуна вредност  
             једноставнијег израза са више  
             рачунских операција  
             различитог приоритета, са  
             бројевима истог записа 

3.1.4. одреди вредност сложенијег  
            бројевног изараза 

1.1.5. дели са остатком једноцифреним бројем и 
зна када је један број дељив другим 

2.1.5. примени основна правила  
           дељивости са 2, 3, 5, 9 и  
           декадним јединицама 

3.1.5. оперише са појмом дељивости у  
           реалним ситуацијама 

1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе са 
њима помажући се визуелним представама 

2.1.6. користи бројеве и бројевне  
           изразе у једноставним реалним  
           ситуацијама 

3.1.6. користи бројеве и бројевне       
           изразе у реалним ситуацијама 

 

ГЕОМЕТРИЈА 2 
основни ниво 1 средњи ниво 2 напредни ниво 3 

Ученик: Ученик уме да: Ученик уме да:
1.2.1.  влада појмовима: дуж,  
            полуправа, права, раван и угао  
            (уочава њихове моделе у  
            реалним ситуацијама и уме да  
            их нацрта користећи прибор;  
            разликује неке врсте углова и  
            паралелне и нормалне праве) 

2.2.1. одреди суплементне и  
           комплементне углове, упoредне и  
           унакрсне углове; рачуна са њима  
          ако су изражени у целим  
          степенима 

3.2.1. рачуна са угловима укључујући  
           и претварање угаоних мера;  
           закључује користећи особине  
           паралелних и нормалних правих,  
           укључујући углове на  
           трансверзали 

1.2.2. влада појмовима: троугао,  
           четвороугао, квадрат и  
           правоугаоник (уочава њихове  

2.2.2. одреди однос углова и страница у  
           троуглу, збир углова у троуглу и  
           четвороуглу 

3.2.2. користи основна својства  
           троугла, четвороугла,  
           паралелограма и трапеза, рачуна  
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           моделе у реалним ситуацијама и  
           уме да их нацрта користећи  
           прибор; ученик разликује  
           основне врсте троуглова, зна  
           основне елементе троугла и уме  
           да израчуна обим и површину  
           троугла, квадрата и  
           правоугаоника на основу  
           елемената који непосредно  
           фигуришу у датом задатку; 

           њихове обиме и површине на  
           основу елемената који нису  
           обавезно непосредно дати у  
           формулацији задатка; уме да их  
           конструише 

1.2.3. влада појмовима: круг, кружна  
           линија (издваја њихове основне  
           елементе, уочава њихове моделе  
           у реалним ситуацијама и уме да  
           их нацрта користећи прибор 

2.2.3. уочи осносиметричне фигуре и да  
           одреди осу симетрије; користи  
           подударност и везује је са  
           карактеристичним својствима  
           фигура (нпр. паралелност и  
           једнакост страница  
           паралелограма) 

 

1.2.4. интуитивно схвата појам  
           подударних фигура (кретањем  
           до поклапања) 

2.2.4. уочи осносиметричне фигуре и да  
           одреди осу симетрије; користи  
           подударност и везује је са  
           карактеристичним својствима  
           фигура (нпр. паралелност и  
           једнакост страница  
           паралелограма) 

3.2.4. примени подударност и  
           сличност троуглова, повезујући  
           тако разна својства  
           геометријских објеката 

МЕРЕЊЕ 3 
основни ниво 1 средњи ниво 2 напредни ниво 3 
Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.3.1. користи одговарајуће јединице  
           за мерење дужине, површине,  
           запремине, масе, времена и  
           углова 

  

1.3.2. претвори веће јединице дужине,  
           масе и времена у мање 

2.3.2. пореди величине које су  
           изражене различитим мерним  
           јединицама за дужину и масу 

3.3.2. по потреби претвара јединице  
           мере, рачунајући са њима 

1.3.3. користи различите апоене новца 2.3.3. претвори износ једне валуте у  
            другу правилно постављајући  
            одговарајућу пропорцију 

 

1.3.4. при мерењу одабере  
           одговарајућу мерну јединицу;  
           заокругљује величине исказане  
           датом мером 

2.3.4. дату величину искаже  
           приближном вредношћу 

3.3.4. процени и заокругли дате  
           податке и рачуна са таквим  
           приближним вредностима;  
           изражава оцену грешке (нпр.  
           мање од 1 динар, 1cm, 1g) 



 225

 
Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 
Разред : ШЕСТИ 
 
Циљеви и задаци: 
 
Циљ наставе биологије јесте да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о животном простору, начину живота, основној грађи, разноврсности и 
значају животињског света. 
Задаци наставе биологије су: 
- развијање љубави према природи и осећању дужности да је очувају за себе и будућност; 
- развијање основне научне писмености, логичког расуђивања, објективности и критичког мишљења; 
- упознавање спољашње и основне унутрашње грађе праживотиња; 
- упознавање спољашње и основне грађе животиња; 
- поступно и систематично упознавање разноврсности животињског света; 
- развијање одговорног односа према животињама; 
- развијање еволутивног развоја живог света; 
- развијање хигијенских навика и здравствене културе. 
 
Оперативни задаци: 
Ученици треба да: 
- уоче потребу за класификовање живог света због његове велике разноврсности; 
- уочавају сличности и разлике у грађи и начину живота биљака, гљива и животиња; 
- упознају основне појмове о природном систему животиња; 
- упознају животни простор, начин живота, грађу, разноврсност и значај праживотиња; 
- упознају животни простор, начин живота спољашњу грађу и основне унутрашње грађе, разноврсност и значај сунђера, дупљара, црва, мекушаца, зглавкара и бодљокожаца; 
- схвате улогу инсреката у природи; 
- упознају болести које изазивају или преносе животиње, начин преношења и превенцију; 
- упознају животни простор, начин живота, грађу, разноврсност и значај риба, водоземаца, гмизаваца, птица и сисара; 
- схвате значај одговорног односа према животињама; 
- сазнају основне научне чињенице о току и развоју живота на Земљи и етапе Земљине историје; 
- знају да живот на Земљи има историју са којом се могу упознати на основу записа тј. фосилних остатака; 
- разумеју еволуцију живог света и схвате њен значај у формирању савременог биолошког мишљења. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Б   р   о   ј      ч   а   с   о   в   а 

Број 
теме 

Назив теме Обрада Понављање 
Систематизација 

Вежбе Свега Образовни стандарди 

I Увод  2 1 - 3 - БИ.1.1.4. БИ.2.1.3. БИ.3.1.4. 
- БИ.1.3.8. БИ.1.3.9. 

II Праживотиње          5 3 1 9 - БИ.1.1.3. БИ.2.1.2. БИ.3.1.3. 
- БИ.1.1.5. БИ.2.1.4. БИ.3.1.5. 
 
- БИ.1.1.5. БИ.2.1.4. БИ3.1.5. 
 
- БИ.1.2.1. БИ.1.2.2. БИ.1.2.3.  БИ.2.2.1. БИ.2.2.2. БИ.2.2.3. 
  БИ.3.2.1. БИ.3.2.2. БИ.3.2.3. БИ.1.2.4. БИ.1.2.5. БИ. 1.2.6. 
  БИ.2.2.4. БИ.2.2.5. БИ. 2.2.6. БИ.1.2.7. БИ.2.2.7. БИ.2.2.8. 
  БИ.2.2.9. БИ.3.2.6.  БИ.1.3.1. БИ.1.3.2. БИ.2.3.1. БИ.2.3.2.   
  БИ.1.4.3. БИ.2.4.3. БИ.2.4.4.  БИ.1.5.1. БИ.1.5.2. БИ.1.5.3. 
  БИ.1.5.4. БИ.1.5.5 

III Царство животиња   27               18 3 49 

IV   Угроженост и 
заштита животиња 

3 3  -               6 - БИ.1.4.6. БИ.1.4.7. БИ.1.4.8. БИ.2.4.9. 

V Увод у еволуцију         
живог света            

3 3 -               6 

 

- БИ.1.3.8. БИ.1.3.9.  
  БИ.1.3.10. БИ.2.3.5.   
  БИ.2.3.6. БИ. 3.3.5. 

Свега:      40     28 4 72  
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

Садржаји 

програма 

Оперативни задаци – 

Ученици треба да: 

Област и карактеристична знанња и вештине – 
Ученик/ца 

Стандарди који се могу 
применити 

1. Увод - упознају основне појмове о природном систему  

  животиња и еволутивном развоју главних група; 

-уочава потребу за класификовањем живог света због 
његове велике разноврсности; 

- разуме основне теорије еволуције и схвата њен значај 
у формирању савременог биолошког мишљења; 

- БИ.1.1.4. БИ.2.1.3. БИ.3.1.4. 

   

- БИ.1.3.8. БИ.1.3.9. 

2.Праживотиње 
 

3. Царство 

животиња 

- упознају животни простор, начин живота, грађу, 
разноврсност и значај праживотиња; 

- упознају животни простор, начин живота, спољашњу грађу 
и основе унутрашње грађе, разноврсност и значај сунђера, 
дупљара, црва, мекушаца, зглавкара и бодљокожаца; 

- схвате улогу инсеката у природи; 

- упознају болести које изазивају или преносе животиње, 
начин преношења и превенцију; 

- упознају животни простор, начин живота, грађу, 
разноврсност и значај риба, водоземаца, гмизаваца, птица и 
сисара; 

- схвате значај бриге о потомству птиоца и сисара; 

- уочава сличности и разлике у изгледу и понашању 
биљака и животиња; 

- уочава потребу за класификовањем живог света због 
његове велике разноликости; 

- уочава просторну и временску променљивост живог 
света; 

- зна да организми имај7 карактеристичну грађу која 
омогућава одвијање различитих функција неопходних 
за одржавање живота; 

- познаје основне животне процесе и њихову улогу у 
остваривању одговарајућег понашања јединке; 

- разуме да организми функционишу као независна 
уравнотежена целина у сталној интеракцији са 
околином; 

- разуме да се врста одржава репродукцијом, а да 
вишећелијски организми расту деобама и повећањем 
величине ћелија (разлика између митозе и мејозе); 

- познаје и разуме основне законитости и принципе у 
екологији; 

- БИ.1.1.3. БИ.2.1.2. БИ.3.1.3. 

 

- БИ.1.1.5. БИ.2.1.4. БИ.3.1.5. 

 

- БИ.1.1.5. БИ.2.1.4. БИ3.1.5. 

 

- БИ.1.2.1. БИ.1.2.2. БИ.1.2.3. 

  БИ.2.2.1. БИ.2.2.2. БИ.2.2.3. 

  БИ.3.2.1. БИ.3.2.2. БИ.3.2.3. 

- БИ.1.2.4. БИ.1.2.5. БИ. 1.2.6. 

  БИ.2.2.4. БИ.2.2.5. БИ. 2.2.6. 

- БИ.1.2.7. БИ.2.2.7. БИ.2.2.8. 

  БИ.2.2.9. БИ.3.2.6.  
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- познаје основне хигијенске мере и разуме зашто су 
потребне 

- БИ.1.3.1. БИ.1.3.2. БИ.2.3.1. 

  БИ.2.3.2.  

 

 

- БИ.1.4.3. БИ.2.4.3. БИ.2.4.4. 

 

- БИ.1.5.1. БИ.1.5.2. БИ.1.5.3. 

  БИ.1.5.4. БИ.1.5.5.  

4.Угроженост и  
заштита  

животиња 

- схвате значај одговорног односа према животињама; - разуме утицај човека на биосферу (заштита животне 
средине); 

- БИ.1.4.6. БИ.1.4.7. БИ.1.4.8. 

  БИ.2.4.9. 

5. Увод у 
еволуцију живог 

света 

- зна основне научне чињенице о току и развоју живота на 
Земљи и етапе Земљине историје; 

- зна да живот на Земљи има историју са којом се можемо 
упознати на основу фосилних записа; 

- разуме основе теорије еволуције и схвата њем значај у 
формирању савременог билошког мишљења; 

- БИ.1.3.8. БИ.1.3.9.  

  БИ.1.3.10. БИ.2.3.5.   

  БИ.2.3.6. БИ. 3.3.5.  
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Наставни предмет: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
Разред : ШЕСТИ 
  
 
Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 
- упознаjу врsте грађевинских обjеката и њихове намене, 

- упознаjу класичне технике грађења и савремене (монтажне и индустриjске системе градње). 

- упознаjу карактеристике грађевинског техничког цртања и основне грађевинске симболе, 

- науче да читаjу и користе jедноставниjе грађевинске цртеже 
- документациjу за изградњу, адаптациjу и уређење стана, одговараjуће проспекте. 
- да науче да користе готове jедноставне софтверске алате за цртање, 

- да науче како се користи СD-ром и штампач. 

- упознаjу основне врете, карактеристике и примену грађевинских материјала. 

- стичу навике за рационално коришћење материјала и енергиjе. 

- стичу и развијаjу културу становања у савременим условима. 

- упознаjу функционисање кућне водоводне и канализационе инсталациjе, 

- стекну представу о функционисању и организацији саобраћаја у саобраћаjним обjектима. 

- стекну знања о намени, примени и битним карактеристикама грађевинских машина. 

- упознаjу основне процесе у пољопривредноj производњи. 

- науче да примењуjу једноставне техничке цртеже у проjектовању модела или макета према сопственом избору: грађевинских или саобраћаjних обjеката; грађевинских 
или пољопривредних машина и уређаjа; деталља из уређивања стана и др. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Ред. број 

наставне 
теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ Број часова 
по теми 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

 

1. 
УВОД У АРХИТЕКТУРУ И 
ГРАЂЕВИНАРСТВО 

4 
-упознаjу врсте грађевинских обjеката и њихове намене, 
- упознаjу класичне технике грађења и савремене (монтажне и индустриjске системе градње). 

2. 
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ И ПЛАНОВИ У 
ГРАЂЕВИНАРСТВУ 

8 
-упознаjу карактеристике грађевинског техничког цртања и основне грађевинске симболе;  читаjу и 
користе jедноставниjе грађевинске цртеже 
- документациjу за изградњу, адаптациjу и уређење стана, одговараjуће проспекте. 

3. ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 16 - да науче да користе готове jедноставне софтверске алате за цртање, 
- да науче како се користи СD-ром и штампач. 

4. 
ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ 
МАТЕРИЈАЛА 

4 
- упознаjу основне врете, карактеристике и примену грађевинских материјала 

5. ЕНЕРГЕТИКА 4 - стичу навике за рационално коришћење материјала и енергиjе. 

6. 
ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У 
ГРАЂЕВИНАРСТВУ 

4 
.- стекну знања о намени, примени и битним карактеристикама грађевинских средстава 

7. САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ 2 - стекну представу о функционисању и организацији саобраћаја у саобраћаjним обjектима. 

8. КУЛТУРА СТАНОВАЊА 4 - стичу и развијаjу културу становања у савременим условима. 

9. КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ 22 - науче да примењуjу једноставне техничке цртеже у проjектовању модела или макета према сопственом 
избору: грађевинских или саобраћаjних обjеката;  

10. 
 ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У 
ПОЉОПРИВРЕДИ 

4 
- упознаjу основне процесе и машине у пољопривредноj производњи. 

 Укупно 72  
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
Разред : ШЕСТИ 
  
 

Циљ и задаци: 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, поветаним са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе 
интегралном развоју личности ученика (когнитивонм, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и 
неопходни теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

Задаци наставе физичког васпитања су: 

‐ подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела 
‐ развој и усавршавање моторичких способности 
‐ стицање моторичких умења, која су као садржаји утврђени програмом физичког 
‐ усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања 
‐ формирање морално-вољних квалитета личности 
‐ оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада 
‐ стцање и развијање свести о потерби здравља, чуваеа здравља и заштити природе и човекоев средине. 

Оперативни задаци: 

‐ усмерени развој основних моторичких способности: брзине, снаег, издржљивости, гипкости и координације 
‐ примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.) 
‐ задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл. 
‐ естетско изражавање покретом и кретаима и доживљавање естетских вредности 
‐ усвајање етничких вредности и подстицање вољних особина ученика 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Наставни садржај 
теме 

Број 
часова 

Број часова 
обраде 

Број 
часова 
увеж. 

Број часова 
провере 

Број часова 
понављање 

Шифра 

1. Атлетика 25 6 8 10 1 Фв. 
1.1.3. 
1.1.4. 

2. Гимнаст. 18  6 7 4 1 Фв. 1.1.11. 
3.Ритмичка гимнаст. 
И народни плесови 

9 5 4 - - Фв. 1.1.21. 
1.1.20. 

4. Спортска игра 
(кошарка) 

20 7 9 1 3 Фв. 1.1.1. 
1.1.2. 

Укупно 72 27 25 15 5 - 
Знања о физичком вежбању и физичком васпитању 
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Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 
фв. 1.2.1. фв. 2.2.1. фв. 3.2.1.  
фв. 1.2.2. фв. 2.2.2. фв. 3.2.2. 
фв. 1.2.3. фв. 2.2.3. фв. 3.2.3. 
фв. 1.2.4.   
фв. 1.2.5.    

 

Вредновање физичког вежбања: 

Фв. 1.3.1. ;  Фв. 1.3.2. ; Фв. 1.3.3. ; Фв. 1.3.4. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

АТЛЕТИКА 

Елементи 
Основни 

ниво 
Средњи 

ниво 
Напредни 

ниво Шифра 

Правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње 
и дуге стазе и мери резултат         *             фв.1.1.3. 

Изводи технику штафетног трчања           *               фв.2.1.3. 

Правилно скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери 
дужину скока         *     фв.1.1.5. 

Правилно скаче удаљ варијантом технике увинуће         *         *   фв.2.1.4. 

Зна атлетска правила за скок удаљ         *     фв.1.1.5. 

Правилно скаче увис варијантом технике маказице         *     фв.1.1.7. 

Правилно скаче увис леђном варијантом технике и мери 
дужину скока         *     фв.2.1.5. 

Зна атлетска правила за скок увис         *     фв,1.1.7. 

Правилно баца куглу леђном варијантом технике из места и 
мери дужину хитца          *     фв.2.1.6. 

Правилно баца куглу леђном варијантом технике и мери 
дужину хитца         *     фв.2.1.6.  

Зна атлетска правила бацања кугле          *     фв.2.1.7. 

Такмичи се у једној од атлетских дисцпилина           *   фв.2.1.7. 

Такмичи се у атлетском петобоју             * фв.2.1.8 
 



 233

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 

Елементи 
Основни 

ниво 
Средњи 

ниво 
Напредни 

ниво Шифра 

Мачији поскок, дечији поскок, талоп напред и странце, 
поскок са заножењем, комбинација галоп - поскок да 
заножењем          *     фв.1.1.21. 

Окрети за 90, 180 и 360 степени         *     фв.1.1.21. 

Суножно прескакање вијаче са и без међупоскока - обртање 
вијаче унапред и уназад,прескакање вијаче у трчању         *     фв.1.1.21. 

Ритмичко ударање чуњевима један о други о под, мали 
кругови чуњевима         *     фв.1.1.21. 

Галоп + дечији поскок вијачом *           *   фв.2.1.20. 

Галоп + поскок заножењем *           *   фв.2.1.20. 

Галоп + мачији скок са бацањем и хватањем лопте, замаси 
лоптом у хоризонталној равни спојено са окретом за 180 и 
360 степени           *   фв.2.1.20. 

Прескакање вијаче у трчању *           *   фв.2.1.20. 

Прескакање вијаче галопом напред и странце           *   фв.2.1.20. 

Прескакање вијаче дечијим поскоком *           *   фв.2.1.20. 

Кружење вијачом (бочно и чеоно) *           *   фв.2.1.20. 

Трчање са обртањем вијаче и прелаз у галоп *           *   фв.2.1.20. 

Научени поскок или скок повезати са ударањем чуња о чуњ 
испред и иза тела - изнад главе и испод ногу           *   фв.2.1.20. 

Ритмички састав без реквизита *             * фв.3.1.18. 

Ритмички састав лоптом *             * фв.3.1.18. 

Ритмички састав вијачом *             * фв.3.1.18. 

Ритмички састав обручем*             * фв.3.1.18. 

Ритмички састав чуњевима *             * фв.3.1.18. 

Ученица се такмичи             * фв.3.1.18. 
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ПЛЕС 

Елементи 
Основни 

ниво 
Средњи 

ниво 
Напредни 

ниво Шифра 

Успешно пљеском (ударењем дланом о длан) прати акценте 
у темпу музиче пратње         *     фв.1.1.20. 

Успешно пљеском или топотом прати задати ритам и темпо 
музичке пратње         *     фв.1.1.20. 

Успешно се креће у простору у свим смеровима комбинујући 
ходање и трлање           *   фв.2.1.18. 

Целокупну своју моторику (кретање и покрете појединих 
делова и целог тела) изводи у ритму и темпу музичке пратње 
самостално, у пару, у групи            *   фв.2.1.18. 

Повезује (просторно и временски) плесне елементе (најмање 
шест псновних елемената технике: галоп, дечији поскок, 
мењајући корак, кораци са привлачењем са и без преноса 
тежине тела кораци са укрштањем напред - назад, 
укључујући ту и ходање и трчање) у целину           *   фв.2.1.18. 

Уз помоћ (наставника) реализује задату комбинацију 
основних корака у аеробом загревању у трајању од 2 пута по 
32 4/4 такта           *   фв.2.1.18. 

Самостално реализује задату комбинацију основних корака у 
ареобном загревању у трајању од 2 пута по 32 4/4 такта             * фв.3.1.16. 

Успешно моторички у ритму и темпу реализује одабране 
народне, друштвене и дечије плесове             * фв.3.1.16. 

Саставља и изводи самосталну плесну композицију у 2/4 
ракту од произвољно одабраних и уконпонованих основних 
елемената технике плесова             * фв.3.1.16. 

Исказује креативност и стваралаштво кроз састављање 
мањих композиција покрета и кретања и плесних 
композиција             * фв.3.1.16. 

Влада терминологијом плесова             * фв.3.1.17. 

Учествује на такмичењу             * фв.3.1.16. 
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РАД НА СПРАВАМА 

Назив вежбе 
Основни 

ниво 
Средњи 

ниво 
Напредни 

ниво Шифра 

   
   

   
   

   
   

   
  В

еж
бе

 н
а 

тл
у 

Колут напред и колут назад из чуња до чуња         *     фв.1.1.11. 

Колут напред преко препреке - одразом, без изразите фазе 
лета         *     фв.1.1.11. 

Колут напред преко препрека са фазом лета (сунђер 
струњаче)           *   фв.2.1.9. 

Из става раскорачног колут назад до става раскорачног         *     фв.1.1.11. 

Из става раскорачног колут напред до става раскорачног                  *   фв.2.1.9. 

Став на шакама уз помоћ         *     фв.1.1.11. 

Став на шакама уз малу помоћ           *   фв.2.1.9. 

Став на шакама, издржај, колут напред             * фв.3.1.6. 

Премет странце упором у <<бољу>> страну         *     фв.1.1.11. 

Премет странце упором улево и удесно           *   фв.2.1.9. 

Прекопит (салто згрченим телом) напред             * фв.3.1.6. 

Мост из лежања на леђима         *     фв.1.1.11. 

Мост заклоном и усклон уз помоћ           *   фв.2.1.9. 

Вага претклоном и заножењем на левој и на десној нози         *     фв.1.1.11. 

П
ре

ск
ок

 Разношка преко козлића         *     фв.1.1.12. 

Згрчка уз помоћ         *     фв.1.1.12. 

Згрчка преко козлића или коња           *   фв.2.1.10. 

Разношка и зрчка са изразитијим фазама лета             * фв.3.1.7. 

   
   

   
   

   
  

Р
аз

бо
ј Ученици и ученице - дочелно вратило или нижа притка 

разбоја: Узмак одразом једне ноге до упора предњег, премах 
одножно десном / левом до упора јашућег, потхват 
десном/левом и спојено премахом одножно левом/десном 
одношка са окретом за 90 степени         *     фв.1.1.14. 
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Ученици и ученице - дохватно вратило или виша притка 
разбоја: Њихање у вису предњем, саскок у зањиху         *     фв.1.1.14. 

Ученици - дохватно вратило: Суножним одразом узмак до 
упора предњег, саскок подметно         *     фв.1.1.14. 

Ученице - двовисински разбој: Лицем према н/п - залетом и 
суножним одскоком наскок у упор предњи; премах одножно 
десном; премах одножно левом; прехват на в/п и спојено 
подметно успоставити предњих и саскок у предњиху           *   фв.2.1.12. 

Ученици и ученице - дочелно вратило или нижа притка 
разбоја: Ковртљај назад у упору предњем             * фв.3.1.9 

Ученици - паралелни разбој         

На почетку разбоја: њих у упору, предњихом упор до седа 
разножно; саседом сножити и зањихом саскок         *     фв.1.1.17. 

Из замаха (предњиха) у упору предношка са окретом за 180 
степени према притки до става на тлу           *   фв.2.1.9. 

Њих у потпору; предњихом упор до седа разножног ; упор за 
рукама и спојено колут напред до седа разножно             * фв.3.1.6. 

   
   

   
   

   
   

   
   

  
Г

ре
да

 

Ученици и ученице - ниска средња или висока греда: 
Наскочити на произвољан начин; усправ - одручити; кораци 
успону унапред до средине греде; чучањ и окрет у чучњу за 
180 степени усправ; два корака зибом почучњем уназад; 
окрет у успону за 180 степени - узручити, кораци до краја 
греде; саскок пруженим телом (бочно)         *     фв.1.1.13. 

Ученице - висока греда или греда висине од 80 цм         



 237

Наскок у упор предњи, упор одножно десном (левом) 
окретом за 90 степени улево и прехватом бочно (палчеви су 
окренути један према другом) упор клечећи на десној 
заножити левом (мала вага); ослонцем заножне ноге испред 
тела усправ уз помоћ: четири корака у успону - узручити; 
скок суножним одскоком, доскочити на исто место - 
одручити; четири корака са предножењем; окрет за 90 
степени, узручити; саскок пруженим телом, завршити леђима 
према греди           *   фв.2.1.11. 

Залетом и суножним одскоком наскок премахом одножно 
десном у упор јашући; окрет за 90 степени улево; прехватом 
бочно и ослонцем стопалима иза тела упор чучећи; усправ, 
одручити; два корака зибом почучењем; скок суножним 
одскоком и доскоком на једну ногу, слободна је у заножењу; 
вага претклоном и заножењем, усколон, валцер кораци до 
краја греде - таласи у одручењу; окрет у успону за 180 
степени и једна дужина греде произвољна комбиинација 
кретања ( кораци, поскоци, окрети...), На крају греде саског 
згрчено - бочно у односу на греду (завршити леђима према 
крају греде)             * фв.3.1.8. 

К
р

уг
ов

и
 

Ученици       фв.1.1.16. 

Дохватни кругови: Суножним одрувом и згибом у вис 
узнето, издражај; кроз вис предњи саскок (уз помоћ)         *     фв.1.1.16. 

Доскочни кругови: Из замаха предњихом вис узнето, вис 
стрмоглаво, вис узнето, вис стражњи - саског (уз помоћ)           *   фв.2.1.14 

Доскочни кругови: Из виса предњег вучењем вис узнето, 
вис стрмоглаво - издражај, вис узнето, отварањем вис 
предњи и сп саскок             * фв.3.1.11 

К
о њ
 

Ученици:         
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Наскок у упор предњи; премах одножно у упор јашући 
(назначити); њих у упору јашућем; премах заножном у упор 
стражњи; замахом ногама унапред саскок         *     фв.1.1.17. 

Наскок у упор предњи; премах одножно десном напред ван, 
премах одножно десном назад; премах одножно левом 
напред ван, премах одножно левом назад до упора предњег; 
замахом ногама уназад спот           *   фв.2.1.13. 

Наскок у упор предњи; премах одножно десном напред; 
премах одножно левом напред, премах одножно десном 
назад до упора јашућег; њих у упору са преношењем тежине 
са руке на руку и сл. Премахом одножно десне саскок са 
окретом за 90 степени улево             * фв.3.1.10. 

 

КОШАРКА 

Елементи 
Основни 

ниво 
Средњи 

ниво 
Напредни 

ниво Шифра 

Основни став у нападу и одбрани         *     фв.1.1.1. 

Пивотирање         *     фв.1.1.1. 

Кретање у одбрани         *     фв.1.1.1. 

Скок у одбрани и нападу         *     фв.1.1.1. 

Хватање и додавање лопте обема рукама         *     фв.1.1.1. 

Вођење лопте праволинијски и са предњом променом правца         *     фв.1.1.1. 

Шут на кош из продора дриблингом         *     фв.1.1.1. 

Шут са дистанце         *     фв.1.1.1. 

Додавање лопте једном руком           *   фв.2.1.1. 

Шут на кош из продора двокораком након пријема лопте           *   фв.2.1.1. 

Вођење лопте са променом кроз ноге           *   фв.2.1.1. 

Шут из продора двокораком након пријема лопте           *   фв.2.1.1. 

Шутирање полагањем одозго, одоздо и бочно           *   фв.2.1.1. 
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Игра 2 на 2 у нападу и одбрани           *   фв.2.1.1. 

Сарадња три играча у контранападу и позиционом нападу           *   фв.2.1.1. 

Одбрана "човек на човека" и напад на ту одбрану           *   фв.2.1.1. 

Вођење лопте са променом иза леђа и "ролингом"             * фв.3.1.1. 

Скок - шут              * фв.3.1.1. 

Игра 3 на 3 у нападу и одбрани             * фв.3.1.1. 

Зонска одбрана и напад на зонску одбрану             * фв.3.1.1. 

Зна шта је лична грешка         *     фв.1.1.1. 

Преступ         *     фв.1.1.1. 

Не прави грешке у вођењу лопте         *     фв.1.1.1. 

Враћање лопте у "задње" поље         *     фв.1.1.1. 

Не прави грешку у корацима         *     фв.1.1.1. 

Не прави грешку 3         *     фв.1.1.1. 

Не прави грешку 5         *     фв.1.1.1. 

Извођење ауата         *     фв.1.1.1. 

Ученик/ученица учествује на такмичењу             * фв.3.1.1. 

Ученик/ученица зна да суди             * фв.3.1.1. 

Ученик/ученица учлествује у организацији утакмице или 
турнира             * фв.3.1.2. 
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Наставни предмет: НЕМАЧКИ 
Разред : ШЕСТИ 
  

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Ред. број 
наставне  теме 

Н А С Т А В Н Е    Т 
Е М Е 

Број 
часова по 
теми 

Број часова за 
обраду 

Број часова за 
остале типове 
часова 

 

Циљеви наставе 

1. Schule 9 4 5 

 

-именовање активнoсти и давање информација о себи 
- давање информација о школи и школској згради 
- тражење и давање информација о школи 
- описивање школе 

2. Ich und meine 
Freunde 

8 3 5 - именовање активности, усвајање и примена нових речи 
- изражавање физичких сензација и потреба 
- оспособљавање за разумевање прочитаног текста 

3. Familie 13 

 

5 

 

8 

 

- представљење себе и других, именовање активности, тражење и давање 
обавештења о времену на часовнику 
- именовање активности 
- оспособљавање за описивање кућних љубимаца 
- развијање вештине препричавања на основу натукница 
 

4. Mein Zuhause 

Feste und Brauche 

9 3 6 - самостално описивање куће и стана 
- изражавање личног става у погледу становања 
- упознавање обичаја у вези са Божићем, размена информација путем E-mail-a 
- оспособљавање ученика за комуникацију у свакодневном животу 

5. Essen und Trinken 9 3 6 - именовање назива типова продавница и намирница 
- оспособљавање ученика за сналажење у свакодневним ситуацијама 
- описивање школске мензе, изражавање допадања и недопадања 

6. 

 

Kleidung 

 

 

14 

 

 

3 

 

11 

 

 

- оспособљавање за описивање особа уз примену датих појмова и израза 
- описивање особа, изгледа и гардеробе 
- оспособљавање за писање позивница 
- оспособљавање за разумевање слушаног текста 
- састављање кратких реченица уз помоћ понуђених натукница 
- васпитање за тимски рад, усвајање израза за разумевање упутстава и вербално 
реаговање на упутства, мотивација за креативно изражавање 
 

7. Hier lebe ich 10 4 6 - упознавање цивилизације и културе земље немачког говорног подручја 
- оријентација на плану града, тражење и давање информација 
- оспособљавање за тражење и давање обавештења 
- усвајање  нове лексике и израза на тему распуст 

 Укупно 72 25 47  
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Разред : ШЕСТИ 
 
Циљ и задаци 
Општи циљ предмета  је оспособљавање ученика за активно учешће у животу  школе, посебно локалне заједнице,о примени демократских принципа и поштовање вредности кроз 
практично деловање 
Задаци предмета: 
-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне заједнице. 
-разумевање и функционисање  нивоа и органа власти, 
-упознавање мера власти, 
-упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице, 
-развијање комуникацијских вештина  неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и  изражавање мишљеања, 
-обучавање за тимски начин рада. 
- развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања. 
 

                    Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Садржаји програма Број часова Циљеви и задаци садржаја програма 

1. Упознавање основних 
елемената програма 

6 
-упознати ученика са најзначајнијим појмовима везаним за пројекат грађанин, 
-обучавање ученика за тимски рад , 
-оспособљавање за активно учешће у животу и раду локалне заједнице 

2.  Први корак –Уочавање 
проблема у заједници 

4 

-слободно размишљање и изношење размишљања о отвореним питањима и проблемима које су сами идентификовали у 
локалној средини као значајне, 
-упознавање  права и одговорности грађана на нивоу локалне заједнице, 
-разумевање функционисања нивоа и органа власти, 
-упознавање мера власти 

3. Други корак –избор проблема 1 
-Слободно, демократско изражавање сопствених идеја, 
-учење преузимања одговорности за сопствене одлуке 

4. Трећи корак – Сакупљање 
података о изабраном проблему 

8 
-унапређење комуникацијских вештина у различитим социјалним ситуацијама- са представницима јавних институција, 
организација и другим учесницима  у животу локане заједнице, 
-развијање способности критичког мишљења, аргументовања и залагања за сопствене ставове 

5. Четврти корак –Израда 
студије 

12 
-обучавање за рад у групи и тиму, 
-  да науче не шта да мисле-раде, него како мисле-раде, 
-да самостално и активно учествују у свим активностима и преузетим одговорностима 

6. Пети корак –Јавна 
презентација студије 

1 
-боље разумевање нових и непознатих ситуација  и ублажавање страха  од непознатог  као ометајућег фактора  у 
различитим приликама јаног наступа, 
-упознавање свих структура: школе, родитеља, представника локалне заједнице, са оствареним резултатима програма 

7. Шести корак –Осврт на 
научено 

4 Оспособљавање да самостално процене,  искуства  и вештине које су стекли  током програма 
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Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 
Разред : ШЕСТИ 

Циљеви и задаци: 
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот(историјску 
реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију идеалног).То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и 
мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим 
се настоји показати да хришћанско виђење(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 
припадност и верско образовање. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 
у свим сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом.         
Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 
- развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се 

буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; 

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

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

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима; 

- изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи. 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Редни број 
теме 

Назив теме Број часова Циљеви и задаци садржаја програма 

1.  Увод 1  

2.  Тајна Христова – јединство 
Бога и човека (Литургија као 
тајна Христова) 

6 да уоче да је слобода кључни елемент у разумевању Тајне Христове 

3.  

Рожење Христово од Духа 
Светог и Марије Дјеве (улога 
слободе Марије Дјеве у 

3 
да уоче да је зачеће Господа Исуса Христа од Духа Светог и Марије Дјеве акт слободе, како Бога, 
тако и човека 
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рођењу Спаситеља: 
девичанство Богородице) 

4.  Христос је Син Божији који је 
постао човек, нови Адама, да 
би сјединио створену 
природу с Богом (одлуке 1. и 
4. Васељенског сабора; 
Символ Вере) 

8 
да се изгради свест да је Син Божији постао нови Адам преко кога се остварује јединство 
створене природе и Бога 

5.  Улога Бога у спасењу света 
(свет не може да постоји без 
заједнице с Богом, али Бог не 
врши насиље над човеком) 

4 
да запазе да слобода кључни елемент у остваривању јединстава Бога и тварне природе у коме 
створена природа превазилази смрт 

6.  Улога човека у спасењу света 
(слобода човекова је пресудна 
за спасење света; осврт на 
првог Адама и његову улогу у 
спасењу света; однос човека 
према природи) 

5 
да науче да се слобода поистовећује са личносшћу, односно да се личност поистовећује с 
љубављу према другој личности 

7.  
Христово страдање и 
Васкрсење 

 

5 
да уоче да се слобода човека у односу на Бога изражава као вера у Бога Оца и његово обећање, 
односно као љубав према Богу Оцу која кроз Литургију чини присутним у историји оно што нам 
је Бог обећао да ће се десити на крају, а то је Царство Божије 

8.  Христов живот у 
Православној иконографији 

4 
запазе разлику између приказивања живота Христовог у православној иконографији и западној 
ренесансној уметности 

 Укупно: 36  
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Наставни предмет: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
Разред : ШЕСТИ 
  

 

Циљ образовно-васпитног рада изборног програма је да се ученици оспособе за коришћење рачунара. 
Задаци образовно-васпитног рада: 
- упознавање основних појмова из информатике и рачунарства; 
- развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; 
- подстицање креативног рада са рачунаром; 
- оспособљавање за рад на рачунару. 
Оперативни задаци: 
- упознавање ученика са радом са табелама у програму за обраду текста; 
- упознавање ученика са применом рачунара у области информација и комуникација; 
- упознавање ученика са основним елементима програма за графику и анимацију; 
- упознавање ученика са основним елементима програмирања; 
- упознавање ученика са различитим образовним софтверима 

 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
обраду 

остале 
типове 
часова

1. РАД СА ТЕКСТОМ 10 7 3 

I 
ученик/ученица: 

 Да зна појмове редова, колона и ћелија табеле,  

 Да зна да креира табеле и попуни их текстуалним садржајем 

 Да зна да одштампа документ 

 
II 

ученик/ученица: 
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 Да зна да користи опције за уметање редова и колона, брисање редова и колона, спајање и дељење 
ћелија, промену ширине и висине редова и колона.  

 Да зна кретање по табели, унос текста у табелу, форматирање текста унутар ћелије, копирање и 
премештање текста.  

 Да уме да постави различите оквире и сенчења ћелија табеле, као и аутоматско форматирање табела.  

 
III 

ученик/ученица: 

 Да зна уметање табела у стране са текстом и сликама.  

 У оквиру исте теме ученици треба да овладају напреднијим техникама за обликовање страница као 
што су: уметање заглавља и подножја на страну, уметање броја стране, датума и времена, прелом 
стране, промена позадина стране. 

2. ИНТЕРНЕТ 8 6 2 

I 
ученик/ученица: 

 

 Да зна да користи Web Browser и Интернет претраживаче у циљу проналажења текста и слика 

 Да уме да пошање електронско писмо и да отвори пристигле е-писма 

 
II 

ученик/ученица: 

 Да познаје начине повезивања на Интернет 

 Да зна појам Интернет сервиса 

 Да зна да преузме текст и слике са Интернета и да уме да их складишти на меморијске јединице 

 Да познаје структуру електронске поруке, начине креирања, чувања, брисања, читања и одговарања 
на примљену електронску пошту.  

 Да зна како да сигурно и безбедно претражује Интернет 
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 Да разуме значај заштите личних података при раду на Интернету и правила понашања на непознатим 
Web сајтовима. 

 
 

III 
ученик/ученица: 

 Да зна да се региструје на Web mail сервис 

 Да зна да конфигурише Web Browser (почетну страницу, омиљене странице) 

 Да зна да управља прилозима 

 

3. ГРАФИКА 10 9 1 

I 
ученик/ученица: 

 Да зна да покрене апликацију за цртање 

 Да зна да нацрта једноставан цртеж, да га сачува и одштампа 

 Да зна да користи дигитални фотоапарат и да пребаци слике на рачунар 

 
II 

ученик/ученица: 

 Да разликује појмове битмапиране и векторске графике 
Да разликује различите формате слика  

 Да зна како да изврши промену димензија и резолуције слике, селекцију, копирање и одсецање делова 
слике, подешавање осветљења и колорита слике. 

 Да зна да изврши конверзију из једног формата у други 

 Да уме да скенира слике употребом скенера 

 Да зна како се врши припрема слика за штампу, екрански приказ и објављивање на Интернет 
странама 
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III 

ученик/ученица: 

 Да познаје предности и мане различитих формата слика 

 Да зна да употребљава слојеве приликом обраде слика 

 

4 АНИМАЦИЈА 3 2 1 

I 
ученик/ученица: 

 Да зна појам анимације 

 Да зна да направи једноставну анимацију (2-3 фрејма) 

 
II 

ученик/ученица: 

 Да зна да изради једноставну анимацију (више од 3 фрејма) 

III 

 Да зна да изради једноставну анимацију уз употребу програма за обраду слика и уз рад са слојевима 

 

5 ИЗБОРНИ МОДУЛ 5 3 2 

I 

 Да зна да пронађе различите локације помоћу Google Earth програма 
II 

 Да зна да измери растојање између две локације помоћу Google Earth програма 

 Да зна да направи једноставнији модел помоћу Google SketchUp  

 
III 

 Да зна да направи сложенији модел помоћу Google SketchUp  

 
 У к у п н о  36 27 9 
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Наставни предмет: ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
Разред : ШЕСТИ 
 
Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање пожељног понашања у складу са принципима одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану 
животну средину, природу и биодиверзитет.  
Задаци: 
-развијање образовања за заштиту животне средине 
-развијање вредности, стевова, вештина и понашања у складу са одрживим развојем 
-развијање здравог односа према себи и другима 
-на основу стечених знања изабрати квалитетне и здраве стилове живота 
-примењивање рационалног коришћења природних ресурса 
-стицање способност за уочавање формулисање, анализирање и решавање проблема 
-развијање радозналости, активно учествовање и одговорност 
-развијање свести о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине 

 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Р. 

бр 

теме 

Садржај 

програма 

Број 

часова 
Циљеви и задаци садржаја програма 

1. Одрживост, животна средина и   утицај човека 4 -да ученици примењују образовање за зштиту и одрживост животне средине 

2. 
Одговоран однос према одрживости животне 
средине 

13 -да развијају вредности, ставове, вештине и понашање у складу са одрживим развојем  

3. Одговоран однос према здрављу 6 -да знају да на основу стечених знања препознају и изаберу квалитетан и здрав стил живота 

4. Одговоран однос према животињама 6 -да поседују развијену свест о личном ангажовању у заштити животиња 

5. 
Одговоран однос према разноврсности живог 
света 

7 

-да поседују потребу за личним ангажовањем у заштити и одрживости животне средине, природе и 
биодиверзитета 

-да поседују инцијативу за активно учествовање  
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Предмет: РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ     
Годишњи фонд: 72 часова    
Разред: ШЕСТИ 

Оперативни задаци 
Развијање усменог и писменог изражавања ученика. 
Упознати ученика са морфологијом која је предвиђена и наставном програму у поређењу са истим градивом на српском језику. 
Треба да препознају научене језичке појаве. 
Увежбавање ромског правописа на основу касније датих ставова. 
Развијање способности читања код ученика.  
Приликом обраде градива из књижевности треба научити ученике да анализирају текстове из белетристике, да самостално изражавају мишљење и доносе закључке. У лирским 

текстовима треба да опажају песничке слике и чулност. 
Усмено и писмено описивање карактера, дијалога из приповедака. 
Проширивање активног речника ученика. 
РАЗВИЈАЊЕ ИЗРАЖАВАЊА 
Усмено изражавање 
Увежбавање начина изражавања у претходним разредима. 
Ученици постављају питања у вези са обрађеним текстом. 
Настављање приче на основу датог увода. Имена краја. Опис предмета. Опис ликова од претходно сакупљених речи (спољне и унутрашње особине). 
Заједнички опис школског друга на основу спољних и унутрашњих особина. 
Препричавање измишљених и истинитих догађаја помоћу описа и дијалога. 
Анализирање прочитане књиге, позоришне представе, филма, радио или телевизијске емисије, слике на основу одређених тачака гледишта. 
Целе године сакупљати речи, као и средства за пластичност и динамичност стила. 
Писмено изражавање 
Диктат једноставних текстова. Трансформација реченица. Допуна и проширивање реченица. Састављање заједничког концепта. Увежбавање описа на основу концепта. 

Проналажење описних делова из читанке. Опис личности, предмета, пејзажа. Примена атрибута и персонификације. 
Подстицање ученика на самостални стваралачки рад (читање писмених радова ученика и њихово анализирање). 
Приватно и службено писмо. Писање дневника.  
Школски писмени задатак 
Током школске године пишу се два школска писмена задатка и два домаћа писмена задатка. (Кратки самостални радови.) 
ГРАМАТИКА И ПРАВОПИС 
Именице и врсте именица. Компарација придева. Бројеви и врсте бројева: основни и редни. Појам заменица, њихово значење. 
Компаративно изучавање језичке материје (градиво из шестог разреда) српског језика. 
Реченица, делови реченице, гласовне промене, глаголска, времена: аорист, футур, императив, потенцијал, основна и сложена глаголска времена. 
Читање 
Увежбавање изражајног читања, као и уверљивог казивања текстова и песама. Правилно наглашавање речи и реченица. 
Увежбавање читања у себи на основу унапред задатих задатака (допуна, избор примера итд.). 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАСПОРЕД ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА (72 часа годишње) 
1. Рад на тексту - 16 
2. Говорне вежбе - 15 
3. Писмене вежбе - 8  
4. Писмени задаци - 4 
5. Граматика са правописом - 16 
6. Историја - 5  
7. Лектира - 4        
8. Систематизација - 4 

 
Ред.бр.теме Наставна тема Број 

часова по 
теми 

 
Обрада 

Понављање 
вежбање 

Утврђивање Писмени 
задаци 

Контролни 
Задаци 
 

1 Рад на тексту 16 8 7 1   
2 Говорне вежбе 12 6 6    
3 Језичке писмене 

 вежбе 
9 4 

 
 

4 
 
 

1   

4 Граматика са 
правопис 

16 8 7 1   

5 Лектира 5 3 2    
6 Историја Рома 10 5 4 1   
7 Писмени задаци 4 2 2    
72 36 32 4  
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА И ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН  У  6.  РАЗРЕДУ 
 
 
Након извршеног вредновања остварености циљева утврђених ИОП-ом, Тим за инклузивно образовање школе предложио је Педагошком 
колегијуму да се за  два  ученика 6. разреда, који је су били обухваћен  инклузивном наставом и у 5. разреду изради ИОП 2 (измењени)  из 
наставних предмета за које постоји потреба. 
 
Педагошки колегијум је предлог прихватио на седници одржаној 29.08.2014.године,тако да ће се за ову школску годину за тог  ученика радити 
ИОП 2 уз сагласност родитеља и уз одобрење  Интерресорне  комисије за процену потреба за пуржањем додатне образовне, здравствене или 
социјалне подршке детету – ученику. 
 
Идентификација и подстицај даровитих ученика за укључивање у додатну наставу и слободне активности и секције. 
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4.6.7 СЕДМИ РАЗРЕД 
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Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК 
Разред : СЕДМИ 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
ЦИЉ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, 
доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 
ЗАДАЦИ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: 
- 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 српског језика; 
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика; 
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима  његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијамa (улога говорника, слушаоца, 
саговорника и читаоца); 
- уочавање разлике између месног говора и књижевног језика; 
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 
- увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи (доживљајног, изражајног, интерпретативног, истраживачког; читања с разумевањем, логичког читања) у складу са врстом текста 
(књижевним и осталим текстовима); 
- оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 
- поступно и систематично упознавање ученика за логичко схватање и критичкo 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); поступно 
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; 
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање часописа за децу и емисија за децу на радију и телевизији; 
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 
- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);  
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
- систематизација и проширивање знања о врстама речи, граматичким категоријама 
  променљивих речи, о значењу и употреби падежа; о врстама глагола; 
- систематизација и проширивање знања о реченичним члановима, 
- напоредни односи међу реченичним члановима; 
- појам синтагме и састав именичке синтагме; 
- појам актива и пасива; 
- систем независних предикатских реченица; 
- напоредни односи међу независним предикатским реченицама у оквиру  
  комуникативне реченице; 
- конгруенција; 
- разликовање кратких акцената и реченични акценат; 
- основни појмови о старословенском језику; 
- осамостаљивање за анализу лирских, епских и драмских дела; 
- усвајање књижевних и функционалних појмова према захтевима програма; 
- излагање (експозиција), опи и приповедање; 
- технички и сугестивни опис; техничко и сугестивно приповедање; 
- рад на књижевном тексту; - информативно читање и упућивање ученика у читање ,, с оловком у руци'' (подвлачење, обележавање, записивање). 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Редни број 
наставне 

теме 

 
Назив наставне теме 

Број  часова OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

за обраду за друге 
типове 

укупно 

I Утва златокрила 7 11 18 1.1.1. 2.1.1. 3.1.1. 1.1.2. 2.1.2. 3.1.2. 1.1.3. 2.1.3. 3.1.3. 1.1.4. 1. 1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 
2.4.7. 1.5. 1.1.6. 

II Песник и Месец 
 

9 8 17 1.2.1. 2.2.1. 3.2.1. 1.2.2.2.2.2.3.2.2.  1.2.3. 2.2.3. 1.2.4. 2.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 

III Вила гнездо тица ластавица.... 9 7 16 1.3.1. 2.3.1. 3.3.1. 1.3.2. 2.3.2. 3.3.2. 2.3.3. 3.3.3. 3.3.2. 2.3.3. 3.3.3. 2.3.4. 2.3.5.2.3.4. 
2.3.5. 

 
IV 

 
Јабука на друму 

 
9 

 
9 

 
18 

1.4.1. 2.4.1. 3.4.1. 1.4.2. 2.4.2. 3.4.2. 1.4.3. 2.4.3. 3.4.3. 1.4.4. 2.4.4. 3.4.4. 1.4.5. 2.4.5. 
3.4.5. 1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 2.4.7. 3.4.7.  1.4.8. 2.4.8. 3.4.8.  

 
V 

 
Свети Сава 

 
4 

 
2 

 
6 

1.1.1. 2.1.1. 3.1.1. 1.1.2. 2.1.2. 3.1.2. 1.1.3. 2.1.3. 3.1.3. 1.1.4. 1. 1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 
2.4.7. 1.5. 1.1.6. 
1.3.1. 2.3.1. 3.3.1. 1.3.2. 2.3.2. 3.3.2. 2.3.3. 3.3.3. 3.3.2. 2.3.3. 3.3.3. 2.3.4. 2.3.5.2.3.4. 
2.3.5. 
1.1.1. 2.1.1. 3.1.1. 1.1.2. 2.1.2. 3.1.2. 1.1.3. 2.1.3. 3.1.3. 1.1.4. 1. 1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 
2.4.7. 1.5. 1.1.6. 

 

 
 

VI 
 

То код нас не може да буде 
 
9 

 
7 

 
16 

1.4.1. 2.4.1. 3.4.1. 1.4.2. 2.4.2. 3.4.2. 1.4.3. 2.4.3. 3.4.3. 1.4.4. 2.4.4. 3.4.4. 1.4.5. 2.4.5. 
3.4.5. 1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 2.4.7. 3.4.7.  1.4.8. 2.4.8. 3.4.8. 

VII 
 

 
Плави чуперак 

 
9 

 
8 

 
17 

1.1.1. 2.1.1. 3.1.1. 1.1.2. 2.1.2. 3.1.2. 1.1.3. 2.1.3. 3.1.3. 1.1.4. 1. 1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 
2.4.7. 1.5. 1.1.6. 

 
VIII 

 
Само је усправан човек слободан 

човек 

 
9 

 
8 

 
17 

1.2.1. 2.2.1. 3.2.1. 1.2.2.2.2.2.3.2.2.  1.2.3. 2.2.3. 1.2.4. 2.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 

 
IX 

 
Крвава бајка 

 
4 

 
5 

 
9 

1.4.1. 2.4.1. 3.4.1. 1.4.2. 2.4.2. 3.4.2. 1.4.3. 2.4.3. 3.4.3. 1.4.4. 2.4.4. 3.4.4. 1.4.5. 2.4.5. 
3.4.5. 1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 2.4.7. 3.4.7.  1.4.8. 2.4.8. 3.4.8. 

 
X 

 
Подне 

 
4 

 
5 

 
9 

1.1.1. 2.1.1. 3.1.1. 1.1.2. 2.1.2. 3.1.2. 1.1.3. 2.1.3. 3.1.3. 1.1.4. 1. 1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 
2.4.7. 1.5. 1.1.6. 
1.3.1. 2.3.1. 3.3.1. 1.3.2. 2.3.2. 3.3.2. 2.3.3. 3.3.3. 3.3.2. 2.3.3. 3.3.3. 2.3.4. 2.3.5.2.3.4. 
2.3.5. 
1.1.1. 2.1.1. 3.1.1. 1.1.2. 2.1.2. 3.1.2. 1.1.3. 2.1.3. 3.1.3. 1.1.4. 1. 1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 
2.4.7. 1.5. 1.1.6. 

  73 71 144  
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СТАНДАРДИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ПО ОБЛАСТИМА 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 1 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.1.1.-разуме текст (ћирилични и латинични) који 
чита наглас и у себи; 

2.1.1.-чита текст користећи различите стратегије 
читања: ,,летимично читање“ (ради бржег налажења 
одређених информација); читање ,,с оловком у руци“ 
(ради учења, ради извршавања различитих задатака, 
ради решавања проблема); читање ради уживања; 

3.1.1.-проналази, издваја и упоређује информације из 
два дужа текста сложеније структуре или више њих 
(према датим критеријумима); 

1.1.2.-разликује уметнички и неуметнички текст; уме 
да одреди сврху текста: експозиција (излагање), 
дескрипција (описивање), нарација (приповедање), 
аргументација, пропаганда; 

2.1.2.-разликује све делове текста и књиге, 
укључујући индекс, појмовник и библиографију и 
уме њима да се користи; 

3.1.2.-издваја кључне речи и резимира текст; 

1.1.3.-проналази и издваја основне информације из 
текста према датим критеријумима; 

-препознаје став аутора неуметничког текста и 
разликује га од другачијих ставова изнетих у тексту; 

3.1.3.-издваја из текста аргументе у прилог некој тези 
(ставу) или аргументе против ње; изводи закључке 
засноване на сложенијем тексту; 

1.1.4.-разликује у тексту битно од небитног, главно 
од споредног; 

2.1.3.-познаје врсте неуметничких текстова 
(излагање, технички опис, техничко приповедање, 
расправа, реклама); 

3.1.4.-чита и тумачи сложеније нелинеарне елемнте 
текста: вишеструке легенде, табеле, дијаграме и 
графиконе; 

1.1.5.-повезује информације и идеје изнете у тексту, 
уочава јасно исказане односе (временски след, 
средство – циљ, узрок – последица и сл.) и износи 
закључак заснован на једноставнијем тексту; 

2.1.4.-препознаје и издваја језичка средства 
карактеристична за различите функционалне стилове; 

 

1.1.6.-чита једноставне нелинеарне елементе текста: 
легенде, табеле, дијаграме и графиконе; 

2.1.5.-разликује чињеницу од коментара, 
објективност од пристрасности и пропаганде на 
једноставним примерима 

 

1.1.7.-препознаје различите функционалне стилове на 
једноставним примерима 
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ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 2 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.2.1.-зна и користи оба писма (ћирилицу и 
латиницу); 

2.2.1.-саставља експозиторни, наративни и 
дескриптивни текст, који је целовит и кохерентан; 

3.2.1.-организује текст у логичне и правилно 
распоређене пасусе; одређује прикладан наслов 
тексту и поднаслове деловима текста; 

1.2.2.-саставља разумљиву, граматички исправну 
реченицу; 

2.2.2.-пише резиме краћег и / или једноставнијег 
текста; 

3.2.2.-зна и доследно примењује правописну норму; 

 

1.2.3.-саставља једноставан експозиторни, наративни 
и дескриптивни текст и уме да га организује у 
смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део 
текста); 

2.2.3.-зна основне особине говорног и писаног језика; 3.2.3.-саставља аргументативни текст 

1.2.4.-уме да преприча текст; 2.2.4.-зна правописну норму и примењује је у већини 
случајева; 

 

1.2.5.-зна да се служи Правописом (школским 
издањем); 

2.2.5.-саставља вест, реферат и извештај  

1.2.6.-примењује правописну норму (из сваке 
правописне области) у једноставним примерима; 

  

1.2.7.-има изграђену језичку толеранцију и негативан 
став према језику дискриминације и говору мржње 
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ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 3 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.3.1.-препознаје синтаксичке јединице (реч, 
синтагму, предикатску реченицу и комуникативну 
реченицу); 

2.3.1.-познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; 
уме да одреди облик променљиве речи; 

3.3.1.-познаје подврсте речи; користи терминологију 
у вези са врстама и подврстама речи и њиховим 
граматичким категоријама; 

1.3.2.-разликује основне врсте независних реченица 
(обавештајне, упитне, заповедне) 

2.3.2.-одређује место акцента у речи; зна основна 
правила акценатске норме; 

3.3.2.-дели реч на слогове у сложенијим случајевима; 

 2.3.3.-препознаје гласовне промене; 3.3.3.-познаје гласовне промене (уме да их препозна, 
објасни и именује); 

 2.3.4.-познаје основне начине грађења речи 
(извођење, слагање, комбинована творба, 
претварање); 

3.3.4.-зна и у свом говору примењује акценатску 
норму; 

 2.3.5.-препознаје главна значења и функције 
глаголских облика; 

3.3.5.-познаје главна значења падежа и главна 
значења глаголских облика ( уме да их објасни и зна 
терминологију у вези са њима) 

 2.3.6.-одређује реченичне и синтагматске чланове у 
сложенијим примерима; 

 

 2.3.7.-препознаје главна значења и функције 
глаголских облика 
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КЊИЖЕВНОСТ 4 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.4.1.-повезује наслове прочитаних књижевних 
дела (предвиђених програмима од петог до осмог 
разреда) са именима аутора тих дела; 

2.4.1.-повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је 
настало и са временом које се узима у оквир приповедања; 

3.4.1.-наводи наслов дела, аутора, род и 
врсту на основу одломака, ликова, 
карактеристичних тема и мотива; 

1.4.2.-разликује типове књижевног стваралаштва 
(усмена и ауторска књижевност); 

2.4.2.-повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из 
дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу 
одломака, ликова, карактеристичних ситуација; 

3.4.2.-издваја основне одлике књижевних 
родова и врста у конкретном тексту; 

1.4.3.-разликује основне књижевне родове: 
лирику, епику и драму ; 

2.4.3.-разликује лирско – епске врсте (баладу, поему); 3.4.3.-разликује аутора дела од лирског 
субјекта и приповедача у делу; 

-препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; 
осмерац и десетерац); 

2.4.4.-одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике 
лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну 
повезаност; 

-проналази и именује стилске фигуре; 
одређује функцију стилских фигура у 
тексту; 

1.4.4.-препознаје различите облике казивања у 
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 
ономатопеја); 

2.4.5.-разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: 
приповедање, описивање, монолог /унутрашњи монолог, дијалог; 

3.4.4.-одређује и именује врсту стиха и 
строфе; 

1.4.5.-уочава битне елементе 
књижевноуметничког текста: мотив, тему, 
фабулу, време и место радње, лик...; 

2.4.6.-уочава разлику између препричавања и анализе дела; 3.4.5.-тумачи различите елементе 
књижевноуметничког текста позивајући се 
на само дело; 

1.4.6.-има изграђену потребу за читањем 
књижевноуметничких текстова и поштује 
национално, књижевно и уметничко наслеђе; 

2.4.7.-уме да води дневник о прочитаним књигама; 3.4.6.-изражава свој став о конкретном 
делу и аргументовано га образлаже; 

1.4.7.-способан је за естетски доживљај 
уметничких дела 

2.4.8.-препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 
књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, 
градација, метафора, контраст); 

3.4.7.-повезује књижевноуметничке 
текстове с другим текстовима који се 
обрађују у настави 

 2.4.9.-разликује књижевнонаучне врсте: биографију, 
аутобиографију, дневник и путопис и научно – популарне текстове 
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Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Разред : СЕДМИ 
  
Циљ 
Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да 
се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. 
Задаци наставе страног језика у основном образовању стога јесу:  
- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе страног језика сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе страног 

језика буду у пуној мери реализовани 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,  

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у 
комуникацији,  

- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.  

- ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља,  

- ученик треба да усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, 
учење истог или другог страног језика. 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик 
развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 
Општи стандарди 
        Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија 
радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 
Разумевање говора 
Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом. 
Разумевање писаног текста 
Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом. 
Усмено изражавање 
Ученик самостално усмено изражава ситуације и комуникативне функције у вези са темама предвиђеним наставним програмом. 
Писано изражавање 
Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и 
комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода. 
Интеракција 
Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, 
поштујући социокултурне норме интеракције. 
Медијација 
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У комуникативним контекстима, који укључују говорнике учениковог првог језика (Л1) и циљног језика (Л2), преноси и преводи кратке поруке (у усменој и писаној форми) у складу 
са потребама комуникације. 
Знања о језику 
Ученик препознаје принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај развијања личних стратегија учења страног језика. 
    Развијање социо-културне компетенције 
             Поред сазнања о основним чињеницама везаним за историју, географију, културу и уметност земаља чији језик учи, ученик треба да стекне увид, у оквиру поља свог интересовања и 
искуства, у сличности  и разлике у навикама (вербална и невербална комуникација), обичајима, менталитету и институцијама између наше земље и земаља чији језик учи. 
Евалуација 

Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто тако оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не 
као изоловану активност која подиже ниво стреса код учеика. Оцењивањем и евалуацијом треба да се обезбеди напредовање ученика у складу са оперативним задацима и  квалитет 
и ефикасност наставе. Оцењивање  се спороводи са акцентом на провери постигнућа и савладаности ради јачања мотивације, а не на учињеним грешкама. Елементи за проверу и 
оцењивање: 

- разумевање говора 

- разумевање краћег писаног текста 

- усмено изражавање 

- писмено изражавање 

- усвојеност лексичких садржаја 

- усвојеност граматичких структура 

- правопис 

- залагање на часу 

- израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи) 

Начини провере морају бити познати ученицима, односно у складу са техникама, типологијом вежби и врстама активности које се примењују на редовним часовима. 
Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 
Редни 
број 

 
Наставне теме 

Планирано часова за 
обраду утврђивање увежбавање проверу циљеви 

учења 
1. Unit 1: 

Connections 
2 1 1 1 Разумевање говора (краћи дијалози, 

издвајање кључних информација) 
Разумевање писаног текста 
(разумевање и адаптација) 
Усмено изражавање (препричавање 
и интерпретација) 
Интеракција (учествовање у 
комуникацији) 
Писмено изражавање ( кохерентност 
текста) 
Граматички садржаји (употреба 

2. Unit 2: Past events 2 2 1 1 
3. Unit 3: People 2 2 1 1 
4. Unit 4: Places 2 1 1 1 
5. Unit 5: Goals 3 2 1 1 

6. Unit 6: Choices 3 2 1 1 
 UKUPNO                    36  
7. Unit 7: 

Achievements 
2 1 1 1 

8. Unit 8: 
Experiences 

2 2 1 1 

9. Unit 9: Get it right 2 2 1 1 
10. Unit 10: Where is 

it made? 
3 2 1 1 

11. Unit 11: Talking 2 2 1 1 
12. Unit 12: New 

beginnings 
2 2 1 1 

UKUPNO 36 
SVEGA 72 
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Разред : СЕДМИ 
 
Циљеви и задаци: 
 
Циљ: 
Циљ наставе ликовне културе јесте да осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 
постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност 
за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и 
карактером овог наставног предмета.  
 
Задаци: 
Задаци образовно васпитног рада у настави ликовне културе састоје се у стварању разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе ликовне 
културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе предмета ликовна култура буду у пуној мери реализовани развијању ученикове способности за: 
-коришћење свих ликовних елемената 
-ликовни стваралачки рад 
-коришћење различитих материјала и медијума 
-усвајање естетских критеријума за креативно мишљење 
-доживљавање ликовних уметничких дела у оквиру културне баштине за препознавање савремених кретања у уметности свог и другог народа 
-визуелну перцепцију и аперцепцију 
-критичко мишљење 
-оплемењивање животног и радног простора 
-активно стваралачко деловање у културном и уметничком животу средине 
-активно естетско унапређивање своје околине и очување природе и баштине завичаја и домовине 
-неговање укупних људских достигнућа 
-будућа занимања, професионалну оријентацију 
-еманципацију личности ученика 
-културу рада 
 
Оперативни задаци 
 
Ученици треба да: 
-проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-естетски сензибилитет за: арабеску, пропорције, композицију и простор, обједињавање покрета игре и звука и 
фотографију 
-упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и колективно преобликовање одређеног простора 
-да се оспособе да повезују ликовни рад са литерарним и сценским изразом, звуком и покретом 
-упознају вредности споменика културе и своју културну баштину. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Редни 
број 

Назив теме Обрада Други тип 
часа 

Свега Образов. стандарди 

 
 
 
1. 

 
 
 
Арабеска 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

1.1.1.  1.1.2. 1.1.3                  2.1.1.   2.1.2.                      3.1.1.  3.1.2.                     
1.2.1.                                     2.2.1.  2.2.2.                      3.2.1.  3.2.2. 3.2.3.  
3.2.4.                     1.3.1.  1.3.3. 1.3.4.               2.3.1.                                3.3.1.  
3.3.2. 3.3.3.  3.3.4. 

 
 
 
2. 

 
 
 
Пропорције 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3                  2.1.1.  2.1.2.                      3.1.1.  3.1.2.  1.2.1.            
2.2.2.                                3.2.1.  3.2.2. 3.2.3.  3.2.4.                    1.3.1.  1.3.3.          
2.3.1.                                3.3.1.  3.3.2. 3.3.3.  

 
 
 
3. 

 
 
 
Композиција и простор 

 
 
 
17 

 
 
 
3 

 
 
 
20 

 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3                  2.1.1.  2.1.2.                      3.1.1.  3.1.2.                       
1.2.1.  2.2.2.                                    3.2.1.  3.2.2. 3.2.3.  3.2.4.                      1.3.1.  
1.3.2. 1.3.3.  2.3.1.               3.3.1.  3.3.2. 3.3.3.  
 

4. Обједињавање покрета, игре и 
звука 

2 4 6 1.1.1.  1.1.2.                            2.1.1.  2.1.2.                      3.1.1.  3.1.2. 
1.2.1.  2.2.2.                                      3.2.1.  3.2.2.         1.3.1.  1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 
2.3.1.  3.3.2.     3.3.3.  3.3.4. 

 
5. 

 
Фотографија 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 

1.1.1.  1.1.2. 1.1.3                  2.1.1.  2.1.2.                      3.1.1.  3.1.2.                  
1.2.1.                                     2.2.1.  2.2.2.                      3.2.1.  3.2.2.                    
1.3.1.  1.3.2. 1.3.3.  1.3.4.       2.3.1.                                3.3.2.  3.3.3.  

  
 
Укупно   

 
 
23 

 
 
13 

 
 
36 
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АРАБЕСКА 
основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 
разликује и користи (у свом раду) основне медије, 
материјале и технике (цртање, сликање и вајање) визуелних 
уметности 
1.1.1. 

познаје и користи (у свом раду) основне изражајне 
могућности класичних и савре- 
мених медија, техника и материјала визу- елних 
уметности2.1.1. 

познаје и користи различите изражајне мог-ућности 
класичних и савремених медија, техника и материјала 
визуелних уметности 
3.1.1. 

изводи дводимензионалне и тродимензио-налне радове 
1.1.2. 
 

образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 
садржај, тему, карактеристике технике...)2.1.2. и 2.2.2. 

одабира адекватна средства (медиј, матер-ијал, 
технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју3.1.2. и 3.2.1. 

описује свој рад и радове других (нпр. иска-зује 
утисак)1.1.3. и 1.2.1. 

одабира адекватан садржај да би представио неку 
идеју или концепт2.2.1. 

изводи радове са одређеном намером, ко-ристећи 
основне визуелне елементе и при-нципе да би 
постигао одређени ефе-кат3.2.2. 

описује разлике које уочава на уметничким радовима из 
различитих земаља, култура и периода1.3.1. 

лоцира одабрана уметничка дела у истори-јски и 
друштвени контекст2.3.1. 

користи тачне термине (нпр. текстура, рит-ам, 
облик...) из визуелних уметности (при-мерене узрасту 
и садржају) када образлаже свој рад и радове 
других3.2.3. 

познаје места и изворе где може да проши-ри своја знања 
везана за визуелне уметно-сти (нпр. музеј, галерија, атеље, 
уметничка радионица...)1.3.3. 

 уочава међусобну повезаност елемената, принципа и 
садржаја на свом раду и на ра-довима других3.2.4. 

зна неколико примера примене визуелних уметности у 
свакодневном животу1.3.4. 

 анализира одабрана уметничка дела у одн-осу на 
време настанка и према културној припадности 
(описује основне карактерис-тике, намеру 
уметника)3.3.1. 
-описује потребна знања и вештине који су 
неопходни у занимањима везаним за визу-елне 
уметности3.3.2. 
-користи друга места и изворе (нпр. библи-отека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности3.3.3. 
-разуме међусобну повезаност и утицај ум-етности и 
других области живота3.3.4. 
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ПРОПОРЦИЈЕ 
основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 
разликује и користи (у свом раду) основне медије, 
материјале и технике (цртање, сликање и вајање) 
визуелних уметности 
1.1.1. 

познаје и користи (у свом раду) основне изражајне 
могућности класичних и савре- 
мених медија, техника и материјала визу- елних 
уметности2.1.1. 

познаје и користи различите изражајне мог-ућности 
класичних и савремених медија, техника и материјала 
визуелних уметности 
3.1.1. 

изводи дводимензионалне и тродимензио-налне 
радове1.1.2. 

образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 
садржај, тему, карактеристике технике...)2.1.2. и 2.2.2. 

одабира адекватна средства (медиј, матер-ијал, 
технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју3.1.2. и 3.2.1. 

описује свој рад и радове других (нпр. иска-зује 
утисак)1.1.3. и 1.2.1. 

лоцира одабрана уметничка дела у истори-јски и 
друштвени контекст2.3.1. 

изводи радове са одређеном намером, ко-ристећи 
основне визуелне елементе и при-нципе да би 
постигао одређени ефекат 
3.2.2. 

описује разлике које уочава на уметничким радовима 
из различитих земаља, култура и периода1.3.1. 

 користи тачне термине (нпр. пропорције, златни 
пресек, облик...) из визуелних уметности (при-мерене 
узрасту и садржају) када образлаже свој рад и радове 
других 
3.2.3. 

познаје места и изворе где може да проши-ри своја 
знања везана за визуелне уметно-сти (нпр. музеј, 
галерија, атеље, уметничка радионица...)1.3.3. 

 уочава међусобну повезаност елемената, принципа и 
садржаја на свом раду и на ра-довима других3.2.4. 

  анализира одабрана уметничка дела у одн-осу на 
време настанка и према културној припадности 
(описује основне карактерис-тике, намеру 
уметника)3.3.1. 
-описује потребна знања и вештине који су 
неопходни у занимањима везаним за визу-елне 
уметности3.3.2. 
-користи друга места и изворе (нпр. библи-отека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности3.3.3. 
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КОМПОЗИЦИЈА И ПРОСТОР 
основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 
разликује и користи (у свом раду) основне медије, 
материјале и технике (цртање, сликање и вајање) 
визуелних уметности 
1.1.1. 

познаје и користи (у свом раду) основне изражајне 
могућности класичних и савре- 
мених медија, техника и материјала визу- елних 
уметности2.1.1. 

познаје и користи различите изражајне мог-ућности 
класичних и савремених медија, техника и материјала 
визуелних уметности 
3.1.1. 

изводи дводимензионалне и тродимензио-налне 
радове1.1.2. 

образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 
садржај, тему, карактеристике технике...)2.1.2. и 2.2.2. 

одабира адекватна средства (медиј, матер-ијал, 
технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју3.1.2. и3.2.1. 

описује свој рад и радове других (нпр. иска-зује 
утисак)1.1.3. и 1.2.1. 

лоцира одабрана уметничка дела у истори-јски и 
друштвени контекст2.3.1. 

изводи радове са одређеном намером, ко-ристећи 
основне визуелне елементе и при-нципе да би 
постигао одређени ефекат 
3.2.2. 

описује разлике које уочава на уметничким радовима 
из различитих земаља, култура и периода1.3.1. 

 користи тачне термине (нпр. пропорције, златни 
пресек, облик...) из визуелних уметности (при-мерене 
узрасту и садржају) када образлаже свој рад и радове 
других 
3.2.3. 

зна да наведе различита занимања за која су потребна 
знања и вештине стечени уче- њем у визуел-ним 
уметностима ( архитекта, дизајнер ентеријера...)1.3.2. 

 уочава међусобну повезаност елемената, принципа и 
садржаја на свом раду и на ра-довима других3.2.4. 

познаје места и изворе где може да проши-ри своја 
знања везана за визуелне уметно-сти (нпр. музеј, 
галерија, атеље, уметничка радионица...)1.3.3. 

 анализира одабрана уметничка дела у одн-осу на 
време настанка и према културној припадности 
(описује основне карактерис-тике, намеру 
уметника)3.3.1. 
-описује потребна знања и вештине који су 
неопходни у занимањима везаним за визу-елне 
уметности3.3.2. 
-користи друга места и изворе (нпр. библи-отека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности3.3.3. 
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ОБЈЕДИЊАВАЊЕ ПОКРЕТА, ИГРЕ И ЗВУКА 
основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 
разликује и користи (у свом раду) основне медије, 
материјале и технике (цртање, сликање и вајање) 
визуелних уметности 
1.1.1. 

познаје и користи (у свом раду) основне изражајне 
могућности класичних и савре- 
мених медија, техника и материјала визу- елних 
уметности2.1.1. 

познаје и користи различите изражајне мог-ућности 
класичних и савремених медија, техника и материјала 
визуелних уметности 
3.1.1. 

изводи дводимензионалне и тродимензио-налне 
радове1.1.2. 

образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 
садржај, тему, карактеристике технике...)2.1.2. и 2.2.2. 

одабира адекватна средства (медиј, матер-ијал, 
технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју3.1.2. и 3.2.1. 

описује свој рад и радове других (нпр. иска-зује 
утисак)1.2.1. 

лоцира одабрана уметничка дела у истори-јски и 
друштвени контекст2.3.1. 

изводи радове са одређеном намером, ко-ристећи 
основне визуелне елементе и при-нципе да би 
постигао одређени ефекат 
3.2.2. 

описује разлике које уочава на уметничким радовима 
из различитих земаља, култура и периода1.3.1. 

 описује потребна знања и вештине који су неопходни 
у занимањима везаним за визу-елне уметности3.3.2. 

зна да наведе различита занимања за која су потребна 
знања и вештине стечени уче- њем у визуел-ним 
уметностима ( дизајнер ентеријера, костимограф, 
сценограф...) 
1.3.2. 

 користи друга места и изворе (нпр. библи-отека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности3.3.3. 

познаје места и изворе где може да проши-ри своја 
знања везана за визуелне уметно-сти (нпр. музеј, 
галерија, атеље, уметничка радионица...)1.3.3. 
-зна неколико примера примене визуелних уметности 
у свакодневном животу1.3.4. 

 разуме међусобну повезаност и утицај уме-тности и 
других области живота3.3.4. 
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ФОТОГРАФИЈА 
основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 
разликује и користи (у свом раду) основне медије, 
материјале и технике (цртање, сликање и вајање) 
визуелних уметности 
1.1.1. 

познаје и користи (у свом раду) основне изражајне 
могућности класичних и савре- 
мених медија, техника и материјала визу- елних 
уметности2.1.1. 

познаје и користи различите изражајне мог-ућности 
класичних и савремених медија, техника и материјала 
визуелних уметности 
3.1.1. 

изводи дводимензионалне и тродимензио-налне 
радове1.1.2. 

образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 
садржај, тему, карактеристике технике...)2.1.2. и 2.2.2. 

одабира адекватна средства (медиј, матер-ијал, 
технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју3.1.2. и 3.2.1. 

описује свој рад и радове других (нпр. иска-зује 
утисак)1.1.3. и 1.2.1. 

одабира адекватан садржај да би предста-вио неку 
идеју или концепт2.2.1. 

изводи радове са одређеном намером, ко-ристећи 
основне визуелне елементе и при-нципе да би 
постигао одређени ефекат 
3.2.2. 

описује разлике које уочава на уметничким радовима 
из различитих земаља, култура и периода1.3.1. 

лоцира одабрана уметничка дела у истори-јски и 
друштвени контекст2.3.1. 

описује потребна знања и вештине који су неопходни 
у занимањима везаним за визу-елне уметности3.3.2. 

зна да наведе различита занимања за која су потребна 
знања и вештине стечени уче- њем у визуел-ним 
уметностима ( фотограф) 
1.3.2. 

 користи друга места и изворе (нпр. библи-отека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности3.3.3. 

познаје места и изворе где може да проши-ри своја 
знања везана за визуелне уметно-сти (нпр. музеј, 
галерија, атеље, уметничка радионица...)1.3.3. 
зна неколико примера примене визуелних уметности 
у свакодневном животу1.3.4. 
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Наставни предмет: МУЗИЧКА  КУЛТУРА 
Разред : СЕДМИ 
  
 
Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 
постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност 
за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да  

 упознавају музичке културе кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха 
 развију музикалност и креативност 
 неговују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима. 
 
Задаци наставе музичке културе јесу: 

 стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе музичке културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе 
музичке културе буду у пуној мери реализовани 

 стицање знања о музици различитих епоха 
 развијање способности извођења музике (певање/свирање) 
 развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике 
 подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике) 
 даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности; 
 стварање одељенских ансамбала. 
 

Оперативни задаци 

 Оперативни задаци су: 

 певање и свирање, по слуху и из нотног текста; песме и теме из познатих композиција 
 упознавање музикe праисторије, античке епохе, средњег века, ренесансе, барока и класицизма кроз сагледавање друштвене функције музике, видова музицирања, 

карактеристичних жанрова, облика и инструмената епохе, као и најистакнутијих стваралачких личности 
 утврђивање појмова из основа музичке писмености 
 обрада мелодијског мола, обрада акорада на главним ступњевима, појам каденце 
 обрада мешовитих тактова (7/8, 5/8 – на примерима народних песама) 
 утврђивање и обрада појмова мелодија, ритам, метар, темпо, динамика, хармонија, полифонија, хомофонија, фактура. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наставна област часова С    Т    А   Н   Д    А    Р    Д    И 
 
 

Основни Средњи напредни 
Извођење музике певањем и свирањем  

          12 
       1.3.1 
       1.3-2 
       1.3.3 

          3.3.1 
         3.3.2 
         3.3.3  

Слушање музике 
 

 
            8 

       1.2.1 
       1.2.2 
       1.2.3 
       1.2.4 
     

           2.2.1 
           2.2.2. 
           2.2.3 
           2.2.4 
           2.2.5  

         3.2.1 
         3.2.2 
         3.2.3 
         3.2.4 
         3.2.5 

Музичко стваралаштво            
            2 

       1.4.1 
       1.4.2 
       1.4.3 
       1.4.4 
       1.4.5 
       

         
         

        3.4.1 
        3.4.2 
        3.4.3 
         3.4.4 
         3.4.5 

Музичка теорија  
          14 

       1.1.1 
       1.1.2 
       1.1.3 
       1.1.4  
       1.1.5 

           2.1.1 
           2.1.2 
           2.1.3 
           2.1.4 
           2.1.5 

         3.1.1 
         3.1.2 
         3.1.3 
         3.1.4 
         3.1.5 

Укупно            36    
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
 

ОБЛАСТ (1): ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик познаје основне елементе музичке писмености:основне ритмичке вредности (четвртина И осмина, 
триола), темпо (спор, умерен, брз), динамика ( крешендо, декрешендо, пп-фф), тонске висине од г мало  до е2, 
репетиције, корона. 1.1.1. 
 
Ученик препознаје основне елементе музичке писмености (горе наведене).2.1.1. 
 
Ученик зна да примени да примени музичке изразе  (нпр. форте-гласно).3.1.1. 

 
 
     Елементи  
     музичке  
     писмености 
 
 
 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик познаје основне поделе гласова И инструменталне групе.1.1.2. 
 
Ученик препознаје  основне карактеристике музичких инструмента, гласова, њихову поделу И разликује 
вокалне, интрументалне И вокалнинструменталне саставе. 2.1.2. 
 
Ученик препознаје И повезује музички израз И специфичне карактеристике музичких инструмената.  
3.1.2. 

 
 
   Инструменти, 
   гласови И  
   састави 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик препознаје по једног компзитора одређене музичке епохе И разликује сценску музику од концертне. 
1.1.3. 
 
Ученик познаје основне карактеристике мизике одређених  епоха И опште појмове музичко сценске И 
концертне музике. 2.1.3.  
 
Ученик зна најзначајнија дела И представнике стилских епоха, структуру одређених облика музичко сценске И 
концертне музике. 3.1.3. 

 
 
 
              Епохе; 
  Музичко-сценска и 
         Контцертна  
           музика 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик познаје неколико жанрова И може да их наведе.1.1.4. 
 
Ученик може да наведе музичке жанрове И да их опише И разуме карактеристике жанра И његову структуру. 
2.1.4. 
 
Ученик зна одређене музичке жанрове И њихову музичку структуру.и њихову естетску, драматуршку функцију. 
3.1.4. 

  
 
  
 
         Жанрови 
 
 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик познаје основне појмове народног стваралаштва, контекст настанка српске народне музике, музичке 
карактеристике И специфичне саставе. 1.1.5. 
 
Ученик повезује изражајне елементе народне музике са контекстом њиховог настанка. 2.1.5  
 
Ученик разликује старију И новију музичку традицију, аутентичну фолклорну музику од новокомпоноване на 
основу повезивања музичких, текстуалних И извођачких карактеристика. 3.1.5. 

 
 
 
       Народна музика 
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ОБЛАСТ (2): СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
ниво 

Ученик препознаје основна темпа, динамику, форму И карактер слушног дела. 1.2.1. 
 
Ученик може да опише карактеристике ритмичке И мелодијске компненте на основу слушања.  
Ученик може да опише карактер слушаног примера као резултат садејства опажених музичких  
компонената. 2.2.1. 
 
Ученик повезује опажени карактер слушаног примера са естетском димензијом композиције. 3.2.1. 

 
 
       Елементи  
       музичке  
       писмености 
 
 
 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
ниво 

Ученик препознаје инструменталне групе, појединачне инструменте И врсте гласова. Ученик препознаје 
инструменталне И вокалне саставе. 1.2.2. 
 
Ученик препознаје карактеристчне технике свирања И певања. 2.2.2. 
 
Ученик повезује опажене карактеристике инструмента/извођачког састава са њиховом естетском применом. 
3.2.2. 

 
 
   Инструменти, 
   гласови И  
   састави 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
ниво 

Ученик препознаје стилску припадност слушаног примера. Ученик може да одреди слушни пример као 
музичко-сценско или концертно дело.  Ученик препознаје основне карактеристике српске музичко-сценске И 
концертне музике. 1.2.3. 
 
Ученик препознаје структуралне елементе слушног дела. 2.2.3. 
 
Ученик препознаје драмску функцију структуралних елемената И специфичких музичких карактеристика 
слушног дела. Ученик препознаје везу стилског кконтекста и музичког карактера слушаног примера. 
3.2.3. 

 
 
 
              Епохе; 
   Музичко-сценска и 
         Контцертна  
           музика 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 
 

Напредни 
ниво 

Ученик може да одреди припадност слушног примера одређеном жанру уметничке музике  
(дечја, духовна, џез, филмска, популарна, електронска или конкретна). 1.2.4. 
 
Ученик препознаје основне карактеристике жанра (извођачки састав, садржај, структура, однос музичког И 
драмског садржаја, начин извођења, музичке И ванмузичке карактеристике). Ученик препознаје карактеристике 
(музичке И ванмузичке) најзначајнијих дела српске музике из наведених жанрова. 2.2.4. 
 
Ученик повезује изражајне карактеристике композиција у оквиру наведених жанрова са историјско-стилским 
периодом. Ученик повезује структуралне елементе слушаног дела са њиховом драмско-естетском димензијом. 
Ученик препознаје међусобне утицаје жанрова И може да их одреди. 3.2.4.  

  
 
  
 
         Жанрови 
 
 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
ниво 

Ученик у слушним примерима разликује народно од уметничког музичког стваралаштва. Препознаје основне 
карактеристике српске народне духовне музике И фолклорне музике других народа. 1.2.5. 
 
Ученик препознаје основне карактеристике српске народне музике (обичаје у оквиру којих се музика изводи, 
извођачке саставе, народне инсатрументе, народне игре). 2.2.5. 
 
Ученик разликује српску ритуалну И забавну народну музику, као И изворну народну музику од 
“новокомпоноване”. Ученик препознаје карактеристике српске народне музике у уметничкој музици. 3.2.5. 

 
 
 
       Народна музика 
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ОБЛАСТ (4): МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Основни 
ниво 

 
 

Напредни 
ниво 

Ученик може да осмисли ритмичку пратњу за један инструмент песме коју зна. Ученик може да ствара мелодију 
од понуђених мотива, комбиновањем. 1.4.1. 
 
Ученик може да осмисли ритмичку пратњу за више инструмената песме коју зна И може да је запише И 
одсвира. Ученик може да осмисли мању музичку целину (музичку реченицу, период, облике песме), може да је 
запише И одсвира. Ученик може активно да учествује у импровизовању И компоновању мање музичке целине 
са наставником. 3.4.1. 

 
 
  Основе  
  музичке  
  писмености 
 
 
 

Основни 
ниво 

 
 

Напредни 
ниво 

Ученик може да направи инструмент од предмета из свог окружења (из групе: ударачких, трзалачких, дувачких, 
гудачких). 1.4.2. 
 
Ученик може да направи/нацрта модел задатог инструмента (из свих инструменталних група). 3.4.2. 

 
 
    Музички 
    инструменти, 
                 

Основни 
ниво 

 
 
 
 
 
 

Напредни 
ниво 

Ученик може да одабере одговарајући музички пример (од понуђених) за задати историјско-стилски период. 
Ученик може да одабере одговарајући музички пример (од понуђених) за задати драмски оквир (филмска сцена, 
религиозни текст И слично). Ученик уме да импровизује (певањем/свирањем) одређену мелодију у духу 
популарне музике. 1.4.3. 
 
Ученик може да осмисли музичку игру на основу песме различитих жанрова. Ученик може да компонује 
одговарајућу мелодију на дати текст духовне тематике, одређени ритмички модел или мелодију у духу џез И 
популарне музике И осмисли одговарајућу музику за дату филмску сцену. 
Ученик може да одређену мелодију из репертоара класичне музике варира (певањем/свирањем) у духу: 
националне, џез, популарне музике. 3.4.3. 

 
 
 
     Музички 
     Жанрови 

Основни 
ниво 

 
 

Напредни 
ниво 

Ученик може да одабере адекватне примере (од понуђених) дела музичко-сценске И концертне музике за задати 
историјско-стилски период. Ученик може да одабере адекватну музичку нумеру за задату драмску сцену. 1.4.4. 
 
Ученик може да осмисли адекватну музичку нумеру за задату драмску сцену. Ученик може активно да учествује 
у осмишљавању уметничког догађаја синкретичког садржаја (музика, драма, визуелна уметност, књижевност). 
3.4.4. 

  
 
             Епохе; 
  Музичко-сценска и 
     концертна музика    
 
        
 

Основни 
ниво 

 
 
 
 

напредни 
ниво 

 

Ученик може да одабере (од понуђених) адекватан пример аутентичне народне музике за задати мотив из 
народног живота. Ученик може да направи (И нацрта) модел народног инструмента по избору од понуђених 
предмета из окружења. 1.4.5. 
 
Ученик може да одабере адекватне примере (од понуђених) за одговарајуће задате догађаје из народног живота 
(календарски/некалендарски обичаји, географске области И тд.). Ученик може да компонује музику у духу 
српске народне музике (игре, календарска И некалендарска традиција, И сл.). Ученик може да импровизује 
(глас/инструмент) одређену народну мелодију у духу оригиналног начина извођења. 3.4.5. 

 
 
 
     Народна музика 
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА 
Разред : СЕДМИ 
  
 
Циљ и задаци 
 
 Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 
постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност 
за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање историјске свести и хуманистичко образовање ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању 
историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и европског идентитета и духа толеранције код ученика. 
Задаци наставе историје су: 
-стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе историје сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе историје буду у 
пуној мери реализовани 
-да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу истакнутих личности у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, 
економску, друштвену, културну...). 
 
Оперативни задаци: 
 
-Разумевање појма "нови век" и основних одлика тог периода; 
-Стицање знања о личностима које су обележиле период од краја 15. века до 1878.г. у општој и националној историји; 
-Стицање знања о настанку и развоју модерне српске државе до 1878. године; 
-Упознавање културних и научних достигнућа у периоду новог века; 
-Упознавање културних и научних достигнућа Срба у периоду новог века; 
-Коришћење историјских карата за период новог века. 
 
Исходи: На крају VII разреда ученици треба да: 
-знају хронолошке одреднице новог века 
-препознају нове континенте откривене на почетку новог века 
-самостално користе историјске карте 
-знају које су нове државе у новом веку 
-разликују апсолутне и сталешке монархије 
-знају шта су револуције и у којим земљама су настале, укључујући и српску револуцију 
-знају фазе настанка српске независне државе 19. века  
-препознају најважније личности и њихову улогу европске и српске историје 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

редни 
број 

НАСТАВНА ТЕМА 
 
 

ЧАСОВИ    ЗА  
УКУПНО 

Standardi 

обраду утврђивање тем. 
понављ.

система- 
тизацију 

 
1 

 
Уводни  час 

 
    / 

 
         / 

 
      / 

  
      1 

 
       1 

 

 
2 

 
Успон  Европе 

 
    7 

     
        6 

 
     1 

 
      / 

 
      14 

111,112,114,115,116,118,1110 
121,122,123,124,127,128,125 
126,211,212,214,215,213,221 
222,224,223,225,311,312,315 
316,321,325,322,323,324,326 

 
3 

Српски народ под страном 
влашћу од 16. до краја 18. 
века 

 
    8 

 
        7 

 
      1 

 
      / 

 
      16 

111,112,114,115,116,117,118,119,1110 
121,122,123,124,127,128,125 
126,211,212,214,215,213,221 
222,224,223,225,311,312,315 
316,321,325,322,323,324,326 

 
4 

Доба револуција  
    9 

 
        5 

 
      2 

  
      / 

  
      16 

111,112,114,115,116,117,118,119,1110 
121,122,123,124,127,128,125 
126,211,212,214,215,213,221 
222,224,223,225,311,312,315 
316,321,325,322,323,324,326 

 
5 

Нововековне српске 
државе Србија и Црна Гора 

 
    10 

 
        8 

 
      / 

 
      / 

 
      18 

111,112,114,115,116,117,118,119,1110 
121,122,123,124,127,128,125 
126,211,212,214,215,213,221 
222,224,223,225,311,312,315 
316,321,325,322,323,324,326 

 
6 

Српски народ под страном 
влашћу од краја 18. до 70-
их година 19. в. 

 
     2 

 
         1 

 
      1 

 
     / 

       
       4 

111,112,114,115,116,117,118,119,1110 
121,122,123,124,127,128,125 
126,211,212,214,215,213,221 
222,224,223,225,311,312,315 
316,321,325,322,323,324,326 

 
7 

 
Систематизација 

 
    / 

 
       / 

 
     / 

 
     3 

 
       3 

111,112,114,115,116,117,118,119,1110 
121,122,123,124,127,128,125 
126,211,212,214,215,213,221 
222,224,223,225,311,312,315 
316,321,325,322,323,324,326 

 
8 

 
Укупно 
 
 

 
   36 
 

 
      27 
 
 

 
    5 
 
 

 
     4 
 
 

 
     72 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

OБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 
ИСТОРИЈСКО 

ЗНАЊЕ 
ИС.1.1.1. именује и разликује основне 
временске одреднице 
ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна 
редослед историјских периода 
ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и 
историју 
ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку 
припадају важне године из прошлости 
ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском 
периоду 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 којем 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.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.2.1.3. препознаје да постоји повезаност 
регионалне и светске историје 
ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност 
појава из прошлости са појавама из 
садашњости 
ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице 
важних историјских феномена у националној 
историји 
ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и последице 
важних историјских прекретница из опште 
историје 
 

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.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и 
светске историје 
ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава из 
прошлости са појавама из садашњости 
ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице важних 
историјских феномена у националној историји 
ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и последице важних 
историјских прекретница из опште историје 
 

ИСТРАЖИВАЊЕ И 
ТУМАЧЕЊЕ 
ИСТОРИЈЕ 

ИС.1.2.1. препознаје на основу 
карактеристичних историјских извора 
(текстуалних, сликовних, материјалних) о 
којој историјској 
појави,догађају и личности је реч 
ИС.1.2.2. препознаје разлику између 
текстуалног историјског извора и других 
текстова познатих ученику, који говоре о 
истим 
историјским појавама 
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 којем 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.2.2.3. уме да одреди из које епохе или са 
ког географског простора потиче историјски 
извор када је текст извора непознат 
ученику, али су у њему наведене експлицитне 
информације о особинама епохе или 
географског простора 
ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на 
историјску појаву (победника или побеђеног) 
на основу поређења два историјска извора 
који говоре о истом историјском догађају, 
феномену 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем 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.2.2.3. уме да одреди из које епохе или са ког 
географског простора потиче историјски извор када је 
текст извора непознат 
ученику, али су у њему наведене експлицитне 
информације о особинама епохе или географског 
простора 
ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску 
појаву (победника или побеђеног) на основу поређења 
два историјска извора 
који говоре о истом историјском догађају, феномену 
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ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске информације 
дате у форми табеле 
ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске информације 
дате у форми графикона 
ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу 
различито да се тумаче 
ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења 
исте историјске појаве на једноставним 
примерима 

ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност 
у појединим тумачењима историјских 
личности, догађаја, феномена 

ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у 
појединим тумачењима историјских личности, догађаја, 
феномена 
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Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА 
Разред : СЕДМИ 
 
Циљеви и задаци: 
-стицање и усвајање знања  о природно-географским одликама ваневропских континената, регија и држава, 
-упознавање економско-географских карактеристика, 
-оспособљавање за праћење друштвених активности и промена у савременом свету као и њихов допринос у општем развоју  човечанства. 
 
 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Ред. број 
наставне 

теме 
НАСТАВНА  ТЕМА 

Број 
часова 
по теми 

Број часова за Образовни стандарди 

обраду 
остале 
типове 
часова 

Основни 
ниво 

Средњи 
ниво 

Напредни 
ниво 

I УВОД 1 1  
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.2.2. 

ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 

II АЗИЈА 21 14 7 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.2. 

 
ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.2. 
 

 
 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.3. 

III АФРИКА 14 9 5 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.2. 
 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.3. 

IV СЕВЕРНА АМЕРИКА 11 7 4 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.2. 
 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.3. 
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V СРЕДЊА АМЕРИКА 3 2 1 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.2. 

 
ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.2. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.3. 

VI ЈУЖНА АМЕРИКА 7 5 2 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.2. 

 
ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.2. 
 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.3. 

VII АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА 5 3 2 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.2. 

 
ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.2. 
 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.3. 

VIII ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 3 2 1 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.2. 
 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.3. 

IX 
 
СВЕТ КАО ЦЕЛИНА 
 

2 1 1 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.2. 

 
ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.2. 
 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.3. 
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 СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА 5  5 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.2. 
 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.3. 

 
 УКУПНО ЧАСОВА 72 44 28 

   

 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
 

 
О

Б
Л

А
С

Т
 

 
ОСНОВНИ НИВО 

 
Следећи искази описују 
шта ученик/ученица 
зна и уме на основном нивоу: 

 
СРЕДЊИ НИВО 

 
Следећи искази описују 
шта ученик/ученица зна и 
уме на средњем нивоу: 
(подразумева се да је ученик/ца савладао/ 
Савладала и све захтеве са основног нивоа) 

 
НАПРЕДНИ НИВО 

 
Следећи искази описују 
шта ученик/ученица зна и 
уме на напредном нивоу: 
(подразумева се да је ученик/ца 
савладао/савладала и све захтеве 
основног и средњег нивоа) 

 
1.

 Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
С

К
Е

 В
Е

Ш
Т

И
Н

Е
 

Ученик/ученица: 
ГЕ.1.1.1. разуме појам оријентације и 
наводи начине оријентисања 
 
ГЕ.1.1.2. наводи и описује начине 
представљања Земљине површине (глобус и 
географска карта) 
 
ГЕ.1.1.3. препознаје и чита географске и 
допунске елементе карте 

Ученик/ученица: 
ГЕ.2.1.1. одређује стране света у простору и на 
географској карти 
 
ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на 
географској карти 
 
ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске 
чињенице - објекте, појаве, процесе и односе који су 
представљени моделом, сликом, 
графиком, табелом и схемом 
 
ГЕ.2.1.4. приказује понуђене географске податке: на 
немој карти, картографским 
изражајним средствима (бојама, линијама, простим 
геометријским знацима, симболичким знацима...), 
графиком, табелом и схемом 

Ученик/ученица: 
ГЕ.3.1.1. доноси закључке о  
просторним (топографским) и 
каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, процеса и 
односа на основу 
анализе географске карте 
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2.

 Ф
И

ЗИ
Ч

К
А

 Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

ЈА
 Ученик/ученица: 

ГЕ.1.2.1. именује небеска  тела у Сунчевом 
систему и наводи њихов распоред 
 
ГЕ.1.2.2. описује облик Земље и 
препознаје појаве и процесе везане за њена 
кретања 
 
ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, 
атмосферу, хидросферу, 
биосферу) и препознаје њихове основне 
одлике 

Ученик/ученица: 
ГЕ.2.2.1. описује небеска тела и њихова кретања 
 
ГЕ.2.2.2. разликује и објашњава географске 
чињенице - објекте, појаве, процесе и односе у 
Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, 
хидросфери, биосфери) 
 

Ученик/ученица: 
ГЕ.3.2.1. препознаје димензије  
Земље и објашњава последице 
Земљиног облика и њених 
Кретања 
 
ГЕ.3.2.2. објашњава физичко-
географске законитости у 
географском омотачу (климатску 
и биогеографску 
зоналност) и наводи мере за његову 
заштиту, обнову и 
унапређивање 

  
3.

 Д
Р

У
Ш

Т
В

Е
Н

А
 

Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

ЈА
 

Ученик/ученица: 
ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о 
становништву и насељима и уочава 
њихов просторни распоред 
 
ГЕ.1.3.2. дефинише појам привреде и 
препознаје привредне делатности и 
привредне гране 

Ученик/ученица: 
ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава кретање 
Становништва (природно и механичко) 
и структуре становништва 
 
ГЕ.2.3.2. именује међународне организације у свету 
(EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, 
Црвени крст) 

Ученик/ученица: 
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај  
природних и друштвених фактора 
на развој и размештај становништва и 
насеља 
 
ГЕ.3.3.2. 
објашњава утицај природних и 
друштвених фактора на развој и 
размештај привреде 
и привредних делатности 

  
Р

Е
Г

И
О

Н
А

Л
Н

А
 Г

Е
О

Г
Р

А
Ф

И
ЈА

 

Ученик/ученица: 
ГЕ.1.4.1. препознаје основне природне 
и друштвене одлике наше државе 
 
ГЕ.1.4.2. именује континенте и 
препознаје њихове основне природне 
и друштвенеодлике 

Ученик/ученица: 
ГЕ.2.4.1. описује природне и.друштвене одлике наше 
државе и наводи њене географске регије 
 
ГЕ.2.4.2. описује природне и друштвене одлике 
континената и наводи њихове географске регије 
 

Ученик/ученица: 
ГЕ.3.4.1. објашњава географске везе 
(просторне и каузалне, директне и 
индиректне) и 
законитости (опште и посебне) у 
нашој земљи и уме да издвоји 
географске регије 
 
ГЕ.3.4.2. објашњава географске везе 
(просторне и каузалне, директне и 
индиректне) и 
законитости (опште и посебне) у 
Европи и уме да издвоји 
географске регије 
 
ГЕ.3.4.3. објашњава  географске везе 
(просторне и каузалне, директне и 
индиректне) и законитости (опште и 
посебне) 
на ваневропским континентима и 
уме да издвоји географске регије 
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Наставни предмет: ФИЗИКА  
Разред : СЕДМИ 
 
Циљеви и задаци наставе  
Ученик треба да: 
-разликује скаларне физичке величине од оних које су дефинисане интезитетом, правцем и смером(време, маса, температура, брзина, убрзање, сила…) 
-користи на нивоу примене основне законе механике- Њутнове законе 
-уме да слаже и разлаже силу 
-упозна силу трења 
-разуме да је рад једнак промени енергије 
-на нивоу примене користи законе одржања(масе и енергије) 
-разликује различите врсте кретања(равномерно,равномерно убрзано и равномерно успорено) и зна њихове карактеристике 
-прави разлику између температуре и топлоте 
-уме да рукује мерним инструментима 
-користи јединице Међународног система SI за одговарајуће физичке величине 
Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма 
Настава физике остварује се кроз следеће основне облике: 
1.Излагање садржаја тема уз одговарајуће демонстрационе огледе 
2.Решавање квалитативних и квантитативних задатака 
3.Лабораторијске вежбе 
4.Коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја тема(домаћи задаци, читање популарне литературе из историје физике и сл.) 
5.Систематско праћење рада сваког појединачног ученика 
Веома је важно да при извођењу прва три облика наставе наглашава њихова обједињеност јединственом циљу:откривање и формулисање закона и њихова примена. У противном, 
ученик ће стећи утисак да постоје три различите физике:једна се слуша на предавањима, друга се ради кроз рачунарске задатке , а трећа се користи у лабораторији. 
Врсте активности у образовно-васпитном раду 
-ученици прате ток посматране појаве при извођењу демонстрационог огледа, затим својим речима на основу сопственог расуђивања, описују појаву коју посматрају  
-рад у малим групама при извођењу експерименталних вежби  
-мерење различитих физичких величина при извођењу лабораторијских вежби 
-процена грешке само за директно мерење величине(дужина, време...) 
-приказује графички и табеларно добијене податке  
-израда домаћих задатака 
-израда паноа за учионицу или хол школе     
Циљ  наставе физике је 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. 
Задаци наставе физике су: 
-развијање функционалне писмености 
-упознавање основних начина мишљења и рсуђивања у физиц 
-разумевање појава,процеса и односа у природи на основу физичких закона 
-активно стиоцање знања о физичким појавама кроз истраживање 
-развијање логичког и апстрактног мишљења 
-схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења 
-решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних сарджаја 
-развијање способности за промени знања из физике, развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи 
-употреба  физичких појава у екологији ,заштити и унапређењу животне средине 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Редни број 
наставне 

теме 
 

Наставне теме 
 

Број 
часова 
по теми

 

Број часова за 
 

 
 

обраду
 

остале 
типове 
часова

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
 

1. 
 

Сила и кретање 25 9 16 

 ФИ.1.1.1. ФИ.1.2.1. ФИ.1.2.2. ФИ.1.2.3.  ФИ.1.7.1. ФИ.1.7.2.  
ФИ.2.1.1. ФИ.2.1.2. ФИ.2.1.4. ФИ.2.2.1. ФИ.2.2.2. ФИ.2.4.1. ФИ.2.4.2. ФИ.2.4.3. ,  
ФИ.3.1.2.  
ФИ.3.2.1. ФИ.3.4.3.  
 

2. 
 

Кретање тела под дејством силе теже. Силе 
трења 

12 4 8 
ФИ.1.2.1. ФИ.1.2.2. ФИ.1.2.3.  
ФИ.2.2.1. ФИ.2.2.2. ФИ.2.2.3.  
ФИ.3.2.1. ФИ.3.2.2. ФИ.3.2.3.  

3. 
 

Равнотежа тела 11 5 6 
ФИ.1.1.1. ФИ.1.1.3.  
ФИ.2.1.3. ФИ.2.1.4.  
ФИ.3.1.1. ФИ.3.1.1. ФИ.3.7.1. ФИ.3.7.2.  

4. 
 

Механички рад и енергија. Снага 15 6 9 
ФИ.1.5.1. ФИ.1.5.2.  
ФИ.2.5.1. ФИ.2.5.3. ФИ.2.5.4. ФИ.2.5.5.  
ФИ.3.5.1. ФИ.3.5.2.  

5. 
 

Топлотне појаве 9 3 6 
ФИ.1.5.1. ФИ.1.5.2.  
ФИ.2.5.2. ФИ.2.5.4. ФИ.2.5.5.  
ФИ.3.5.2.  

 УКУПНО 72 27 45   
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 
 

I ОСНОВНИ НИВО 
Ученик/ученица: 
ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тела која мирују или се крећу 
ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање 
ФИ.1.2.2. уме да препозна равномерно и неравномерно кретање 
ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако су му познате друге две величине 
ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 
ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

Зна да дефинише II и III Њутнов закон 
 

II СРЕДЊИ НИВО 
Ученик/ученица: 
ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине инерције 
ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и еластичне силе, и силе потиска 
ФИ.2.1.4. разуме како односи сила утичу на врсту кретања 
ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано кретање 
ФИ.2.2.2. зна шта је механичко 
 ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 
ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI 
ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. километре у метрекретање и 
које га физичке величине описују 

 
III НАПРЕДНИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.3.1.2. зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се  креће 
ФИ.3.2.1. уме да примени односе између физичких величина које описују равномерно променљиво праволинијско кретање 
ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења 

 
КРЕТАЊЕ ТЕЛА У ГРАВИТАЦИОНОМ ПОЉУ 

 
I ОСНОВНИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање 
ФИ.1.2.2. уме да препозна равномерно кретање 
ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако су му познате друге две величине 

 
II СРЕДЊИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.2.2.1. уме да препозна врсте кретања 
ФИ.2.2.2. зна шта је кретање у гравитационом пољу и које га физичке величине описују 
ФИ.2.2.3. уме да препозна основне појмове који описују  кретање 

у гравитационом пољу 
 
III НАПРЕДНИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.3.2.1. уме да примени односе између физичких величина које описују равномерно променљиво праволинијско кретање 
ФИ.3.2.2. уме да примени односе између физичких величина које описују  кретање 
ФИ.3.2.3. зна како се мењају положај и брзина при  кретању 
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РАВНОТЕЖА ТЕЛА 
 

I ОСНОВНИ НИВО 
Ученик/ученица:  
ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тела која мирују или се крећу 
ФИ.1.1.3. разуме принцип спојених судова 

 
II СРЕДЊИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.2.1.3. уме да препозна када је полуга у стању равнотеже 
ФИ.2.1.4. разуме како односи сила утичу на врсту кретања 

 
III НАПРЕДНИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.3.1.1. разуме и примењује услове равнотеже полуге 
ФИ.3.1.1. разуме и примењује услове равнотеже полуге 
ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 
ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 

МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА 
 

I ОСНОВНИ НИВО 
Ученик/ученица: 
Уме да препозна дај тела морају имати енергију да би извршила рад 
ФИ.1.5.1. зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре 
ФИ.1.5.2. уме да препозна да се механичким радом може мењати температура тела 

 
II СРЕДЊИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.2.5.1. зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине, односно висине на којој се тело налази 
ФИ.2.5.3. уме да препозна појмове рада и снаге 
ФИ.2.5.4. зна да унутрашња енергија зависи од температуре 
ФИ.2.5.5. зна да запремина тела зависи од температуре 

 
III НАПРЕДНИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.3.5.1. разуме да се укупна механичка енергија тела при слободном паду одржава 
ФИ.3.5.2. уме да препозна карактеристичне процесе и термине који описују промене агрегатних стања 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 
 

I ОСНОВНИ НИВО 
Ученик/ученица: 
ФИ.1.5.1. зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре 
ФИ.1.5.2. уме да препозна да се механичким радом може мењати температура тела 

 
II СРЕДЊИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.2.5.2. уме да препозна појаве код којих се електрична енергија троши на механички рад 
ФИ.2.5.4. зна да унутрашња енергија зависи од температуре 
ФИ.2.5.5. зна да запремина тела зависи од температуре 

 
III НАПРЕДНИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.3.5.2. уме да препозна карактеристичне процесе и термине који описују промене агрегатних стања 
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 
Разред : СЕДМИ 
 
Циљеви и задаци 

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

Задаци наставе математике су:  

‐ Да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитивних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу. 
‐ Да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге математике и њену примену у различитим областима човекове делатности, као и за успешан 

наставак образовања и укључивање у рад. 
‐ Да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења. 
‐ Да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава. 
‐ Да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику. 
‐ Да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су : истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад. 
‐ Да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима. 
‐ Да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне знакове тих операција. 
‐ Да ученици упознају најважније равне и просторне геометијске објекте и њихове узајамне односе. 
‐ Да ученике оспособи за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама. 
‐ Да омогући ученицима разумевање одређених садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању. 
‐ Да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности 

ученика. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 
Редни број 
наставне 

теме 

 
Назив наставне теме 

Број  часова 

за обраду за друге 
типове 

укупно Образовни стандарди 

1.   РЕАЛНИ  БРОЈЕВИ 7 8 15 

1.1.1., 1.1.2. , 1.1.3. , 1.1.4. , 1.1.5. , 1.1.6. , 2.1.3. , 2.1.4. , 2.1.5. , 2.1.6. , 3.1.4. , 
3.1.5. , 3.1.6. , 2.3.1. , 3.3.1. , 1.4.4. , 2.4.4. ,3.4.4. 

2.    ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 6 11 17 

1.2.1. , 1.2.2. , 1.2.3. , 1.2.4. , 2.2.1. , 2.2.2. , 2.2.3. , 2.2.4. , 3.2.1. , 3.2.2. , 3.2.3. , 
3.2.4. , 1.4.1. , 1.4.2. , 1.4.4. , 2.4.2. , 2.4.4. 3.4.2. , 3.4.4. ,  

3.    СТЕПЕНОВАЊЕ 5 8 13 

1.1.1., 1.1.2. , 1.1.3. , 1.1.4. , 1.1.5. , 1.1.6. , 2.1.3. , 2.1.4. , 2.1.5. , 2.1.6. , 3.1.4. , 
3.1.5. , 3.1.6. , 2.3.1. , 3.3.1. , 1.4.4. , 2.4.4. ,3.4.4. 

4. 
 
   МНОГОУГАО 

6 7 13 

1.2.1. , 1.2.2. , 1.2.3. , 1.2.4. , 2.2.1. , 2.2.2. , 2.2.3. , 2.2.4. , 3.2.1. , 3.2.2. , 3.2.3. , 
3.2.4. , 1.4.1. , 1.4.2. , 1.4.4. , 2.4.2. , 2.4.4. 3.4.2. , 3.4.4. 

5.    ПОЛИНОМИ 13 19 32 

1.3.1. , 1.3.2. , 1.3.3. , 2.3.1. , 2.3.2. , 2.3.3. , 3.3.1. , 3.3.2. , 3.3.3. , 3.1.4. , 1.1.1., 
1.1.2. , 1.1.3. , 1.1.4. , 1.1.5. , 1.1.6. , 2.1.3. , 2.1.4. , 2.1.5. , 2.1.6. , 3.1.4. , 3.1.5. , 
3.1.6. , 

6. 
ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

7 13 20 

1.4.1. , 1.4.2. , 1.4.3. , 1.4.4. , 2.4.2. , 2.4.3. , 2.4.4. , 3.4.2. , 3.4.4. ,1.5.1. , 1.5.2. , 
1.5.3. , 1.5.4. , 2.5.1. , 2.5.2. , 2.5.3. , 2.5.4. , 3.5.1. , 3.5.2. , 3.5.3. , 3.5.4. ,  

7.    КРУГ 6 9 15 

1.2.1. , 1.2.2. , 1.2.3. , 1.2.4. , 2.2.1. , 2.2.2. , 2.2.3. , 2.2.4. , 3.2.1. , 3.2.2. , 3.2.3. , 
3.2.4. , 1.4.1. , 1.4.2. , 1.4.4. , 2.4.2. , 2.4.4. 3.4.2. , 3.4.4. 

8.    СЛИЧНОСТ 5 6 11 

1.2.1. , 1.2.2. , 1.2.3. , 1.2.4. , 2.2.1. , 2.2.2. , 2.2.3. , 2.2.4. , 3.2.1. , 3.2.2. , 3.2.3. , 
3.2.4. , 

9. ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 4 4 8 
1.4.1. , 1.4.2. , 1.4.4. , 2.4.2. , 2.4.4. 3.4.2. , 3.4.4. 

 59 85 144 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 7. РАЗРЕД 

БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 1 
основни ниво 1 средњи ниво 2 напредни ниво 3 
Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.1.1. прочита и запише различите врсте бројева 
(природне, разломке) 

  

1.1.2. преведе децимални запис броја у разломак и 
обрнуто 

  

1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, 
помажући се сликом када је то потребно 

2.1.3.  упореди по величини бројеве  
            записане у различитим  
            облицима 

 

1.1.4. изврши једну рачунску операцију са 
бројевима истог записа, помажући се 
сликом када је то потребно (у случају 
сабирања и одузимања разломака само са 
истим имениоцем) 

2.1.4.  одреди реципрочну вредност  
            броја; израчуна вредност  
            једноставнијег израза са више  
            рачунских операција различитог  
            приоритета, са бројевима истог  
            записа 

3.1.4.  одреди вредност сложенијег  
             бројевног изараза 

1.1.5. дели са остатком једноцифреним бројем и 
зна када је један број дељив другим 

2.1.5.  примени основна правила  
            дељивости са 2, 3, 5, 9 и  
            декадним јединицама 

3.1.5.  оперише са појмом дељивости у  
             реалним ситуацијама 

1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе са 
њима помажући се визуелним представама 

2.1.6.  користи бројеве и бројевне  
            изразе у једноставним реалним  
            ситуацијама 

3.1.6.  користи бројеве и бројевне  
            изразе у реалним ситуацијама 

 

ГЕОМЕТРИЈА 2 
основни ниво 1 средњи ниво 2 напредни ниво 3 

Ученик: Ученик уме да: Ученик уме да: 
1.2.1.  влада појмовима: дуж,  
            полуправа, права, раван и угао  
            (уочава њихове моделе у  
            реалним ситуацијама и уме да  
            их нацрта користећи прибор;  
            разликује неке врсте углова и  
            паралелне и нормалне праве) 

2.2.1.  одреди суплементне и  
            комплементне углове, упoредне  
            и унакрсне углове; рачуна са  
            њима ако су изражени у целим  
            степенима 

3.2.1.  рачуна са угловима укључујући  
            и претварање угаоних мера;  
            закључује користећи особине  
            паралелних и нормалних  
            правих, укључујући углове на  
            трансверзали 

1.2.2.  влада појмовима: троугао,  
            четвороугао, квадрат и  
            правоугаоник (уочава њихове  
            моделе у реалним ситуацијама и  
            уме да их нацрта користећи  
            прибор; ученик разликује  
            основне врсте троуглова, зна  

2.2.2.  одреди однос углова и страница  
             у троуглу, збир углова у троуглу  
             и четвороуглу и да решава  
            задатке користећи Питагорину  
            теорему 

3.2.2.  користи основна својства  
            троугла, четвороугла,  
            паралелограма и трапеза,  
            рачуна њихове обиме и  
            површине на основу елемената  
            који нису обавезно непосредно  
            дати у формулацији задатка;  
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            основне елементе троугла и уме  
            да израчуна обим и површину  
            троугла, квадрата и  
            правоугаоника на основу  
            елемената који непосредно  
            фигуришу у датом задатку; уме  
            да израчуна непознату страницу  
            правоуглог троугла  
            примењујући Питагорину  
            теорему) 

            уме да их конструише 

1.2.3.  влада појмовима: круг, кружна  
            линија (издваја њихове основне  
            елементе, уочава њихове моделе  
            у реалним ситуацијама и уме да  
           их нацрта користећи прибор;  
           уме да израчуна обим и  
           површину круга датог  
           полупречника) 

2.2.3.  користи формуле за обим и  
            површину круга и кружног  
            прстена 

3.2.3.  одреди централни и  
            периферијски угао, рачуна  
            површину исечка, као и дужину  
            лука 

1.2.4.  интуитивно схвата појам  
            подударних фигура (кретањем  
            до поклапања) 

2.2.4.  уочи осносиметричне фигуре и   
            да одреди осу симетрије; користи  
            подударност и везује је са  
            карактеристичним својствима  
            фигура (нпр. паралелност и  
            једнакост страница  
            паралелограма) 

3.2.4.  примени подударност и  
            сличност троуглова, повезујући  
            тако разна својства  
            геометријских објеката 

 

АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ 3 
основни ниво 1 средњи ниво 2 напредни ниво 3 
Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.3.1.  израчуна степен датог броја,  
           зна основне операције са  
           степенима 

2.3.1.  оперише са степенима и зна шта  
             је квадратни корен 

3.3.1.  користи особине степена и  
            квадратног корена 

1.3.2.  сабира, одузима и множи  
            мономе 

2.3.2.  сабира и одузима полиноме, уме  
             да помножи два бинома и да  
             квадрира бином 

3.3.2.  зна и примењује формуле за  
            разлику квадрата и квадрат  
            бинома; увежбано трансформише алгебарске  
            изразе и своди их на  најједноставнији облик 

1.3.3.  одреди вредност функције дате  
             таблицом или формулом 

2.3.3.  уочи зависност међу  
            променљивим, зна функцију y=ax  
            и графички интерпретира њена  
            својства; везује за та својства  
            појам директне  
            пропорционалности и одређује  
            непознати члан пропорције 

3.3.3.  разликује директно и обрнуто  
            пропорционалне величине и то  
            изражава одговарајућим записом; зна  
            линеарну функцију  
            и графички интерпретира њена  
            својства 
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МЕРЕЊЕ 4 
основни ниво 1 средњи ниво 2 напредни ниво 3 
Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.4.1.  користи одговарајуће јединице  
            за мерење дужине, површине,  
            запремине, масе, времена и  
            углова 

  

1.4.2.  претвори веће јединице дужине,  
             масе и времена у мање 

2.4.2.  пореди величине које су  
            изражене различитим мерним  
            јединицама за дужину и масу 

3.4.2.  по потреби претвара јединице  
            мере, рачунајући са њима 

1.4.3.   користи различите апоене  
             новца 

2.4.3.  претвори износ једне валуте у  
            другу правилно постављајући  
            одговарајућу пропорцију 

 

1.4.4.  при мерењу одабере  
            одговарајућу мерну јединицу;  
            заокругљује величине исказане  
            датом мером 

2.4.4.  дату величину искаже  
            приближном вредношћу 

3.4.4.  процени и заокругли дате  
            податке и рачуна са таквим  
            приближним вредностима;  
            изражава оцену грешке  
            (нпр. мање од 1 динар, 1cm, 1g) 

ОБРАДА ПОДАТАКА 5 
основни ниво 1 средњи ниво 2 напредни ниво 3 
Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.5.1.  изражава положај објеката  
            сврставајући их у врсте и  
            колоне; одреди положај тачке у  
            првом квадранту координатног  
            система ако су дате координате  
            и обратно 

2.5.1.  влада описом координатног  
            система (одређује координате  
            тачака, осно или централно  
            симетричних итд) 

3.5.1.  одреди положај (координате)  
            тачака које задовољавају  
            сложеније услове 

1,5,2,  прочита и разуме податак са  
            графикона, дијаграма или из  
            табеле, и одреди минимум или  
            максимум зависне величине 

2.5.2.  чита једноставне дијаграме и  
            табеле и на основу њих обради  
            податке по једном критеријуму  
            (нпр. одреди аритметичку  
            средину за дати скуп података;  
            пореди вредности узорка са  
            средњом вредношћу) 

3.5.2.  тумачи дијаграме и табеле 

1.5.3.  податке из табеле прикаже  
            графиконом и обрнуто 

2.5.3.  обради прикупљене податке и  
             представи их табеларно или  
             графички; представља средњу  
             вредност медијаном 

3.5.3.  прикупи и обради податке и сам  
            састави дијаграм или табелу;  
            црта график којим представља  
            међузависност величина 

1.5.4.  одреди задати проценат неке  
            величине 

2.5.4.  примени процентни рачун у  
             једноставним реалним  
             ситуацијама (на пример,  
             промена цене неког производа  
             за дати проценат) 

3.5.4.  примени процентни рачун у  
             сложенијим ситуацијама 
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Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 
Разред : СЕДМИ 
 
ЦИЉЕВИ: 
- Да осигура стицање базичне језичке и научне писмености; 
- Да ученици напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа; 
- Да се оспособе за решавање проблема и задатака у новим и непознатим ситуацијама; 
- Да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима; 
- Да развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје како би усвајањем истих стекли основна знања о грађи и функционисање људског организма; 
- Да развију здравствену културу, хигијенске навике и схвате значај репродуктивног здравља; 
- Да током изучавања биологије ученици развију одређене навике за квалитетнији живот, запажања, способности критичког мишљења, објективно и логичко расуђивање, али и 
хумане односе међу половима. 
 
ЗАДАЦИ: 
- Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе биологије, сврха, циљеви и задаци образовања и наставе билогије буду у пуној мери 
реализовани; 
- Разумевање улоге и значаја биологије за развој и напредак човечанства; 
-Развијање свести о властитом пореклу и положају у природи; 
- Разумевање еволуционог положаја човека; 
- Упознавање грађе и функционисање организма; 
- Усвајање одређених хигијенских навика, стицање одговорности за лично здравље и здравље свих људи; 
- Схватање да је полност саставни део живота, да она подразумевапоштовање норми понашања за хумане односе међу људима; 
- Стицање радних насвика и способност за самостално посмастрање и истраживање. 
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 
Ученици треба да: 
- науче основне податке о развоју људске етапе, етапе у развоју савременог човека и његов еволутивни положај; 
- стекну знања о грађи ћелија, ткива и повезаност органа и органских система у организам као целину; 
- упознају основну грађу и улогу коже; 
- упознају облик и грађу костију и мишића; 
- упознају грађу и функцију нервног система и чула; 
- упознају грађу и функцију жлезда са унутрашњим лучењем и њихову повезаност са нервним системом; 
- упознају грађу и функцију система органа за варење, 
- упознају грађу и функцију система органа за дисање, 
- упознају грађу и функцију система органа за циркулацију; 
- упознају грађу и функцију система органа за излучивање и њихов значај за промет материје; 
- упознају грађу и функцију система органа за размножавање, фазе полног сазревања човека и биолошку регулацију процеса везаних за пол; 
- упознају најчешћа обољења и повреде органских система човека; 
- науче основна правила пружања прве помоћи; 
- развију неопходне хигијенске мере ; 
- схвате значај здравствене културе и репродуктивног здравља; 
- схвате значај и улогу породице у развоју, опстанку, напретку људског друштва и последице њеног нарушавања. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 
Б   р   о   ј      ч   а   с   о   в   а 

Број 
теме 

Назив теме Обрада Понављање 
Систематизац

ија 

Вежбе Свега Образовни стандарди 

I Порекло и развој људске 
врсте 

3 1 - 4 - БИ.1.3.8. БИ.1.3.9. БИ.1.3.10. БИ.2.3.5. БИ.2.3.6. БИ.3.3.5. БИ.3.3.6. 

II Грађа човечијег тела 34 14 11 59 БИ.1.1.4. БИ.2.1.3. БИ.3.1.4. 
БИ.1.2.1. БИ.1.2.2. БИ.1.2.3. БИ.2.2.1. БИ.2.2.2. БИ.2.2.2. БИ.2.2.3. БИ.3.2.1. 
БИ.3.2.2.БИ.3.2.3. БИ.1.2.4. БИ.1.2.5. БИ.1.2..    БИ.2.2.4. БИ.2.2.5. БИ.2.2.6.   БИ.3.2.4. БИ. 
3.2.5. 
БИ.1.2.7. БИ.2.2.7. БИ. 2.2.8.БИ.2.2.9. БИ.3.2.6. БИ.3.2.7.БИ.3.2.8.  
БИ.1.3.1. БИ.1.3.2. БИ.2.3.1.  БИ.2.3.2. БИ.3.3.1. БИ.3.3.2. 
БИ.1.3.3. БИ.1.3.4. БИ.1.3.5. БИ.1.3.6. БИ.1.3.7.  БИ.2.3.3. БИ.2.3.4. БИ.3.3.3.  БИ3.3.4. 
БИ.1.3.8. БИ.1.3.9. БИ.2.3.5. БИ.2.3.6.БИ.1.5.1. БИ.1.5.4. БИ.1.5.5. БИ.2.5.1. БИ.3.5.1. 
БИ.3.5.2.БИ.1.5.6. БИ.2.5.2. БИ.2.5.3. БИ.3.5.3. БИ.3.5.4. БИ.3.5.5.БИ.1.5.7. БИ.1.5.8. 
БИ.1.5.9. БИ.2.5.4. БИ.3.5.6. 

III Репродуктивно здравље 5 4 - 9 БИ.1.5.10. БИ.1.5.11. БИ.1.5.12. БИ.1.5.13. БИ.2.5.5. БИ.3.5.7. БИ.3.5.8. 
БИ.1.5.6. БИ.2.5.2. БИ.2.5.3. 

Свега:      42 19 11 72  
 
 

Садржаји 

програма 

Оперативни задаци – 

Ученици треба да: 

Област и карактеристична знанња и вештине – Ученик/ца Стандарди који се могу 
применити 

1. Порекло и 
развој људске 
врсте 

- науче основне податке о развоју људске врсте, 
етапе у развоју савременог човека и еволутивни 
положај човека данас; 

- разуме основе теорије еволуције и схвата њен значај у формирању 
савременог биолошког мишљења; 

- БИ.1.3.8. БИ.1.3.9.  
  БИ.1.3.10. БИ.2.3.5. БИ.2.3.6. 
БИ.3.3.5. БИ.3.3.6. 

2. Грађа човечијег 
тела 

- стекну знања о грађи ћелија и ткива и 
повезаност органа и органских система у 
организам као целину; 

- упознају основну грађу и улогу коже; 

- упознају облик и грађу костију и мишића; 

- упознају грађу и функцију: нервног система и 
чула; жлезда са унутрашњим лучењем (и њихову 
повезаност са нервним системом); систем органа 

- уочава потребу за класификовање живог света због његове велике 
разноврсности; 

- зна да организми имају карактеристичну грађу која омогућава 
одвијање различитих функција неопходних за одржавање живота; 

 

- познаје основне животне процесе и њихову улогу у остваривању 
одговорајућег понашања јединке; 

- БИ.1.1.4. БИ.2.1.3. БИ.3.1.4. 
 
- БИ.1.2.1. БИ.1.2.2. БИ.1.2.3. 
  БИ.2.2.1. БИ.2.2.2. БИ.2.2.2. 
  БИ.2.2.3. БИ.3.2.1. БИ.3.2.2. 
  БИ.3.2.3.  
- БИ.1.2.4. БИ.1.2.5. БИ.1.2..    
  БИ.2.2.4. БИ.2.2.5. БИ.2.2.6.   
  БИ.3.2.4. БИ. 3.2.5. 
 
 
- БИ.1.2.7. БИ.2.2.7. БИ. 2.2.8. 
  БИ.2.2.9. БИ.3.2.6. БИ.3.2.7. 
  БИ.3.2.8.  
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за варење, дисање, циркулацију, излучивање (и 
њихов значај за промет материја); 

- науче грађу и функционисање система органа 
за размножавање, фазе у полном сазревању 
човека и биолошку регулацију процеса везаних 
за пол; 

- упознају најчешћа обољења и попвреде 
органских система човека; 

- науче основна правила пружања прве помоћи; 

- развију неопходне хигијенске навике; 

 

- разуме да организми функционишу као независна уравнотежена 
целина у сталној интеракцији са околином; 

- разуме да се врста одржава репродукцијом, а да вишећелијски 
организми расту деобама и повећањем величине ћелије (разлику 
између митозе и мејозе); 

- зна да основни ћелијски процеси зависе од гена и разуме да се 
особине наслеђују комбиновањем генетичког материјала предака; 

- разуме основне теорије еволуције и схвата њен значај у 
формирању савременог биолошког мишљења; 

- познаје принципе правилне исхране и разуме њихов значај; 

- познаје принципе вођења здравог живота и разуме значај 
понашања ових принципа; 

 
- БИ.1.3.1. БИ.1.3.2. БИ.2.3.1.   
  БИ.2.3.2. БИ.3.3.1. БИ.3.3.2. 
 
- БИ.1.3.3. БИ.1.3.4. БИ.1.3.5.  
  БИ.1.3.6. БИ.1.3.7.  БИ.2.3.3.  
  БИ.2.3.4. БИ.3.3.3.  БИ3.3.4.  
- БИ.1.3.8. БИ.1.3.9. БИ.2.3.5.  
  БИ.2.3.6. 
- БИ.1.5.1. БИ.1.5.4. БИ.1.5.5.  
  БИ.2.5.1. БИ.3.5.1. БИ.3.5.2. 
- БИ.1.5.6. БИ.2.5.2. БИ.2.5.3.  
  БИ.3.5.3. БИ.3.5.4. БИ.3.5.5. 
- БИ.1.5.7. БИ.1.5.8. БИ.1.5.9.  
  БИ.2.5.4. БИ.3.5.6.  

3. Репродук-тивно 
здравље  

- схвате значај здравствене културе и 
репродуктивног здравља; 

- схвате значај и улогу породице у развоју, 
опстанку, напретку људског друштва, као и 
последице њеног нарушавања; 

-препознаје карактеристична понашања људи и разуме узроке 
њиховог настанк; 

- БИ.1.5.10. БИ.1.5.11.  
  БИ.1.5.12. БИ.1.5.13.  
  БИ.2.5.5. БИ.3.5.7. БИ.3.5.8. 
- БИ.1.5.6. БИ.2.5.2. БИ.2.5.3. 
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Наставни предмет: ХЕМИЈА 
Разред : СЕДМИ 
 
 
Циљ наставе хемије јесте да сви ученици стекну основну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа; да се 
оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима; развијање мотивисаности, 
заинтересованости за предметне садржаје,  функционалне хемијске писмености, способности за извођење једноставних хемијских истраживања, логичког и апстрактног мишљења 
и критичког става у мишљењу; развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација, свести о важности одговорног односа према животној средини, 
одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у свакодневном животу; развијање радозналости и потребе за сазнавањем о својствима супстанци у 
окружењу и кроз то позитивног става према учењу хемије, свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији, разумевања промена и појава у 
природи на основу знања хемијских појмова, теорија, модела и закона. 
Задаци наставе хемије: 
– омогућити ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у хемији долази до сазнања; 
– омогућити ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, као и њен значај за развој различитих технологија и друштва уопште; 
– оспособити ученике да се користе хемијским језиком: да знају хемијску терминологију и да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и 
једначина;  
– 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; 
– створити наставне ситуације у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, правилно и безбедно, по себе и друге, руковати лабораторијским прибором, посуђем и 
супстанцама;    
– оспособити ученике за извођење једноставних истраживања; 
– створити ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство у решавању теоријских и експерименталних проблема; 
– створити ситуације у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном окружењу; 
– омогућити ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских промена и практично га примењују. 
 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Наставни предмет:  ХЕМИЈА Разред: СЕДМИ 

Редни  
број  

наставне  
теме 

НАСТАВНА  
ТЕМА/ОБЛАСТ 

Број часова
по теми 

Број часова за 
 

обраду
лабораторијске 

вежбе 

остале 
типове 
часова 

Образовни      стандарди 

1. ХЕМИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ 4 1 2 1 

 1.1.1 , 1.1.2 , 1.2.10, 3.1.2,  

2. ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ 15 6 3 6  1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 1.1.9, 1,1.12, 2.1.2, 2.1.7, 3.1.2. 



 295

3. СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.9, 1.1.10, 1.2.10, 2.1.2, 3.1.1,3.3.1.3,  
3.1.4,  

3.1. АТОМ И СТРУКТУРА АТОМА 15 7 1 7 
 1.1.1, 1.1.2, 1.1.9, 1.1.10, 1.2.10, 2.1.2, 3.1.3,  3.1.4,  

3.2. 
ОСНОВНЕ ЧЕСТИЦЕ КОЈЕ ИЗГРАЂУЈУ 
СУПСТАНЦЕ: АТОМИ, МОЛЕКУЛИ И 
ЈОНИ 

15 6 2 7 
 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5,3.1.1, 3.1.2,  1.1.9, 1.1.10, 1.2.10, 
3.1.4 , 

4. 
ХОМОГЕНЕ СМЕШЕ –  
РАСТВОРИ 

10 3 3 4 
 1.1.1, 1.1.2, 1.1.8, 1.1.11, 1.1.11, 1.1.12, 1.2.10, 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.2.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5, 3.1.7,  

5. 
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 
ИЗРАЧУНАВАЊА 

15 5 1 9 
 1.1.7, 1.1.8, 1.2.10, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 
3.1.1, 3.1.5. 

Укупно 72 32 12 29 

 

 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ VII  РАЗРЕДА 

 
I ниво 

 
II ниво III ниво 

 

ОПШТА 
ХЕМИЈА 

1.1.1,  да прави разлику између елемената и смеша из 
свакодневног живота , на основу њихове сложености  

1.1.2-о практичној примени елемената , једињења и смеша из 
сопственог окружења , на основу њихових својстава  

1.1.3- на основу којих својстава супстанце могу да се разликују , 
којим врстама промена супстанце подлежу , као и да се при 
променама укупна маса супстанци не мења  

2.1.1. -како тип хемијске везе одређује својства 
супстанци ( температуре топљења и кључања,  
као и растворљивост супстанци ). 

2.1.2 -значење термина : материја, хомогена смеша, 
хетерогена смеша, анализа и синтеза , неутрализација, 
супституција, адиција,анхидрид, изомер, изотоп 

2.1.3 -шта је засићен , незасићени презасићен расвор 

3.1.1 -разлику између чистих 
супстанци ( елемената и једињења 
) и смеша , на основу врсте 
честица које је изграђују  

3.1.2 -како је практична примена 
супстанци повезана са њиховим 
својствима  

3.1.3. -да су својства супстанци и 
промене којима подлежу 
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1.1.4 да су чисте супстанце изграђене од атома , молекула и јона , 
и те честице међусобно разликује по наелектрисању и 
сложености грађе  

1.1.5 тип хемијске везе у молекулима елемената , ковалентним и 
јонским једињењима  

1.1.6 квалитативно значење симбола најважнијих хемијских 
елемената , хемијских формула најважнијих представника класа 
неорганских и органских једињења, и квалитативно значење 
хемијских једначина реакције оксидације  

1.1.7 шта су раствори , како настају и примере раствора у 
свакодневном животу  

1.1.8 -значење следећих термина : супстанца, смеша , раствор , 
растварање, елемент , једињење, атом , молекул , јон , ковалентна 
веза , јонска веза , оксидација , оксид , киселина , база , со , 
индикатор . 

1.1.9 -загрева супстанцу на безбедан начин  

1.1.10 -измери масу , запремину и температуру супстанце 

1.1.11 -састави апаратуру и изведе поступак цеђења  

1.1.12 -у једноставним огледима испита својства супстанци ( 
агрегатно стање, мирис, боју, магнетна својства, растворљивост ) 
, као и да та својства опише .  

2.1.4 -да састави формуле најважнијих представника 
класа неорганских и органских једињења , и једначине 
хемијских реакција неутрализације и супституције  

2.1.5 -изабере најпогоднији начин за повећање брзине 
растварања супстанце( повећањем температуре 
растварача , уситњавањем супстанце , мешањем )  

2.1.6. -промени концентрацију раствора додавањем 
растворене супстанце или растварача ( разблаживање и 
концентровање )  

2.1.7 -у огледима испитује својства супстанци и податке 
о супстанцама приказује табеларно или шематски  

2.1.8 -израчуна процентни састав једињења на основу 
формуле и масу реактаната и производа на основу 
хемијске једначине , тј да покаже на основу 
израчунавања да се укупна маса не мења при хемијским 
реакцијама  

2.1.9 -израчуна масу растворене супстанце и растварача 
, на основу процентног састава раствора и обрнуто  
 

2.1.10 -направи раствор одређеног процентног састава  

 

условљене разликама на нивоу 
честица  

3.1.4 -структуру атома , молекула 
и јона , које их елементарне 
честице изграђују и како од 
њиховог броја зависи 
наелектрисање атома , молекула и 
јона  

3.1.5 -зависност растворљивости 
супстанце од природе супстанце и 
растварача  

3.1.6 -значење следећих термина : 
естерификација , сапонификација . 

3.1.7 -на основу својстава 
састојака смеше да изабере и 
изведе одговарајући поступак за 
њихово раздвајање  

 

НЕОРГАН
СКА 

ХЕМИЈА 

1.2.10 -безбедно рукује супстанцама , посуђем и прибором   
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Наставни предмет: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
Разред : СЕДМИ 
  
 

Ученици треба да: 

 да науче представљање у ортогоналној пројекцији и просторно приказивање предмета; 
 упознају специфична техничкотехнолошка својтва појединиx метала и легура; 
 умеју да рукују инструментима за мерење; 
 повежу знања о мерењу из физике шестог разреда; 
 упознају специфичности, сличности и разлике обраде метала и других материјала; 
 упознају подсистеме саобраћајних и транспортних машина и уре ђа ја ;  
 стичу знања о преображајницима енергије; 
 стичу навике за рационално коришћење и штедњу енергије; 
 упознају тенденцију роботизације у разним сферама живота и рада људи; 
 упознају неке могућности за управљање моделима уз употребу рачунара са готовим програмима на бази интерфејс технологије. 
 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

Ред. број 
наставне 

теме 

Наставна тема/област Број 
часова 
по теми 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

1. УВОД  У МАШИНСКУ ТЕХНИКУ 2 - упознају се са појмовима  машина и механизам, као и начинима трансформације материје и 
енергије и преноса оптерећњеа и кретања  

2. ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У МАШИНСТВУ    8 - да науче представљање у ортогоналној пројекцији и просторно приказивање предмета  

3. ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 14 - да науче да користе основне програмске пакете за цртање и израду презентација и упознају 
се са начинима комуникације рачунара са околином 

4. МАТЕРИЈАЛИ 2 - упознају специфична техничко-технолошка својтва појединиx метала и легура 

5. МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА 2 - умеју да рукују инструментима за мерење; 
- повежу знања о мерењу из физике шестог разреда; 

6. ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МАТЕРИЈАЛА  
4 

- упознају специфичности, сличности и разлике обраде метала и других материјала 

7. МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ 16  -упознају основне појмове и принципе рада машина,  механизама и њихових појединих елемента; 
проширују знања из  области саобраћајних средстава и  машина за транспорт,  која су стечена 
у претходним  разредима 
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8. РОБОТИКА 2 - упознају тенденцију роботизације у разним сферама живота и рада људи; 

9. ЕНЕРГЕТИКА 6 - стичу знања о преображајницима енергије; 
- стичу навике за рационално коришћење и штедњу енергије; 

10. КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ - 
МОДУЛИ 

16 -да науче да раде самосталано на сопственом пројекту и дају решења за поједине 
компоненте(целине) модула-конструкције; да се оспособе да решавају проблеме и задатке у 
новим и непознатим ситуацијама 

 Укупно      72  
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
Разред : СЕДМИ 
 

Циљ и задаци: 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, поветаним са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе 
интегралном развоју личности ученика (когнитивонм, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и 
неопходни теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

Задаци наставе физичког васпитања су: 

‐ подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела 
‐ развој и усавршавање моторичких способности 
‐ стицање моторичких умења, која су као садржаји утврђени програмом физичког 
‐ усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања 
‐ формирање морално-вољних квалитета личности 
‐ оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада 
‐ стцање и развијање свести о потерби здравља, чуваеа здравља и заштити природе и човекоев средине. 

Оперативни задаци: 

‐ усмерени развој основних моторичких способности: брзине, снаег, издржљивости, гипкости и координације 
‐ примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.) 
‐ задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл. 
‐ естетско изражавање покретом и кретаима и доживљавање естетских вредности 

 
Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

 
Наставни садржај 

теме 
Број 

часова 
Број часова 

обраде 
Број 

часова 
увеж. 

Број часова 
провере 

Број часова 
понављање 

Шифра 

1. Атлетика 25 6 8 10 1 Фв. 
1.1.3. 
1.1.4. 

2. Гимнаст. 18  6 7 4 1 Фв. 1.1.11. 
3.Ритмичка гимнаст. 
И народни плесови 

9 5 4 - - Фв. 1.1.21. 
1.1.20. 

4. Спортска игра 
(одбојка) 

20 7 9 1 3 Фв. 1.1.1. 
1.1.2. 

Укупно 72 27 25 15 5 - 
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Знања о физичком вежбању и физичком васпитању 
Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 
фв. 1.2.1. фв. 2.2.1. фв. 3.2.1.  
фв. 1.2.2. фв. 2.2.2. фв. 3.2.2. 
фв. 1.2.3. фв. 2.2.3. фв. 3.2.3. 
фв. 1.2.4.   
фв. 1.2.5.    

 
Вредновање физичког вежбања: 
Фв. 1.3.1. ;  Фв. 1.3.2. ; Фв. 1.3.3. ; Фв. 1.3.4. 
 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА  

     

     

Елементи 
Основни 
ниво 

Средњи 
ниво 

Напредни 
ниво Шифра 

Мачији поскок, дечији поскок, талоп напред и странце, поскок 
са заножењем, комбинација галоп - поскок да заножењем          *     фв.1.1.21. 

Окрети за 90, 180 и 360 степени         *     фв.1.1.21. 

Суножно прескакање вијаче са и без међупоскока - обртање 
вијаче унапред и уназад,прескакање вијаче у трчању         *     фв.1.1.21. 

Ритмичко ударање чуњевима један о други о под, мали кругови 
чуњевима         *     фв.1.1.21. 

Галоп + дечији поскок вијачом *           *   фв.2.1.20. 

Галоп + поскок заножењем *           *   фв.2.1.20. 

Галоп + мачији скок са бацањем и хватањем лопте, замаси 
лоптом у хоризонталној равни спојено са окретом за 180 и 360 
степени           *   фв.2.1.20. 

Прескакање вијаче у трчању *           *   фв.2.1.20. 

Прескакање вијаче галопом напред и странце           *   фв.2.1.20. 

Прескакање вијаче дечијим поскоком *           *   фв.2.1.20. 

Кружење вијачом (бочно и чеоно) *           *   фв.2.1.20. 
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Трчање са обртањем вијаче и прелаз у галоп *           *   фв.2.1.20. 

Научени поскок или скок повезати са ударањем чуња о чуњ 
испред и иза тела - изнад главе и испод ногу           *   фв.2.1.20. 

Ритмички састав без реквизита *             * фв.3.1.18. 

Ритмички састав лоптом *             * фв.3.1.18. 

Ритмички састав вијачом *             * фв.3.1.18. 

Ритмички састав обручем*             * фв.3.1.18. 

Ритмички састав чуњевима *             * фв.3.1.18. 

Ученица се такмичи             * фв.3.1.18. 
 

 
ПЛЕС  

     

     

Елементи 
Основни 
ниво 

Средњи 
ниво 

Напредни 
ниво Шифра 

Успешно пљеском (ударењем дланом о длан) прати акценте у 
темпу музиче пратње         *     фв.1.1.20. 

Успешно пљеском или топотом прати задати ритам и темпо 
музичке пратње         *     фв.1.1.20. 

Успешно се креће у простору у свим смеровима комбинујући 
ходање и трлање           *   фв.2.1.18. 

Целокупну своју моторику (кретање и покрете појединих делова 
и целог тела) изводи у ритму и темпу музичке пратње 
самостално, у пару, у групи            *   фв.2.1.18. 

Повезује (просторно и временски) плесне елементе (најмање 
шест псновних елемената технике: галоп, дечији поскок, 
мењајући корак, кораци са привлачењем са и без преноса 
тежине тела кораци са укрштањем напред - назад, укључујући 
ту и ходање и трчање) у цели           *   фв.2.1.18. 

Уз помоћ (наставника) реализује задату комбинацију основних 
корака у аеробом загревању у трајању од 2 пута по 32 4/4 такта           *   фв.2.1.18. 
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Самостално реализује задату комбинацију основних корака у 
ареобном загревању у трајању од 2 пута по 32 4/4 такта             * фв.3.1.16. 

Успешно моторички у ритму и темпу реализује одабране 
народне, друштвене и дечије плесове             * фв.3.1.16. 

Саставља и изводи самосталну плесну композицију у 2/4 ракту 
од произвољно одабраних и уконпонованих основних елемената 
технике плесова             * фв.3.1.16. 

Исказује креативност и стваралаштво кроз састављање мањих 
композиција покрета и кретања и плесних композиција             * фв.3.1.16. 

Влада терминологијом плесова             * фв.3.1.17. 

Учествује на такмичењу             * фв.3.1.16. 
 

 

 
 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ  

      

Назив вежбе 
Основни 
ниво 

Средњи 
ниво 

Напредни 
ниво Шифра 

   
   

   
   

   
   

   
  В

еж
бе

 н
а 

тл
у 

Колут напред и колут назад из чуња до чуња         *     фв.1.1.11. 

Колут напред преко препреке - одразом, без изразите фазе лета         *     фв.1.1.11. 

Колут напред преко препрека са фазом лета (сунђер струњаче)           *   фв.2.1.9. 

Из става раскорачног колут назад до става раскорачног         *     фв.1.1.11. 

Из става раскорачног колут напред до става раскорачног                  *   фв.2.1.9. 

Став на шакама уз помоћ         *     фв.1.1.11. 

Став на шакама уз малу помоћ           *   фв.2.1.9. 

Став на шакама, издржај, колут напред             * фв.3.1.6. 

Премет странце упором у <<бољу>> страну         *     фв.1.1.11. 

Премет странце упором улево и удесно           *   фв.2.1.9. 

Прекопит (салто згрченим телом) напред             * фв.3.1.6. 
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Мост из лежања на леђима         *     фв.1.1.11. 

Мост заклоном и усклон уз помоћ           *   фв.2.1.9. 

Вага претклоном и заножењем на левој и на десној нози         *     фв.1.1.11. 
П

ре
ск

ок
 Разношка преко козлића         *     фв.1.1.12. 

Згрчка уз помоћ         *     фв.1.1.12. 

Згрчка преко козлића или коња           *   фв.2.1.10. 

Разношка и зрчка са изразитијим фазама лета             * фв.3.1.7. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 Р
аз

бо
ј 

Ученици и ученице - дочелно вратило или нижа притка разбоја: 
Узмак одразом једне ноге до упора предњег, премах одножно 
десном / левом до упора јашућег, потхват десном/левом и 
спојено премахом одножно левом/десном одношка са окретом 
за 90 степени         *     фв.1.1.14. 

Ученици и ученице - дохватно вратило или виша притка разбоја: 
Њихање у вису предњем, саскок у зањиху         *     фв.1.1.14. 

Ученици - дохватно вратило: Суножним одразом узмак до упора 
предњег, саскок подметно         *     фв.1.1.14. 

Ученице - двовисински разбој: Лицем према н/п - залетом и 
суножним одскоком наскок у упор предњи; премах одножно 
десном; премах одножно левом; прехват на в/п и спојено 
подметно успоставити предњих и саскок у предњиху           *   фв.2.1.12. 

Ученици и ученице - дочелно вратило или нижа притка разбоја: 
Ковртљај назад у упору предњем             * фв.3.1.9 

Ученици - паралелни разбој         

На почетку разбоја: њих у упору, предњихом упор до седа 
разножно; саседом сножити и зањихом саскок         *     фв.1.1.17. 

Из замаха (предњиха) у упору предношка са окретом за 180 
степени према притки до става на тлу           *   фв.2.1.9. 

Њих у потпору; предњихом упор до седа разножног ; упор за 
рукама и спојено колут напред до седа разножно             * фв.3.1.6. 
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  Г

ре
да

 
Ученици и ученице - ниска средња или висока греда: Наскочити 
на произвољан начин; усправ - одручити; кораци успону 
унапред до средине греде; чучањ и окрет у чучњу за 180 степени 
усправ; два корака зибом почучњем уназад; окрет у успону за 
180 степени - узр         *     фв.1.1.13. 

Ученице - висока греда или греда висине од 80 цм         

Наскок у упор предњи, упор одножно десном (левом) окретом за 
90 степени улево и прехватом бочно (палчеви су окренути један 
према другом) упор клечећи на десној заножити левом (мала 
вага); ослонцем заножне ноге испред тела усправ уз помоћ: 
четири корака у            *   фв.2.1.11. 

Залетом и суножним одскоком наскок премахом одножно 
десном у упор јашући; окрет за 90 степени улево; прехватом 
бочно и ослонцем стопалима иза тела упор чучећи; усправ, 
одручити; два корака зибом почучењем; скок суножним 
одскоком и доскоком на једну ногу,              * фв.3.1.8. 

К
ру

го
ви

 

Ученици       фв.1.1.16. 

Дохватни кругови: Суножним одрувом и згибом у вис узнето, 
издражај; кроз вис предњи саскок (уз помоћ)         *     фв.1.1.16. 

Доскочни кругови: Из замаха предњихом вис узнето, вис 
стрмоглаво, вис узнето, вис стражњи - саског (уз помоћ)           *   фв.2.1.14 

Доскочни кругови: Из виса предњег вучењем вис узнето, вис 
стрмоглаво - издражај, вис узнето, отварањем вис предњи и сп 
саскок             * фв.3.1.11 

К
оњ

 с
а 

хв
ат

ањ
ка

м
а Ученици:         

Наскок у упор предњи; премах одножно у упор јашући 
(назначити); њих у упору јашућем; премах заножном у упор 
стражњи; замахом ногама унапред саскок         *     фв.1.1.17. 
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Наскок у упор предњи; премах одножно десном напред ван, 
премах одножно десном назад; премах одножно левом напред 
ван, премах одножно левом назад до упора предњег; замахом 
ногама уназад спот           *   фв.2.1.13. 

Наскок у упор предњи; премах одножно десном напред; премах 
одножно левом напред, премах одножно десном назад до упора 
јашућег; њих у упору са преношењем тежине са руке на руку и 
сл. Премахом одножно десне саскок са окретом за 90 степени 
улево             * фв.3.1.10. 

 

КОШАРКА  

     

Елементи 
Основни 
ниво 

Средњи 
ниво 

Напредни 
ниво Шифра 

Основни став у нападу и одбрани         *     фв.1.1.1. 

Пивотирање         *     фв.1.1.1. 

Кретање у одбрани         *     фв.1.1.1. 

Скок у одбрани и нападу         *     фв.1.1.1. 

Хватање и додавање лопте обема рукама         *     фв.1.1.1. 

Вођење лопте праволинијски и са предњом променом правца         *     фв.1.1.1. 

Шут на кош из продора дриблингом         *     фв.1.1.1. 

Шут са дистанце         *     фв.1.1.1. 

Додавање лопте једном руком           *   фв.2.1.1. 

Шут на кош из продора двокораком након пријема лопте           *   фв.2.1.1. 

Вођење лопте са променом кроз ноге           *   фв.2.1.1. 

Шут из продора двокораком након пријема лопте           *   фв.2.1.1. 

Шутирање полагањем одозго, одоздо и бочно           *   фв.2.1.1. 

Игра 2 на 2 у нападу и одбрани           *   фв.2.1.1. 

Сарадња три играча у контранападу и позиционом нападу           *   фв.2.1.1. 

Одбрана "човек на човека" и напад на ту одбрану           *   фв.2.1.1. 
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Вођење лопте са променом иза леђа и "ролингом"             * фв.3.1.1. 

Скок - шут              * фв.3.1.1. 

Игра 3 на 3 у нападу и одбрани             * фв.3.1.1. 

Зонска одбрана и напад на зонску одбрану             * фв.3.1.1. 

Зна шта је лична грешка         *     фв.1.1.1. 

Преступ         *     фв.1.1.1. 

Не прави грешке у вођењу лопте         *     фв.1.1.1. 

Враћање лопте у "задње" поље         *     фв.1.1.1. 

Не прави грешку у корацима         *     фв.1.1.1. 

Не прави грешку 3         *     фв.1.1.1. 

Не прави грешку 5         *     фв.1.1.1. 

Извођење ауата         *     фв.1.1.1. 

Ученик/ученица учествује на такмичењу             * фв.3.1.1. 

Ученик/ученица зна да суди             * фв.3.1.1. 

Ученик/ученица учлествује у организацији утакмице или 
турнира             * фв.3.1.2. 

 

ОДБОЈКА  

     

Елементи 
Основни 
ниво 

Средњи 
ниво 

Напредни 
ниво Шифра 

Одбијање лопте прстима         *     фв.1.1.1. 

Одбијање лопте чекићем         *     фв.1.1.1. 

Школски сервис         *     фв.1.1.1. 

Тенис сервис           *   фв.2.1.1. 

Смечирање             * фв.3.1.1. 

Блокирање             * фв.3.1.1. 

Заштита блока и игра у пољу             * фв.3.1.1. 

Зна када је екипа постигла поен         *     фв.1.1.1. 

Дозвољени број одбијања лопте у једној акцији         *     фв.1.1.1. 

Недозвољени контакти са лоптом         *     фв.1.1.1. 

Сервира из простора за сервирање         *     фв.1.1.1. 

Зна шта је преступ         *     фв.1.1.1. 

Ротација         *     фв.1.1.1. 
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Групна и колективна тактика           *   фв.2.1.1. 

Групна и колективна тактика у нападу и одбрани             * фв.3.1.1. 

Ученик/ученица уме да суди             * фв.3.1.1. 

Ученик/ученица се такмичи             * фв.3.1.1. 

Ученик/ученица учествује у организацији утакмице или турнира             * фв.3.1.2. 
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Наставни предмет: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
Разред : СЕДМИ 
 
Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да 
се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. 
Задаци наставе страног језика су:  
- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе страног језика сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе страног 

језика буду у пуној мери реализовани 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,  

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у 
комуникацији,  

- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.  

- усвајање основних знања из страног језика која ће ученику омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља,  

- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи,  

- оспособљавање ученика да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или других страних језика на различите начине и у свим околностима које живот 
створи. 

Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена  учењем првог страног језика, поспешује стицање вишјезичке и вишекултурне компетенције и 
развијање свести о језичком богатству ужег и ширег окружења. 

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

Стандарди 
Разумевање говора 
Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од 4 до 5 минута; и то на нивоу глобалног разумевања (основно обавештење из поруке), 

на нивоу селективног разумевања (проналажење тражене информације). Разумевање треба да се односи на различите врсте усмених порука (монолог, краћи разговор, кратка 
информација).  

Разумевање писаног текста 
Ученик чита са разумевањем краће писане и илустроване текстове у вези са познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама.  
Усмено изражавање 
У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик је у стању да искаже једноставну усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста, 

самостално или уз помоћ наставника. 
Писмено изражавање 
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У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик пише поруке  и кратке текстове. 
Интеракција  
Ученик остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. 
Знања о језику 
Препознаје основне принципе граматичке и социолонгвистичке компетенције. 
Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора 
На крају седмог разреда, ученик треба да: 
- разуме изразе и упутства које наставник употребљава и прати обична и краћа обавештења; 

- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до 12 реченица, које наставник исказује природним темпом, други ученици или их чује преко звучног материјала, а који садрже 
познату језичку грађу обрађену током петог, шестог и седмог разреда; 

- разуме једноставне песме  у вези са обрађеном тематиком; 

- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и интересовањима са активностима на часу. 

Разумевање писаног текста 
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); 

- 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. 

Усмено изражавање 
Ученик треба да: 
- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при спонтаном говору и читању;  

- ступи у дијалог и у оквиру десет реплика, постављањем и одговарањем на питања, води разговор у оквирима комуникативних функција и лексике обрађених током петог, шестог 
и седмог разреда; 

- монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак реченица представи себе или другога, саопшти садржај дијалога или наративног текста, или опише 
слику, лице, предмет,  животињу  и ситуацију. 

Интеракција 
Ученик треба да: 
- реагује вербално или невербално на упутсва и постављена питања у вези са   
   конкретном ситуацијом; 
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- поставља једноставна питања и одговара на њих; 
- изражава допадање или недопадање; нуди и прихвата понуду, позив или  
   извињење; 
- учествује у комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.); 
- тражи разјашњења када нешто не разуме; 
-  остварује једноставну интеракцију уз стално понављање и поновно формулисање  
    исказа и врши корекције. 
Писмено изражавање 
Ученик треба да: 
- даље упознаје правила графије, ортографије и интерпункције; 

- пише реченице и краће текстове на основу датог модела, слике или другог визуелног подстицаја (биографије, краће описе догађаја из свакодневног живота); 

- пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел; 

- одговори на једноставна питања (ко, шта, где) која се односе на обрађене теме, ситуације у разреду или њега лично; 

- прави спискове с различитим наменама (куповина, прославе рођендана, обавезе у току дана...). 

Знања о језику 
- препознаје шта је ново научио; 
- схвата значај познавања језика; 
- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем   
   првог страног језика; 
- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр.  
   форме учтивости); 
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 
Ред. 
број 

настав
не  

теме 

Н А С Т А В Н Е    Т Е М Е Број 
часова 
по теми 

Број 
часова 

за 
обраду 

Број шасова 
за остале 

типове часова 

 
Циљеви наставе 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 

Schule 
 
 
 
 
Meine Freunde und ich 
 
 
 
 
 
 
Wetter, Umwelt, Reisen 
 

9 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
12 
 

6 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
4 
 

3 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
8 
 

- усвајање нових речи и израза не тему распуст, оспособљавање за комуникацију у 
свакодневном животу, монолошка излагања 
- оспособљавање ученика за разумевање прочитаног текста 
-оспособљавање за разумевање слушаног текста и изражавање једноставних изказа 
 
 
- оспособљавање ученика за разумевање слушаног текста и описивање 
друга/другарице 
- оспособљавање за разумевање слушаног текста и изражавање личног става 
- оспособљавање за самостално излагање о кућним љубимцима 
- оспособљавање за разговор у свакодневним ситуацијама 
 
 
- усвајање и примена нових речи и изразе везаних за време и временску прогнозу 
- оспособљавање ученика за сналажњње у свакодневним ситуацијамa, тражење и 
разумевање информација 
- оспособњавање за писање e-maila, телефонски разговор и комуникацију на 
рецепцији 
- изражавање става о животној средини 
- развијање свести о очувању човекове околине 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 

Alltagsleben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medien, Musik 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 

 
-описивање простора и активности, оспособљавање за комуникацију у оквиру теме 
- оспособљавање ученика за разумевање писаних текстова, тражење мишљења и 
решавање проблема 
- оспособљавање за за изражавање личних проблема и утврђивање и примена 
језичких садржаја 
- оспособљавање за усмено описивање ситуације и проблема као и изражавање 
мишљења о решавање проблема 
- оспособљавање ученика за логичко повезивање текста са илустрацијом, 
увежбавање и примена нових речи и израза 
 
 
 
- усвајање речи и израза у вези са деловима компјутера 
- оспособљавање ученика за разумевање слушаног текста, усвајање  и примена 
нових речи израза 
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6. 
 
 
 
 
 
7. 
 

 
 
 
 
Essen und Trinken 
 
 
 
 
 
Gesundheit, Ferien 

 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
6 

- оспособљавање ученика за монолошко излагање на основу географске карте и 
натукница, усвајање и примена индиректних питања. 
 
 
- оспособљавање ученика за разумевање слушаног текста, усвајање и примена 
нових речи и израза и за сналажење у свакодневним ситуацијама 
- оспособљавање за самостални опис припреме јела. 
 
 
 
- оспособљавање ученика за изношење личног става, развијање свести о здравој 
исхран 
- оспособљавање ученика за повезивање краћег текста и реченица са 
илустрацијама 
- оспособљавање за комуникацију и изражавање личних жеља, утврђивање и 
примена језичких садржаја 

 Укупно 72 27 45  
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Разред : СЕДМИ 
 
Циљ и задаци  
Општо циљ предмета:  
Циљ предмета је да ученици стекну сазнања, формирају ставове, развију вештине и усвоје вредности икоје су претпоставка за компетентан, одговоран и ангажован живот у 
демократском друштву  
Задаци предмета: 
- разумевање значења кључних појмава који се односе, на грађанина, државу и власт и схватање историјског развоја грађанских праваца и слобода 

упознавање са караклтеристикама одговорног и активног грађанина и разумевање улоге детета као грађанина у друиштву и разумевање односа између грађанских права, појединца 
и општег добра 
 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 
РЕДНИ 
БРОЈ 
ТЕМЕ 

НАЗИВ ТЕМЕ 
Број 

часов
а 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 I Увод: 
Поглед уназад 
планирање   активности    

2 
-подсећање ученика на права и одговорности на нивоу школе и локалне заједнице и на спроведене 
активности из ГВ у 5. и 6. Азреду 
-Упознавање са програмом и активно учешће ученика у осмишљавању и планирању активности 

 II Грађанин: 
грађанин и политика у прошлости 
грађанин и политика у садашњости 
одговоран и акативан грађанин 
дете као грађанин 
породица, школа, локална заједница, држава – 
заједнице у којима живимо 
права 
одговорност 
волонтерски покрет 
извођење волонтерске акције 
анализа успешности волонтерске акције 

19 

Разумевање значења појма грађанин 
Схватање историјског развоја грађанских права и слобода 
Упознавање са карактеристикама одговорног и активног грађанина 
Разумевање улоге детета као грађанина у друштву 
Разумевање односа између грађанских права, појединца и општег добра 
Упознавање са развијањем грађанске одговорности 
Разумевање волонтерских акција 
Оспособљавање за осмишљавање и реализацију волонтерских акција 
 
 

 III Држава и власт 
-држава  
- власт 

7 
Разумевање појма државе и основних облика државних уређења 
Разумевање неопходности постојања власти 
Упознавање са концептом ограничене власти 

 IV Ђачки парламент и иницијатива 
ђачки парламент 
-иницијатива 5 

Упознавање са институцијом Ђачког парламента 
Оснивање Ђачког парламента 
Подстицање ученика да се ангажују у различитијм иницијативама и акцијама 
Разумевање значаја инициативе за постизање промена у друштвеној заједници 
Оспособљавање ученика за јавни наступ 

 V Завршни део 
речник 
шта носим са собом 

3 
Овладавање кључним појмовима из области политике и друштва 
Евалуација о садржају и начину рада из предмета Грађанско васпитање за 7. Разред 
Оспособљавање ученика за јавни наступ 

 Укупно: 36  
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Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 
Разред : СЕДМИ 
 
 
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот(историјску 
реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију идеалног).То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и 
мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим 
се настоји показати да хришћанско виђење(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 
припадност и верско образовање. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 
у свим сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом  
Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 
развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди 
и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; 
- развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са 

природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божију и за себе, 

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

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима; 

- изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог   односа према Богу, људима и природи. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 
РЕДНИ 
БРОЈ 
ТЕМЕ 

НАЗИВ ТЕМЕ 
Број 

часова 
Циљеви и задаци садржаја програма 

 Бог у кога Хришћани верују јесте Света Тројица: Отац, Син и 
Свети Дух (богсулжебена сведочанства – крштење и 
евхаристија; библијска и светоотачка сведочанства) 

7 
да запазе да природа не постоји без личности 
 

 
Отац, Син и Свети Дух су три вечне, конкретне личности 2 да се изгради свест да је носилац постојања природе личност 

 Св. Тројица је један Бог (нераздељивост Божанске природе и 
несливеност Божанских личности) 

2 да се изгради свест да је личност израз заједничке слободе са другом личносшћу 

 
Узрок Божијег постојања је Отац (библијска, евхаристијска, 
светоотачка и друга сведочанства 

4 
да запазе да је слобода Божија онтолошка тј. да се изражава само као љубав 
према другој личности 

 Бог Отац изражава своје слободно постојање као љубав према 
другој личности – према Сину и Св. Духу 2 да науче да личност у Богу предходи у онтолошком смислу 

 
Хришћанска онтологија (биће као заједница слободе) 5 

да запазе да се код створених бића тј. људи слобода може изразити и као 
негација, што није случај у Богу 

  
Антрополошке последице вере у Св. Тројицу 

4 
уоче да у стварном свету људска природа претходи човеку као личности у 
онтолошком смислу 

 
Кроз Литургију се појављује Св. Тројица (Отац прима 
литургијски принос, Син, Исус Христос, приноси, а Св. Дух 
сабира све око Христа и сједињује с њим) 

4 
да се изгради свест да је Црква у својој литургијској пројави икона начина 
постојања Св. Тројице, односно постојања човека као личности – као иконе 
Божије 

 Крштење и Литургија као практично исповедање вере у Бога 
који је Св. Тројица 

2 да се изгради свсет да је крштење исповедање Св. Тројице 

 
Св. Тројица у Православној иконографији 4 

запазе разлику између иконографског приказивања Св. Тројице у Православној и 
Римокатоличкој традицији 

 УКУПНО: 36  
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Наставни предмет: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
Разред : СЕДМИ 
  
 
Циљ и задаци 

Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и информатичку писменост, да се оспособе да решавају проблеме и 
задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, 
као и да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу. 

Задаци наставе информатике и рачунарства су: 
- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе информатике и рачунарства сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе 

информатике и рачунарства буду у пуној мери реализовани 

- упознавање основних појмова из информатике и рачунарства; 

- развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; 

- подстицање креативног рада са рачунаром; 

- оспособљавање за рад на рачунару. 

 
Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е  

Број 
часова  
по теми 

Број часова за 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
обраду 

остале 
типове 
часова 

1. ИНТЕРНЕТ 7 5 2 

I 
ученик/ученица: 
Да разуме  појам електронске комуникације 
Да разуме структуру електронске поште 
Да уме да прима и шаље електронску пошту 
Да познаје правила понашања на Интернету 
Да научи како да безбедно користи Интернет и како да заштити личне податке на Интернету 
 
II 
ученик/ученица: 
Да уме да управља адресаром креирају своју бесплатну е-mail адресу 
Да уме да користи наредбе Attach, Reply, Forward  
Да зна појмове видео-конференције, електронског учења и учења на даљину, инстант порука и ћаскања 
на Интернету 
Да зна шта  су дискусије и коментари на Интернету,  која је функција блога и форума и како се ради са 
њима 
Да зна да користи програме за комуникацију 
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Да разуме начине дељења дигиталних материјала, односно начине преузимања туђих материјала и 
постављање својих на Интернет. 
 
III 
ученик/ученица: 
Да зна да направи и одржава свој блог 

2. ОБРАДА ЗВУКА 4 3 1 

I 
ученик/ученица: 
Да зна да сними и обради глас у неком од доступних програма 
 
II 
ученик/ученица: 
Да разликује формате звучних записа,  
Да уме да изврши конверзију између различитих формата, (и других звукова) и монтажу аудио записа 
(од већ постојећих музичких нумера). 
III 
ученик/ученица: 
Да зна предности и недостатке различитих формата 

3. 
ОБРАДА ВИДЕО 
ЗАПИСА 

6 5 1 

I 
ученик/ученица: 
Да уме да сними видео записа користећи дигитални фотоапарате или мобилни телефон.  
Да уме да увезе снимљене материјале у програм за обраду видео секвенци (на пример Windows Movie 
Maker и други).  
Да уме да од неколико видео клипова направи један 
II 
ученик/ученица: 
Да уме да користи основне алате за одсецање, брисање, позиционирање, копирање, премештање, 
постављање на временску линију видео секвенци ради финалне монтаже.  
Да зна да на видео секвенце примени визуелне ефекте,  да дода звук и текст.  
Да зна начин чувања и запамћивања пројектног фајла 
Да зна самостално да изради мали филм 
Да познаје начине конверзије између различитих видео формата 
 
III 
ученик/ученица: 
Да познаје различите формате видео записа и квалитет видео записа у односу на формат видео записа 
 

4 
ИЗРАДА 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

11 7 4 

I 
ученик/ученица: 
Да буде упознат са појмом презентације и са њеном типичном структуром.  
Да зна да управлја слајдовима (уметање новог, брисање, промена распореда, копирање, премештање, 
прегледање). 
Да зна да изради једноставну презентацију са сликама и текстом 
Да зна да форматира текст у оквиру презентације 
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II 
ученик/ученица: 
Да буде упознат са карактеристикама успешне презентације 
Да зна како се слике умећу на слајд или у позадину и како се могу обрађивати.  
Да  зна како се умећу дијаграми, табеле, готови облици, анимације и други графички елементи (clip art, 
word art...).  
Да зна да уметне звучни и видео запис унутар презентације. 
Да зна да изврши визуелно обликовање појединачних слајдова и да примени готове, дизајниране 
шаблоне 
Да зна како да подеси време излагања, начин излагања као и техничке предуслове које треба испунити да 
би презентација била оцењена као успешна. 
Да може самостално израдити презентацију на дату тему. 
III 
ученик/ученица: 
Да познаје начине помоћу којих се могу повезати слајдови унутар презентације као и начине повезивања 
слајдова са спољним садржајима и веб страницама 
Да познаје рад са ефектима 

5 ИЗБОРНИ МОДУЛ 8 6 2 

I 
ученик/ученица: 
Да зна да ради са слојевима 
Да зна да примени подеси колорит слике 
Да зна да сачува рад у JPEG формату 
II 
ученик/ученица: 
Да познаје разлику између векторске и битмапиране графике  
Да уме да користи алате за цртање (цртање, брисање, уметање текста и графичких елемената, промена 
димензија и положаја на позадини, копирање, премештање, промена редоследа). 
Да зна да користи алате за примену специјалних ефеката на деловима цртежа. 
Да зна да прилагоди цртеже за екрански приказ, штампу и објављивање на Интернету 
III 
ученик/ученица: 
Да уме да изради комплекснији рад користећи напредне алате и ефекте 

 У к у п н о  36 26 10  
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Наставни предмет: ДОМАЋИНСТВО 
Разред : СЕДМИ 
 

Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања о улози породице у формирању културе понашања, становања, исхране, одевања и  рада, 
као и да интегришу и унапреде претходно стечена знања и вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези с важним активностима у свакодневном животу.  

Задаци наставе домаћинства јесу: 

- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе домаћинства сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе 
домаћинства буду у пуној мери реализовани 

- развијање свести о томе да култура становања, одевања, исхране и понашања која се стиче у породици доживотно утиче на културне потребе, навике и понашања ученика 

- стицање знања и вештина у вези с важним активностима у свакодневном животу и развијање способности примене стечених знања и умења у областима организације и 
функционисања савремене породице и домаћинства, културе становања, одевања и исхране 

- развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, домаћинства и околине 

- развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих средстава, оруђа и материјала у домаћинству  

- развијање знања о компонентама правилне исхране 

- развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у домаћинству, нових информационих и комуникационих технологија 

- развијање еколошке свести о значају селективног прикупљања отпада у домаћинству и спремности да се сопственим активностима доприноси очувању здраве околине и 
стандарда квалитета живљења 

- развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних сазнања за унапређивањe квалитета живота 

- развијање сарадничких способности, способности слушања и уважавања мишљења других, способности изношења става и формулисања аргумената за изнети став 

- развијање свести о сопственим знањима и спсобностима. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 
 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 
Садржај програма Опоративни задаци извођења програма 

1. 

 
5 

Савремено 
домаћинство 

 и породица 

Стицање знања о домаћинству,породици,  

односу породице и друштва, и  

о потребама савремене породице 

2. 12 Култура становања 

Стицање знања о уређењу стамбеног простора, хигијенско одржавање стана, примена трхничких уређаја у стану,  

заштита животне околине.  

Оспособљавање ученика за културно становање. 

3. 14 Култура одевања 
Стицање знања о култури савременог одевања  одеће, обуће, својства материјала. Оспособљавање ученика за савремено и 
културно одевање и одржавање обуће и одеће и њихово правилно коришћење 

4. 5 

Култура понашања 
(куповина,  

путовање, 
комуникација) 

Оспособљавање ученика  за изражавање информисање и коришћење савремених  

средстава за комуникацију, куповину, путовање.  
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Предмет: РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ     
Годишњи фонд: 72 часова    
Разред: СЕДМИ 

Оперативни задаци 
Ученици треба да савладају разумљиво, брзо, гласно читање и читање у себи. 
Богаћење активног речника ученика. 
Плански развијати усмено и писмено изражавање ученика. Стицање вештина препричавања, описивања, описа карактера, извештавања, писања писама. 
Ученици треба да препознају и опишу језичке појаве. 
Вежбање правописа у вези са правилима језика. 
Обрада књижевних дела наведених у наставном плану, самостално тумачење лирских и епских дела. 
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 
Усмено изражавање 
Даље вежбање форми научених у ранијим разредима. 
Настављање приче по датом уводу. Опис предмета, пејзажа и особа. Разговор о теми самостално прочитаних штива. 
Представљање природе, наизменично решавање динамичних и статичких слика и сцена у описима приповедака Рома. 
Опис карактера на основу самостално изабраног литерарног лика односно добро познатог јунака из популарне литературе. Опис особе из непосредне околине (комшија, 

продавац новина, деда, бака, благајница самоуслуге, итд.). 
Извештај са школске радне акције, прославе итд. 
Целе године вежбати усвајање речи. Правилно коришћење фраза, пословица, изрека, поређења приликом састављања текста. 
Писмено изражавање 
Вежбање састављања концепта о обрађеном тексту. 
Препричавање обрађеног текста у другом глаголском времену и другом лицу (у односу на оригинал). Самостални писмени задатак на основу датог увода. 
Вежбање описног састава на основу знања из претходних разреда. Сложенија форма описа карактера (прост опис са дијалогом, са описом активности датог лица). Приповедање 

и описни састав (репродукција и на основу доживљаја). Вежбање писања писама. Писање дневника. Препричавање, приповедање о одређеним темама. 
Писмени задаци 
У току школске године пишу се два школска и два домаћа писмена задатка (један доживљај, један опис, једно писмо, један опис карактера). 
ПРАВИЛНОСТ ЈЕЗИКА И ПРАВОПИС 
Реченица - предикат, субјекат, објекат.  
Прилози: за место, време, начин. 
Атрибут, врсте атрибута: атрибути који одређују особину, број или приповедање. 
Проста реченица, непотпуна реченица, проширена реченица. 
Читање 
Читање наглас, у зависности од карактера текста. Вежбање изражајног читања (интонација, паузе, нагласак у реченици). 
Вежбања читања у себи на основу унапред задатих задатака. 
Вежбање брзог читања. 
Поред читанке могу се користити и листови за децу. 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАСПОРЕД ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА (72 часа годишње) 
1. Рад на тексту - 17 
2. Говорне вежбе - 12 
3. Писмене вежбе - 8 
4. Писмени задаци - 4 
5. Граматика са правописом - 17 
6. Лектира - 4 
7. Историја и култура Рома - 6 
8. Систематизација - 4 

 
Ред.бр.теме Наставна тема Број 

часова по 
теми 

 
Обрада 

Понављање 
вежбање 

Утврђивање Писмени 
задаци 

Контролни 
Задаци 
 

1 Рад на тексту 16 8 7 1   
2 Говорне вежбе 12 6 6    
3 Језичке писмене 

 вежбе 
9 4 

 
 

4 
 
 

1   

4 Граматика са 
правопис 

16 8 7 1   

5 Лектира 5 3 2    
6 Историја Рома 10 5 4 1   
7 Писмени задаци 4 2 2    
72 36 32 4  
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА И ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН  У  7.  РАЗРЕДУ 
 
 
У седмом разреду нема ученика којима је потребна додатна образовна, здравствена или социјална подршка детету – ученику.  
 
Идентификација и подстицај даровитих ученика за укључивање у додатну наставу и слободне активности и секције. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 324

 

 

 

 

 

 

4.6.8 ОСМИ РАЗРЕД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 325

 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК 
Разред : ОСМИ 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
ЦИЉ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, 
доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 
 
ЗАДАЦИ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: 
- 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 српског језика; 
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и  стилским могућностима српског језика; 
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима    
  његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама ( улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца); 
- уочавање разлике између месног говора и књижевног језика; 
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво 
  усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 
- увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи (доживљајног,изражајног, интерпретативног, истраживачког; читања с разумевањем, логичког 
 читања) у складу са врстом текста (књижевним и осталим текстовима); 
- оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и  вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из  илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 
- поступно и систематично упознавање 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); поступно 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; 
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и 
 унапређује; 
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање часописа за децу и 
  емисија за децу на радију и телевизији; 
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 
- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности 
 (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);  
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, 
  солидарности и других моралних вредности; 
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње 
  међу људима. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

 
 

Редни 
број 

наставн
е теме 

 
Назив наставне теме 

Број  часова OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

за обраду за друге 
типове 

укупно 

1. Кад се сретну сан и јава 11 7 18 1.1.1. 2.1.1. 3.1.1. 1.1.2. 2.1.2. 3.1.2. 1.1.3. 2.1.3. 3.1.3. 1.1.4. 1. 1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 2.4.7. 
1.5. 1.1.6. 

2. Савиним стопама          9 7 16 1.2.1. 2.2.1. 3.2.1. 1.2.2.2.2.2.3.2.2.  1.2.3. 2.2.3. 1.2.4. 2.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 

 1.3.1. 2.3.1. 3.3.1. 1.3.2. 2.3.2. 3.3.2. 2.3.3. 3.3.3. 3.3.2. 2.3.3. 3.3.3. 2.3.4. 2.3.5.2.3.4. 2.3.5. 
3. Земља тврда, а небо високо          11 6 17 1.4.1. 2.4.1. 3.4.1. 1.4.2. 2.4.2. 3.4.2. 1.4.3. 2.4.3. 3.4.3. 1.4.4. 2.4.4. 3.4.4. 1.4.5. 2.4.5. 3.4.5. 

1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 2.4.7. 3.4.7.  1.4.8. 2.4.8. 3.4.8.  

4. Говорити о љубави, то је већ помало 
волети 

10 6 16 1.1.1. 2.1.1. 3.1.1. 1.1.2. 2.1.2. 3.1.2. 1.1.3. 2.1.3. 3.1.3. 1.1.4. 1. 1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 2.4.7. 
1.5. 1.1.6. 

5. Усправна земља 10 8 18 1.3.1. 2.3.1. 3.3.1. 1.3.2. 2.3.2. 3.3.2. 2.3.3. 3.3.3. 3.3.2. 2.3.3. 3.3.3. 2.3.4. 2.3.5.2.3.4. 2.3.5. 
6. Цео свет је позорница        10 8 18 1.1.1. 2.1.1. 3.1.1. 1.1.2. 2.1.2. 3.1.2. 1.1.3. 2.1.3. 3.1.3. 1.1.4. 1. 1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 2.4.7. 

1.5. 1.1.6. 

7. Мрвица детињства          9 8 17 1.4.1. 2.4.1. 3.4.1. 1.4.2. 2.4.2. 3.4.2. 1.4.3. 2.4.3. 3.4.3. 1.4.4. 2.4.4. 3.4.4. 1.4.5. 2.4.5. 3.4.5. 
1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 2.4.7. 3.4.7.  1.4.8. 2.4.8. 3.4.8. 

8. Кућа насред пута 8 9 17 3.4.3. 1.4.4. 2.4.4. 3.4.4. 1.4.5. 2.4.5. 3.4.5. 1.4.6. 2.4.6. 3.4.6. 1.4.7. 2.4.7. 3.4.7.  1.4.8. 
 77 59 136  
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СТАНДАРДИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК ПО ОБЛАСТИМА 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 1 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.1.1.-разуме текст (ћирилични и латинични) који 
чита наглас и у себи; 

2.1.1.-чита текст користећи различите стратегије 
читања: ,,летимично читање“ (ради бржег налажења 
одређених информација); читање ,,с оловком у руци“ 
(ради учења, ради извршавања различитих задатака, 
ради решавања проблема); читање ради уживања; 

3.1.1.-проналази, издваја и упоређује информације из 
два дужа текста сложеније структуре или више њих 
(према датим критеријумима); 

1.1.2.-разликује уметнички и неуметнички текст; уме 
да одреди сврху текста: експозиција (излагање), 
дескрипција (описивање), нарација (приповедање), 
аргументација, пропаганда; 

2.1.2.-разликује све делове текста и књиге, 
укључујући индекс, појмовник и библиографију и 
уме њима да се користи; 

3.1.2.-издваја кључне речи и резимира текст; 

1.1.3.-проналази и издваја основне информације из 
текста према датим критеријумима; 

2.1.3.-препознаје став аутора неуметничког текста и 
разликује га од другачијих ставова изнетих у тексту; 

3.1.3.-издваја из текста аргументе у прилог некој тези 
(ставу) или аргументе против ње; изводи закључке 
засноване на сложенијем тексту; 

1.1.4.-разликује у тексту битно од небитног, главно 
од споредног; 

2.1.4.-познаје врсте неуметничких текстова 
(излагање, технички опис, техничко приповедање, 
расправа, реклама); 

3.1.4.-чита и тумачи сложеније нелинеарне елемнте 
текста: вишеструке легенде, табеле, дијаграме и 
графиконе 

1.1.5.-повезује информације и идеје изнете у тексту, 
уочава јасно исказане односе (временски след, 
средство – циљ, узрок – последица и сл.) и износи 
закључак заснован на једноставнијем тексту; 

2.1.5.-препознаје и издваја језичка средства 
карактеристична за различите функционалне стилове; 

 

1.1.6.-чита једноставне нелинеарне елементе текста: 
легенде, табеле, дијаграме и графиконе; 

2.1.6.-разликује чињеницу од коментара, 
објективност од пристрасности и пропаганде на 
једноставним примерима 

 

1.1.7.-препознаје различите функционалне стилове на 
једноставним примерима 
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ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 2 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик  уме да: 

1.2.1.-зна и користи оба писма (ћирилицу и 
латиницу); 

2.2.1.-саставља експозиторни, наративни и 
дескриптивни текст, који је целовит и кохерентан; 

3.2.1.-организује текст у логичне и правилно 
распоређене пасусе; одређује прикладан наслов 
тексту и поднаслове деловима текста; 

1.2.2.-саставља разумљиву, граматички исправну 
реченицу; 

2.2.2.-пише резиме краћег и / или једноставнијег 
текста; 

3.2.2.-зна и доследно примењује правописну норму; 

 

1.2.3.-саставља једноставан експозиторни, наративни 
и дескриптивни текст и уме да га организује у 
смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део 
текста); 

2.2.3.-зна основне особине говорног и писаног језика; 3.2.3.-саставља аргументативни текст; 

1.2.4.-уме да преприча текст; 2.2.4.-зна правописну норму и примењује је у већини 
случајева; 

3.2.4.-пише приказ (књиге, филма, позоришне 
представе и сл.), репортажу и расправу; 

1.2.5.-зна да се служи Правописом (школским 
издањем); 

2.2.5.-саставља вест, реферат и извештај 3.2.5.-пише резиме дужег и / или сложенијег текста 

1.2.6.-примењује правописну норму (из сваке 
правописне области) у једноставним примерима; 

  

1.2.7.-има изграђену језичку толеранцију и негативан 
став према језику дискриминације и говору мржње 
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ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 3 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.3.1.-препознаје синтаксичке јединице (реч, 
синтагму, предикатску реченицу и комуникативну 
реченицу); 

2.3.1.-познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; 
уме да одреди облик променљиве речи; 

3.3.1.-познаје подврсте речи; користи терминологију 
у вези са врстама и подврстама речи и њиховим 
граматичким категоријама; 

1.3.2.-разликује основне врсте независних реченица 
(обавештајне, упитне, заповедне) 

2.3.2.-одређује место акцента у речи; зна основна 
правила акценатске норме; 

3.3.2.-дели реч на слогове у сложенијим случајевима; 

 2.3.3.-препознаје гласовне промене; 3.3.3.-познаје гласовне промене (уме да их препозна, 
објасни и именује); 

 2.3.4.-познаје основне начине грађења речи 
(извођење, слагање, комбинована творба, 
претварање); 

3.3.4.-зна и у свом говору примењује акценатску 
норму; 

 2.3.5.-препознаје главна значења и функције 
глаголских облика; 

3.3.5.-познаје главна значења падежа и главна 
значења глаголских облика ( уме да их објасни и зна 
терминологију у вези са њима); 

 2.3.6.-одређује реченичне и синтагматске чланове у 
сложенијим примерима; 

3.3.6.-уме да одреди значења непознатих речи и 
израза на основу њиховог састава, контекста у коме 
су употребљени, или на основу њиховог порекла; 

 2.3.7.-препознаје главна значења и функције 
глаголских облика 

3.3.7.-зна значења речи и фразеологизама у 
научнопопуларним текстовима, намењеним младима, 
и правилно их употребљава 

 2.3.8.-познаје метонимију као лексички механизам;  

 2.3.9.-зна значења речи и фразеологизама који се 
јављају у школским текстовима; 

 

 2.4.0.-одређује значења непознатих речи и израза на 
основу њиховог састава и / или контекста у коме су 
употребљени (сложенији примери) 
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КЊИЖЕВНОСТ 4 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик: Ученик уме да: Ученик уме да: 

1.4.1.-повезује наслове прочитаних књижевних дела 
(предвиђених програмима од петог до осмог разреда) са 
именима аутора тих дела; 

2.4.1.-повезује дело из обавезне лектире са временом у 
којем је настало и са временом које се узима у оквир 
приповедања; 

3.4.1.-наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу 
одломака, ликова, карактеристичних тема и мотива; 

1.4.2.-разликује типове књижевног стваралаштва (усмена 
и ауторска књижевност); 

2.4.2.-повезује наслов дела из обавезне лектире и род, 
врсту и лик из дела; препознаје род и врсту 
књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, 
карактеристичних ситуација; 

3.4.2.-издваја основне одлике књижевних родова и врста 
у конкретном тексту; 

1.4.3.-разликује основне књижевне родове: лирику, 
епику и драму ; 

2.4.3.-разликује лирско – епске врсте (баладу, поему); 3.4.3.-разликује аутора дела од лирског субјекта и 
приповедача у делу; 

1.4.4.-препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; 
осмерац и десетерац); 

2.4.4.-одређује мотиве, идеје, композицију, форму, 
карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) 
и њихову међусобну повезаност; 

3.4.4.-проналази и именује стилске фигуре; одређује 
функцију стилских фигура у тексту; 

1.4.5.-препознаје различите облике казивања у 
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 
ономатопеја); 

2.4.5.-разликује облике казивања у 
књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, 
монолог /унутрашњи монолог, дијалог; 

3.4.5.-одређује и именује врсту стиха и строфе; 

1.4.6.-уочава битне елементе књижевноуметничког 
текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...; 

2.4.6.-уочава разлику између препричавања и анализе 
дела; 

3.4.6.-тумачи различите елементе књижевноуметничког 
текста позивајући се на само дело; 

1.4.7.-има изграђену потребу за читањем 
књижевноуметничких текстова и поштује национално, 
књижевно и уметничко наслеђе; 

2.4.7.-уме да води дневник о прочитаним књигама; 3.4.7.-изражава свој став о конкретном делу и 
аргументовано га образлаже; 

1.4.8.-способан је за естетски доживљај уметничких 
дела; 

2.4.8.-препознаје и разликује одређене (тражене) стилске 
фигуре у књижевноуметничком тексту 
(персонификација, хипербола, градација, метафора, 
контраст); 

3.4.8.-повезује књижевноуметничке текстове с другим 
текстовима који се обрађују у настави 

 2.4.9.-разликује књижевнонаучне врсте: биографију, 
аутобиографију, дневник и путопис и научно – 
популарне текстове 
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Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Разред : ОСМИ 
 
Циљ 
       Циљ наставе енглеског језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и 
метода учења страног језика.  
Стога, циљ наставе страног јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да 
се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика.  
Општи стандарди 
        Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик 
развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 
Задаци на нивоу језичких вештина 
Разумевање говора 
           Ученик треба да разуме усмену поруку исказану савременим језиком, без непотпуних синтаксичких и лексичких тешкоћа, не дуже од две до три минуте. Разумевање треба да 
се односи на различите врсте усмених порука (приповедање, разговор) а треба да буде способан и да идентификује различите врсте исказа (изјавне, упитне и заповедне), да 
реконструише непознато на основу контекста и да запамти кључне елементе поруке. 
Усмено изражавање 
           Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде оспособљен да савременим језиком, примереним свакодневној комуникацији, искаже једноставну 
усмену поруку, да буде у стању да учествује у једноставном разговору, да једноставно и јасно исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста. 
Разумевање писаног текста 
            Ученик треба да прочита и разуме једноставне поруке, знакове, информације, да разуме, глобално, селективно и на нивоу имплицитног, једноставније аутентичне текстове 
писане савременим језиком, у вези са свакодневним ситуацијама и из домена његовог интересовања. 
Писано изражавање 
              Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде способан да напише своје личне податке, да напише честитку, једноставну поруку и краће 
неформално писмо, да опише неки доживљај и место у којем живи, да напише нешто о себи и својим интересовањима, да напише кратак резиме о ономе што је чуо, видео или 
прочитао и изнесе лични став (допадање, недопадање, слагање, неслагање и друго). 
Дијалог 
      Ученик треба да да је способан да користи научене фразе и изразе док води дијалог са наставником, другим учеником или евентуално говорником коме је енглески матерњи 
језик. 
Развијање социо-културне компетенције 
             Поред сазнања о основним чињеницама везаним за историју, географију, културу и уметност земаља чији језик учи, ученик треба да стекне увид, у оквиру поља свог 
интересовања и искуства, у сличности  и разлике у навикама (вербална и невербална комуникација), обичајима, менталитету и институцијама између наше земље и земаља чији 
језик учи. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 
 

Редни 
број 

 
Наставне теме 

Планирано часова за 
обраду утврђивање увежбавање проверу циљеви учења 

1. Unit 1: Getting 
together 

2 1 1 1 Разумевање говора (краћи дијалози, издвајање кључних 
информација) 
Разумевање писаног текста (разумевање и адаптација) 
Усмено изражавање (препричавање и интерпретација) 
Интеракција (учествовање у комуникацији) 
Писмено изражавање ( кохерентност текста) 
Граматички садржаји (употреба) 

2. Unit 2: Friends and 
neighbours 

2 2 1 1 

3. Unit 3: All in the 
mind 

2 2 1 1 

4. Unit 4: Food for 
thought 

2 1 1 1 

5. Unit 5: In the news 3 2 1 1 

6. Unit 6: 
Attachements 

3 2 1 1 

 UKUPNO                    36  
7. Unit 7: 

Celebrations 
2 1 1 1 

8. Unit 8: Secrets and 
lies 

2 2 1 1 

9. Unit 9: Journeys 2 2 1 1 
10. Unit 10: Who 

knows? 
3 2 1 1 

11. Unit 11: 
Consequences 

2 2 1 1 

12. Unit 12: Happy 
endings 

2 2 1 1 

UKUPNO 36 
                      SVEGA 68 
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Разред : ОСМИ 

 
Циљеви и задаци: 
 
Циљ: 
Подстицање и развијање учениковог стваралачког мишљења и деловања у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета; 
Стицање базичне језичке и уметничке писмености; 
Да ученици напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа; 
Способност да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; 
Изражавање и образложење свог мишљења и дискутовање са другима; 
Развој мотивисаности за учење и заинтересованост за предметне садржаје. 
 
Задаци: 
 
Развијање ученикове способности за опажање квалитета свих ликовних елемената; 
Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе ликовне културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе предмета 
ликовна култура буду у пуној мери реализовани; 
Стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; 
Развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно мишљење; 
Развијање смисла за естетске ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују у раду и животу; 
Развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 
Подстицање интересовања стварање и неговање потребе код ученика за посећивање музеја, изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици 
живе и раде; 
Стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве; 
Омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја визуелних уметности; 
Развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности. 
Оперативни задаци: 
 
Ученици треба да се: 
 
Оспособе да опажају и престављају: слободне композиције, визуелне      метафорике, контраста, јединства и доминанте у простору, фантастике; 
Формирају навике за виши ниво културе рада, квалитет производа, културу живота и слободног времена; 
Ликовно-визуелно описмене, развију креативне способности, припремају за ефикасно и савремено укључивање у рад односно за различита занимања. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 
 

Редни 
број 

Назив теме Обрада Други тип часа Свега Образовни стандарди 

 
1. 

 
Слободно компоновање 

 
3 

 
2 

 
5 

1.1.1.  1.1.2. 1.1.3   1.2.1. 1.3.1. . 1.3.3. 2.1.1.  2.1.2. 2.2.1.  2.2.2. 2.3.1.  3.1.1. 
3.1.2.  3.2.1. 3.2.2.  3.2.3. 3.2.4.  3.3.1. 3.3.2.  3.3.3. 

 
 
2. 

 
Визуелна метафорика и 
споразумевање 

 
 
5 

 
 
2 

 
 
7 

1.1.1.  1.1.2. 1.1.3                    2.1.1.  2.1.2                     3.1.1.  3.1.2. 
1.2.1.                                        2.2.1.  2.2.2.                    3.2.1.  3.2.2. 3.2.3.  
3.2.4 
1.3.1  .1.3.2. 1.3.3.  1.3.4           2.3.1.                              3.3.1.  3.3.2. 3.3.3.  
3.3.4. 
 

 
 
3. 

 
 
Контраст, јединство и 
доминанта у простору 

 
 
10 

 
 
6 

 
 
16 

1.1.1.  1.1.2. 1.1.3                    2.1.1.  2.1.2                     3.1.1.  3.1.2. 
1.2.1.   2.2.1.                                       2.2.2.                    3.2.1.  3.2.2. 3.2.3.  
3.2.4                 1.3.1.  1.3.2. 1.3.3.  1.3.4           2.3.1.   3.3.1.                               
3.3.2.  3.3.3.  
 

 
4. 

 
Слободно компоновање и 
фантастика 

 
4 

 
2 

 
6 

1.1.1.   1.1.2. 1.1.3                    2.1.1.    2.1.2                     3.1.1.   3.1.2.       
1.2.1.                                        2.2.1.    2.2.2.                   3.2.2.    3.2.3. 3.2.4          
1.3.1.    1.3.3.     2.3.1.                              3.3.1.    3.3.2. 3.3.3. 

 Свега 22 12 34  
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
 

СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ 
основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 
разликује и користи (у свом раду) основне медије, 
материјале и технике (цртање, сликање и вајање) 
визуелних уметности 
1.1.1. 

познаје и користи (у свом раду) основне изражајне 
могућности класичних и савре- 
мених медија, техника и материјала визу- елних 
уметности2.1.1. 

познаје и користи различите изражајне мог-ућности 
класичних и савремених медија, техника и материјала 
визуелних уметности 
3.1.1. 

изводи дводимензионалне и тродимензио-налне 
радове1.1.2. 

образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 
садржај, тему, карактеристике технике...)2.1.2. и 2.2.2. 

одабира адекватна средства (медиј, матер-ијал, 
технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју3.2.1. и 3.1.2. 

описује свој рад и радове других (нпр. иска-зује 
утисак)1.1.3 и 1.2.1. 

одабира адекватан садржај да би предста-вио неку 
идеју или концепт2.2.1. 

изводи радове са одређеном намером, ко-ристећи 
основне визуелне елементе и при-нципе да би 
постигао одређени ефекат 
3.2.2. 

описује разлике које уочава на уметничким радовима 
из различитих земаља, култура и периода1.3.1. 

лоцира одабрана уметничка дела у истори-јски и 
друштвени контекст2.3.1. 

користи тачне термине (нпр. текстура, об-лик, 
ритам...) из визуелних уметности (при-мерене узрасту 
и садржају) када образлаже свој рад и радове 
других3.2.3. 

познаје места и изворе где може да проши-ри своја 
знања везана за визуелне уметно-сти (нпр. музеј, 
галерија, атеље, уметничка радионица...)1.3.3. 

 уочава међусобну повезаност елемената, принципа и 
садржаја на свом раду и на ра-довима других3.2.4. 

  анализира одабрана уметничка дела у одн-осу на 
време настанка и према културној припадности 
(описује основне карактерис-тике, намеру 
уметника)3.3.1. 
-описује потребна знања и вештине који су 
неопходни у занимањима везаним за визу-елне 
уметности3.3.2. 
-користи друга места и изворе (нпр. библи-отека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности3.3.3. 
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ВИЗУЕЛНА МЕТАФОРИКА И СПОРАЗУМЕВАЊЕ 
основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 
разликује и користи (у свом раду) основне медије, 
материјале и технике (цртање, сликање и вајање) 
визуелних уметности 
1.1.1. 

познаје и користи (у свом раду) основне изражајне 
могућности класичних и савре- 
мених медија, техника и материјала визу- елних 
уметности2.1.1. 

познаје и користи различите изражајне мог-ућности 
класичних и савремених медија, техника и материјала 
визуелних уметности 
3.1.1. 

изводи дводимензионалне и тродимензио-налне 
радове1.1.2. 

образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 
садржај, тему, карактеристике технике...)2.1.2. и 2.2.2. 

одабира адекватна средства (медиј, матер-ијал, 
технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју3.1.2. и 3.2.1. 

описује свој рад и радове других (нпр. иска-зује 
утисак)1.1.3. и 1.2.1. 

одабира адекватан садржај да би предста-вио неку 
идеју или концепт2.2.1. 

изводи радове са одређеном намером, ко-ристећи 
основне визуелне елементе и при-нципе да би 
постигао одређени ефекат 
3.2.2. 

описује разлике које уочава на уметничким радовима 
из различитих земаља, култура и периода1.3.1. 

лоцира одабрана уметничка дела у истори-јски и 
друштвени контекст2.3.1. 

користи тачне термине (нпр. текстура, об-лик, 
ритам...) из визуелних уметности (при-мерене узрасту 
и садржају) када образлаже свој рад и радове 
других3.2.3. 

зна да наведе различита занимања за која су потребна 
знања и вештине стечени уче- њем у визуелним 
уметностима ( фотограф, графички дизајнер, дизајнер 
амбалаже) 
1.3.2. 

 уочава међусобну повезаност елемената, принципа и 
садржаја на свом раду и на ра-довима других3.2.4. 

познаје места и изворе где може да проши-ри своја 
знања везана за визуелне уметно-сти (нпр. музеј, 
галерија, атеље, уметничка радионица...)1.3.3. 
зна неколико примера примене визуелних уметности 
у свакодневном животу1.3.4. 

 анализира одабрана уметничка дела у одн-осу на 
време настанка и према културној припадности 
(описује основне карактерис-тике, намеру 
уметника)3.3.1. 
-описује потребна знања и вештине који су 
неопходни у занимањима везаним за визу-елне 
уметности3.3.2. 
-користи друга места и изворе (нпр. библи-отека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности3.3.3. 
-разуме међусобну повезаност и утицај ум-етности и 
других области живота3.3.4. 
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КОНТРАСТ, ЈЕДИНСТВО И ДОМИНАНТА У ПРОСТОРУ 
основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 
разликује и користи (у свом раду) основне медије, 
материјале и технике (цртање, сликање и вајање) 
визуелних уметности 
1.1.1. 

познаје и користи (у свом раду) основне 
изражајне могућности класичних и савре- 
мених медија, техника и материјала визу- 
елних уметности2.1.1. 

познаје и користи различите изражајне мог-ућности 
класичних и савремених медија, техника и материјала 
визуелних уметности 
3.1.1. 

изводи дводимензионалне и тродимензио-налне 
радове1.1.2. 

образлаже свој рад и радове других (нпр. 
наводи садржај, тему, карактеристике 
технике...)2.1.2. и 2.2.2. 

одабира адекватна средства (медиј, матер-ијал, технику, 
поступак) помоћу којих ће на најбољи начин реализовати 
своју одабрану идеју3.1.2. и 3.2.1. 

описује свој рад и радове других (нпр. иска-зује 
утисак)1.1.3. и 1.2.1. 

одабира адекватан садржај да би предста-вио 
неку идеју или концепт2.2.1. 

изводи радове са одређеном намером, ко-ристећи основне 
визуелне елементе и при-нципе да би постигао одређени 
ефекат 
3.2.2. 

описује разлике које уочава на уметничким радовима 
из различитих земаља, култура и периода1.3.1. 

лоцира одабрана уметничка дела у истори-
јски и друштвени контекст2.3.1. 

користи тачне термине (нпр. текстура, об-лик, ритам...) из 
визуелних уметности (при-мерене узрасту и садржају) када 
образлаже свој рад и радове других3.2.3. 

познаје места и изворе где може да проши-ри своја 
знања везана за визуелне уметно-сти (нпр. музеј, 
галерија, атеље, уметничка радионица...)1.3.3. 

 уочава међусобну повезаност елемената, принципа и 
садржаја на свом раду и на ра-довима других3.2.4. 

зна неколико примера примене визуелних уметности 
у свакодневном животу1.3.4. 

 анализира одабрана уметничка дела у одн-осу на време 
настанка и према културној припадности (описује основне 
карактерис-тике, намеру уметника)3.3.1. 
-описује потребна знања и вештине који су неопходни у 
занимањима везаним за визу-елне уметности3.3.2. 
-користи друга места и изворе (нпр. библи-отека, интернет...) 
да би проширио своја знања из визуелних уметности3.3.3. 

 
 

СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ И ФАНТАСТИКА 
основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 
разликује и користи (у свом раду) основне медије, 
материјале и технике (цртање, сликање и вајање) 
визуелних уметности 
1.1.1. 

познаје и користи (у свом раду) основне изражајне 
могућности класичних и савре- 
мених медија, техника и материјала визу- елних 
уметности2.1.1. 

познаје и користи различите изражајне мог-ућности 
класичних и савремених медија, техника и материјала 
визуелних уметности 
3.1.1. 

изводи дводимензионалне и тродимензио-налне 
радове1.1.2. 

образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи 
садржај, тему, карактеристике технике...)2.1.2. и 2.2.2. 

одабира адекватна средства (медиј, матер-ијал, 
технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју3.1.2. 

описује свој рад и радове других (нпр. иска-зује 
утисак)1.1.3. и 1.2.1. 

одабира адекватан садржај да би предста-вио неку 
идеју или концепт2.2.1. 

изводи радове са одређеном намером, ко-ристећи 
основне визуелне елементе и при-нципе да би 
постигао одређени ефекат 
3.2.2. 
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описује разлике које уочава на уметничким радовима 
из различитих земаља, култура и периода1.3.1. 

лоцира одабрана уметничка дела у истори-јски и 
друштвени контекст2.3.1. 

користи тачне термине (нпр. текстура, об-лик, 
ритам...) из визуелних уметности (при-мерене узрасту 
и садржају) када образлаже свој рад и радове 
других3.2.3. 

познаје места и изворе где може да проши-ри своја 
знања везана за визуелне уметно-сти (нпр. музеј, 
галерија, атеље, уметничка радионица...)1.3.3. 

 уочава међусобну повезаност елемената, принципа и 
садржаја на свом раду и на ра-довима других3.2.4. 

  анализира одабрана уметничка дела у одн-осу на 
време настанка и према културној припадности 
(описује основне карактерис-тике, намеру 
уметника)3.3.1. 
-описује потребна знања и вештине који су 
неопходни у занимањима везаним за визу-елне 
уметности3.3.2. 
-користи друга места и изворе (нпр. библи-отека, 
интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 
уметности3.3.3. 
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Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Разред : ОСМИ 

 
 

Циљ и задаци:  
- Упознавање ученика са вокално-инструменталним облицима(духовна музика, опера, оперета, мјузикл, балет). 
- Стварање активних слушалаца и љубитеља музике. 

- Оспособљавање ученика за доживљавање и разумевање музике 

 
Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наставна област часова  
основни 

С Т А Н Д А  Р Д И 
средњи 

 
напредни 

Извођење музике певањем и свирањем  
          12 

       1.3.1 
       1.3-2 
 

          3.3.1 
         3.3.2 
         3.3.3 

 
 

 
 

   

Музичко- стилска раздобља            
            2 

       1.1.3 
       1.2.3 

           2.1.3 
           2.2.3 
           

        3.1.3 
        3.1.3  

Музичка – сценски жанрови  
            6 

       1.1.4 
       1.2.4 
 

           2.1.4 
           2.2.4 

         3.1.4 
         3.2.4 

Укупно            34    
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
ОБЛАСТ (1): ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик познаје основне елементе музичке писмености И контекст музичког догађаја.   1.1.1 
 
Ученик препознаје везу између музичких елемената И музичког израза.     2.1.1 
 
Ученик зна И разуме сложеније елементе музичке писмености И њихову изражајну И естетску примену. 
3.1.1 

 
 
        Елементи  
        музичке  
        писмености 
 
 
 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик познаје основне карактеристике музичких Инструмената, гласова, њихову поделу И разликује вокалне, 
инструменталне И вокално-инструменталне саставе  1.1.2 
 
Ученик повезује специфичне карактеристике музичких инструмената са музичким изразом. 2.1.2 
 
Ученик зна историјат, литературу, изводаче И специфичне карактеристике музичких инструмената 
И састава што повезује са естетском применом. 3.1.2 

 
 
       Инструменти, 
        гласови И  
        састави 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик познаје основне карактеристике музике одређених епоха И опште појмове 
музичко-сценске И концертне музике.  1.1.3 
 
Ученик познаје најзначајнија дела И представнике  стилских епоха: разуме појмове апсолутне 
и програмске музике, структуру одређених области музичко-сценске И концертне музике. 2.1.3 
 
Ученик повезује структуралну И драматуршку (И програмску) димензију музичког дела sa estetskom 
применом И историјским контекстом.  3.1.3 

 
 
 
           Епохе; 
   музичко-сценска и 
   контцертна  
   музика 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик познаје основне појмове одређених музичких жанрова. 1.1.4 
 
Ученик разуме специфичне карактеристике жанра, структуралне И драматуршке елементе žanrovskih  
примера И њихову естетску функцију.  2.1.4 
 
Ученик повезује драматуршке И структуралне елементе са естетском применом И доводи у везу  
са духом времена. Познаје најзначајније светске И националне представнике. 3.1.4 

  
 
  
 
         Жанрови 
 
 

Основни 
ниво 

 
 

Средњи 
ниво 

 
Напредни 

Ниво 

Ученик познаје основне појмове народног стваралаштва, контекст настанка српске народне 
музике, музичке карактеристике И специфичне sastave. Ученик познаје основне појмове српске народне 
духовне музике (осмогласник) И основне карактеристике фолклорне музике других народа. 
1.1.5 
Ученик повезује изражајне елементе народне музике са контекстом њиховог настанка. Препознаје различите 
видове српског музичког фолклора по географским карактеристикама.  2.1.5 
 
Ученик разликује старију И новију музичку традицију, аутентичну фолклорну музику од новокомпоноване на 
основу повезивања музичких, текстуалних, извођачких, социјалних И историјских карактеристика.  3.1.5 

 
 
 
    Народна музика 
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ОБЛАСТ (2): СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
ниво 

Ученик препознаје основна темпа, динамику, врсту такта, форму И карактер слушног дела. 1.2.1 
 
Ученик може да опише карактеристике ритмичке И мелодијске компненте на основу слушања.  
Ученик може да опише карактер слушаног примера као резултат садејства опажених музичких  
компонената. 2.2.1 
 
Ученик повезује опажени карактер слушаног примера са естетском димензијом композиције. 3.2.1 

 
 
       Елементи  
       музичке  
       писмености 
 
 
 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
ниво 

Ученик препознаје инструменталне групе, појединачне инструменте И врсте гласова. Ученик препознаје 
инструменталне И вокалне саставе. 1.2.2. 
 
Ученик препознаје карактеристчне технике свирања И певања. 2.2.2 
 
Ученик повезује опажене карактеристике инструмента/извођачког састава са њиховом естетском применом. 
3.2.2 

 
 
   Инструменти, 
    гласови И  
    састави 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик препознаје стилску припадност слушаног примера. Ученик може да одреди слушни пример као 
музичко-сценско или концертно дело. Ученик препознаје везу музичког садржаја примера са ванмузичким 
програмом. Ученик препознаје основне карактеристике српске музичко-сценске И концертне музике. 1.2.3 
 
Ученик препознаје структуралне елементе слушног дела. 2.2.3 
 
Ученик препознаје драмску функцију структуралних елемената И специфичких музичких карактеристика 
слушног дела. Ученик препознаје везу стилског, друштвено-историјског контекста И музичких карактеристика 
слушаног примера.  3.2.3 

 
 
 
              Епохе; 
  Музичко-сценска и 
 Контцертна  музика 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик може да одреди припадност слушног примера одређеном жанру уметничке музике  
(дечја, духовна, џез, филмска, популарна, електронска или конкретна). 1.2.4 
 
Ученик препознаје основне карактеристике жанра (извођачки састав, садржај, структура, однос музичког И 
драмског садржаја, начин извођења, музичке И ванмузичке карактеристике). Ученик препознаје карактеристике 
(музичке И ванмузичке) најзначајнијих дела српске музике из наведених жанрова. 2.2.4 
 
Ученик повезује изражајне карактеристике композиција у оквиру наведених жанрова са историјско-стилским 
периодом. Ученик повезује структуралне елементе слушаног дела са њиховом драмско-естетском димензијом. 
Ученик препознаје међусобне утицаје жанрова И може да их одреди. 3.2.4  

  
 
  
 
         Жанрови 
 
 

Основни 
ниво 

 
Средњи 

ниво 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик у слушним примерима разликује народно од уметничког музичког стваралаштва. Препознаје основне 
карактеристике српске народне духовне музике И фолклорне музике других народа.1.2.5 
 
Ученик препознаје основне карактеристике српске народне музике (обичаје у оквиру којих се музика изводи, 
извођачке саставе, народне инсатрументе, народне игре). 2.2.5 
 
Ученик разликује српску ритуалну И забавну народну музику, као И изворну народну музику од 
“новокомпоноване”. Ученик препознаје карактеристике српске народне музике у уметничкој музици. 3.2.5 

 
 
 
       Народна музика 
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ОБЛАСТ (4): МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Основни 
ниво 

 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик може да осмисли ритмичку пратњу за један инструмент песме коју зна. Ученик може да ствара мелодију 
од понуђених мотива, комбиновањем. 1.4.4  
 
Ученик може да осмисли ритмичку пратњу за више инструмената песме коју зна И може да је запише И 
одсвира. Ученик може да осмисли мању музичку целину (музичку реченицу, период, облике песме), може да је 
запише И одсвира. Ученик може активно да учествује у импровизовању И компоновању мање музичке целине 
са наставником. 3.4.1 

 
 
  Основе музичке  
   писмености 
 
 
 

Основни 
ниво 

 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик може да направи инструмент од предмета из свог окружења (из групе: ударачких, трзалачких, дувачких, 
гудачких). 1.4.2 
 
Ученик може да направи/нацрта модел задатог инструмента (из свих инструменталних група). 3.4.2 

 
 
    Музички 
    инструменти, 
                 

Основни 
ниво 

 
Напредни 

nиво 

Ученик може да одабере одговарајући музички пример (од понуђених) за задати историјско-стилски период. 
Ученик може да одабере одговарајући музички пример (од понуђених) за задати драмски оквир (филмска сцена, 
религиозни текст И слично). Ученик уме да импровизује (певањем/свирањем) одређену мелодију у духу 
популарне музике. 1.4.3  
 
Ученик може да осмисли музичку игру на основу песме различитих жанрова. Ученик може да компонује 
одговарајућу мелодију на дати текст духовне тематике, одређени ритмички модел или мелодију у духу џез И 
популарне музике И осмисли одговарајућу музику за дату филмску сцену.  
Ученик може да одређену мелодију из репертоара класичне музике варира (певањем/свирањем) у духу: 
националне, џез, популарне музике. 3.4.3 

 
 
 
    Музички 
    Жанрови 

Основни 
ниво 

 
Напредни 

Ниво 

Ученик може да одабере адекватне примере (од понуђених) дела музичко-сценске И концертне музике за задати 
историјско-стилски период. Ученик може да одабере адекватну музичку нумеру за задату драмску сцену. 1.4.4 
 
Ученик може да осмисли адекватну музичку нумеру за задату драмску сцену. Ученик може активно да учествује 
у осмишљавању уметничког догађаја синкретичког садржаја (музика, драма, визуелна уметност, књижевност). 
3.4.4 

  
 
             Епохе; 
  Музичко-сценска и 
   концертна музика    
 

Основни 
ниво 

 
напредни 

ниво 
 
 

Ученик може да одабере (од понуђених) адекватан пример аутентичне народне музике за задати мотив из 
народног живота. Ученик може да направи (И нацрта) модел народног инструмента по избору од понуђених 
предмета из окружења. 1.4.5 
 
Ученик може да одабере адекватне примере (од понуђених) за одговарајуће задате догађаје из народног живота 
(календарски/некалендарски обичаји, географске области И тд.). Ученик може да компонује музику у духу 
српске народне музике (игре, календарска И некалендарска традиција, И сл.). Ученик може да импровизује 
(глас/инструмент) одређену народну мелодију у духу оригиналног начина извођења. 3.4.5 

 
 
 
    Народна музика 
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ОБЛАСТ (3): МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 

Основни 
ниво 

 
 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик може да пева музички пример од 16 тактова уз тактирање (Ц-дур) у којој се користе: основне ритмичке 
вредности, основна темпа, тонске висине од малог г до е, основни динамички распон И партитурне ознаке 
(знаци за понављање, крешендо/декрешендо). 
Ученик може да пева једноставне дечије, народне И популарне песме.  1.3.1 
 
Ученик може да изведе (пева И свира) песму или музички пример који садржи разноврсне елементе музичке 
писмености (дурске лествице: Ц, Ф, Г, Д, молске: а И д; ритмичке вредности: триола, синкопа, пунктирани 
ритам; динамичке вредности: пп-фф; Престо Аллегро, Анданте, Адагио, Граве; цорона, акценти, успоравање-
убрзавање, карактер извођења) И да пева у двогласу (укључујући И канон). 
Ученик може да пева (или свира) одломак из дела различитих жанрова уметничке музике (духовне, џез, 
филмске). Ученик зна да пева (или свира) одломак из неког дела музичко-сценске И концертне музике 
(мелодију арије, тему концерта, симфоније, балета). 
Ученик зна да пева (или свира) музику различитих типова српске фолклорне баштине (календарске, 
некалендарске, народна духовна музика). 3.3.2  

 
 
   Основе музичке  
   писмености 
 
 
 

Основни 
ниво 

 
 

Напредни 
Ниво 

Ученик може да свира песму или музички пример од 16 тактова који садржи основне елементе музичке 
писмености) на неком од Орфових инструмената или на мелодици, фрули, блок флаути.  
Ученик зна да свира неко дело из српске фолклорне баштине. 1.3.2 
 
Ученик зна да свира један или више инстумената И може да изведе одређене специфичности свирања, да прати 
другог ученика или да свира у мањем саставу у оквирима наставе. 3.3.2 

 
  Музички  
  инструменти, 
                 

Основни 
ниво 

 
Напредни 

Ниво 

Ученик може да пева у хору и/или свира у оркестру једноставне песме различитих жанрова. Ученик уме да 
изведе игру по избору (народну И класичну). Ученик учествује у школским приредбама. 1.3.3 
 
Ученик (кога је наставник одабрао) може да пева у хору и/или свира у оркестру сложеније композиције 
различитих жанрова. 
Ученик зна да изведе основне класичне плесове И српске народне игре.  3.3.3 

 
 
 
    Музички  
    жанрови 
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА 
Разред : ОСМИ 

 
Циљ и задаци: 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, поветаним са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе 
интегралном развоју личности ученика (когнитивонм, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и 
неопходни теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

Задаци наставе физичког васпитања су: 

‐ подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела 
‐ развој и усавршавање моторичких способности 
‐ стицање моторичких умења, која су као садржаји утврђени програмом физичког 
‐ усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања 
‐ формирање морално-вољних квалитета личности 
‐ оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада 
‐ стцање и развијање свести о потерби здравља, чуваеа здравља и заштити природе и човекоев средине. 

Оперативни задаци: 

‐ усмерени развој основних моторичких способности: брзине, снаег, издржљивости, гипкости и координације 
‐ примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.) 
‐ задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл. 
‐ естетско изражавање покретом и кретаима и доживљавање естетских вредности 
‐ усвајање етничких вредности и подстицање вољних особина ученика 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 
Редни број 

наставне теме 
 

Назив наставне теме 
 Број  часова 

стандарди за 
обраду 

за друге 
типове 

укупно 

1 
Европа и свет крајем 19. и 
почетком 20. века 

111,112,114,115,116,11811110,121,122,123,
124,127,128,125,211,213,214,221,222,225,3
11,312,315,321,322,325324,326, 

3 3 6 

2 
Балкански народи крајем 19. и 
почетком 20. века 

111,112,114,115,116,11811110,121,122,123,
124,127,128,125,211,213,214,221,222,225,3
11,312,315,321,322,314,325,324,326, 

8 
 

6 
14 
 

3 Први светски рат 
111,112,114,115,116,11811110,121,122,123,
124,127,128,125,211,213,214,221,222,225,3
11,312,315,321,322,323,314,325,324,326, 

7 
 

7 
 

14 
 

4 Свет између два рата 
111,112,114,115,116,11811110,121,122,123,
124,127,128,125,211,213,214,221,222,225,3
11,312,315,321,322,323,314,325,324,326, 

3 
 

3 
 

6 
 

5 
Југословенска држава између два 
рата 

111,112,114,115,116,11811110,121,122,123,
124,127,128,125,211,213,214,221,222,225,3
11,312,315,321,322,314,325,324,326, 

4 
 

4 
 

8 
 

6 Други светски рат 
111,112,114,115,116,11811110,121,122,123,
124,127,128,125,211,213,214,221,222,225,3
11,312,315,321,322,323,314,325,324,326, 

6 
 

5 
 

11 
 

7 Свет после Другог светског рата 
111,112,114,115,116,11811110,121,122,123,
124,127,128,125,211,213,214,221,222,225,3
11,312,315,321,322,323,314,325,324,326, 

2 
 

2 
 

4 
 

8 
Југославија после Другог 
светског рата 

111,112,114,115,116,11811110,121,122,123,
124,127,128,125,211,213,214,221,222,225,3
11,312,315,321,322,314,325,324,326, 

3 
 

2 
 

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
  36   

 
   32 

 
68 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

историјско знање 
1.1.1-Ученик именује и разликује основне временске 
одреднице 
1.1.2- Ученик именује историјске периоде и зна редослед 
историјских периода 
1.1.3- Ученик уме да одреди којем веку припадају важне 
године из прошлости 
1.1.4- Ученик уме да одреди којем историјском периоду 
припадају важне године из прошлости 
1.1.5- Ученик препознаје значење основних појмова из 
историје цивилизације 
1.1.6-Ученик именује најважније појаве из националне 
историје 
1.1.7- Ученик именује најважније појаве из опште историје 
1.1.8-Ученик зна на којем простору су се одиграле 
најважније појаве и догађаји из националне и опште 
историје 
1.1.9- Ученик уме да наведе узроке и последице 
најважнијих појава из прошлости 

2.1.1.- Ученик уме да повеже личност и 
историјски феномен са одговарајућом временском 
одредницом и историјским периодом 
2.1.2-Ученик препознаје да постоји повезаност 
националне, регионалне и светске историје 
2.1.3- Ученик препознаје да постоји повезаност 
појава из прошлости са појавама из садашњости 
2.1.4-Ученик зна и разуме узроке и последице 
важних историјских феномена у националној 
историји 
2.1.5- Ученик зна и разуме узроке и последице 
важних историјских прекретница из опште 
историје 
2.1.6-Ученик препознаје да постоји повезаност 
регионалне и светске историје 
 

3.1.1- Ученик уме да примени знање из историјске хронологије 
(уме прецизно да одреди којој деценији и веку, историјском 
периоду припада одређена година, личност и историјски 
феномен 
3.1.2-Ученик уме да објасни специфичности важних 
историјских појмова и да их примени у одговарајућем 
историјском контексту 
3.1.3-Ученик зна специфичне детаље из националне и опште 
историје 
3.1.4-Ученик разуме на који начин су повезане појаве из 
националне, регионалне, опште историје 
3.1.5- Ученик разуме како су повезане појаве из прошлости и 
садашњости 
3.1.6- Ученик уме да закључи зашто је дошло до одређених 
историјских догађаја и које су последице важних историјских 
дешавања 

истраживање и тумачење историје 
1.2.1- Ученик препознаје на основу карактеристичних 
историјских извора (текстуалних, сликовних и 
материјалних) о којој историјској појави, догађају и 
личности је реч 
1.2.2-Ученик препознаје разлику између текстуалног 
историјског извора и других текстова познатих ученику, 
који говоре о истим историјским појавама 
1.2.3- Ученик препознаје једноставне и карактеристичне 
историјске информације дате у форми слике 
1.2.4- Ученик уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске информације дате у форми 
историјске карте у којој је наведена легенда 
1.2.5-Ученик зна да исте историјске појаве могу различито 
да се тумаче 
1.2.6-Ученик препознаје различита тумачења исте 
историјске појаве на једноставним примерима 
1.2.7-Ученик уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске информације дате у форми 
табеле 
1.2.8-Ученик уме да прочита једноставне и 
карактеристичне информације дате у форми графикона  

2.2.1- Ученик уме да закључи о којем догађају, 
феномену и личности је реч на основу садржаја 
карактеристичних писаних историјских извора 
2.2.2- Ученик уме да закључи о којем историјском 
феномену је реч на основу карактеристичних 
сликовних историјских извора 
2.2.3-Ученик уме да одреди угао гледања на 
историјску појаву (победника или побеђеног) на 
основу поређења два историјска извора који 
говоре о истом историјском догађају, феномену  
2.2.4-Ученик уме да одреди из које епохе или са 
ког географског простора потиче историјски 
извор када је текст извора непознат ученику, али 
су у њему наведене експлицитне информације о 
особинама епохе или географског простора 
2.2.5-Ученик препознаје да постоји пристрасност 
у појединим тумачењима историјских личности, 
догађаја, феномена  

3.2.1- Ученик уме да изврши селекцију историјских извора 
3.2.2-Ученик уме да прочита историјске информације у 
различитим симболичким модалитетима и повеже их са 
претходним историјским знањем (закључује на основу 
историјске карте без понуђене легенде, упоређује два 
графикона и закључује о појави) 
3.2.3-Ученик уме да анализира и процени релевантност 
историјског извора 
3.2.4-Ученик уме да анализира и процени ближе хронолошко 
порекло извора 
3.2.5-Ученик уме да одреди на основу анализе историјског 
извора контекст у којем је настао извор и контекст о којем 
говори извор (идеолошки, културолошки, социјални, 
политички, географски контекст извора) 
3.2.6-Ученик уме да издвоји разлике и сличности у 
тумачењима  и изворима који се односе на исту историјску 
појаву  
3.2.7-Ученик уме да изрази став и мишљење о одређеном 
тумачењу историјског феномена и да одреди врсту 
пристрасности (манипулација, пропаганда, стереотип...) 
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Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА 
Разред : ОСМИ 
  
 
Циљеви задаци: 
-упознавање појава и процеса у географском простору Републике Србије  
-упознавање основних географских одлика, 
-развијање ставова о превентиви, заштити и унапређењу животне средине, 
-развијању национално геовропског и светског идентитета, 
-развијању толеранције, постојања и припадности, мултиетничком, мултијезичком и мултикултурном свету, 
-развоју опште културе и образовања,  
-примена стечених знања у другим областима и програмима. 
 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 
 

Редни 
број 

настав
не 

теме 

НАСТАВНА  ТЕМА 
Број 

часова 
по теми 

Број часова за Образовни стандарди 

обраду 
остале 
типове 
часова 

Основни 
ниво 

Средњи ниво 
Напредн
и ниво 

 Увод у програмске садржаје 1  1 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.2.2. 

ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 

I 
Географски положај, границе и величина  
Србије 

2     1 1 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
 

II Природно-географске одлике Србије   28 17 11 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.4.1. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.4.1. 

III Становништво и насеља Србије 8 5 3 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.1 

 
 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.4.1. 

IV Срби ван граница Србије 3 2 1 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
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ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.1. 
ГЕ.1.4.2. 

 ГЕ.2.3.1. 
 ГЕ.2.3.2. 
 ГЕ.2.4.1. 
 ГЕ.2.4.2. 
 

ГЕ.3.4.1. 
ГЕ.3.4.2. 
ГЕ.3.4.3. 

V Привреда Републике Србије 18 12 6 

ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.4.1. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.1. 

VI Србија и савремени интеграциони процеси 3 2 1 

 
 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.3.2. 
ГЕ.2.4.1. 
ГЕ.2.4.2. 
 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.1. 
ГЕ.3.4.2. 
ГЕ.3.4.3. 

VII Географија локалне средине 4 3 1 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.1. 
 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.3.2. 
ГЕ.2.4.1. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.1. 

  

 СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА 1  1 

 
 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.1. 
ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.3.2. 
ГЕ.2.4.1. 
ГЕ.2.4.2. 
 

 
 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.1. 
ГЕ.3.4.2. 
ГЕ.3.4.3. 

 
    УКУПНО ЧАСОВА 68    42 26  
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 
О

Б
Л

А
С

Т
 

 
ОСНОВНИ НИВО 

 
Следећи искази описују 

шта ученик/ученица 
зна и уме на основном нивоу: 

 
СРЕДЊИ НИВО 

 
Следећи искази описују 

шта ученик/ученица зна и 
уме на средњем нивоу: 

(подразумева се да је ученик/ца савладао/ 
Савладала и све захтеве са основног нивоа) 

 
НАПРЕДНИ НИВО 

 
Следећи искази описују 

шта ученик/ученица зна и 
уме на напредном нивоу: 

(подразумева се да је ученик/ца 
савладао/савладала и све захтеве 

основног и средњег нивоа) 

 
1.

 Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
С

К
Е

 В
Е

Ш
Т

И
Н

Е
 

Ученик/ученица: 
ГЕ.1.1.1. разуме појам оријентације и 
наводи начине оријентисања 
 
ГЕ.1.1.2. наводи и описује начине 
представљања Земљине површине (глобус и 
географска карта) 
 
ГЕ.1.1.3. препознаје и чита географске и 
допунске елементе карте 

Ученик/ученица: 
ГЕ.2.1.1. одређује стране света у простору и на 
географској карти 
 
ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на 
географској карти 
 
ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске 
чињенице - објекте, појаве, процесе и односе који су 
представљени моделом, сликом, 
графиком, табелом и схемом 
 
ГЕ.2.1.4. приказује понуђене географске податке: на 
немој карти, картографским 
изражајним средствима (бојама, линијама, простим 
геометријским знацима, симболичким знацима...), 
графиком, табелом и схемом 

Ученик/ученица: 
ГЕ.3.1.1. доноси закључке о  
просторним (топографским) и 
каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, процеса и 
односа на основу 
анализе географске карте 

  
2.

 Ф
И

ЗИ
Ч

К
А

 Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

ЈА
 Ученик/ученица: 

ГЕ.1.2.1. именује небеска  тела у Сунчевом 
систему и наводи њихов распоред 
 
ГЕ.1.2.2. описује облик Земље и 
препознаје појаве и процесе везане за њена 
кретања 
 
ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, 
атмосферу, хидросферу, 
биосферу) и препознаје њихове основне 
одлике 

Ученик/ученица: 
ГЕ.2.2.1. описује небеска тела и њихова кретања 
 
ГЕ.2.2.2. разликује и објашњава географске 
чињенице - објекте, појаве, процесе и односе у 
Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, 
хидросфери, биосфери) 
 

Ученик/ученица: 
ГЕ.3.2.1. препознаје димензије  
Земље и објашњава последице 
Земљиног облика и њених 
Кретања 
 
ГЕ.3.2.2. објашњава физичко-
географске законитости у 
географском омотачу (климатску 
и биогеографску 
зоналност) и наводи мере за његову 
заштиту, обнову и 
унапређивање 
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3.

 Д
Р

У
Ш

Т
В

Е
Н

А
 

Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И
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Ученик/ученица: 
ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о 
становништву и насељима и уочава 
њихов просторни распоред 
 
ГЕ.1.3.2. дефинише појам привреде и 
препознаје привредне делатности и 
привредне гране 

Ученик/ученица: 
ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава кретање 
Становништва (природно и механичко) 
и структуре становништва 
 
ГЕ.2.3.2. именује међународне организације у свету 
(EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, 
Црвени крст) 

Ученик/ученица: 
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај  
природних и друштвених фактора 
на развој и размештај становништва и 
насеља 
 
ГЕ.3.3.2. 
објашњава утицај природних и 
друштвених фактора на развој и 
размештај привреде 
и привредних делатности 

  
Р

Е
Г

И
О

Н
А

Л
Н

А
 Г

Е
О

Г
Р

А
Ф

И
ЈА

 

Ученик/ученица: 
ГЕ.1.4.1. препознаје основне природне 
и друштвене одлике наше државе 
 
ГЕ.1.4.2. именује континенте и 
препознаје њихове основне природне 
и друштвенеодлике 

Ученик/ученица: 
ГЕ.2.4.1. описује природне и.друштвене одлике наше 
државе и наводи њене географске регије 
 
ГЕ.2.4.2. описује природне и друштвене одлике 
континената и наводи њихове географске регије 
 

Ученик/ученица: 
ГЕ.3.4.1. објашњава географске везе 
(просторне и каузалне, директне и 
индиректне) и 
законитости (опште и посебне) у 
нашој земљи и уме да издвоји 
географске регије 
 
ГЕ.3.4.2. објашњава географске везе 
(просторне и каузалне, директне и 
индиректне) и 
законитости (опште и посебне) у 
Европи и уме да издвоји 
географске регије 
 
ГЕ.3.4.3. објашњава  географске везе 
(просторне и каузалне, директне и 
индиректне) и законитости (опште и 
посебне) 
на ваневропским континентима и 
уме да издвоји географске регије 
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Наставни предмет: ФИЗИКА 
Разред : ОСМИ 
 
Циљ и задаци 
Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви уценици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда постигнућа, да се 
оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима,развијају мотивисаност за учењем и 
заинтересованост за предметне садржаје,као и да упознају природне појаве и основне законе природе,да стекну основну научну писменост,да се оспособе за уочавање и 
распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања офизичким појавама кроз истраживање,да оформе основу научног метода и да се усмере према 
примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 
Задаци физике су:  
-развијање функционалне писмености, 
-упознавање основних начина мишљења ирасуђивања у физици, 
-разумевање појава,процеса и односа у природи на основу физичких закона, 
-развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама путем истраживања, 
-подстицање радозналости,способности рационалног расуђивања,самосталности и критичког мишљења, 
-развијање вештине јасног и прецизног истраживања, 
-развијање логичког и апстрактног мишљења, 
-решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја, 
-развијање способности за примену знања из физике, 
-уочавање и разумевање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите,обнове и унапређивања животне средине.  
Оперативни задаци 
Ученик треба да: 
-разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу (време,маса,температура,рад,енергија,количина наелектрисања,електрични напон,струја) од оних које су 
дефинисане интезитетом,правцем и смером (брзина,убрзање,сила,јачина електричног и магнетног поља), 
-уме  да слаже и разлаже силу,јачину електричног поља... 
-разликује различите врсте кретања (транслаторно,осцилаторно,таласно) и да зна њихове карактеристике, 
-зна основне карактеристике звука и светлости, 
-зна да је брзина светлости у вакуму највећа постојећа брзина у природи,разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи трансформацију енергије у рад и 
обрнуто, 
-примењује законе одржања (масе,енергије,количине наелектрисања), 
-зна услове за настанак струје и Омов закон, 
-прави разлику између температуре и топлоте, 
-уме да рукује мерним инструментима, 
-користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 
 

Наставна тема часова  
по теми 

часова за 
обраду 

часова за 
утврђива

ње 

Лаб. 
вежбе 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

Осцилаторно и таласно кретање 
 

8 
 

4 
 

3 
 

1 
 

ФИ.1.2.1. ФИ.1.2.3.  
ФИ.2.2.3.  
ФИ.3.2.2. ФИ.3.2.3. ФИ.3.2.4. ФИ.3.2.5.  

Светлосне појаве 
 

15 
 

7 
 

6 
 

2 
 

ФИ.1.7.1.  
ФИ.1.7.2.   
ФИ.2.6.1.  
ФИ.2.7.3. ФИ.3.2.4.  
ФИ.3.2.5.  
ФИ.3.2.6.  

Електрично поље 10 5 5 / Уме да препозна карактеристике електричног поља 
Зна како електрично поље утиче на тела 
Зна како екектрично поље утиче на тела 

Електрична струја 
 

19 
 

8 
 

8 
 

3 
 

ФИ.1.3.1. ФИ.1.3.2.  
ФИ.2.3.1. ФИ.2.3.2. ФИ.2.3.3. ФИ.2.3.4. ФИ.2.3.5. ФИ.2.3.6.  
ФИ.2.5.3. ФИ.3.3.1.  

Магнетно поље 6 4 2 / ФИ.1.1.2.  
ФИ.2.4.3. ФИ.2.6.2. ФИ.2.6.3.  
ФИ.3.1.2. ФИ.3.2.1.  

Елементи атомске и нуклеарне физике 
 

8 
 

5 
 

3 
 

/ 
 

Уме да прави разлику између атомске и нуклеарне физике 
Зна како нуклеарно зрачење утиче на живе организме 
Зна који нуклеарни распади постоје Физика и савремени свет 2 2 / / 

Укупно 68 35 27 6  
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО  КРЕТАЊЕ 
 

I ОСНОВНИ НИВО 
Ученик/ученица: 
ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање 
ФИ.1.2.3. уме да израчуна основне физичке величине којима се описују ова кретања 

 
 

II СРЕДЊИ НИВО 
Ученик/ученица: 
ФИ.2.2.3. уме да препозна основне појмове који описују осцилаторно кретање 

 

 
III НАПРЕДНИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.3.2.2. уме да примени односе између физичких величина које описују осцилаторно кретање 
ФИ.3.2.3. зна како се мењају положај и брзина при осцилаторном кретању 
ФИ.3.2.4. зна основне физичке величине које описују таласно кретање 
ФИ.3.2.5. уме да препозна основне особине звука  

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 
 
I ОСНОВНИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 
ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

 
 

II СРЕДЊИ НИВО 
Ученик/ученица: 
ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност 
ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству 

 
III НАПРЕДНИ НИВО 

Ученик/ученица:  
ФИ.3.2.4. зна основне физичке величине које описују таласно кретање 
ФИ.3.2.5. уме да препозна основне особине звука и светлости 
ФИ.3.2.6. зна како се прелама и одбија светлост 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 
 

I ОСНОВНИ НИВО 
Ученик/ученица: 
Уме да препозна карактеристике електричног поља 

 
II СРЕДЊИ НИВО 

Ученик/ученица: 
Зна како електрично поље утиче на тела 

 
III НАПРЕДНИ НИВО 

Ученик/ученица: 
Зна како екектрично поље утиче на тела 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 
 

I ОСНОВНИ НИВО 
Ученик/ученица: 
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ФИ.1.3.1. уме да препозна да струја тече само кроз проводне материјале 
ФИ.1.3.2. уме да препозна магнетне ефекте електричне струје 

 
II СРЕДЊИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.2.3.1. зна да разликује електричне проводнике и изолаторе 
ФИ.2.3.2. зна називе основних елемената електричног кола 
ФИ.2.3.3. уме да препозна да ли су извори напона везани редно или паралелно 
ФИ.2.3.4. уме да израчуна отпор, јачину струје или напон ако су му познате друге две величине 
ФИ.2.3.5. уме да препозна топлотне ефекте електричне струје 
ФИ.2.3.6. разуме појмове енергије и снаге електричне струје 

ФИ.2.5.3. уме да препозна појмове рада и снаге 

 
III НАПРЕДНИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.3.3.1. зна како се везују отпорници и инструменти у електричном колу 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 
 

I ОСНОВНИ НИВО 
Ученик/ученица: 
ФИ.1.1.2. уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе 

 
II СРЕДЊИ НИВО 

Ученик/ученица: 
ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу 
ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке величине 
ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина 

 
III НАПРЕДНИ НИВО 

Ученик/ученица: 
Зна како магнетно поље може да изазове појаву струје 

ФИ.3.1.2. зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се равномерно креће 
ФИ.3.2.1. уме да примени односе између физичких величина које описују равномерно променљиво праволинијско кретање 

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ И ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ 
 

I ОСНОВНИ НИВО 
Ученик/ученица: 
Уме да прави разлику између атомске и нуклеарне физике 

 
II СРЕДЊИ НИВО 

Ученик/ученица: 
Зна како нуклеарно зрачење утиче на живе организме 

 
III НАПРЕДНИ НИВО 

Ученик/ученица: 
Зна који нуклеарни распади постоје 
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 
Разред : ОСМИ 
  
 
 
Циљеви и задаци 

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

Задаци наставе математике су:  

‐ Да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитивних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу. 
‐ Да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге математике и њену примену у различитим областима човекове делатности, као и за успешан 

наставак образовања и укључивање у рад. 
‐ Да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења. 
‐ Да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава. 
‐ Да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику. 
‐ Да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су : истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад. 
‐ Да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима. 
‐ Да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне знакове тих операција. 
‐ Да ученици упознају најважније равне и просторне геометијске објекте и њихове узајамне односе. 
‐ Да ученике оспособи за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама. 
‐ Да омогући ученицима разумевање одређених садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању. 
‐ Да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку 

личности ученика. 
‐ Да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања. 
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Редни број 
наставне 

теме 

 
Назив наставне теме 

Број  часова 

за обраду за друге 
типове 

укупно Образовни стандарди 

1. Сличност троуглова 5 3 8 
1.3.1. , 1.3.2. , 1.3.6. , 2.3.1. , 2.3.2. , 2.3.6. , 3.3.1. , 3.3.2. , 3.3.6. , 1.2.1. , 1.2.2. , 2.2.2., 
3.2.2. ,  

2. Тачка, права и раван 6 6 12 1.3.1. , 1.3.2. , 1.3.6. , 2.3.1. , 2.3.2. , 2.3.6. , 3.3.1. , 3.3.2. , 3.3.6. , 1.3.3.  

3. 
Линеарне једначине и неједначине с 
једном непознатом 

8 
 
14 
 

 
22 
 

1.2.1. , 1.2.2. , 1.2.4. , 2.2.1. , 2.2.2. , 2.2.4. , 2.2.5. , 3.2.1. , 3.2.2. , 3.2.3. , 3.2.4. , 3.2.5. , 
1.1.1. , 1.1.2. , 1.1.3. , 1.1.4. , 1.1.5. , 1.1.6. , 2.1.3. , 2.1.4. , 2.1.5. , 2.1.6. , 3.1.4. , 3.1.5. , 
3.1.6. 

4. 
 
Призма 

4 8 12 
1.3.1. , 1.3.2. ,1.3.4. ,  1.3.6. , 2.3.1. , 2.3.2. , 2.3.4. ,  2.3.6. , 3.3.1. , 3.3.2. , 3.3.4. , 3.3.6. , 
1.4.1. , 1.4.2. , 1.4.3. , 1.4.4. , 2.4.2. , 2.4.3. , 2.4.4. , 3.4.2. , 3.4.4. 

5. Пирамида 5 
 
9 
 

 
15 
 

1.3.1. , 1.3.2. ,1.3.4. ,  1.3.6. , 2.3.1. , 2.3.2. , 2.3.4. ,  2.3.6. , 3.3.1. , 3.3.2. , 3.3.4. , 3.3.6. , 
1.4.1. , 1.4.2. , 1.4.3. , 1.4.4. , 2.4.2. , 2.4.3. , 2.4.4. , 3.4.2. , 3.4.4. 

6. Линеарна функција 5 6 11 
1.2.1. , 1.2.2. , 1.2.3. , 1.2.4. , 2.2.1. , 2.2.2. , 2.2.3. , 2.2.4. , 2.2.5. , 3.2.1. , 3.2.2. , 3.2.3. , 
3.2.4. , 3.2.5. , 1.5.1. , 1.5.2. , 1.5.3. , 1.5.4. , 2.5.1. , 2.5.2. , 2.5.3. , 2.5.4. , 3.5.1. , 3.5.2. , 
3.5.3. , 3.5.4. , 

7. 
Графичко представљање 
статистичких података 

4 4 8 
1.5.1. , 1.5.2. , 1.5.3. , 1.5.4. , 2.5.1. , 2.5.2. , 2.5.3. , 2.5.4. , 3.5.1. , 3.5.2. , 3.5.3. , 3.5.4. , 
1.4.1., 1.4.2. , 1.4.3. , 1.4.4. , 2.4.2. , 2.4.3. , 2.4.4. , 3.4.2. , 3.4.4. 

8. 
Системи линеарних једначина с две 
непознате 

6 12 18 
1.2.1. , 1.2.2. , 1.2.3. , 1.2.4. , 2.2.1., 2.2.2. , 2.2.3. , 2.2.4. , 2.2.5. , 3.2.1. , 3.2.2. , 3.2.3. , 
3.2.4. , 3.2.5. 

9. 
 
Ваљак 
 

4 4 8 
1.3.1. , 1.3.2. ,1.3.3. ,  1.3.5. , 1.3.6. , 2.3.1. , 2.3.2. , 2.3.3. ,  2.3.5. , 2.3.6. , 3.3.1. , 3.3.3. , 
3.3.4. , 3.3.5. , 3.3.6. , 1.4.1. , 1.4.2. , 1.4.3. , 1.4.4. , 2.4.2. , 2.4.3. , 2.4.4. , 3.4.2. , 3.4.4. 

10. 
 
Купа 
 

4 6 10 

1.3.1. , 1.3.2. ,1.3.3. ,  1.3.5. , 1.3.6. , 2.3.1. , 2.3.2. , 2.3.3. ,  2.3.5. , 2.3.6. , 3.3.1. , 3.3.3. , 
3.3.4. , 3.3.5. , 3.3.6. , 1.4.1. , 1.4.2. , 1.4.3. , 1.4.4. , 2.4.2. , 2.4.3. , 2.4.4. , 3.4.2. , 3.4.4. 

11. Лопта 2 3 5 
1.3.1. , 1.3.2. ,1.3.3. ,  1.3.5. , 1.3.6. , 2.3.1. , 2.3.2. , 2.3.3. ,  2.3.5. , 2.3.6. , 3.3.1. , 3.3.3. , 
3.3.4. , 3.3.5. , 3.3.6. , 1.4.1. , 1.4.2. , 1.4.3. , 1.4.4. , 2.4.2. , 2.4.3. , 2.4.4. , 3.4.2. , 3.4.4. 

 Писмени задаци 4 4 8  

 
 
57 
 

79 
 
136 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 8. РАЗРЕД 

БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 1 

основни ниво 1 средњи ниво 2 напредни ниво 3 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 
1.1.1. прочита и запише различите врсте бројева 

(природне, целе, рацоналне) 
  

1.1.2. преведе децимални запис броја у разломак и 
обратно 

  

1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, 
помажући се сликом када је то потребно 

2.1.3.  упореди по величини бројеве   
            записане у различитим  
            облицима 

 

1.1.4. изврши једну рачунску операцију са 
бројевима истог записа, помажући се 
сликом када је то потребно (у случају 
сабирања и одузимања разломака само са 
истим имениоцем) 

2.1.4.  одреди супротан број,  
            реципрочну и апсолутну  
            вредност броја; израчуна  
            вредност једноставнијег израза  
            са више рачунских операција  
            различитог приоритета, са  
            бројевима истог записа 

3.1.4.  одреди вредност сложенијег    
            бројевног изараза 

1.1.5. дели са остатком једноцифреним бројем и 
зна када је један број дељив другим 

2.1.5.  примени основна правила  
             дељивости са 2, 3, 5, 9 и  
             декадним јединицама 

3.1.5.  оперише са појмом дељивости у  
            проблемским ситуацијама 

1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе са 
њима помажући се визуелним представама 

2.1.6.  користи бројеве и бројевне  
             изразе у једноставним реалним  
             ситуацијама 

3.1.6.  користи бројеве и бројевне  
            изразе у реалним ситуацијама 
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АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ 2 

основни ниво 1 средњи ниво 2 напредни ниво 3 

Ученик врши формалне очперације које су 
редуциране и зависе од интерпретације; уме да: 

Ученик је рачунарске процедуре довео до солидног 
степена увежбаности; уме да: 

Ученик је постигао висок степен увежбаности 
извођења операција уз истицање својстава која се 
примењују;  уме да: 

1.2.1.  Реши линеарне једначине у  
            којима се непозната појављује  
            само у једном члану 

2.2.1.  Реши линеарне једначине и  
            системе линеарних једначина са  
            две непознате 

3.2.1.  Саставља и решава линеарне  
             једначине и неједначине и  
             системе линеарних једначина  
             са две непознате 

1.2.2.  израчуна степен датог броја, зна  
            основне операције са степенима 

2.2.2.  Оперише са степенима и зна шта  
             је квадратни корен 

3.2.2.  Користи особине степена и  
             квадратног корена 

1.2.3.  Сабира, одузима и множи  
            мономе 

2.2.3.  Сабира и одузима полиноме, уме  
            да помножи два бинома и да  
            квадрира бином 

3.2.3.  Зна и примењује формуле за  
            разлику квадрата и квадрат  
            бинома; увежбано  
            трансформише алгебарске  
            изразе и своди их на  
            најједноставнији облик 

1.2.4.  Одреди вредност функције дате  
             таблицом или формулом 

2.2.4.  Уочи зависност међу  
            променљивим, зна функцију y=аx  
            и графички интерпрететира  
            њена својства; везује за та  
            својства појам директне  
            пропорционалности и одређује  
            непознати члан пропорције 

3.2.4.  Разликује директно и обрнуто  
             пропорционалне величине и то  
             изражава одговарајућим  
             записом; зна линеарну  
             функцију и графички  
             интерпрететира њена својства 

 2.2.5.  Користи једначине у  
             једноставним текстуалним  
             задацима 

3.2.5.   Користи једначине,  
             неједначине и системе  
             једначина решавајући и  
             сложеније текстуалне задатке 
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ГЕОМЕТРИЈА 

основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Ученик: Ученик уме да: Ученик уме да: 
1.3.1.  Влада појмовима: дуж,  
             полуправа, права, раван и угао  
             (уочава њихове моделе у  
             реалним ситуацијама и уме да  
             их нацрта користећи прибор;  
             разликује неке врсте углова и  
             пралелне и нормалне праве) 

2.3.1.  Одреди суплементне и  
             комплементне углове, упоредне  
             и унакрсне углове; рачуна са  
             њима ако су изражени у целим  
             степенима 

3.3.1.  Рачуна са угловима укључујући  
            и претварање угаоних мера;  
            закључује користећи особине  
            паралелних и нормалних прави,  
             укључујући углове на  
             трансверзали 

1.3.2.   Влада појмовима: троугао,  
              четвороукао, квадрат и  
              правоугаоник (уочава њихове  
              моделе у реалним ситуацијама                 
              и уме да их нацрта користећи  
              прибор; ученик разликује  
              основне врсте троуглова, зна  
              основне елементе троугла и  
              уме да израчуна обим и  
              површину троугла, квадрата и  
              правоугаоника на основу  
              елемената који непосредно   
              фигуришу у датом задатку; уме  
              да израчуна непознату  
              страницу правоуглог троугла  
              примењујући Питагорину  
              теорему) 

2.3.2.  Одреди однос углова и страница  
             у троуглу, збир углова у троуглу  
             и четвороуглу и да решава  
             задатке користећи Питагорину  
             теорему 

3.3.2.  Користи основна својства  
             троугла, четвороугла,  
             паралелограма и трапеза,  
             рачуна њихове обиме и  
             површине на основу елемената  
             који нису обавезно непосредно  
             дати у формулацији задатка;  
             уме да их конструише  

1.3.3.   Влада појмовима: круг, кружна  
             линија (издваја њихове основне  
             елементе, уочава њихове  
             моделе у реалним ситуацијама и  
             уме да их нацрта користећи  
             прибор; уме да израчуна обим и  
             површину круга датог  
             полупречника) 

2.3.3.  Користи формуле за обим и  
            површину круга и кружног  
            прстена 

3.3.3.  Одреди централни и  
             периферијски угао, рачуна  
             површину исечка, као и дужину  
             кружног лука 

1.3.4.   Влада појмовима: коцка и  
              квадар (уочава њихове моделе  
              у реалним ситуацијама, зна  
              њихове основне елементе и  
              рачуна њихову површину и  
              запремину) 

2.3.4.   Влада појмовима: призма и  
             пирамида; рачуна њихову  
             површину и запремину када су  
             неопходни елементи  
             непосредно дати у задатку 

3.3.4.  Израчуна површину и  
             запремину призме и пирамиде,  
             укључујући случајеве када  
             неопходни елементи нису  
             непосредно дати 

1.3.5.   Влада појмовима: купа, ваљак и  
              лопта (уочава њихове моделе у  

2.3.5.   Ирачуна површину и запремину  
             ваљка, купе и лопте када су  

3.3.5.   Израчуна површину и  
              запремину ваљка, купе и лопте,  
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              реалним ситуацијама, зна  
              њихове основне  елементе) 

             неопходни елементи  
             непосредно дати у задатку 

              укључујући случајеве када  
              неопходни елементи нису  
              непосредно дати 

1.3.6.   Интуитивно схвата појам  
              подударних фигура (кретањем  
              до поклапања) 

2.3.6.   Уочи осносиметричне фигуре и  
             да одреди осу симетрије;  
             користи подударност и везује је  
             са карактеристичним  
             својствима фигура 

3.3.6.   Примени подударност и  
              сличност троуглова, повезујући  
              тако разна својства  
              геометријских објеката 

 

МЕРЕЊЕ 4 

основни ниво 1 средњи ниво 2 напредни ниво 3 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 
1.4.1.  користи одговарајуће јединице  
            за мерење дужине, површине,  
            запремине, масе, времена и  
            углова 

  

1.4.2.  претвори веће јединице дужине,  
            масе и времена у мање 

2.4.2.   пореди величине које су        
             изражене различитим мерним  
             јединицама за дужину и масу 

3.4.2.   по потреби претвара јединице  
             мере, рачунајући са њима 

1.4.3.  користи различите апоене  
            новца 

2.4.3.   претвори износ једне валуте у  
             другу правилно постављајући  
             одговарајућу пропорцију 

 

1.4.4.  при мерењу одабере  
            одговарајућу мерну јединицу;  
            заокругљује величине исказане  
            датом мером 

2.4.4.   дату величину искаже  
             приближном вредношћу 

3.4.4.    процени и заокругли дате  
              податке и рачуна са таквим  
              приближним вредностима;  
              изражава оцену грешке  
             (нпр. мање од 1 динар, 1cm, 1g) 
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ОБРАДА ПОДАТАКА 5 

основни ниво 1 средњи ниво 2 напредни ниво 3 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 
1.5.1.  Изражава положј објеката  
            свставајући их у врсте и колоне;  
            одреди положај тачке у првом  
            квадранту координатног  
            система ако су дате координате  
            и обратно 

2.5.1.  Влада описом координатног  
             система (одређује координате  
             тачака, осно илицентрално  
             симетричних итд) 

3.5.1.  Одреди положај (координате)  
             тачака које задовољавају  
             сложеније услове 

1.5.2.   Прочита и разуме податак са  
             графикона, дијаграма или из  
             табеле, и одреди минимум или  
             максимум зависне величине 

2.5.2.   Чита једноставније дијаграме и  
              табеле и на основу њих обради  
              податке по једном критеријуму  
              (нпр. одреди аритметичку  
              средину за дати скуп података;  
              пореди вредности узорка са  
              средњом вредношћу ) 

3.5.2.  Тумачи дијаграме и табеле 

1.5.3.   Податке из табеле прикаже  
             графиконом и обратно 

2.5.3.   Обради прикупљене податке и  
             представи их табеларно или  
             графичи; представи средњу  
             вредност медијаном 

3.5.3.  Прикупи и обради податке и сам  
             састави дијаграм или табелу;  
             црта график којим представља  
             међузависност величина 

1.5.4.   Одреди задати проценат неке  
             величине 

2.5.4.  Примени процентни рачун у  
             једноставнијим реалним  
             ситуацијама (на пример,  
             промена цена неког производа  
             за дати проценат) 

3.5.4.  Примени процентни рачун у  
            сложенијим ситуацијама 
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Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 
Разред : ОСМИ 
 
Циљеви и задаци: 
Циљ наставе биологије јесте да осигура да сви ученици стекну основну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, 
да се оспособе за решавање проблема и задатака у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје ка о за усвајањем образовно-васпитних садржаја, развијају знања, вештине и умења из области екологије и заштите животне средине уз 
примену концепнта одрживог развоја. 
 
Задаци су стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе биологије сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе 
биологије буду у пуној мери реализовани. 
Упознавање еколошких појмова, образовање за животну средину, развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и примена принципа 
одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
Ученици треба да: 
упознају појам биолошке разноврсности и њен значај за опстанак и еволуцију живота на Земљи; 
науче и схвате нивое организације живог света у природи; 
упознају предмет истраживања екологије и њен значај; 
упознају компоненте  животне средине; 
упознају еколошке факторе и њихов значај за живи свет; 
схвате основне односе исхране и повезаност живих бића у ланцима исхране; 
схвате узајамне односе живих бића и животне средине и динамику односа материје и енергије; 
схвате значај еколошке равнотеже за одржавање екосистема; 
упознају основне типове екосистема и животне услове у њима; 
стекну знања у вези са изворима и последицама угрожавања животне средине – екосистема; 
упознају глобалне последице загађивања животне средине; 
упознају појам и концепцију одрживог развоја; 
разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне средине; 
упознају природне ресурсе, њихову ограниченост и значај рационалног коришћења; 
узграде ставове, развију знања и умења неопходна за заштиту животне средине и допринос одрживом развоју; 
развију еколошку, здравствену културу живљења. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 
 

Б   р   о   ј      ч   а   с   о   в   а 
Број 
теме 

Назив теме Обрада За друге 
типове 

Свега Образовни стандарди 

I Увод 4 1 5 БИ.1.1.5. БИ.2.1.4. БИ.3.1.5.  
БИ.1.3.8. БИ.1.3.9.БИ.1.3.10. БИ.2.3.5.БИ.2.3.6. 
БИ.1.4.1. БИ.1.4.2. БИ.2.4.1. БИ.2.4.2. БИ.3.4.1. 

II Екологија и животна средина 9 6 15 БИ.3.2.1. БИ.3.2.2. БИ.3.2.3. 
БИ.1.2.5. БИ.3.2.4.  
БИ.1.2.7. БИ.2.2.8.. 
БИ.1.4.3. БИ.2.4.3. БИ. 2.4.4.БИ.2.4.2. БИ.3.4.3. БИ.3.4.4. 
БИ.1.4.4. БИ.2.4.5. БИ.2.4.6.  БИ.2.4.7. БИ.3.4.5. 

III Угрожавање, заштита и 
унапређење екосистема – 
животне средине  
 

11 10 21 - БИ.1.4.5. БИ.1.4.6.  БИ.1..7. БИ.1.4.8. БИ.2.4.8. БИ.2.4.9. БИ.3.4.6. БИ.3.4.7. 
БИ.3.4.8. 
БИ.3.2.6. БИ.3.2.7. БИ.3.2.8. 
БИ.1.5.1. БИ.1.5.3. БИ. 1.5.4.БИ.2.5.1. БИ.3.5.1. БИ.1.5.7. БИ.2.5.4. 

IV Глобалне последице загађивања 
животне средине 

5 4 9 

V Животна средина и одрживи 
развој 

5 6 11 

VI Животна средина, здравље и 
култура живљења 

3 4 7 

Свега:      37 31 68  
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
  

Садржаји 
програма 

Оперативни задаци – 
Ученици треба да: 

Област и карактеристична знанња и 
вештине – Ученик/ца 

Стандарди који се могу применити 

1. Увод - упознају појам еколошке разноврсности и њен 
значај за опстанак и еволуцију живота на Земљи; 
- науче и схвате нивое организације живог света у 
природи; 
- упознају предмет истраживања екологије и њен 
значај; 
- упознају компоненте животне средине; 

- уочава просторну и временску 
променљивост живог света; 
-  разуме основе теорије еволуције и 
схвата њен значај у формирању 
савременог биолошког мишљења; 
- зна и разуме основне еколошке појмове; 

- БИ.1.1.5. БИ.2.1.4. БИ.3.1.5.  
  
- БИ.1.3.8. БИ.1.3.9.  
  БИ.1.3.10. БИ.2.3.5. 
  БИ.2.3.6. 
- БИ.1.4.1. БИ.1.4.2. БИ.2.4.1. БИ.2.4.2. 
БИ.3.4.1. 

2. Екологија и животна 
средина 

- упознају еколошке факторе и њихов значај за 
живи свет; 
- схвате основне односе исхране и повезаност 
живих бића у ланцима исхране; 
- схвате узајамне односе живих бића и животне 
средине и динамику односа материје и енергије; 
- схвате значај еколошке равнотеже за одр 
жавање екосистема; 
- упознају основне типове екосистема и животне 
услове у њима; 

- зна да орданизми имају грађу која 
омогућава одвијање функција 
неопходних за одржавање живота; 
- познаје основне животне процесе и 
њихову улогу у остваривању 
одговарајућег понашања јединке; 
- разуме да организми функционишу као 
независне целине у сталној интеракцији 
са околином; 
- познаје и разуме основе законитости и 
принципе у еко9логији; 
- уочава разноликост екосистема на 
Земљи; 

- БИ.3.2.1. БИ.3.2.2. БИ.3.2.3. 
 
 
- БИ.1.2.5. БИ.3.2.4.  
 
- БИ.1.2.7. БИ.2.2.8.. 
 
- БИ.1.4.3. БИ.2.4.3. БИ. 2.4.4. 
  БИ.2.4.2. БИ.3.4.3. БИ.3.4.4. 
- БИ.1.4.4. БИ.2.4.5. БИ.2.4.6.   
  БИ.2.4.7. БИ.3.4.5.  

3. Угрожавање, заштита и  
    унапређење екосистема  
    – животне средине  
4. Глобалне последице  
   загађивања животне  
   средине 
5. Животна средина и  
    одрживи развој 
6. Животна средина,  
    здравље и култура  
    живљења 

- стекну знања у вези са изворима и последицама 
угрожавања животне средине – екосистема; 
- упознају глобалне последице загађивања 
животне средине; 
- упознају појам и концепцију одрживог развоја; 
- разумеју улогу и значај личног ангажовања у 
заштити животне средине; 
- упознају природне ресурсе, њихову 
ограниченост и значај рационалног коришћења; 
- изграде ставове, развију знања и умења 
неопходна за животну средину; 
- развијају еколошку, здравствену и културу 
живљења; 

- разумеју утицај човека на биосфер ( 
заштита животне средине); 
 
- разуме да организми функционишу као 
независне целине у сталној интеракцији 
са околином; 
- познаје основне хигијенске мере и 
разуме зашто су потребне; 
- познаје принципе вођења здравог 
живота и разуме значај поштовања ових 
принципа 

- БИ.1.4.5. БИ.1.4.6.  БИ.1..7.   
  БИ.1.4.8. БИ.2.4.8. БИ.2.4.9.  
  БИ.3.4.6. БИ.3.4.7. БИ.3.4.8. 
- БИ.3.2.6. БИ.3.2.7. БИ.3.2.8. 
 
- БИ.1.5.1. БИ.1.5.3. БИ. 1.5.4. 
  БИ.2.5.1. БИ.3.5.1.  
- БИ.1.5.7. БИ.2.5.4. 
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Наставни предмет: ХЕМИЈА 
Разред : ОСМИ 
 
Циљеви: 
- разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских појава, теорија , модела  и  закона 
- развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, формула и једначина 
- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема 
- развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима (уџбеник, научно-популарни чланци, Интернет) 
- развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у свакодневном животу 
- развијање радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и позитивног става према учењу хемије 
- развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији 
Задаци наставе хемије 
- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој различитих технологија и развој друштва уопште 
- оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком, да знају хемијску терминологију и да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и 
једначина 
- стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и њиховим променама долазити на основу демонстрационих огледа или огледа које самостално 
изводе, развијати при том аналитичко мишљење и критички став у мишљењу 
- стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, правилно и безбедно, по себе и друге, руковати лабораторијским прибором, посуђем и 
супстанцама 
- оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања 
- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном окружењу 
- омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских промена и његову практичну примену 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 
 
 

Редни  
број  

наставне  
теме 

НАСТАВНА  
ТЕМА/ОБЛАСТ 

Број 
часова
по теми 

Број часова за 
 

обраду лабораторијске 
вежбе 

остале 
типове 
часова 

Образовни стандарди 

1. НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ 
НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ 

13 6 2 5 1.1.8, 1.19, 1.2.1,1.2.2,1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 3.1.8, 
3.2.1, 3.2.2 

2. МЕТАЛИ, ОКСИДИ МЕТАЛА И 
ХИДРОКСИДИ (БАЗЕ) 

8 4 1 3 1.2.3.,1.2.5. ,1.2.6., 1.2.7, 1.2.8, 1.2.19, 2.1.4, 2.2.1, 3.1.8, 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.4, 

3. СОЛИ 5 3 1 1 1.2.9, 1.2.10, 2.2.1, 3.2.5 

4 ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА 
ДИСОЦИЈАЦИЈА КИСЕЛИНА, 
ХИДРОКСИДА (БАЗА) И СОЛИ 

3 2 0 1 1.1.6, 1.1.8, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 2.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 

5 УГЉОВОДОНИЦИ 14 8 1 5 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 3.1.2, 3.31. 3.3.2, 3.3.3 

6 ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА 
КИСЕОНИКОМ 

9 5 1 3 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 3.1.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 

7. БИОЛОШКИ ВАЖНА ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА 

12 7 1 4 1.4.1, 1.4.2, 2.4.1, 3.1.6, 3.4.1, 3.4.2 

8. ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 4 2 0 2 1.5.1 

Укупно 68 37 7 24  
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 
ОПШТА 
ХЕМИЈА 

 

ХЕ.1.1.1. да прави разлику између елемената, једињења и 
смеша из свакодневног живота, на 
основу њихове сложености 
ХЕ.1.1.2. o практичној примени елемената, једињења и 
смеша из сопственог окружења, на 
основу њихових својстава 
ХЕ.1.1.3. на основу којих својстава супстанце могу да се 
разликују, којим врстама промена 
супстанце подлежу, као и да се при променама укупна 
маса супстанци не мења 
ХЕ.1.1.4. да су чисте супстанце изграђене од атома, 
молекула и јона, и те честице међусобно 
разликује по наелектрисању и сложености грађе 
ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у молекулима елемената, 
ковалентним и јонским једињењима 
ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих 
хемијских елемената, хемијских 
формула најважнијих представника класа неорганских и 
органских једињења, и 
квалитативно значење хемијских једначина реакција 
оксидације 
ХЕ.1.1.7. шта су раствори, како настају и примере 
раствора у свакодневном животу 
ХЕ.1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, 
раствор, растварање, елемент, 
једињење, атом, молекул, јон, ковалентна веза, јонска 
веза, оксидација, оксид, киселина, 
база, со, индикатор 
ХЕ.1.1.9. загрева супстанцу на безбедан начин 
ХЕ.1.1.10. измери масу, запремину и температуру 
супстанце 
ХЕ.1.1.11. састави апаратуру и изведе поступак цеђења 
ХЕ.1.1.12. у једноставним огледима испита својства 
супстанци (агрегатно стање, мирис, боју, 
магнетна својства, растворљивост), као и да та својства 
опише 
 

У области ОПШТA ХЕМИЈA 
ученик/ученица 
зна:
  
ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одређује 
својства супстанци (температуре топљења 
и 
кључања, као и растворљивост 
супстанци) 
ХЕ.2.1.2. значење термина: материја, 
хомогена смеша, хетерогена смеша, 
анализа и синтеза, 
неутрализација, супституција, адиција, 
анхидрид, изомер, изотоп 
ХЕ.2.1.3. шта је засићен, незасићен и 
презасићен раствор 
ХЕ.2.1.4. да саставља формуле 
најважнијих представника класа 
неорганских и органских 
једињења, и једначине хемијских реакција 
неутрализације и супституције 
ХЕ.2.1.5. изабере најпогоднији начин за 
повећање брзине растварања супстанце 
(повећањем 
температуре растварача, уситњавањем 
супстанце, мешањем) 
ХЕ.2.1.6. промени концентрацију 
раствора додавањем растворене 
супстанце или растварача 
(разблаживање и концентровање) 
ХЕ.2.1.7. у огледима испитује својства 
супстанци и податке о супстанцама 
приказује 
табеларно или шематски 
ХЕ.2.1.8. израчуна процентни састав 
једињења на основу формуле и масу 
реактаната и 
производа на основу хемијске једначине, 
то јест да покаже на основу израчунавања 
да се 
укупна маса супстанци не мења при 
хемијским реакцијама 

ХЕ.3.1.1. разлику између чистих супстанци (елемената и 
једињења) и смеша, на основу врста 
честица које их изграђују 
ХЕ.3.1.2. како је практична примена супстанци повезана са 
њиховим својствима 
ХЕ.3.1.3. да су својства супстанци и промене којима 
подлежу условљене разликама на нивоу 
честица 
ХЕ.3.1.4. структуру атома, молекула и јона, које их 
елементарне честице изграђују и како од 
њиховог броја зависи наелектрисање атома, молекула и јона 
ХЕ.3.1.5. зависност растворљивости супстанце од природе 
супстанце и растварача 
ХЕ.3.1.6. значење следећих термина: естерификација, 
сапонификација 
ХЕ.3.1.7. на основу својстава састојака смеше да изабере и 
изведе одговарајући поступак за 
њихово раздвајање 
ХЕ.3.1.8. да осмисли експериментални поступак према 
задатом циљу/проблему/питању за 
истраживање, да бележи и приказује резултате табеларно и 
графички, формулише 
објашњење/а и изведе закључак/е 
ХЕ.3.1.9. да израчуна процентуалну заступљеност неке 
супстанце у смеши, да изводи 
стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у 
вишку и однос масе и количине 
супстанце 
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ХЕ.2.1.9. израчуна масу растворене 
супстанце и растварача, на основу 
процентног састава 
раствора и обрнуто 
ХЕ.2.1.10. направи раствор одређеног 
процентног састава 
 

НЕОРГАНСКА 
ХЕМИЈА 

 

ХЕ.1.2.1. основна физичка и хемијска својства неметала и 
метала (агрегатно стање, 
проводљивост топлоте и електрицитета и реакцију са 
кисеоником) 
ХЕ.1.2.2. везу између својстава неметала и метала и 
њихове практичне примене 
ХЕ.1.2.3. да препозна метале (Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, 
Ag, Au) на основу њихових 
физичких и хемијских својстава 
ХЕ.1.2.4. да на основу формуле именује основне класе 
неорганских једињења 
ХЕ.1.2.5. примере оксида, киселина, база и соли у 
свакодневном животу као и практичну 
примену ових једињења 
ХЕ.1.2.6. основна физичка и хемијска својства оксида, 
киселина, база и соли 
ХЕ.1.2.7. утврди основна физичка својства оксида 
(агрегатно стање, боја, мирис) 
ХЕ.1.2.8. докаже кисело-базна својства супстанци помоћу 
индикатора 
ХЕ.1.2.9. испита растворљивост соли 
ХЕ.1.2.10. безбедно рукује супстанцама, посуђем и 
прибором 
 

ХЕ.2.2.1. на основу назива оксида, 
киселина, база и соли састави формулу 
ових супстанци 
ХЕ.2.2.2. пише једначине хемијских 
реакција синтезе и анализе бинарних 
једињења 
ХЕ.2.2.3. експерименталним путем испита 
растворљивост и хемијску реакцију 
оксида са 
водом 
ХЕ.2.2.4. испита најважнија хемијска 
својства киселина (реакција са 
карбонатима и 
металима) 
 

ХЕ.3.2.1. да су физичка и хемијска својства метала и 
неметала одређена структуром њихових 
атома/молекула 
ХЕ.3.2.2. хемијска својства оксида (реакције са водом, 
киселинама, хидроксидима) 
ХЕ.3.2.3. да општа својства киселина зависе од њихове 
структуре (реакција са хидроксидима, 
металима, карбонатима, бикарбонатима и базним оксидима) 
ХЕ.3.2.4. да општа својства база зависе од њихове структуре 
(реакције са киселинама и са 
киселим оксидима) 
ХЕ.3.2.5. да физичка и хемијска својства соли зависе од 
њихове структуре 
ХЕ.3.2.6. изведе реакцију неутрализације 
 

ОРГАНСКА 
ХЕМИЈА 

 

ХЕ.1.3.1. формуле, називе и функционалне групе 
најважнијих угљоводоника, алкохола, 
карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара 
ХЕ.1.3.2. основна физичка и хемијска својства 
угљоводоника, алкохола, карбонилних 
једињења, карбоксилних киселина и естара 
ХЕ.1.3.3. практични значај угљоводоника, алкохола, 
карбонилних једињења, карбоксилних 
киселина и естара у свакодневном животу 
 

ХЕ.2.3.1. пише једначине хемијских 
реакција сагоревања угљоводоника и 
алкохола 
 

ХЕ.3.3.1. хемијске реакције угљоводоника, алкохола, 
карбонилних једињења, карбоксилних 
киселина и естара 
ХЕ.3.3.2. видове практичне примене угљоводоника, 
алкохола, карбонилних једињења, 
карбоксилних киселина и естара на основу својстава која 
имају 
ХЕ.3.3.3. пише једначине хемијских реакција угљоводоника, 
алкохола, карбонилних 
једињења, карбоксилних киселина и естара 
 

БИОХЕМИЈА 
 

ХЕ.1.4.1. да наведе физичка својства (агрегатно стање и 
растворљивост) масти и уља, 
угљених хидрата, протеина 

ХЕ.2.4.1. најважније улогe масти и уља, 
угљених хидрата и протеина у живим 
организмима 

ХЕ.3.4.1. основу структуре молекула који чине масти и уља, 
угљене хидрате и протеине 
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ХЕ.1.4.2. примере и заступљеност масти и уља, угљених 
хидрата и протеина у намирницама 
 

 ХЕ.3.4.2. основна хемијска својства масти и уља 
(сапонификацију и хидролизу), угљених 
хидрата и протеина 
 

1.5. ХЕМИЈА 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

 

ХЕ.1.5.1. значај безбедног поступања са супстанцама, 
начине њиховог правилног 
складиштења, а са циљем очувања здравља и животне 
средине 
 

  

ЕКСПЕРИМЕНТ 
 

У области ЕКСПЕРИМЕНТ на основном нивоу 
ученик/ученица уме да: 
ХЕ.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за 
експериментални рад и супстанцама 
ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом упутству 
 

У области ЕКСПЕРИМЕНТ на средњем 
нивоу ученик/ученица уме да: 
ХЕ.2.6.1. прикупи податке посматрањем и 
мерењем, и да при том користи 
одговарајуће 
инструменте 
ХЕ.2.6.2. табеларно и графички прикаже 
резултате посматрања или мерења 
ХЕ.2.6.3. изводи једноставна уопштавања 
и систематизацију резултата 
 

У области ЕКСПЕРИМЕНТ на напредном нивоу 
ученик/ученица уме да: 
ХЕ.3.6.1. препозна питање/проблем које се може 
експериментално истражити 
ХЕ.3.6.2. постави хипотезе 
ХЕ.3.6.3. планира и изведе експеримент за тестирање 
хипотезе 
ХЕ.3.6.4. донесе релевантан закључак на основу резултата 
добијених у експерименталном 
раду 
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Наставни предмет: ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
Разред : ОСМИ 
  

 

Оперативки задаци 

 Ученици треба да: 
 упознају основне команде у МC Windows 
 упознаjу коришћење Интернета и електронске поште: 
 упознају подсистеме електроенергетског система: 
 стекну појам о дистрибуцији електричне енергије; 
‐ упознају електроинсталациони материјал и елементе према стандардима наведених електроматеријала; 
 стекну основна  практична  знања  и  умела  у  састављању електричних струјних кола; 
 упознају основне делове електротермичких и елсктродинамичких апарата и уређаја у домаћинству; 
 науче да правилно користе електричне уређаје и апарате и да отклањају мале кварове на наведеним електричним уређајима: 
 упознју основне електронске елементе: 
 науче симболе и шеме у електроници; 
 схвате принципе рада телекомуннкационих и аудиовизуелних уређаја у домаћинству; 
 развијају конструкторске способности израдом и склапањем модела електротехнпчких  и  елекпронских  уређаја  и  апарата  према одоварајућим шемама. 

 
Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

 

Ред. број 
наставне теме

Наставна тема/област 
Број часова 

по теми 

 

 

1. 
ИНФОРМАТИЧКЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ 

16 

- Да ученици овладају практичном применом рачунара у решавању различитих задатака: обрадом текста, података, 
табела, графике. 
-да користе интернет 
- да упознају симболе који се користе при изради цртежа и електричних шема, као најосновније цртеже и шеме 
електричних струјних кола 
- упознати учрнике са могућностима употребе једноставнијих софтвера за израду техничких цртежа и шема 

2. 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 
МАТЕРИЈАЛИ И 
ИНСТАЛАЦИЈЕ 

10 

- Упознавање електроинсталационог материјала и прибора (проводници, суперпроводници, изолатори, прекидачи, 
утикачи, сијалична грла, осигурачи, електрично бројило, уклопни сат). 
- Упознати ученике са могућим нежељеним последицама дејства струје, начином заштите од струјног удара и 
пружање прве помоћи. 

3. 

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 
И УРЕЂАЈИ 

14 -Упознавање електротермичких апарата и уређаја у домаћинству ( решо, пегла, грејалице, штедњак, пећ, бојлер. 
- Упознавање и примена релеја и електромагнета И и у другим уређајима који раде на сличном принципу)  
- Упознавање електричних машина (генератор, електромотор) и њихове примене 
-  Упознати основне делове и принципе рада електромеханичких (вентилатор, бушилица ..) и електротермичко-
механичких уређаја у домаћинству (фен за косу, калорифер, клима уређај...) 
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4. 

ДИГИТАЛНА 
ЕЛЕКТРОНИКА 

12 - упознати ученике са начинима функционисања аналогних и дигиталних телекомуникација и објаснити којес су 
предности дигиталне технологије над аналогном  
-  Представити основне делове рачунара: матична плоча, процесор, меморија, интерфејс, модем. 
-Телекомуникације и аудиовизуелна средства (радио и ТВ), мобилна телефонија, ГПС системи, интернет и кабловска 
телевизија  

5. 
ОД ИДЕЈЕ ДО 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

16 - Практична израда електричних кола - експеримент - истраживање, од конструкторског материјала и симулација 
коришћењем рачунарског софтвера 

 Укупно 68  
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
Разред : ОСМИ 

 
Циљ и задаци: 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, поветаним са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе 
интегралном развоју личности ученика (когнитивонм, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и 
неопходни теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

Задаци наставе физичког васпитања су: 

‐ подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела 
‐ развој и усавршавање моторичких способности 
‐ стицање моторичких умења, која су као садржаји утврђени програмом физичког 
‐ усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања 
‐ формирање морално-вољних квалитета личности 
‐ оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада 
‐ стцање и развијање свести о потерби здравља, чуваеа здравља и заштити природе и човекоев средине. 

Оперативни задаци: 

‐ усмерени развој основних моторичких способности: брзине, снаег, издржљивости, гипкости и координације 
‐ примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.) 
‐ задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл. 
‐ естетско изражавање покретом и кретаима и доживљавање естетских вреднос 
‐  
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 
 
 

Наставни садржај 
теме 

Број часова Број часова 
обраде 

Број часова 
увеж. 

Број часова 
провере 

Број часова 
понављање 

Шифра 

1. Атлетика 23 7 7 8 1 Фв. 
1.1.3. 
1.1.4. 

2. Гимнаст. 16  6 7 2 1 Фв. 1.1.11. 
3.Ритмичка гимнаст. 
И народни плесови 

9 6 3 - - Фв. 1.1.21. 
1.1.20. 

4. Спортска игра 
(одбојка) 

20 6 10 1 3 Фв. 1.1.1. 
1.1.2. 

Укупно 68 25 27 11 5 - 
 
Знања о физичком вежбању и физичком васпитању 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 
фв. 1.2.1. фв. 2.2.1. фв. 3.2.1.  
фв. 1.2.2. фв. 2.2.2. фв. 3.2.2. 
фв. 1.2.3. фв. 2.2.3. фв. 3.2.3. 
фв. 1.2.4.   
фв. 1.2.5.    

 
Вредновање физичког вежбања: 
Фв. 1.3.1. ;  Фв. 1.3.2. ; Фв. 1.3.3. ; Фв. 1.3.4. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ОДБОЈКА  

     

     

Елементи 
Основни 
ниво 

Средњи 
ниво 

Напредни 
ниво Шифра 

Одбијање лопте прстима         *     фв.1.1.1. 

Одбијање лопте чекићем         *     фв.1.1.1. 

Школски сервис         *     фв.1.1.1. 

Тенис сервис           *   фв.2.1.1. 

Смечирање             * фв.3.1.1. 

Блокирање             * фв.3.1.1. 

Заштита блока и игра у пољу             * фв.3.1.1. 

Зна када је екипа постигла поен         *     фв.1.1.1. 

Дозвољени број одбијања лопте у једној акцији         *     фв.1.1.1. 

Недозвољени контакти са лоптом         *     фв.1.1.1. 

Сервира из простора за сервирање         *     фв.1.1.1. 

Зна шта је преступ         *     фв.1.1.1. 

Ротација         *     фв.1.1.1. 

Групна и колективна тактика           *   фв.2.1.1. 

Групна и колективна тактика у нападу и одбрани             * фв.3.1.1. 

Ученик/ученица уме да суди             * фв.3.1.1. 

Ученик/ученица се такмичи             * фв.3.1.1. 

Ученик/ученица учествује у организацији утакмице или турнира             * фв.3.1.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 375

КОШАРКА 

     

Елементи 
Основни 
ниво 

Средњи 
ниво 

Напредни 
ниво Шифра 

Основни став у нападу и одбрани         *     фв.1.1.1. 

Пивотирање         *     фв.1.1.1. 

Кретање у одбрани         *     фв.1.1.1. 

Скок у одбрани и нападу         *     фв.1.1.1. 

Хватање и додавање лопте обема рукама         *     фв.1.1.1. 

Вођење лопте праволинијски и са предњом променом правца         *     фв.1.1.1. 

Шут на кош из продора дриблингом         *     фв.1.1.1. 

Шут са дистанце         *     фв.1.1.1. 

Додавање лопте једном руком           *   фв.2.1.1. 

Шут на кош из продора двокораком након пријема лопте           *   фв.2.1.1. 

Вођење лопте са променом кроз ноге           *   фв.2.1.1. 

Шут из продора двокораком након пријема лопте           *   фв.2.1.1. 

Шутирање полагањем одозго, одоздо и бочно           *   фв.2.1.1. 

Игра 2 на 2 у нападу и одбрани           *   фв.2.1.1. 

Сарадња три играча у контранападу и позиционом нападу           *   фв.2.1.1. 

Одбрана "човек на човека" и напад на ту одбрану           *   фв.2.1.1. 

Вођење лопте са променом иза леђа и "ролингом"             * фв.3.1.1. 

Скок - шут              * фв.3.1.1. 

Игра 3 на 3 у нападу и одбрани             * фв.3.1.1. 

Зонска одбрана и напад на зонску одбрану             * фв.3.1.1. 

Зна шта је лична грешка         *     фв.1.1.1. 

Преступ         *     фв.1.1.1. 

Не прави грешке у вођењу лопте         *     фв.1.1.1. 

Враћање лопте у "задње" поље         *     фв.1.1.1. 

Не прави грешку у корацима         *     фв.1.1.1. 

Не прави грешку 3         *     фв.1.1.1. 

Не прави грешку 5         *     фв.1.1.1. 

Извођење ауата         *     фв.1.1.1. 
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Ученик/ученица учествује на такмичењу             * фв.3.1.1. 

Ученик/ученица зна да суди             * фв.3.1.1. 

Ученик/ученица учлествује у организацији утакмице или 
турнира             * фв.3.1.2. 

 

 

 ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ  

      

      

Назив вежбе 
Основни 
ниво 

Средњи 
ниво 

Напредни 
ниво Шифра 

   
   

   
   

   
   

   
  В

еж
бе

 н
а 

тл
у 

Колут напред и колут назад из чуња до чуња         *     фв.1.1.11. 

Колут напред преко препреке - одразом, без изразите фазе лета         *     фв.1.1.11. 

Колут напред преко препрека са фазом лета (сунђер струњаче)           *   фв.2.1.9. 

Из става раскорачног колут назад до става раскорачног         *     фв.1.1.11. 

Из става раскорачног колут напред до става раскорачног                  *   фв.2.1.9. 

Став на шакама уз помоћ         *     фв.1.1.11. 

Став на шакама уз малу помоћ           *   фв.2.1.9. 

Став на шакама, издржај, колут напред             * фв.3.1.6. 

Премет странце упором у <<бољу>> страну         *     фв.1.1.11. 

Премет странце упором улево и удесно           *   фв.2.1.9. 

Прекопит (салто згрченим телом) напред             * фв.3.1.6. 

Мост из лежања на леђима         *     фв.1.1.11. 

Мост заклоном и усклон уз помоћ           *   фв.2.1.9. 

Вага претклоном и заножењем на левој и на десној нози         *     фв.1.1.11. 

П
ре

ск
ок

 Разношка преко козлића         *     фв.1.1.12. 

Згрчка уз помоћ         *     фв.1.1.12. 

Згрчка преко козлића или коња           *   фв.2.1.10. 

Разношка и зрчка са изразитијим фазама лета             * фв.3.1.7. 
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 Р
аз

бо
ј 

Ученици и ученице - дочелно вратило или нижа притка разбоја: 
Узмак одразом једне ноге до упора предњег, премах одножно 
десном / левом до упора јашућег, потхват десном/левом и 
спојено премахом одножно левом/десном одношка са окретом 
за 90 степени         *     фв.1.1.14. 

Ученици и ученице - дохватно вратило или виша притка разбоја: 
Њихање у вису предњем, саскок у зањиху         *     фв.1.1.14. 

Ученици - дохватно вратило: Суножним одразом узмак до упора 
предњег, саскок подметно         *     фв.1.1.14. 

Ученице - двовисински разбој: Лицем према н/п - залетом и 
суножним одскоком наскок у упор предњи; премах одножно 
десном; премах одножно левом; прехват на в/п и спојено 
подметно успоставити предњих и саскок у предњиху           *   фв.2.1.12. 

Ученици и ученице - дочелно вратило или нижа притка разбоја: 
Ковртљај назад у упору предњем             * фв.3.1.9 

Ученици - паралелни разбој         

На почетку разбоја: њих у упору, предњихом упор до седа 
разножно; саседом сножити и зањихом саскок         *     фв.1.1.17. 

Из замаха (предњиха) у упору предношка са окретом за 180 
степени према притки до става на тлу           *   фв.2.1.9. 

Њих у потпору; предњихом упор до седа разножног ; упор за 
рукама и спојено колут напред до седа разножно             * фв.3.1.6. 

   
   

   
   

   
   

   
  

Г
ре

да
 

Ученици и ученице - ниска средња или висока греда: Наскочити 
на произвољан начин; усправ - одручити; кораци успону 
унапред до средине греде; чучањ и окрет у чучњу за 180 степени 
усправ; два корака зибом почучњем уназад; окрет у успону за 
180 степени - узр         *     фв.1.1.13. 

Ученице - висока греда или греда висине од 80 цм         
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Наскок у упор предњи, упор одножно десном (левом) окретом за 
90 степени улево и прехватом бочно (палчеви су окренути један 
према другом) упор клечећи на десној заножити левом (мала 
вага); ослонцем заножне ноге испред тела усправ уз помоћ: 
четири корака у            *   фв.2.1.11. 

Залетом и суножним одскоком наскок премахом одножно 
десном у упор јашући; окрет за 90 степени улево; прехватом 
бочно и ослонцем стопалима иза тела упор чучећи; усправ, 
одручити; два корака зибом почучењем; скок суножним 
одскоком и доскоком на једну ногу,              * фв.3.1.8. 

К
ру

го
ви

 

Ученици       фв.1.1.16. 

Дохватни кругови: Суножним одрувом и згибом у вис узнето, 
издражај; кроз вис предњи саскок (уз помоћ)         *     фв.1.1.16. 

Доскочни кругови: Из замаха предњихом вис узнето, вис 
стрмоглаво, вис узнето, вис стражњи - саског (уз помоћ)           *   фв.2.1.14 

Доскочни кругови: Из виса предњег вучењем вис узнето, вис 
стрмоглаво - издражај, вис узнето, отварањем вис предњи и сп 
саскок             * фв.3.1.11 

К
оњ

 с
а 

хв
ат

ањ
ка

м
а 

Ученици:         

Наскок у упор предњи; премах одножно у упор јашући 
(назначити); њих у упору јашућем; премах заножном у упор 
стражњи; замахом ногама унапред саскок         *     фв.1.1.17. 

Наскок у упор предњи; премах одножно десном напред ван, 
премах одножно десном назад; премах одножно левом напред 
ван, премах одножно левом назад до упора предњег; замахом 
ногама уназад спот           *   фв.2.1.13. 
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Наскок у упор предњи; премах одножно десном напред; премах 
одножно левом напред, премах одножно десном назад до упора 
јашућег; њих у упору са преношењем тежине са руке на руку и 
сл. Премахом одножно десне саскок са окретом за 90 степени 
улево             * фв.3.1.10. 

 

ПЛЕС  

     

     

Елементи 
Основни 
ниво 

Средњи 
ниво 

Напредни 
ниво Шифра 

Успешно пљеском (ударењем дланом о длан) прати акценте у 
темпу музиче пратње         *     фв.1.1.20. 

Успешно пљеском или топотом прати задати ритам и темпо 
музичке пратње         *     фв.1.1.20. 

Успешно се креће у простору у свим смеровима комбинујући 
ходање и трлање           *   фв.2.1.18. 

Целокупну своју моторику (кретање и покрете појединих делова 
и целог тела) изводи у ритму и темпу музичке пратње 
самостално, у пару, у групи            *   фв.2.1.18. 

Повезује (просторно и временски) плесне елементе (најмање 
шест псновних елемената технике: галоп, дечији поскок, 
мењајући корак, кораци са привлачењем са и без преноса 
тежине тела кораци са укрштањем напред - назад, укључујући 
ту и ходање и трчање) у цели           *   фв.2.1.18. 

Уз помоћ (наставника) реализује задату комбинацију основних 
корака у аеробом загревању у трајању од 2 пута по 32 4/4 такта           *   фв.2.1.18. 

Самостално реализује задату комбинацију основних корака у 
ареобном загревању у трајању од 2 пута по 32 4/4 такта             * фв.3.1.16. 

Успешно моторички у ритму и темпу реализује одабране 
народне, друштвене и дечије плесове             * фв.3.1.16. 
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Саставља и изводи самосталну плесну композицију у 2/4 ракту 
од произвољно одабраних и уконпонованих основних елемената 
технике плесова             * фв.3.1.16. 

Исказује креативност и стваралаштво кроз састављање мањих 
композиција покрета и кретања и плесних композиција             * фв.3.1.16. 

Влада терминологијом плесова             *      фв.3.1.17. 

Учествује на такмичењу             * фв.3.1.16. 
 

 

АТЛЕТИКА  

     

     

Елементи 
Основни 
ниво 

Средњи 
ниво 

Напредни 
ниво Шифра 

Правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и 
дуге стазе и мери резултат         *             фв.1.1.3. 

Изводи технику штафетног трчања           *               фв.2.1.3. 

Правилно скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери 
дужину скока         *     фв.1.1.5. 

Правилно скаче удаљ варијантом технике увинуће         *         *   фв.2.1.4. 

Зна атлетска правила за скок удаљ         *     фв.1.1.5. 

Правилно скаче увис варијантом технике маказице         *     фв.1.1.7. 

Правилно скаче увис леђном варијантом технике и мери дужину 
скока         *     фв.2.1.5. 

Зна атлетска правила за скок увис         *     фв,1.1.7. 

Правилно баца куглу леђном варијантом технике из места и 
мери дужину хитца          *     фв.2.1.6. 

Правилно баца куглу леђном варијантом технике и мери дужину 
хитца         *     фв.2.1.6.  

Зна атлетска правила бацања кугле          *     фв.2.1.7. 

Такмичи се у једној од атлетских дисцпилина           *   фв.2.1.7. 

Такмичи се у атлетском петобоју             * фв.2.1.8 
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Наставни предмет: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
Разред : ОСМИ 
 

Циљеви и задаци наставе немачког језика 
Програмски садржаји немачког језика намијењени су за ученике који први пут почињу да уче немачки језик у основној фази свога   образовања. Овакви програмски 

садржаји омогућавају ученицима да достигну спознајни ниво на коме ће разумети и користити немачки језик у низу стварних и практичних животних потреба и ситуација. 
Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, маоралних и естетских 

ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавања на 
отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.  

У VIII разреду тежиште наставе је на разумевању и усменом изражавању. Настава се реализује паралелно у сва четири подручја: слушње и разумевање, усмено 
изражавање, читање и писмено изражавање. Уџбеници постају извор активности и морају бити праћени употребом аутентичних материјала, а учионица постаје простор који је 
могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан. 
Циљ наставе немачког језика у VIII разреду јесте да ученик 
-овладава реченичним оквиром; 
-правилно употрељава генитивске посесивне фразе; 
-учествује у изради анкета на тему послова; 
-приређује интервјуе 
-користи кратке писане контактне форме; 
-приповедање бајки; 
-извођење позоришног комада; 
- употребљава претерит јаких и слабих глагола -прича о догађајима и аргументује ставове користећи једноставне изразе и реченице; 
-једноставним језичким средствима да информације о себи, својој породици, окружењу, школи, друговима 
-увежба дијалог везан за картице 
-води разговор о плановима за летњи распуст -изражава допадање или недопадање; 
-тражи разјашњења кад нешто не разуме; 
-преводи усмено или писмено кратке поруке у складу са потребама комуникације. 
-препознаје основне граматичке категорије и може да прави поређења са матерњим језиком. 
- идентификује општи садржај текста, важне информације, суштину поруке, говорну намеру и емоционални контекст 

      Задаци: 
     Општи оперативни задаци 
     Кроз наставу страног језика: 
-ученик богати себе упознајући другог 
-ученик развија радозналост и истраживачки дух 
-ученик овладава комуникативним вештинама и развија способности и методе учења страног језика 
-ослањајући се на искуства стечена учењем првог страног језика,ученик поспешује стицање вишејезичке и вишекултурне компетенције 
-ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика 
-ученик стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. 
Посебни оперативни задаци: 
     Кроз наставу немачког језика: 
-ученик се даље упознаје са немачким језиком кроз четири основна језичка подручја наставе: слушање и разумијевање, усмено изражавање, читање и писмено изражавање; 
-ученик продубљује фонетски, лексички, граматички и правописни минимум у комуникацијским ситуацијама и у контексту; 
-ученик продубљује основна знања о цивилизацији и култури Немачке. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 
 
 

 
Ред. број 
наставне  

теме 

Н А С Т А В Н Е    Т Е М Е Број 
часова 
по теми 

Број 
часова 

за 
обраду 

Број 
шасов

а за 
остале 
типове 
часова 

 
Циљеви наставе 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 

Schule 
 
 
 
 
 
 
 
Jung sein- anders sein 
 
 
 
 
 
Landeskunde  

11 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
8 

5 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
2 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
6 

-Усвајање нових речи и израза на тему школа, оспособљавање за комуникацију у свакодневном животу 
- Оспособљавање ученика за разумевање прочитаног текста и самостално изражавање 
- Оспособљавање ученика за разумевање слушаног текста и описивање ситуација 
 
 
- Оспособљавање за разумевање прочитаног текста и изражавање личног става 
- Оспособљавање ученика за описивање изгледа и особина неке личности 
- Оспособљавање за описивање и представљање себе 
- Оспособљавање  за писање кратких састава на основу понуђеног материјала 
- Оспособљавање  за писање кратких састава на основу понуђеног материјала 
 
 
- Упознавање цивилизације и кутуре земље немачког говорног подручја 
- Оспособљавање ученика за самостално изражавање уз коришћење понуђених података, и исказивање 
израза за  величину 
- Оспособљавање ученика за тимски рад и краетивно изражавање 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 

Alltagsleben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wohnen 
 
 
 
 
Gesund leben 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
12 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
4 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
8 

- Увежбавање за проналажење информација које су нам битне, а налазе се у различитим врстама 
текстова 
- Оспособљавање за разумевање слушаног текста и комуникацију у свакодневној ситуацији 
- Оспособљавање ученика за читање графикона и проналажење потребних информација 
- Оспособити ученике за изражавање предпоставки, препричавање текста и писање кратког састава 
- Оспособљавање ученика да описују особе и њихове активности. 
- Оспосбљавање за описивање активности у слободном времену, резумевање слушаног текста 
 
 
- Оспособити ученика за разумевање слушаног текста и самостално изражавање на тему становање 
- Оспособљавање ученика за описивање особа, за разумевање прочитаног текста, вођење разговора на 
основу понуђених информација 
- Примена језичких садржаја у описивању свакодневних обавеза чланова породице 
 
 
- Оспособљавање ученика за именовање активности у вези ове теме 
- Оспособљавање ученика за разумевање слушаног текста и изражавање жеља и планова за жељено 
занимање 
- Оспособљавање ученика за описивање личности и изражавање жеља, мишљења 
 

 Укупно 68 19 49  
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Разред : ОСМИ 
 
Циљеви и задаци 
Грађанско васпитање у осмом разреду је обавезан изборни програм  у другом образовном циклусу. Циљ је проширивање сазнања о дечјим правима, обавезамаи развијању 
квалитетнијег демократског мишљења иразвоја демократске лићности. 
Задаци: 
Упознавање и проширивање знања о правима детета 
Упознавање са местом, улогом институција које се баве  унапређивањем положаја деце у Републици Србији 
Разумевање места, улоге и одговорности државе, породице и детета у унапређивању положаја детета у друштву. 
Разумевања и улоге медија у савременом друштву. 
 

Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 
 
 

РЕДНИ БРОЈ НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

НАЗИВ НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

Број 
часова 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 Увод  2 Поглед уназад, подсећање на научено и сазнање о новом 
 

Деца у савременом свету 18 
Стварање слике осопственом местуи улози због унапређења положаја детета, самим тим развијање 
квалитетније демократске личности 

 Медији у савременом 
друштву 

11 
Разумевање улпге и значаја медија у друштву, стварање квалитетније слике дететс кроз и у 
медијима 

 Завршни део 3 Развиајње демократске мисли и личности 
 УКУПНО: 34  
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Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 
Разред : ОСМИ 
 
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот(историјску 
реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију идеалног).То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и 
мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим 
се настоји показати да хришћанско виђење(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 
припадност и верско образовање. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 
у свим сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом.         

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

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

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

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

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима; 

- изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи. 

 
Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

 

РЕДНИ БР. 
ТЕМЕ 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
бр. час циљеви и заједници садржаја програма 

1.  Учење о личности на основу 
православне триадологије 

4 
деловито знање да је метафизичко начело постојања Бог, односно да истинско биће теба тражити у Богу који је 
Света Тројица 

2.  Разлика имеђу природе и личности у 
Богу 

2 Да се створи свет да постоје разлике измећу природе и личности 

3.  Онтнолошке последице православне 
традиологије по човека и створен 
свет 8личност као носилац постојања 
природе) 

4 
Целовито знање да је онтолошко начело на основу православног учења о Богу као Св. Тројицу, а не природа 
- запажање да је личност носилац постојања природе 

4.  Човек као личност (личност као 
заједница) 3 Уоче да у хришћанској онтологији нема сукоба и искључивости између једног и многих 
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5.  Сједињење трварне и нетварне 
природе у једној личности Христовој 
(халкидонски Четврти Васељенски 
сабор и његове одлуке) 

3 

Целовито знање да је личност заједница слободе са другом личношћу 

6.  Обожење створене природе у 
Христовој личности (личност као 
носилац постојања природе може 
имати више природа у себи) 

6 
Целовито знање о човеку као личности и његовом позиву да постоји на начин на који постоји Св. Тројица, ако жели 
да превазиђе ограничења своје природе, што се отварује у Христу, односно у Литургији 

7.  Црква као тело христово (литургијска 
појава Цркве) 

6 
Целовито знање о Цркви као заједници љубави где смо окупљени око Христа 
- уочавање да се јединство света и човека остварује у Христу на Литургији  

8.  Будуће Царство Божије као узрок 
Цркве (последњи догађај Царства 
Божијег даје истинитост историјским 
догађајима) 

3 
- Целовито знање да Бог поштује човекову слободу и да није одустао од првобитног циља због кога је створио свет 
– да се свет сједини с њим посретсвом човека и да тако живи вечно 

9.  Светост и Царство Божије у 
православној иконографији 

3 
да уоче да православна иконографија приказује човека и природу онако како ће они изгледати у будћем Царству 
Божиојем 

 УКУПНО: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 386

 
Наставни предмет: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
Разред : ОСМИ 
 
Циљеви и задаци: 

Општи циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу.  
Остали циљеви и задаци наставе информатике и рачунарства су:  
- упознавање основних појмова из информатике и рачунарства;  
- развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;  
- оспособљавање за рад на рачунару;  
- подстицање креативног рада на рачунару.  
Оперативни задаци  
- упознавање ученика са применом рачунара у области табеларних прорачуна и изради графикона;  
- упознавање ученика са фазама израде проблемских задатака на рачунару;  
- упознавање ученика са основама језика за израду једноставних презентација на мрежи;  
- упознавање ученика са могућностима специјализованих програма за израду презентација на мрежи;  
- оспособљавање ученика за самосталну израду пројекта применом рачунарских технологија.  
 

 
Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  
Т Е М Е  

Број 
часова   
по теми 

Број часова за 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
обраду 

остале 
типове 
часова 

1. 
ТАБЕЛАРНИ 
ПРОРАЧУНИ 

12 8 4 

I 
ученик/ученица: 
Да познаје радно окружење и основне елементе прозора програма за табеларне прорачуне 
Да разликује појмове радна свеска, радни лист, ћелија, редови, колоне 
Да зна да се креће кроз свеске и ћелије  
Да зна да изврши промену ширине редова и колона 
Да зна да уноси текстуалне податке унутар ћелија 
Да зна форматира текст унутар ћелија 
Да уме да промени боју позадине и оквири ћелије. 
 
II 
ученик/ученица: 
Да зна да чува, брисше, премешта и копира, отвара нове и постојеће радне свеске, да убаци нови радни 
лист, да брише радни лист, да изврши промену имена, копирање и померање радних листова  
да уме да изврши селекцију суседних и несуседних ћелија, редова и колона 
Да зна да изврши унос текстуалних, бројчаних и датумских података, њихово брисање, измену, 
копирање и премештање. 
Да разуме појам формуле, начин њеног уноса, концепт повезивања ћелија унутар формула преко адреса 
ћелија  
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Да уме да одреди одговарајући формат ћелије (текст, број, датум, време...).  
Да зна уметање слика унутар радног листа 
Да зна поступак прегледања радног листа пре штампе и поступак штампања 
Да зна да форматира страницу (величина и орјентација папира и маргине) 
 
III 
ученик/ученица: 
Да зна да ради са графиконима 
Да зна да изврши одабира штампача, штампања одређене странице и одређеног броја копија или целе 
радне свеске. 
 

2. 
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
НА МРЕЖИ 

10 7 3 

I 
ученик/ученица: 
Да употребом софтвера за израду Интернет презентација изради једноставну презентацију са текстом и 
сликама 
II 
ученик/ученица: 
Да зна: 
Основне елементе језика HTML   
да убаци слика за позадину и да промени боју позадине 
да ради са текстом (да врши унос текста, измене, брисање, прелазак у нови ред, размак између речи, 
центрирање, промену фонта, величина и боје).  
Рад на слици (уметање слике на страну, промена димензије слике, позиционирање на екрану, 
постављање и позивање извора слика).  
да креира хиперлинк (текст, слика, Е-mail).  
да креира и едитује табеле 
 
III 
ученик/ученица: 
Да зна да постави Интернет презентацију на сервер 

3. 
ИЗРАДА 
САМОСТАЛНОГ 
ПРОЈЕКТА 

12 3 9 

I 
ученик/ученица: 
Да научи да прикупља адекватан материјал за израду презентације 
Да направи једноставну Wеб или PowerPoint презентацију за одабрану тему 
 
II 
ученик/ученица: 
Да уме да одабере и прикупи квалитетан материјал за потребе презентације 
Да познаје критеријуме које квалитетна презентација треба да испуни 
Да користећи знања стечена у оквиру предмета самстално изради Wеб презентацију за одабрану тему 

 У к у п н о  34 18 16  
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Наставни предмет: ДОМАЋИНСТВО 
Разред : ОСМИ 
 
Циљеви и задаци: 

Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знањаинтегришу, функционализујуи унапреде претходна знања и вештине, усвоје вредности и формирају 
навике у вези са важним активностима у свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и употребе различитих материјала. 

Задаци наставе домаћинства јесу: 

‐ стицање знања и вештина у вези с важним активностима у свакодневном животу и развијање способности примене стечених знања и умења у областима организације и функционисања савремене 
породице и домаћинства, исхране, културе становања и одевања; 

‐ развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, домаћинства и околине; 
‐ развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих средстава, оруђа и материјала у домаћинству; 
‐ развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у домаћинству, нових информационих и комуникационих технологија; 
‐ развијање еколошке свести и спремности да се сопственим деовањем доприноси очувању здраве околине, стандарда и квалитета живљења; 
‐ развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних сазнања за унапређивање квалитета живота; 
‐ развијање сарадничких односа са околином, неговање способности слушања и уважавања мишљења других, подстицање способности толеранције, изношења става и формулисања аргумената за 

изнети став; 
‐ развијање свести о сопственим знањима и способностима.  

 
Годишњи план рада наставника за школску 2014/2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

Опоративни задаци извођења програма 

1. 

 
17 

Средства за 
одржавање 
личне хигијене 
и хигијене стана 

Стицање знања о коришћењу воде у домаћинству, о хемијској и микро биолошкој исправности воде, разликама између 
техничке и пијаће воде, као и тврде и меке. Познавање опасности загађења животне средине и предлаже како да се спрече 
штетне последице загађења. Развијање еколошке свести, као и свести о сопственим знањима и умењима 

2. 17 Исхрана човека 

Стицање знања о значају правилне исхране и да се исхраном уноси шест главних врста супстанци битних за 
функционисање људског организма, као и њихову заступљеност. Препознавање еколошку и генетски модификовану 
храну. Стиче знања о припреми и чувању намирница ( конзервисању), планирању дневних оброка и састављању 
јеловника. Формирање практичних знања и вештина за послуживање хране, културних навика приликом узимања хране, 
као и неговање културе исране и живота уопште 

УКУПНО: 34   
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Предмет: РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ     
Разред: ОСМИ 

 
Оперативни задаци 
Усавршавање брзог читања у себи, тако да се разуме прочитани текст. 
Савладавање најбитнијих правила ромског језика. 
Правилно и лепо изражавање мисли усмено и писмено. 
Богаћење активног речника. 
Разумевање и доживљавање уметничких дела. 
Савладавање језичког градива из наставног плана, систематизовање знања из претходних разреда. Вежбе из правописа у вези са сложеним реченицама. 
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 
Усмено изражавање 
Препричавање текстова и казивање самостално формираног мишљења о тексту. Иницирање разговора о задатој теми. Анализа текста. Анализирање усменог комуницирања 

ученика. 
Препричавање личних доживљаја и доживљаја других са ефектним уводом и завршетком. 
Даље вежбање описа карактера на основу аспеката наведених за претходне разреде. 
Стално вежбање приповедања. 
Хумористички опис. 
Критички осврт на нову књигу, филм, емисију са радија или телевизије. 
Фразе, пословице, изреке, поређења - сакупљање и правилно коришћење. Усвајање речи (глагола, именица и придева) и њихово коришћење. 
Писмено изражавање 
Планска и стална примена и коришћење знања о писању састава из претходних разреда: писање концепта, приповедање, опис. 
Формирање елемената критичког приступа; критички приступ карактеру (доказивање појединих карактерних црта на основу дела и понашања јунака). 
Увежбавање елемената писаних састава са намером убеђивања: позивање на нешто, конципирање краћег говора, предавање (доказивање, демантовање, аргументација, 

побијање). 
Писмени задаци 
У току школске године пишу се два школска и два домаћа писмена задатка (два самостална састава, један опис, и један опис карактера). 
ПОЗНАВАЊЕ ЈЕЗИКА И ПРАВОПИСА 
Појам сложене реченице. Појам независних реченица. Појам зависних реченица. Ред реченица, нагласак и интонација. 
Понављање градива из фонетике, морфологије и синтаксе. Систематизовање и продубљивање знања из правописа. Коришћење речника. 
Компаративно изучавање градива из граматике за VIII разред наставе српског језика. 
Читање 
Вежбање изражајног читања (нагласак речи, нагласак реченице). Читање наглас у зависности од карактера текста. 
Вежбање читања у себи, на основу унапред датих задатака. 
Вежбање брзог читања. Поред читанке може се користити и сва педагошка дидактичка литература за овај узраст. 
Упознавање историје, културе и традиције Рома у свет и Југославији. 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАСПОРЕД ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА (68 часова годишње) 
1. Рад на тексту - 16 
2. Говорне вежбе - 10 
3. Писмене вежбе - 8 
4. Писмени задаци - 4 
5. Граматика са правописом - 10 
6. Историја и култура Рома - 8 
7. Лектира - 8 
8. Систематизација - 4 

 
Ред.бр.теме Наставна тема Број 

часова по 
теми 

 
Обрада 

Понављање 
вежбање 

Утврђивање Писмени 
задаци 

Контролни 
Задаци 
 

1 Рад на тексту 16 8 7 1   
2 Говорне вежбе 10 5 5    
3 Језичке писмене 

 вежбе 
9 4 

 
 

4 
 
 

1   

4 Граматика са 
правопис 

14 7 6 1   

5 Лектира 5 3 2    
6 Историја и 

култура Рома 
10 5 4 1   

7 Писмени задаци 4 2 2    
68 34 30 4  
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА И ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН  У  8.  РАЗРЕДУ 
 
Након извршеног вредновања остварености циљева утврђених ИОП-ом, Тим за инклузивно образовање школе предложио је Педагошком 
колегијуму да се за једног   ученика 8. разреда, који је био обухваћени инклузивном наставом и у 7. разреду,  изради ИОП из наставних предмета за 
које постоји потреба. 
Педагошки колегијум је предлог прихватио на седници одржаној 29.08.2014.године, тако да ће се за ову школску годину за тог  ученика  урадити 
ИОП 2  уз сагласност родитеља и уз одобрење  Интерресорне  комисије за процену потреба за пуржањем додатне образовне, здравствене или 
социјалне подршке детету – ученик 
 
 
Идентификација и подстицај даровитих ученика за укључивање у додатну наставу и слободне активности и секције.



 

 
 

5.1 ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 
         
   У складу са чланом 54. Закона о основама образовања и васпитања и Статутом Школе, 
Школски одбор броји 9 чланова, а чине га 3 представника запослених у Школи, 3 
представника родитеља и 3 представника локалне самоуправе. Школски одбор је усвојио 
свој Пословник о раду по коме ради.  
               У складу са својим надлежностима као орган управљања, Школски одбор се бави 
свим питањима и доношењем одлука из области програмирања васпитно-образоног рада, 
развојног плана, финансијских планова и извештаја, радних односа, именовања директора 
школе и другим питањима која им се стављају у надлежност. 
 
 

С А Д Р Ж А Ј И    Р А Д А Носиоци Време 
Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду 
школе у претходној школској години 

директор, чланови Одбора Септембар 

Доношење плана стручног усавршавања 
запослених 

директор, чланови Одбора Септембар 

Разматрење остваривања циљева образовања и 
стандарда постигнућа у предходној школској 
години 

директор, чланови Одбора Септембар 

Разматрање и усвајање Извештаја директора о 
његовом раду и раду школе у предходној школској 
години 

директор, чланови Одбора Септембар 

Разматрање и усвајање Извештаја директора о 
поступању школе у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање у предходној 
школској години 

директор, чланови Одбора Септембар 

Доношење Годишњег плана рада школе за наредну 
школску годину  

 

директор, чланови Одбора Септембар 

Кадровска питања директор, чланови Одбора Септембар 

Разматрање успеха ученика на крају правог 
квартала 

 
 
 
председник,управа,секретар 

 
 
 
Новембар 

Нормативна делатност (усклађивање школских 
аката) 

   

5 ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА 
ШКОЛЕ 
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Анализа рада и полугодишњи извештај о раду 
школе 

директор,  педагог 
 
 
 
 

Јануар 
 
 
 
 

Анализа реализације програма рада 

Разматрање и усвајање Ивештаја директора о 
поступању школе у одговору на насиље 
злостављање и занемаривање на крају првог 
полугодишта 

Текућа питања, евентуални проблеми и сл. директор, стручна служба  
Фебруар 

Разматрање и усвајање годишњег обрачуна 

Усвајање финансијског плана директор, стручна служба  
Фебруар 

 

Разматрање програма прославе Дана школе  Директор,чланови Март 

Актуелна питања, евентуални проблеми и сл. 

Анализа резултата рада на  крају трећег квартала чланови Одбора, директор Мај 

Анализа стручног руковођења школом 

Текућа питања, евентуални проблеми и сл. чланови Одбора, директор Јун 

Анализа успеха ученика на крају наставне године 

 
Разматрање и усвајање извештаја о извођењеу 
екскурзија, односно наставе у природи 

чланови Одбора, директор  Јун 

Анализа и предлагање мера за даљу модернизацију 
рада, праћење и вредновање рада 

Разматрање и усвајање извештаја о стручном 
усавршавању запослених 

Усвајање предлога програма рада за наредну 
школску годину 

 

чланови Одбора, директор  
По потреби 

 

Текућа питања, евентуални проблеми и сл. чланови Одбора, директор Август 

Анализа припремљености школе (простор, кадрови) 
за почетак школске године, текућа питања 
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5.2 ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ 
 

У складу са чланом 57. Закона  о основама система образовања и васпитања и Статутом 
школе, конситуисан је  Савет родитеља  који чини  17 чланова представника родитеља 
сразмерно броју одељења у Школи. Савет је донео Пословник о раду, а бави се питањима 
предвиђеним у Закону и Статуту.  
 

САДРЖАЈ Време Носиоци активности 
Избор и конституисање Савета родитеља школе 
 

Септембар дректор, ОС 

Предлагање свог представника у стручни актив за развојно 
планирање и у друге Тимове школе 
 

Септембар директор 

Разматрање предлога Извештаја о реализацији плана рада школе за 
шк2014/2015. год. 
 

Септембар директор 

Разматрање  предлога Годишњег плана рада школе  Септембар директор 
Давање сагласности на програм и организовање екскурзије, 
односно програм наставе у природи 
 

Септембар директор 

Информисање о школском календару 
 

Током целе 
године 

директор 

Разматрање новчаних обавеза ученика - осигурање ученика и ђачка 
ужина 
 

Током целе 
године 

Директор, ОС 

Разматрање Извештаја директора школе о поступању школе у 
одговору на насиље, злостављање и занемаривање 
 

Јун, децембар 
 
 

Директор, ОС  
 
 

Анализа успеха и дисциплине ученикана првом класификационом 
периоду 
 

Новембар Директор, ОС 

Договор о прослави СВ.Саве 
 

Јануар  

Реализација програма и резултати рада у првом полугодишту 
 

Фебруар Директор, ОС 

Укључивање родитеља у културну и јавну делатност школе 
 

Током целе 
године 

Директор, ОС 

Учешће у поступку предлагања изворних предмета и у поступку 
избора уџбеника 
 

Април Директор, ОС 

Доношење одлуке о учешћу родитеља посматрача на завршном 
испиту 

Април Директор, чланови СР

Учешће родитеља у реализацији обележавања Дана школе Април Директор, ОС 
Ангажовање родитеља у реализацију програмских задатака школе 
у неким облицима ваннаставних активности 

Током целе 
године 

Директор, чланови СР 

Анализа рада Савета родитеља Мај Директор, чланови СР  
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају наставне године 
 

Јун Директор 

Укључивање родитеља у живот и рад школе 
 

Током целе 
године 

Директор, чланови СР, ОС
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5.3 ПРОГРАМ  РАДА ДИРЕКТОРА  ШКОЛЕ 

 
Директор је одговоран за законитост рада и за успесно обављање делатности школе. 
Директор за свој рад одговара органу управљања и министру. 
Осим послова утврђеним законом и статутом директор 
 

Садржај рада Време реализације Сарадници 

Рад на изради предлога Годишњег плана рада школе и Извештаја 
о раду школе у претходној школској години 

Израда плана рада за школску 2014/2015. 

Реализација припремне наставе и поправних испита 

Израда предлога одлука о формирању одељења, поделе предмета 
на наставнике, доделу разредних старешинстава, формирању 
стручних актива и комисија 

Припрема и одржавање седница Стручних органа у школи – 
Наставничког већа и Педагошког колегијума  

Послови везани за поправке у школи Обезбеђење хигијенских и 
радних услова за почетак рада школе 

Решавање кадровских питања 

Извештај о успеху ученика  

Текући послови 

Школска документација 

 

 

 

 

 

 

А в г у с т 

Педагог 

Разредне 
старешине 

 

Наставничко веће 

 

 

Секретар 

 

Секретар 

 

Доношење Годишњег плана  рада школе 

Подношење Извештаја о раду Школском одбору 

Сазивање родитељских састанака 

Израда распореда часова редовне наставе и ваннаставних 
активности и задужења у 40 часовној радној недељи 

Формирање тимова и координација рада истих  

ЦЕНУС 

Инструктивно педагошки рад  

Присуствовање састанцима стучних актива и комисија 

Снимање бројног стања ученика по одељењима и разредима 

Спровођење Кодекса понашања у установи 

Дежурства 

Организација послова рада ђачке кухиње 

Праћење ШРП-а  

Преглед планова рада наставника 

Праћење Самовредновањеа  

Формирање Савета родитеља 

Екскурзије и школа у природи – Савет родитеља 

Текући послови 

Септембар Педагог 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

Руководиоци 

тимова 

Раз. Стареш. 

 

 

 

 

Реализација задужења наставника у оквиру 40-то часовне радне 
недеље 

Праћење организације допунске и додатне наставе 

Инструктивно педагошки рад – посета часовима 

Октобар  
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Стручно усавршавање 

Текући послови 

Инструктивно педагошки рад  

Увид у рад администрације и помоћних радника 

Сумирање резултата на крају првог класификационог преиода 

Анализа програма рада културне и јавне делатости школе 

Обележавање Дана просветних радника 

Стручно усавршавање радника 

Самовредновање 

Праћење реализације ШРП-а 

Текући послови 

Новембар 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

Секретар 

Инструктивно педагошки рад 

Преглед уредности и ажурности вођења школске документације  

Попис имовине 

Подношење извештаја о раду директора 

Припреме за завршетак првог полугодишта 

Израда Плана набавки за 2013.г. 

Текући послови 

Децембар Педагог 

Тим за вођење 
администрац 

Комисује за попис 

Припреме за почетак 2. полугодишта 

Дежурства 

Стручно усавршавање радника 

Припрема прославе Светог Саве 

Самовредновање 

Текући послови 

Јануар Шеф 
рачуноводства 

Инструктивно педагошки рад 

Усвајање завршног рачуна школе 

Школска такмичења 

Посета  часовима  

Текући послови 

Фебруар  

Инструктивно педагошки рад 

Трећи класификациони период 

Школска такмичења 

Текући послови 

Март  

Инструктивно педагошки рад 

Реализација екскурзија и једнодневних излета  

Дан школе 

Текући послови 

Април  

Инструктивно педагошки рад 

Реализација екскурзија и једнодневних излета 

Усвајање извештаја након релизованих екскурзија 

Анализа успеха ученика 8. разреда 

Текући послови 

Мај  
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Реализација поправних и других испита за ученике 8. разреда 

Припремне радње и релизација пријемних испита за упис у 
средње школе 

Анализа успеха на крају наставне године 

Самовредновање 

Анализа реализације ШРП-а 

Предлог буџета  

Предлог екскурзија  

Извештаји о раду свих већа и тимова за протеклу школску годину 

Планови рада стручних већа и тимова за наредну школску годину 

Јун  

Школска документација 

Извештај о успеху 

Извештај о раду школе припрема 

Конкурси – кадровска питања 

јули  

 

Педагог 

Секретар 
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5.4 ПРОГРАМ  РАДА  НАСТАВНИЧКОГ  ВЕЋА 
 
                  Наставничко веће је највиши стручни орган Школе. Сачињвају га сви 
наставници и стручни сарадници у настави. Његов рад одвија се на седницама којима 
руководи директор школе. Планирано је 10 до 12 седница за целу школску годину.  
 
 
                                     ПРОГРАМ  НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

 
САДРЖАЈ 

 

 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ 
ПОСЛОВА 

‐Анализа успеха и владања након одржаних 
поправних и разредних испита 
‐Подела предмета на наставнике 
‐Утврђивање распореда смена 
‐Распоред часова 
‐Комисије и тимови  

 
         август 

 
чланови наставничког већа 

‐ Усвјање предлога плана стручног усавршавања 
‐ Усвајање предлога Извештаја о реализацији 
годишњег плана рада школе за шк.2013/2014.год. 
‐ Усвајање предлога Годишњег плана рада школе 
за школску 2014/2015. год. 
  

 
септембар 

 
 

 

 
чланови наставничког већа 
 
 
 
 

‐ Анализа успеха и владања на крају трећег 
квартала 

октобар  чланови наставничког већа 
 

‐‐ Анализа успеха и владања на крају првог 
полугодишта 
‐Евалуација ИОП‐а 
‐Оствареност образовних стандарда 

 
 

децембар 

 
чланови наставничког већа 

 
Анализа успеха и владања на крају трећег квартала  
 

 
март 

чланови наставничког већа 

‐Анализа успеха и владања на крају  другог 
полугодишта 
‐ Вредновање остварености исхода предвиђених 
ИОП‐ом на крају 2.полугодишта 
‐Анализа и вредновање резултата завршног испита 
и остварености образовних стандарда 
‐Евалуација стручног усавршавања 

 
 
 
 

јун 

 
 
 
чланови наставничког већа 

 
            
 
 
 
Одлуком Наставничког већа планирани су следећа  стручна  већа: 
 
                      - за српски језик                   - професор Тамара Вијатов 
                      - за  страни језик                  - професор Славко Бранковић 
                      - за историју и географију   - професор Клисура Бранка 
                      - за математику                    -  наставник Ђорђевић Љубиша 
                      - за природне науке             -  професор  Љубоја Ружа 
                      - за разредну наставу           -  проф.раз.наст.Петровић  Маја 
 
 
 



 399

 Тимови  наставничког већа су: 
 
          Тим за преглед школске докуметације 
 
                      1. Весна Јотић, директор 
                      2. Лучија Трифуновић, педагог 
                      3. Зорица, Видосављевић наставник  разредне наставе 
                      4. Дејан Крецуљ наставник ТО 
 
 
        Комисија за рад ђачке кухиње 
                
                    1.Мирјана Милошевић , библиотекар 
                    2. Кристина Нијемчевић, сервирка 
                    3. Наташа Тасић, шеф рачуноводства 
              
      Тим за културну и јавну делатност 
                
                     Јелена Милановић, професор српског језика                     
                     Тамара Вијатов, професор српског језика 
                     Маја Лукић  , наставник музичке културе 
                     Милена Штиковац , професор ликовне културе 
                    Сви наставници разредне наставе .    
          
 
 
  Тим  за професионалну оријентацију 
 
1. Лучија Трифуновић, педагог 
2.  Весна Јотић, директор 
3. Мирјана Милошевић, библиотекар 
4. Бранка Спирковић- одељ.старешина VIIр 
5. Славко Бранковић - одељ.старешина VIIIр 
 
Тим за израду распореда часова 
             
             1. Васиљ Добрић,  председник 
             2. Лучија Трифуновић, члан 
             3. Весна Јотић, директор (члан) 
             4. Љубиша Ђорђевић   наставник  математике (члан)  
 
   Тим за организацију и спровођење завршног испита за упис у средњу школу 
 
              - Весна Јотић  директор 
              - Лучија Трифуновић  педагог 
              - Славко Бранковић одељенски старешина 8. разр 
              - Јелена Милановић одељенски старешина 8. разр 
              - Мирјана Миошевић, библиотекар 
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Тим  за самовредновање : 
 
Мирјана Милошевић,библиотекар - координатор 
Бранка Спирковић, професор географије 
Весна  Јотић, директор 
Лучија Трифуновић, педагог 
Јелица Петковић, професор разредне наставе 
Јована Стојиљковић,професор енглеског језика  
Зорица Видосављевић, наставник разредне наставе 
Весна Радмановић, професор разредне наставе 
Милош Манић, наставник немачког језика 
Милена Штиковац,професор ликовне културе 
Васиљ Добрић,професор математике  
Иван Лукић, професор физичког васпитања 
Маја Лукић,професор музичке културе 
представник Савета родитеља, 
представник Школског одбора,  
представник ђачког парламента-ученица 8. разреда наше школе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Стручни актив за развојно планирање: 
 
Маја Петровић, професор разредне наставе - координатор 
Бранка Клисура,професор историје 
Весна Јотић, директор школе 
Лучија Трифуновић, педагог 
Божидар Анђелков, наставник разредне наставе 
Данијела Новокмет, наставник разредне наставе 
Дејан Крецуљ, професор ТО 
Наранчић  Душанка, професор физике и хемије 
Милановић Јелена, професор српског језика 
Мирјана Миошевић  ,библиотекар 
 
Стручни актив за развој школског програма , 
одлуком Наставничког већа ,чине сви чланови Наставничког већа. 
Тим за инклузивно образовање чине: 
 
Маја Петровић,професор разредне наставе-председник  
Весна Јотић, директор 
Лучија Трифуновић, педагог 
Јелена Милановић, професор српског језика 
Васиљ Добрић, професор математике 
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Тим за превенцију насиља и примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика 
од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно-образовним установама 
 
Тамара Вијатов, професор српског језика-председник 
Весна Јотић, директор 
Лучија Трифуновић, педагог 
Тамара Вијатов, професор српског језика 
 Иван Лукић, професор физичког васпитања 
 Веронка Трајковски, професор разредне наставе 
 Светлана Баковић, професор разредне настав 
 
Рад свих већа  и тимова  састоји се из: 
 
                    1. Планирање и програмирање процеса рада 
                    2. Усаглашавање критеријума оцењивања 
                    3. Избори коришћења уџбеника, приручника и друге литературе 
                    4. Предметна повезаност наставних садржаја 
                    5. Увођење савремене педагошке технологије 
                    6. Огледни-Угледни часови 
                    7. Старање о стручном усавршавању наставника 
                    8. Предлагање нових облика рада и употребе савремених средстава   рада 
                    9. Предлог организовања допунске и додатне наставе 
                   1о. Пружање стручне помоћи наставника у савладавању одређених програмских  
садржаја, а нарочито младим наставницима и приправницима. 
 
   Сви стручни активи имају детаљно разрађен план рада као и тимови за развојно 
планирање и самовредновање рада школе 
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5.5 ПРОГРАМ    ПЕДАГОШКОГ    КОЛЕГИЈУМА 
 
           Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и 
представник стручних сарадника: 
 
Весна Јотић, директор 
Лучија Трифуновић, педагог 
Тамара Вијатов, професор српског језика 
Љубиша Ђорђевић, наставник  математике   
Бранка Клисура,професор историје 
Ружа Љубоја професор биологије 
Маја Петровић, , професор разредне наставе 
Јована Стојиљковић професор енглеског језика а, 
 
 

 
                    САДРЖАЈ 
 

      ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

        НОСИЛАЦ 
        ПОСЛОВА 

 
-Вредновање остварености исхода предвиђених ИОП-ом на 
крају школске године 
 

 
         август 

 
чланови педагошког 
колегијума 
 

 
-Упознавање са планом рада Педагошког колегијума 
- Усвајање остварености исхода по ИОП-у,након извршене 
евалуације и утвршивање почетног стања за ученике који су 
већ радили по ИОП-у на почетку школске године 
-Предлог акредитованих,уже стручних семинара од стране 
стручних већа 
-Израда плана стручног усавршавања наставног особља 
-Примена образовних стандарда у настава и уграђивање 
истих у глобалне и месечне планове рада наставника 

 
 
 
 
 
 

септембар 

 
 
 
 
 
 
чланови педагошког 
колегијума 

-Праћење остваривања развојног плана и договор о даљим 
задужењима 
-Планирање педагошко инструктивног рада(увида и 
надзора);праћење и унапређивање васпитнообразовног рада 
- Доношење нових индивидуалних образовних планова на 
предлог тима за инклузивно образовање(за ученике који већ 
раде по ИОП-у) 

 
 
 
 
 

октобар 

 
 
 
 
 
чланови педагошког 
колегијума 

-Подизање квалитета наставе и мере за унапређивње 
васпитно-образовног рада 
-Вредновање остварености исхода предвиђених ИОП-ом на 
крају 1.полугодишта 

 
 

јануар 

 
 
чланови педагошког 
колегијума 

Праћење остваривања развојног плана март чланови педагошког 
колегијума 

Анализа резултата остварених на свим нивоима такмичења и 
из свих предмета-вредновање резултата рада 

 
мај 

чланови педагошког 
колегијума 

 
- Вредновање остварености исхода предвиђених ИОП-ом на 
крају 2.полугодишта 
-Анализа и вредновање резултата завршног испита и 
остварености образовних стандарда 
-Евалуација стручног усавршавања 
-Израда плана рада педагошког колегијума за следећу 
школску годину 
 

 
 
 
 

јун 

 
 
 
 
чланови педагошког 
колегијума 
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5.6 ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКИХ  ВЕЋА 

 
Одељењска већа сачињавају сви наставници и стручни сарадници који врше образовно-
васпитни рад у једном разреду односно у одељењу одређеног разреда. Њихов рад одвијаће 
се према плану и програму који је донесен на почетку школске године. Програми у одељењу 
одређеног узраста ученика зависиће од питања и проблема који су до сада сагледани или се 
буду временом појавили. 
  
Од питања и послова за које се опредељујемо  набројаћемо следећа: 
- Непосредно организовање образовно васпитног рада у одељењу 
- Доношење плана и програма образовно васпитног рада одељења   односно разреда 
-Самовредновање и вредновање рада школе 
- Праћење и учешће у реализацији Развојног  плана школе 
- Унапредјење образовно васпитног рада у одељењу и разреду 
- Спровођење оперативног програма васпитног рада одељења 
- Сарадња са родитељима у вези свих питања која су везана за живот и рад деце у школи и 
ван ње 
- Сарадња и координирање свих чланова одељењских већа ради обезбеђења јединствнеог  
наступа  и акција 
- Анализирање проблема учења и напредовање сваког ученика као и одељења у целини 
- Решавање васпитних проблема 
- Организовање радних акција, излета, екскурзија и друго 
- Остваривање сталног увида у резултате рада ученика 
- Упознавање са условима рада ученика и живота ученика и предлаже мере Наставничком 
већу  и Школском одбору за њихово побољшање 
- Утврђивање оцена и општег успеха ученика на основу оцена предметних наставника  
- Похваљивање ученика и изрицање васпитно дисциплинских мера у складу са Законом 
 
Планирамо најмање  6 седница одељенских већа 
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5.7 ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ  СТАРЕШИНЕ 
 
Програм рада одељењског старешине састоји се из следећих подручја : 
 
      а)  Рад на часу одељењског старешинства и одељенске заједнице ученика 
      б) Сарадња са родитељима 
      в) Вођење педагошке документације 
      г) Праћење развоја ученика 
      д) Контакт са уценицима  (групни, колективни, индивидуални) 
      ђ) Сарадња са наставницима 

 

5.7.1 ТЕМЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 
I  РАЗРЕД 

 
1. Ми смо одељенска заједница 
2. Како школа изгледа  -  шта све има у њој 
3. Постао сам ученик 
4. Израда и уређење ученичког портфолија 
5. Понашање на путу до школе /  Поздрављање 
6. Која су дечја права и моје ђачке обавезе 
7. Цртање на асфалту 
8. Израда и уређење ученичког портфолија 
9. Чланови моје породице  -  поштовање, обавезе... 
10. Учионица – наша дружионица 
11. Хигијена простора, моја соба 
12. Израда и уређење ученичког портфолија 
13. Шта желим да будем кад порастем 
14. Како се осећам као ученик првог разреда 
15. Наш полугодишњи успех  -  како га побољшати 
16. Израда и уређење ученичког портфолија 
17. Ко се брине о мом здрављу 
18. Коме се обраћам када ми је потебна помоћ 
19. Час посвећен Светом Сави 
20. Израда и уређење ученичког портфолија 
21. Понашање у школском дворишту 
22. Многа жива бића настају од својих родитеља, нас рађа мајка 
23. Математичка радионица 
24. Израда и уређење ученичког портфолија 
25. Чиме да обрадујем своју мајку 
26. Волимо ли да читамо 
27. Шта се ради у Дому здравља и болници 
28. Израда и уређење ученичког портфолија 
29. Чуо сам и сазнао од старијих 
30. Зелени кутак у мојој учионици 
31. Моја школа  - Дан школе 
32. Израда и уређење ученичког портфолија 
33. Чуо сам и сазнао од старијих 
34. Колико волимо животиње  -  мој љубимац 
35. Да ли смо задовољни оним што смо научили 
36. Израда и уређење ученичког портфолија 

Заједничка игра и дружење деце 
 

 
Ово је оријентациони предлог тема, које можете мењати и прилагођавати актуелним дешавањима у одељењу, 
школи и окружењу. 
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II  РАЗРЕД 
 

1.     Поново у школи 
2.      Избор одељенског руководства 
3.      Превентивне мере у спречавању заразних болести 
4.      Израда и уређење ученичког портфолија 
5.      Слушање бајки 
6.      Подсетимо се дечјих права у Дечјој недељи 
7.      Цртање на асфалту 
8.      Израда и уређење ученичког портфолија 
9.      Уз игру се лепше расте 
10.      Марљивост и истрајност у раду 
11.      Помоћ другу у учењу 
12.      Израда и уређење ученичког портфолија 
13.      Значај правилне исхране 
14.      „Лични ковчежић“ – жеље, очекивања 
15.      Прикупљање поклона – пакетића / прослава краја 1. полуигодишта 
16.      Израда и уређење ученичког портфолија 

 
17. Наш полугодишњи успех  -  како га побољшати 
18. Прослава школске славе Свети Сава 
19. Занимања људи у непосредној околини 
20. Израда и уређење ученичког портфолија 
21. Зашто се тужакамо и називамо ружним именима 
22. Како да сазнам оно што ме интересује 
23. Брига родитеља о деци 
24. Израда и уређење ученичког портфолија 
25. Како да обрадујем своју маму 
26. Другарство у одељењу / Сарадња у извршавању заједничког задатка 
27. Шта не волим,  од чега стрепим 
28. Израда и уређење ученичког портфолија 
29. Уређење учионице – пано, зелени кутак 
30. Моја школа  -  Дан школе 
31. Одлазак у културну установу 
32. Израда и уређење ученичког портфолија 
33. Животиње и ми  -  мој љубимац 
34. Како бринемо о свом окружењу  (Светски дан заштите   

                  животне средине   5. јун 
35.      Да ли смо задовољни постигнутим успехом 
36.      Израда и уређење ученичког портфолија 

 
 
 Ово је оријентациони предлог тема, које можете мењати и прилагођавати актуелним дешавањима у 
одељењу, школи и окружењу. 
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 III  РАЗРЕД 
 
 

1. Кућни ред школе, правила понашања, календар рада... 
2. Избор одељенског руководства 
3. Како бринемо о здрављу  / Како помажемо болесном другу 
4. Израда и уређење ученичког портфолија 
5. Обележавање Дечје недеље 
6. Међуодељенске такмичарске игре 
7. Посуђивање и коришћење туђих ствари 
8. Израда и уређење ученичког портфолија 
9. О чему размишњам кад сам сам 
10. Када и како да учим / Шта нас омета у учењу 
11. Препоручио бих другу да прочита 
12. Израда и уређење ученичког портфолија 
13.     Погоди занимање  -  игра асоцијације 
14.     Процена властитог понашања  -  шта бих себи замерио      
          да сам учитељ 
15.    Наша полугодишња процена рада 
16.   Израда и уређење ученичког портфолија 

 
17.    Самостално планирање рада 

      18.    Наши великани  -  Вук и Доситеј 
19.    Час посвећен Светом Сави 

      20.    Израда и уређење ученичког портфолија 
21.    Како и зашто ме родитељи кажњавају  

      22.    Шта утиче на наше расположење  /  Шта је то што ме вређа ... 
      23.    Пажљиви односи између дечака и девојчица 
      24.    Израда и уређење ученичког портфолија 
      25.    Како да обрадујем своју маму 
      26.    Сарадња у извршавању заједничког задатка 
      27.    У гостима, за столом ... 
      28.    Израда и уређење ученичког портфолија 
      29.    Како да сазнам оно што ме интересује 
      30.    Моја школа  - Дан школе 
      31.    Где вреба опасност и како поступити у опасности 
      32.    Израда и уређење ученичког портфолија 
      33.    Како се понашамо у саобраћају (саобраћајна култура) 
      34.    Светски дан заштите животне средине – 5 јун 
      35.    Да ли смо здовољни постигнутим успехом 
               Дружење за крај школске године 

36.    Израда и уређење ученичког портфолија 
 
 
Ово је оријентациони предлог тема, које можете мењати и прилагођавати актуелним дешавањима у одељењу, 
школи и окружењу. 
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IV   РАЗРЕД 
 

1.    Кућни ред школе, правила понашања и календар рада 
2.    Избор одељенског руководства 
3.    Уводимо своја правила понашања 
4.   Израда и уређење ученичког портфолија 
5.   Породични и други празници 
6.   Знам која су моја права, а које су моје обавезе 
7.   Обележавање Дечје недеље   
8.   Израда и уређење ученичког портфолија 
9.   Да ли је срамота плакати (како показујемо бол, љутњу,    
      страх, панику) 

10.  Шта знамо о штетности никотина и алкохола и дроге (од  радозналости  до зависности) 
11. Болести прљавих руку 
12. Израда и уређење ученичког портфолија 
13. Процена властитог понашања – шта замерам себи 

            14.. Организација радног дана 
15.  Социометријско испитивање 
16. Израда и уређење ученичког портфолија 

 
17.   Наш полугодишњи успех  -  како га побољшати 
18.    Како конструктивно разрешити конфликт и помоћи другу    

      када му је тешко 
19.   Час посвећен Светом Сави 
20.   Израда и уређење ученичког портфолија 
21.  Живот у одељењу, однос дечака и девојчица, прихватање   

 различитости 
22.  „Бунар жеља“  -  радионица („Учионица добре воље“) 
23.   Учимо да сарађујемо -  игрице у пару, и сл. 
24.   Израда и уређење ученичког портфолија 
25.   Вербална и невербална комуникација („глуви телефони,   

     антомима, и сл.) 
26.  Пажљиво са речима („Лепа реч гвоздена врата 

    отвара“  извини, хвала...) 
27.  За маму, за баку ... 
28.  Израда и уређење ученичког портфолија 
29.   Како показујем љубав 
30.   Моја школа  -  Дан школе 
31.   Шта је пубертет  (које промене примећујем код себе и  

    другова) 
32.  Израда и уређење ученичког портфолија 
33.  Облици непожељног понашања (вређање, подсмевање,   

    претње и  физички обрачуни) 
34.  Како да сачувамо свет око себе 
35.  Карактеристике предметне наставе 
36. Израда и уређење ученичког портфолија 

 
Ово је оријентациони предлог тема, које можете мењати и прилагођавати актуелним дешавањима у 
одељењу, школи и окружењу. 
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V   РАЗРЕД 
 
1. Календар рада, распоред часова, упознавање предметне  настава, 
      кабинети...  
2. Правилник понашања (упознавање са Правилником, предлог одељенских правила) 
3. Избор одељенског руководства 
4. Израда и уређење ученичког портфолија 
5. Сада сам ученик петог разреда  -  утисци 
6. Анкета о преласку са разредне на предметну наставу  - анкета (педагог) 
7. Обележавање дечје недеље (планиране активности) 
8. Израда и уређење ученичког портфолија 
9. Технике успешног учења (разликовање битног од небитног) 
10. Пушење  -  болест зависности 
11. Физичка активност и здравље, значај бављења спортом 
12. Израда и уређење ученичког портфолија 
13. Анкета о преласку са разредне на предметну наставу  - анкета (педагог) 
14. Подстицање самопоуздања (две ствари које добро радиш) 
15. Да ли знамо слушати друге 
16. Израда и уређење ученичког портфолија 

 
17. Наш успех у првом полугодишту и задаци који нас очекују 
18. Час посвећен Светом Сави 
19. Учење са намером, планско учење 
20. Израда и уређење ученичког портфолија 
21. Значај љубави и поверења и пажљив однос између родитеља и деце 
22. Пубертет  - шта то значи 
23. Непожељно понашање (насилно понашање) 
24. Израда и уређење ученичког портфолија 
25. Стања и осећања, како их поспешити и контролисати 
26. Вербална  и невербална комуникација 
27. Право и привидно другарство (шапутање, преписивање) 
28. Израда и уређење ученичког портфолија 
29. Дан школе  -  моја школа од оснивања до данас 
30. Интернет и  злоупотреба интернета  
31. Чега се плашим, развојни страхови, реални страхови 
32. Израда и уређење ученичког портфолија 
33. Брига о физичком здрављу, здрава исхрана, здраве навике ... 
34. Брига за планету, светски Дан екологије 
35. Да ли смо задовољни постигнутим успехом, на које смо тешкоће наилазили 
36. Израда и уређење ученичког портфолија 

 
Ово је оријентациони предлог тема, које можете мењати и прилагођавати актуелним дешавањима у одељењу, 
школи и окружењу. 
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VI  РАЗРЕД 
 
 

1. Упознавање са календаром рада, распоредом часова и кућним редом   школе 
2. Избор одељенског руководства 
3. Како учити активно, значај радних навика 
4. Израда и уређење ученичког портфолија 
5. Обележавање Дечје недеље (планиране активности) 
6. Методе успешног учења и преслишавања 
7. Дечаци и девојчице  -  сличности и разлике у  физичком и психичком 
     развоју 
8. Израда и уређење ученичког портфолија 
9. до 18.  Десет радионица „Десет корака“ – тим за превенцију болести зависности 

 
19. Светосавска прослава 

          20. Израда и уређење ученичког портфолија 
21. Прве симпатије 
22. Понашање у цркви 
23. Доношење одлука, ко све на мене утиче 
24. Израда и уређење ученичког портфолија 
25. Понашање на јавним местима 
26. Школа и оцене као извор стреса  -  однос ученик -  наставник 
27. Искрено другарство и добронамерна критика 
28. Израда и уређење ученичког портфолија 
29. Шта бих волео/ла да знам  -  питања из шешира 
30. Значај љубави и поверења  -  у кога имам поверења 
31. Могу ли девојчице и дечаци да буду добри другови  - за и против 
32. Израда и уређење ученичког портфолија 
33. Могу ли се проблеми решавати без сукоба и примене насиља 
34. Како волимо и чувамо животну средину, брига за планету 
35. Како смо радили и какав смо успех постигли 
36. Израда и уређење ученичког портфолија 
 

 
 
Ово је оријентациони предлог тема, које можете мењати и прилагођавати актуелним дешавањима у одељењу, 
школи и окружењу. 
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VII   РАЗРЕД 
 
 

1. Календар рада, кућни ред школе 
2. Избор одељењског руководства 
3. Договор о узајамним очекивањима, потребама  и захтевима 
4. Израда и уређење ученичког портфолија 
5. Активно учење, значај радних навика 
6. Шта је ризично понашање, а шта превенција 
7. Активности у оквиру обележавања Дечје недеље 
8. Израда и уређење ученичког портфолија 
9. Какве су нам навике у исхрани и очувању здравља/ Утицај брзе хране и популарних пића на здравље 
10. Месец књиге  - подстицање читалачких навика 
11.  Моралне вредности личности 
12. Израда и уређење ученичког портфолија 
13.  Развијање толеранције на различите ставове, особине и потребе других 
14.  Физички умор, значај бављења спортом 
15.  Мој вредносни систем 
16. Израда и уређење ученичког портфолија 

 
17.  Шта нас омета у учењу 
18.  Суочавање са неуспехом и грађење модела за његово превазилажење 
19.  Час посвећен Светом Сави 
20. Израда и уређење ученичког портфолија 
21.  Социјализација полног нагона, последица прераних полних односа 
22.  Ученик, проблеми одрастања и породица 
23. Учешће у процесу самовредновања рада школе (предлози, сугестије) 
24. Израда и уређење ученичког портфолија 
25.  Представљање програма ПО и договарање о начину рада (из Програма ПО) 
26. У свету вештина и способности (радионица из програма ПО) 
27. У очима других (радионица из програма ПО) 
28. Моја очекивања (радионица из програма ПО) 
29. Експерти у нашој школи (из програма ПО) 
30. Евалуација програма ПО 
31. Израда и уређење ученичког портфолија 
32. Изградња одбрамбених механизама за превазилажење стреса 
33. Појавни облици агресивног понашања  
34. Оплеменимо нашу животну средину  (светски Дан животне средине) 
35. Успех на крају другог полугодишта 
36. Израда и уређење ученичког портфолија 

 
 
Ово је оријентациони предлог тема, које можете мењати и прилагођавати актуелним дешавањима у одељењу, 
школи и окружењу. 
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VIII   РАЗРЕД 
 

1. Календар рада, правила понашања у школи 
2. Избор одељењског руководства 
3. Физичка, емоционална и социјална зрелост 
4. Израда и уређење ученичког портфолија 
5. Понашање у кафићима, ресторанима, дискотеци (припрема за екскурзију) 
6. Активности у оквиру обележавања Дечје недеље 
7. Био сам у контакту са дрогом или са неким ко је користи 
8. Израда и уређење ученичког портфолија 
9. Физичка активност и здравље 
10. Фактори избора занимања 
11. Упућивање ученика у правилно коришћење уџбеника 
12. Израда и уређење ученичког портфолија 
13. Укључивање у процес самовредновања рада школе 
14. Усклађивање једниствених ставова породице и школе везаних за васпитање ученика 
15. Стресне ситуације и како их превазићи 
16. Израда и уређење ученичког портфолија 

 
17. Суочавање са неуспехом и грађење модела за његово превазилажење 
18. Правила добре комуникације 
19. Светосавска прослава 
20. Израда и уређење ученичког портфолија 
21. Конструктивно решавање сукоба  -  без насиља 
22. Изражавање својих осећања и потреба и раузмевање осећања и потреба других 
23. Међувршњачко насиље – претња, уцена, физички обрачуни 
24. Представљање програма ПО / У свету интересовања (из програма ПО) 
25. У свету врлина и вредности / Самоспознаја – то сам ја (радионице из програма ПО) 
26. Моја очекивања (радионица из опрограма ПО) 
27. Образовни профили у средњим школама  (из програма ПО) 
28. Захтеви занимања – способности и контраиндикације (из програма ПО) 
29. Критеријум за избор школе (из програма ПО) 
30. Избор занимања и приходи (из програма ПО) 
31. Моја одлука о школи и занимању (из програма ПО) 
32. Шта подразумевамо под злостављањем и занемаривањем других особа 
33. Извештај: Колико смо се променили, шта смо научили ... 
34. Завршили смо осми разред!   (Памтићемо из основне школе) 

 
 
Ово је оријентациони предлог тема, које можете мењати и прилагођавати актуелним дешавањима у одељењу, 
школи и окружењу. 
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5.8 ПРОГРАМ  РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО  ОБРАЗОВАЊЕ 

 
 

Ред. 
бр. 

Врста активности 
 

Време реализације Реализатори 

1. Сачињавање Годишњег плана рада септембар Тим за инклузију 
2. Евидентирање ученика којима је потребна 

додатна подршка у образовању и васпитању,на 
основу извршене евалуације 

Први квартал Тим за инклузију 
 

3. Прибављање сагласности родитеља за 
спровођење индивидуалног образовног плана  

септембар; 
током  школске 
године 

Тим за инклузију 

4. Анализа нивоа постигнућа и дефинисање 
образовних минимума за сваког ученика  

Квартално,на 
полугодишту  

Чланови 
Наставничког већа;  
Тим за инклузију 

5. Израда индивидуалних планова рада из 
настаних предмета за које постоји потреба 

током године Тим за инклузију 

6. Праћење напредовања ученика континуирано током 
године 

Тим за инклузију 
 

7. Вредновање и оцењивање постигнућа ученика квартално Чланови 
Наставничког већа;  
Тим за инклузију 

8. Постављање нових захтева ученицима који су 
успешно савладали претходно постављене 
захтеве 

квартално Тим за инклузију 

9. Анализа постигнућа ученика који су радили по 
посебном програму 

јануар, 
јун 

Тим за инклузију и 
чланови 
Наставничког већа 
 

10.  Стручно усавршавање запослених из области 
инклузије 

током године Чланови 
Наставничког већа;  
 

 
 
 

Тим за инклузију 



5.9 ПРОГРАМ  СТРУЧНОГ АКТИВА  ЗА ШКОЛСКО   РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

АКЦИОНИ  ПЛАН за школску 2014/2015. годину 
ОБЛАСТ ЦИЉЕВИ ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕДНОВЊЕ ПОКАЗАТЕЉИ 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 П

О
Д

Р
Ш

К
А

 У
Ч

Е
Н

И
Ц

И
М

А
 

 
Унапређивање 

међусобних односана 
нивоу ученик-ученик, 

наставник-ученик 
(изграђивање односа 

поверења и разумевања) 

 
Усавршавање и оспособљавање 
наставника за изграђивање односа 
међусобног поверења и разумевања 
 

 Организовање ванаставних активности 
и неформалних активности на 
локалном нивоу 

 Организовање семинара и других 
облика стручног усавршавања 
наставника 

Наставници 
директор 

квартално Сајт школе, 
Фотографије, панои 

 
Усавршавање и оспособљавање 
ученика за изграђивање односа 
међусобног поверења и разумевања 

 ЧОС, грађанско васпитање 
 Континуирано испитвање и праћење 

интересовања и ставова ученика 

наставници квартално Продукти ученика, 
презентације, 
фотографије,  

 Организовање забавних и 
рекреативних активности кроз 
тематске недеље (Дечја недеља, Дан 
заљубљених...) 

Наставници, 
ученици 

квартално Сајт школе, фотографије, 
Извештај о раду школе 

 Укључивање ученика у програм 
Црвеног крста и промоција хуманих 
вредности 

Наставници, 
ученици 

квартално Продукти, сајт школе 

Побољшање 
комуникације свих 
школских актера 

Подстицање толеранције, емпатије 
и осећаја одговорности 

 Трибина за родитеље 
 Повећање активности ученичког 

парламента 

Наставници, 
ученици 

квартално Продукти, фотографије, 
сајт школе 

Развијање самосвести и 
самокритичности 

 Бројне активности у којима учествују 
ученици, наставници и родитељи 
(Форум театар, Игре без граница, 
радионице, спортски турнири...) 

 
 
 

Повећање 
компетенцијанаставника 
и ученика за подстицање 

мотивације ученика са 
проблемима у учењу и 

понашању 

Промовисање позитивних ставова 
и вредности 

 Похваљиваље ученика, награђивање 
ученика и наставника 

Директор, педагог, 
наставници 

квартално Књига обавештења, сајт 
школе, медији 

 Промовисање позитивних вредности 
на примерима из живота, литературе и 
сл. 

наставници квартално Сајт школе, медији, 
извештај о раду школе 

Укључивање ученика у активности 
према личним афинитетима и 
способностима 

 Активније укључивањ ученика у рад 
секција и осталих ваннаставних 
активности 
 

Наставници, 
ученици 

квартално Продукти, фотографије, 
сајт школе, медији 

Прилагођавање метода, облика и 
средстава у циљу приближавања 
наставних садржаја 

 Увођење разноврсних наставних 
средстава, метода и облика рада 
(амбијентална настава) 

 Подизање квалитета наставе- 
коришћењем нових технологија 

Директор, 
наставници 

квартално Продукти, бољи успех 



5.10 СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИЛАЦ ПОСЛОВА 
Сачињавање плана рада Стручног тима за развој 
школског програма за школску 2014/2015. годину 

 
VIII 

Чланови Наставничког већа 

 Увид у одобрене уџбенике и приручнике који ће 
користити у току школске године  
Анкетирање ученика за изборне предмете које ученици 
бирају на почетку године 
 Одабир слободних активности према интересовању 
ученика 

 
 
 

IX 

Чланови Стручног тима, разредне 
старешине, директор, педагог 

 Праћење остваривања обавезних наставних предмета и 
њихових садржаја 

Током године Чланови Стручног тима, 
директор, педагог 

 Праћење остваривања изборних предмета и њихових 
садржаја, верске наставе и грађанског васпитања као 
обавезних изборних предмета и осталих изборних 
предмета 

 
 

Током године 

Директор, педагог 

Праћење остваривања програмских садржаја и 
активности којима се остварује изборни део школског 
програма 

 
Током године 

Чланови Стручног тима, педагог, 
директор 

 Праћење реализовања и извештавање о броју 
реализованих часова 

Током године, квартално Чланови Стручног тима, педагог, 
директор 

 Праћење остваривања сврхе, циљева и задатака 
школског програма и планираног фонда часова за сваки 
предмет 

 
Током године 

Чланови Стручног тима, педагог, 
директор 

 Праћење остваривањ часова допунске и додатне наставе Током године Директор, педагог 
Праћење и евалуација подизања квалитета наставе 
применом мултимедијалне технологије 

Током године, у време 
квалификационих периода 

Директор, педагог 

 Праћење остваривања часова одељенског старешине, 
излета и екскурзија 

Током године Чланови Стручног тима, педагог, 
директор 

 Праћење остваривања свих врста активности у 
образовно-васпитном раду које су планиране школским 
програмом (друштвено-користан рад, хуманитарне, 
спортске, културне активности) 

 
 

Током године 

Чланови Стручног тима, педагог, 
директор 

 Евалуација реализације предвиђених садржаја из 
школског програма за протеклу школску годину 
 Процена остварености образовних стандарда 
 Извештај о раду за протеклу школску годину 

 
 

VI 

Чланови Стручног тима, 
предметни наставници, Учитељи,  
педагог, директор 
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5.11  ПРОГРАМ  СТРУЧНОГ  ТИМА  ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

САДРЖАЈ 
 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ  

НАЧИН 
ПРАЋЕЊА  

-  Сачињавање  извештаја о раду у току протекле школске године; 
-  Сачињавање плана рада Комисије за наредну школску годину; 
Евалуација кључне области: Подршка ученицима 

 Испитивање и праћење интересовања и ставова учника 
 Сарадња са родитељима 

  
 
 
септембар 

 
 
 
наставници и 
стручна служба,  
родитељи 

Увид у анкете из 
Приручника, стр. 
90; 
Интервјуи, 
разговори са 
родитељима (на 
Савету) 

Кључне области: ЕТОС 
 Праћење квалитета односа, комуникације између ученика, 

наставника и родитеља постављањем „кутије поверења“ у 
коју ће сви актери школског живота стављати своја 
запажања, предлоге и сугестије. 

Током целе 
школске године 
(пресек – 
последњи петак у 
месецу) 

Сви актери 
школског 
живота, 
Тим за 
самовредновање 

Анализа 
садржаја кутије 

 
Кључне области: Настава и учење и Подршка ученицима 

 Подручје вредновања: Наставни процес  
 Праћење  напредовања ученика који имају тешкоће у развоју 
 Праћење реализације припремне наставе за завршни испит 

 
 
 
 
 
 
октобар  - 
новембар 
 
 

педагог и 
директор 
 
наставници 
 
тим за 
инклузивно 
образовање 

Листе снимања 
атмосфере у 
учионици 
 
Анализе Тима за 
инклузивно 
образовање  

Кључна област:  Постигнућа ученика 
 

 Подручје вредновања: Квалитет школских постигнућа  
 Анализа успеха на крају првог квартала 

ученици   
наставници 
 
 
 
Тим за 
самовредновање 
рада школе 

Ученички 
портфолио; 
Записници са 
седница; 
Анализе; 
 
 

Кључна област:  Постигнућа ученика 
 

 Анализа успеха  и владања на крају првог полугодишта  
 Праћење и вредновање остварености образовних стандарда; 
 Праћење и вредновање остварености исхода предвиђених 

ИОП-ом 
 Праћење реализације припремне наставе за завршни испит 

децембар наставници, 
стручни 
сарадници /  
 
тим за 
инклузивно 
образовање  

Табеле успеха и 
владања ученика 

Кључна област:  Постигнућа ученика 
 

 Подручје вредновања: Квалитет школских постигнућа  
 Анализа успеха на крају трећег квартала 
 Анализа резултата пробних и др. тестирања ученика  

 
 
 
 
 
Март - април 

ученици   
наставници 
Тим за 
самовредновање 
рада школе 

Ученички 
портфолио; 
Записници са 
седница; 
Анализе; 
 

Кључна област: Подршка ученицима 
 Подручје вредновања: Професионална оријентација 

ученици 7. i 8. 
разреда, 
одељењске 
старешине, Тим 
за ПО   

Евалуација 
програма 
„Професионална 
оријентација на 
преласку у 
средњу школу“ 

 
Кључна област: Постигнућа ученика 

 Анализа успеха и владања ученика на крају школске године; 
 Праћење и вредновање остварености исхода предвиђених 

ИОП-ом 
 Анализа успеха на такмичењима; 
 Анализа резултата завршног испита ученика осмих разреда; 

 
јун 

ученици, 
наставници,  
стручни 
сарадници 
 
 
тим за 
инклузивно 
образовање 

 
табеле успеха, 
извештаји са 
такмичења ...  
доступна 
документација; 
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5.12   СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРДМЕТА 

5.12.1 ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 
 

САДРЖАЈ 
 

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
 
- Доношење годишњег програма рада 
-Усвајање распореда часова и дежурства 
- Уређење учионица 
-Утврђивање постојећег стања наставних средстава и дидактичких 
материјала везаних за реализацију образовно-васпитног рада и 
набавка нових средстава 
-Договор око ажурирања школдког сајта 
-Припрема и реализација пријема првака 
- Израда плана стручног усавршавања наставника разредне наставе
- Израда плана рада учионице за будућност све деце 

 
 
 
 

август 

 
 
 

Сви 
чланови 

већа 

- Договор о дежурству у учионици за будућност све деце 
-Презентација штампе за ученике 
- Усвајање програма екскурзија и школе у природи 
-Догодвор око активности у оквиру Дечије недеље 

 
септембар 

Сви 
чланови 

већа 

-Дечија  недеља 
- 5. октобар – међународни Дан учитеља 
- Октобар месец старих-ООЦК 
- стручно усавршавање учитеља 

 
 

октобар 

 
Сви 

чланови 
већа 

- Анализа успеха и владања на крају првог квартала 
- 20. новембар – Дан детета, 
-16.новембар – Дан толеранције 

 
новембар 

 

Сви 
чланови 

већа 
- Организационе припреме за учешће у школској слави Свети Сава 
-Анализа успеха на крају првог полугодишта 
- Анализа активности у оквиру учионице за будућност све деце 
-Новогодишњи маскембал 

 
 

децембар 
 

 
 

Сви 
чланови 

већа 
-Зимски сусрети учитеља 
-Месец Светосавља (литерарни конкурс, изложба радова, 
приредба,...) 

 
јануар 

Сви 
чланови 

већа 
-Избор уџбеника за наредну школску годину 
-Стручно усавршавање 
-Одабир учесника за такмичење рецитатора 
- Одабир уџбеника за наредну школску годину 

 
 

фебруар 

 
Сви 

чланови 
већа 

 
- Школска смотра рецитатора 
-Стручно усавршавање 
-Такмичење из математике 
-Анализа на крају класификационог периода 

 
 

март 

 
Сви 

чланови 
већа 

 
-Припреме поводом васкрса 
-Дан школе 

 
април 

Сви 
чланови 

већа 
-Учешће на Сабору учитеља Србије 
- Реализација екскурзија 
- 24. мај – европски дан паркова 

мај Сви 
чланови 

већа 
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- Анализа активности у оквиру учионице за будућност све деце 
- Израда извештаја реализованих активности  у оквиру учионице за 
будућност све деце 
- Припрема програма за пријем првака 
-Анализа резултата рада стручног Актива у текућој школској 
години са циљем његовог иновирања у наредној школској години 
- 5. јун – светски Дан заштите животне средине 
- Провера остварености образовних стандарда на крају школске 
године 
- Анализа реализације стручног усавршавања 
- Израда извештаја о раду већа 
-Приредба поводом краја школске године 

 
 
 
 

јун 

 
 
 
 

Сви 
чланови 

већа 
 
 

 
 

5.12.2 ПРОГРАМ СТРУЧНОГ  ВЕЋА  СРПСКОГ  ЈЕЗИКА 

 
МЕСЕЦ САДРЖАЈ ИЗВРШИОЦИ 

август 1. Глобални и оперативни планови 
2. Усвајање годишњег плана рада 

 

Сви чланови 

септембар 3. Распоред писмених задатака, контролних 
тестова и вежби 
4. Планирање допунске и додатне наставе и 
слободних активности 
 

Наставници  
српског језика 

октобар 5. Припрема за организацију Дечје недеље 
6. Организација посете Сајму књига 

Директор,  
чланови, наставници 

српског језика 
новембар 7. Посета часовима у циљу размене искустава 

8. Корелација међу предметима друштвених 
наука 

Директор, библиотекар, 
чланови Актива 

наставника историје 
децембар 9. Текућа питања у раду Актива   

( ниво знања, критеријуми оцењивања) 
10. Стручно предавање из српског језика 

Сви чланови 

јануар 11. Усаглашавање критеријума оцењивања на 
крају првог полугодишта 
12. Припрема за прославу Савиндана 

Директор, 
 чланови, наставници 

српског језика 
фебруар 13. Школска такмичења (припреме, договор о 

пропозицијама) 
14. Сарадња са Градском библиотеком 

Наставници српског 
језика, библиотекар 

март 15. Анализа резултата такмичења 
16. Припрема организације Дана школе 

Сви чланови 

април 17. Анализа тестова за полагање пријемних 
испита из српског језика 
18. Анализа рада допунске наставе 

Наставници  
српског језика 

мај, јун 19. Културна и јавна делатност ученика 
20. Уџбеници и литература за наредну 
школску годину 

Сви чланови 

 
 
 
 
 
 
 



 418

5.12.3 ПРОГРАМ СТРУЧНОГ   ВЕЋА  СТРАНИХ  ЈЕЗИКА 

 
 

САДРЖАЈ 
 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСЛАЦ  ПОСЛА 

-Усвајање плана рада већа 
- Израда оперативних и глобалних планова 
- Распоред писмених задатака и контролних вежби 
-Организовање допунске и додатне наставе  
- Израда плана стручног усавршавања 
- План писмених задатака и контролних вежби 
 

 
 

Септембар 

 
 
Чланови стручног 
већа 

- План потреба за наставним средствима 
-Координација наставе сродних предмета 
-Усаглашавање критеријума оцењивања 
-Разматрање наставних метода 
 

 
 

октобар 

 
 
Чланови стручног 
већа 

- Анализа успеха на крају првог класификационог периода 
- Утврђивање мера за постизање бољег успеха 
- Планирање школских такмичења 
 

 
новембар 

 
Чланови стручног 
већа 

- Проблеми са којима се сусрећемо у настави страног језика 
-Анализа наставе ( редовне, додатне и допунске) 
-Планирање додатне и допунске наставе у току зимског 
распуста 
 

 
 
 

децембар 

 
 
Чланови стручног 
већа 

- Анализа успеха на крају првог полугодишта 
 

 
јануар 

 
Чланови стручног 
већа 

- Организовање школског такмичења из страних језика 
-Планирање рада са ученицима на додатној ннастави 
- Припреме за општинско такмичење 
-Избор уџбеника и приручника за наредну школску годину 
 

 
 

фебруар 

 
 
Чланови стручног 
већа 

-Анализа резултата са општинско такмичења 
-Планирање рада са ученицима на припреми за окружно 
такмичење 
 

 
 

март 

 
 
Чланови стручног 
већа 

- Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 
-Актуелна питања 

 
април 

 
Чланови стручног 
већа 

- Анализа реализованих часова 
- Анализа евентуалних негативних оцена  
- Испостављање мера за поправљање негативних оцена 
 

 
 

мај 

 
Чланови стручног 
већа 

- Анализа успеха ученика на крају школске године 
- Анализа реализације наставног програма на крају школске 
године 
-Извештај о раду већа у протеклој школској години 
-План рада већа за наредну школску годину 
- Анализа реализације стручног усавршавања 
 

 
 
 

јун 

 
Чланови стручног 
већа 
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5.12.4 ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ 

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ 
ПОСЛА 

 
 Усвајање плана рада 
 Подела задужења 
 Договор око плана рада 
 Израда плана стручног усавршавања 

 
август 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Организовање свих облика наставе 
 План писмених задатака и контролних вежби 

 
      септембар ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Евиенција ученика за такмичења 
 Претплата за Математички лист 
 Тема: Флексија – прва кривина криве, Торзија – друга 

кривина криве 

 
 

октобар ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Анализа успеха на крају првог класификационог периода 
 Договор око задатака за Други писмени задатак 
 Сређивање паноа 

 
новембар ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Договор о посећивању семинара 
 Анализа додатне и допунске наставе 

 
децембар ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Анализа зимских семинара 
 Организација школског такмичења 
 Ускалађивање критеријума 

 
јануар ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Школско такмичење и припрема за општинско 
 Договор око задатака за Трећи писмени задатак 

 
фебруар ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Општинско такмичење 
 Избор нових збирки за такмичења 
 Избор уџбеника за следећу годину 

 
 

март 
ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Анализа успеха на крају трећег тромесечја 
 Окружно такмичење 
 Сређивање паноа 

 
 

април 
ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Договор око задатака за Четврти писмени задатак 
 Припремна настава за осми разред 

 
 

мај 
ЧЛАНОВИ ВЕЋА 

 Анализа успеха на крају школске године 
 Реализација плана и програма 
 Предлог плана актива за следећу годину 
 Анализа рада свих облика наставе, планови 
 Анализа реализације стручног усавршавања 
 Анализа остварености образовних стандарда 

 
 
 
 

јун 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА 
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5.12.5 ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ  НАУКА 

 
Садржај Време Носилац 

посла 
1. Задужења наставника већа 
2. Израда школских програма: годишњег,  глобалног,  месечног и уграђивање 
стандарда 
3. План стручног усавршавања наставника 
4. Израда иницијалних тестова 
5. Израда ИОП-а за ученике који су укључени у инклузивну наставу 
 
1. Формирање слободних активности 
2. Изборни предмети 
3. Посете, екскурзије 
4. Новине у наставним процесима 
5. Стручно усавршавање наставника 
 
 
1. Организација додатне и допунске наставе 
2. Усклађивање критеријума знања, постигнућа по стандардима и оцењивање 
3. Угледни час 
 
 
1. Сагледавање корелације градива између различитих  
    предмета 
2. Стручно усавршавање наставника 
 
 
1. Анализа успеха ученика на крају 1. полугодишта 
2. Постигнућа ученика по стандардима 
3. Помоћ ученицима који су постигли лош успех 
4. реализација ИОП-а 
 
 
1. Припрема ученика за такмичења 
2. Стручно усавршавање наставника 
 
 
1. Угледни час 
2. Такмичења ученика 
3. припрема ученика 8. разреда за пробно тестирање 
 
 
1. Новине у полагању пријемних испита 
2. Избор уџбеника за наредну школску годину 
 
 
1. Припрема ученика 8. разреда за полагање завршног испита 
2. Посета ученицима 4. разреда ради припрема за предметну  
    наставу и лакше одлуче за изборни предмет 
3. Анализа постигнућа ученика 8. разреда 
4. Израда тестова за ученике 8. разреда који полажу завршни испит по ИОП-у 
 
 
1. Анализа резултата завршног испита 8. разреда 
2. Анализа резултата са такмичења 
3. Постигнућа ученика по стандардима ученика од 5. до 7. разреда и упоређивање 
са оцењивањем 
4. Анализа рада већа за школску 2014/2015. годину 
5. Анализа плана рада за следећу школску годину 
6. Усвајање плана рада већа за школску 2015/2016. годину 
 
1. Састанак чланова тима за инклузивно образовање на  
    нивоу школе у циљу припреме и израде ИОП-а за ученике   
    који су укључени у инклузивну наставу 

 
 
 
Септембар 

 
 
 
 
 

Октобар 
 
 
 
 
 

Новембар 
 
 
 
 
Децембар 
 
 
 
 
 
Јануар 
 
 
 
 
Фебруар 
 
 
 
Март 
 
 
 
Април 
 
 
 
 
Мај 
 
 
 
 
 
 
 
 
Јун 
 
 
 
 
Август 

 
 
 
 

Чланови већа 
 
 
 
 
Чланови већа 
 
 
 
 
 
Чланови већа 
 
 
 

 
Чланови већа 
 
 
 
 
 
Чланови већа 

 
 

 
 

Чланови већа 
 
 
 

Чланови већа 
 
 

 
Чланови већа 

 
 

 
 

Чланови већа 
 
 
 
 
 
 

 
 

Чланови већа 
 

 
 
 

Чланови већа 
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5.12.6 ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЗА  ИСТОРИЈУ И 
ГЕОГРАФИЈУ 

 
Садржај Време реализације 

Носилац  
послова 

1. Састанак чланова тима за инклузивно 
образовање на нивоу школе у циљу израде 
ИОП-а за ученике који су укључени у 
инклузивну наставу 
2. Резултати поправних испита 
 

 
Август 

 
 
 
 

 
Чланови Већа 

 
 
 
 

1. Израда плана и програма рада 
2. План екскурзија 
3. Израда плана стручног усавршавања  
4. План писмених задатака и контролних 
вежби   

 
Септембар 

 
 
 

 
Чланови Већа 

 
 
 

1. Анализа опремљености учионица за 
историју и географију наставним средствима 
2. Корелација на изради плана и програма за 
инклузију 
 

 
Октобар 

 
 
 

 
Чланови Већа 

 
 
 

1. Актуелни проблеми – реализација 
образовних стандарда кроз редовну наставу 
2. Успех на тромесечју 
 

 
Новембар 

 
 

 
Чланови Већа 

 
 

1. Реализација ИОП-а 
2. Успех ученика на крају I полугодишта 
3. Уједначавање критеријума за оцењивање 
 

 
Децембар 

 
 
 

 
Чланови Већа 

 
 
 

1. Допунска, додатна настава 
2. Стручно усавршавање наставника 

 
Јануар 

 

 
Чланови Већа 

1. Припрема ученика за такмичења 
2. Организација школских такмичења 
3. Предлог уџбеника за нову школску годину 

 
Фебруар 

 
 

 
Чланови Већа 

 
 

1. Професионална оријентација кроз наставу 
историје и географије 
2. Анализа постигнутих резултата на 
такмичењима 
 

 
Март 

 
 

 
Чланови Већа 

 
 

1. Успех ученика након трећег 
класификационог периода 
2. Припрема екскурзија 
3. Такмичења 

Април 
 
 

Чланови Већа 
 
 

1. Ефикасност примене различитих метода и 
облика рада 
2. Реализација ИОП-а  
3. Угледни часови 

Мај Чланови Већа 

1. Успех на крају школске године 
2. Реализација годишњег плана и програма 
3. Предлог ученика за посебне дипломе 
4. Анализа остварености образовних 
стандарда 
5. Анализа реализације стручног усавршавања 
6. Извештај стручног већа за протеклу 
школску годину 
7. Израда планова за све облике рада 

Јун 
 

Чланови Већа 
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5.12.7    ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ  
КУЛТУРЕ 
               

 
САДРЖАЈ 

 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
НОСИЛАЦ ПОСЛА 

- Усвајање програма рада за нову шко-лску годину 
-Подела задужења наставника 
-Организовање изборних предмета и секција 
 -План активности у оквиру обележавања Дечије недеље 
-Посета Октобарском ликовном салону у Ковину 
-План реализације културних дешавања у школи и ван ње 
-Израда плана стручног усавршавања 

 
      септембар 

 
  Чланови већа 

-План учествовања на конкурсима и такмичењима 
-План реализације културних дешавања у школи и ван ње 
-Договор око наставних метода и мет-одологије припреме 
за час 
 

 
      октобар 

 
  Чланови већа 

-Планирање и организовање програма поводом завршетка 
првог полугоди-шта 
- Критеријуми и технике оцењивања ученика 
-Стручно усавршавање наставника 

 
      новембар 

 
  Чланови већа 

-Анализа редовне наставе одржане у првом полугодишту 
-Анализа секција и изборне наставе одржаних у првом 
полугодишту 
-План обележавања Школске славе светог Саве 
 

 
      децембар 

 
  Чланови већа 

-Анализа успеха на крају првог полугодишта 
-Планирање рада већа за наредни период 

 
       јануар 

 
  Чланови већа 

-Учешће на конкурсима и такмичењима 
-План припремања програма поводом Дана школе 
-Планирање нових облика рада 

 
      фебруар 

 
  Чланови већа 

- Разматрање различитих метода и поступака у настави 
-Реализација  позивница и плаката за школску представу 
-Избор уџбеника за наредну школску годину 

 
      март 

 
  Чланови већа 

-Припремање музичких тема, сцено-графије , костима и 
изложбе за школ-ску представу 
- Координација наставе сродних предмета 
-Посете културним дешавањима у школи и ван ње 
 

 
      април 

 
  Чланови већа 

-Учешће на конкурсима и такмичењи-ма 
-Реализација школске представе 
-Стручно усавршавање наставника 
 

 
      мај 

 
  Чланови већа 

-Анализа успеха ученика на крају шко-лске године 
-Реализација плана и програма у претхотној школској 
години 
-Анализа остварених задатака секција и изборне наставе 
-Анализа остварености образовних стандарда 
-Анализа реализације стручног усавршавања 
-Извештај о раду већа у протеклој школској години 
-План рада већа за наредну школску годину 

 
       јун 

 
  Чланови већа 
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5.13 СТРУЧНИ  САРАДНИЦИ 
 
               Стручни  сарадници у школи су  педагог и библиотекар. 
                Школски педагог  ради по сачињеном плану и програму за сваку школску годину. 
Својим стручним знањем и саветодавним радом пружа стручну помоћ ученицима, 
родитељима и наставницима по питањима која су од значаја за образовање и васпитање. 
                Библиотекар  је задужен за рад ђачке библиотеке. Брине о фонду књига, и труди 
се  да ученицима буду доступна најактуелнија дела из дечије књижевности те тиме децу 
оспособи за коришћење слободног времена које ће их уводити у културу, уметност и друг 
 
 

5.13.1 ПРОГРАМ  РАДА  ПЕДАГОГА OПЕРАТИВНИ  ПЛАН 
РАДА ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА  

 
СЕПТЕМБАР: 
-Упознавање учитеља првих разреда са индивидуалним склоностима ученика;  
-Пријем првака у школу; 
-Израда Извештаја рада школе за протеклу школску годину; 
-Учешће у изради Годишњег плана рада школе; 
-Израда планова рада (годишњег и оперативних) педагога; 
-Израда предлога тема за час одељенског старешине по разредима; 
-Снабдевање ученика уџбеницима и прибором; 
ОКТОБАР: 
-Евиденција социјално угрожених ученика; 
-Извештај о националној структури ученика наше школе; 
-Извештај о образовном нивоу родитеља; 
-Праћење интересовања ученика и њихових склоности за рад у слободној активности и додатној настави; 
-Формирање група за обавезне изборне предмете; 
-Идентификација ученика са сметњама у развоју,учењу и понашању; 
-Евидентирање ученика који нередовно похађају наставу; 
-Саветодавни рад са ученицима , родитељима и наставницима; 
НОВЕМБАР: 
-Праћење процеса адаптације ученика првог и петог разреда(обилазак наставе...) 
-Анкетирање ученика петог разреда о проблемима преласка са разредне на предметну наставу; 
-Обрада и анализа спровођене анкете-презентација података; 
-Праћење оцењивања и оптерећености ученика,поготову деце обухваћене инклузијом; 
-Израда и вредновање индивидуалних образовних планова за децу која раде по посебном програму; 
ДЕЦЕМБАР: 
-Индивидуални и саветодавни рад са ученицима по указаној потреби на основу анализе успеха и владања на 
основу тромесечних резултата рада; 
-Идентификовање социјалне климе и социјалног статуса ученика у одељенском колективу социометријским 
тестом (4.разред); 
-Обрада и анализа социометријског теста-презентација података; 
-Сарадња са родитељима ради дијагностицирања одређених стања код ученика са проблемским облицима 
понашања; 
-Остваривање увида у оцењивање наставника кроз посете часовима,увидом у писмене и контролне задатке...; 
ЈАНУАР: 
-Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта; 
-Учествовање у раду тима за Школско развојно планирање и Самовредновање и вредновање рада школе; 
ФЕБРУАР: 
-Праћење реализације предавања из области здравственог васпитања у сарадњи са Домом здравља и 
Превентивног програма злоупотребе психоактивних  супстанци; 
-Указивање саветодавне помоћи ученицима према већ утврђеном распореду у договору са одељенским 
старешинама и предметним наставницима; 
-Саветодавни рад са одељенским старешинама о педагошком третману тих ученика; 
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МАРТ: 
-Испитивање професионалних интересовања ученика осмог разреда; 
-Анализа анкете о професионалној оријентацији-жељене средње школе; 
-Праћење и евидентирање резултата ученика наше школе на такмичењима из појединих области; 
АПРИЛ: 
-Саветодавни рад са ученицима,родитељима и наставницима,поготово са ученицима који постижу слабији 
успех; 
-Анализа успеха и владања ученика и упоређивање са полугодишњим; 
-Даљи саветодавни рад са ученицима осмог разреда на професионалној оријентацији,по потреби укључивати 
и родитеље; 
-Учешће у организационим пословима школе поводом обележавања Дана школе; 
МАЈ: 
-Упис будућих првака; 
-Евидентирање ученика који полажу пријемни испит за упис у средње школе; 
-Припреме за тестирање ; 
-Тестирање будућих првака; 
-Праћење реализације припремне наставе за полагање пријемних испита; 
ЈУН: 
-Формирање и уједначавање одељења првих разреда; 
-Праћење процеса закључног оцењивања ученика; 
-Укључивање у организациони део спровођења пријемних испита за упис у средње школе; 
АВГУСТ: 
-Договор са учитељима првих разреда; 
-Припреме за почетак нове школске године; 
-Прикупљање података за Извештај о раду школе у протеклој школској години. 
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5.13.2 ГОДИШЊИ ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА  

 
 

Ред. 
бр. 

 

Области рада сати 

Недељни фонд Годишњи фонд  

1. Планирање  и програмирање образовно – 
васпитног рада 
 

3,5 126 

2. Праћење и вредновање реализације плана и 
програма 
 

3,5 126 

3. Сарадња са наставницима и дирктором 
 

5 180 

4. Рад и сарадња са ученицима 
 

9 324 

5. Сарадња са родитељима 
 

2 72 

6. Истраживање образовно – васпитне праксе 
 

2 72 

7. Рад у стручним органима 
 

2 72 

8. 
 

Сарадња са стручним институцијама и стручно 
усавршавање 

1,5 54 

9. 
 

Вођење документације о раду 1,5 54 

10. 
 

Припрема за рад 10 360 

     Укупно:                 40 
 

1440 

 
                                                                                                 

                                                                                    Школски педагог: 
                                                                                                                          
                                                                                                      Лучија Трифуновић 
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5.13.3 ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ 

 
 
 

ЦИЉ 

                   Развијање културе читања код ученика и њихово оспособљавање за самостално 
коришћење библиотечке грађе и проналажење потребних информација.  

 ЗАДАЦИ 

                   -    Развијање потреба, навика, интересовања за коришћење  библиотечкo – 
                         медијатечкe грађе; 
                   -    Коришћење савремених  облика и метода рада са ученицима; 
                   -    Учешће у остваривању програма образовно - васпитног рада школе; 
                   -    Набављање библиотечкo – медијатечкe грађе и њихова физичка обрада, 
                         инвентарисање , класификација, сигнирање ; 
                   -    Вођење прописане евиденције и документације о раду школске библиотеке  
                   -     Заштита библиотечкo – медијатечкe грађе и њихова периодична ревизија. 

                         

 

 

 

 

 

ДЕЛАТНОСТ 

 

САТИ У НЕДЕЉИ 

 

НЕПОСРЕДАН РАД У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ 
 

          1.  Рад са ученицима 12 

          2.  Сарадња са наставницима, стручним       

              сарадницима и директором 
2 

          3.  Библиотечко-информациона делатност 10 

          4.  Културна и јавна делатност 1 

 

ПРИПРЕМА ЗА РАД, ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 
10 

 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 
 

          1.  Стручно усавршавање 1 

          2.  Рад у стручним органима школе 1 

          3.  Други послови                                                                             3 

                                                                       УКУПНО 40 
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I  НЕПОСРЕДАН РАД У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОЈ  ДЕЛАТНОСТИ 

                       А  Рад са ученицима 
           - Упознавање са радом школске библиотеке - медијатеке, са библиотeчкo  

                     медијатечким фондом, појмовима...(на часовима које библиотекар реализује  
                     самостално  или у сарадњи са разредним старешином)  
                   - Пружање помоћи при избору литературе и друге грађе 
                   - Формирање и развијање читалачких способности 
                   - Пружање помоћи ученицима у организовању самосталног рада ван школе 
                   - Развијање метода самосталног рада за коришћење књижног и некњижног  
                      материјала 
                      Б  Сарадња са наставницима и стручним сарадницима 
                   - Припремање годишњег плана за обраду лектире 
                   - Коришћење библиотечкe грађе 
                   - планирање набавке  књижне и некњижне грађе 
                   - Припремање књижне и некњижне грађе и других материјала  за потребе  
                     редовне, додатне и допунске наставе, слободних активности и других облика  
                     образовно-васпитног рада.   
            В  Библиотечко – информациона делатност  
                   - Евидентирање учесталости  коришћења  ученичког и наставничко 
                      -сарадничког фонда 
                   - Вођење библиотечкoг пословања, инвентарисања, класификација, и   
                       сигнирање  
                   - Вођење збирних и посебних фондова 
                       Г    Културна и јавна делатност 
                   - Учествовање у планирању и реализацији културне и јавне делатности  
                   - Припремање и организовање културних, такмичарских и сабирних акција 
                   - Остваривање сарадње са организацијама и установама у области културе 
II  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 

                   - Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова рада  
                   - Планирање и програмирање рада са ученицима у библиотеци 
                   - Планирање набавке медијатечкe грађе, литературе и периодичних 
                       публикација зa ученике , наставнике и сараднике 
III  ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

                       А  Стручно усавршавање       
                     -   Учествовање на семинарима и стручним саветовањима  за  школске  
                         библиотекаре-медијатекаре 
                     -   Учествовање у раду актива школских библиотекара-медијатекара 
         -    Континуирано праћење стручне литературе 
                     Б  Рад у стручним органима школе 

‐ Учествовање на седницама Наставничког већа  
‐ Председавање Стручним активом за самовредновање и вредновање рада школе 
‐ Учешће у  Стручном активу за развој школског програма 
‐ Рад у стручном већу за културну и јавну делатност школе 

  В  Други послови 

‐ Учешће у изради Програма заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања; 
‐ Рад у кухињском одбору за набавку ужине за ученике 
‐ Сарадња са издавачким кућама  
‐ Набавка дечјих часописа  
‐ Учешће у другим пословима и активностима везаним за васпитно-образовни рад и 

организацију рада школе уопште 
 

Годишњи програм рада библиотекара заснива се на: 

1. Васпитно-образовној делатности 
2. Библиотечко-информативној и 
3. Културној делатности 
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ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ 
 

 
ПОДРУЧЈЕ РАДА 

 
ВРЕМЕ 

 

РЕАЛИЗАТОР 

Непосредан рад са ученицима 

Организовано и систематско упознавање ученика са књигом и осталом 
библиотечком грађом, са начином пословања библиотеке и мрежом 
библиотека у средини у којој живе. 

 

током године 

 

библиотекар 

Испитивање за које врсте литературе постоји интересовање код 
ученика, као и усмеравање ка књижевним вредностима и достигнућима 
савремене науке. 

 

током године 

 

библиотекар 

Развијање читалачких склоности и 
навике да ученици сами траже   
књигу и осталу литературу. 

 

током године 

 

библиотекар 

Помоћ при избору литературе. током године библиотекар

Неговање културног понашања у 
библиотеци . 

 

током године 

 

библиотекар 

Упућивање на пажљиво и правилно руковање библиотечком грађом. током године библиотекар

Одржавање наставних часова о 
библиотеци и библиотекарству у оквиру редовне наставе и слободних 
активности. 

 

током године 

 

библиотекар 

Реализација васпитно-образовног 
програма у оквиру библиотекарске 
секције. 

 

током године 

 

библиотекар 

Систематско припремање ученика да 
самостално користе стручну и научну литературу, лексиконе, часописе, 
речнике, енциклопедије, као и научне иформације уопште. 

 

током године 

Библиотекар / 
чланови 
библиотечке секције 

Сарадња са наставницима и стручним сарадницима 

Сарадња са наставницима српског 
језика на утврђивању плана  
лектире и политике набавке књига. 

 

током године 

 

Библиотекар / 
наставници школе / 
педагог  / директор 

 

Сарадња са наставницима свих 
предмета у планирању набавке 
литературе за ученике и наставнике из различитих области знања. 

 

током годинe 

Континуирана сарадња са стручним активима, педагогом и 
директорком школе у вези са набавком стручне методичко- педагошке 
литературе 

 

током године 
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БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ 
 

 
ПОДРУЧЈЕ РАДА 

 
ВРЕМЕ 

 
РЕАЛИЗАТОР 

Вођење библиотечког пословања: 

Сакупљање, обрада, чување и давање на 
коришћење књижне и некњижне грађе. 

 

током године 

библиотекар 

Попис и евиденција чланова и издавања књига.  

током године 

библиотекар 

Руковођење пословима набавке публикација и 
осталог библиотечког материјала према 
потребама рада. 

 

током године 

библиотекар 

Вођење статистике о броју посета 
библиотеци и прочитаним књигама. 

током године библиотекар 

Систематски рад на информисању ученика       и 
наставника о новим књигама и садржајима   
стручних часописа. 

 

током године 

библиотекар 

Припремање тематских изложби везаних за 
јубиларне годишњице књижевника и културно-
историјских догађаја. 

 

током године 

библиотекар 

Набавка литературе за стучно усавршавање 
наставника. 

током године библиотекар 

Организовање међубиблиотечке  
сарадње и позајмица. 

током године библиотекар 

Ревизија библиотечког фонда 

Отписивање и излучивање оштећене и 
неактуелне библиотечке грађе 

током године Библиотекар и комисија од 3 члана 

Утврђивање потреба за набавком нових 
публикација у наредном периоду 

 

током године 

Библиотекар и комисија од 3 члана 
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5.14 ИНДИВИДУАЛНИ  ПЛАНОВИ  И  ПРОГРАМИ  НАСТАВНИКА 

 
Редовна настава   
 

        Планови и програми наставника налазе се код директора школе  и доступни су на 
увид. 
 

Допунска настава 
 

 Допунски  образовно васпитни рад биће организован од I- VIII разреда за оне уценике који 
заостају у раду и којима је такав облик рада потребан. 
     У  разредној настави  по одељењу  планира се  36 часова , односно 360 часова (уграђено 
у распоред одељења). 
 
 
Следећи предметни наставници радиће допунску наставу 
 
 

 
Предмет 

 

 
Име и презиме натавника 

 
Број       

часова 

 
Српски језик 

 
Вијатов Тамара 

 
36 

 
Српски језик 

 
Милановић Јелена 

 
36 

 
Енглески језик 

 
Славко Бранковић 

 
36 

 
Математика 

 
Ђорђевић Љубиша 

 
36 

 
Математика 

 
Добрић Васиљ 

 
36 

 
Географија 

 
Спирковић Бранка 

 
36 

 
Историја 

 
Клисура Бранка 

 
36 

 
Физика 

 
Наранчић Душанка 

 
36 

 
Хемија 

 
Наранчић Душанка 

 
36 

 
Биологија 

 
Љубоја Ружа 

 
36 

 
Немачки језик 

 
Милица Баста 

 
36 

 
 
Допунска настава у предметној настави биће равномерно подељена на одељења, али ће 
бити и одступања зависно од успеха одељења, односно ученика у њима. 
  Планови и програми наставника налазе се код иректора школе и доступни су на увид. 
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 Додатна настава 
 
 
            Овај вид рада организоваће се за ученике од IV-VIII разреда и то за изузетно 
даровите ученике  са по једним часом недељно по предмету. Овде ће се у раду максимално 
користити индивидуални рад, у паровима или у мањој групи. Садржину додатног рада 
планираће наставници заједно са ученицима где ће њихово интересовање доћи до изражаја 
у највећиј мери. 
            Ове школске године биће обухваћени следећи разреди: 
 
 
        Разредна настава 
 
             

Ред.бр. Разред и 
одељење 

Предмет Број 
часова 

Име и презиме наставника

3. 4-1 математика 18 Божидар  Анђелков 
4. 4-2 математика 18 Јелица Петковић 

 
 
 
 
  Предметна настава 
                                   
         

Ред.бр. Предмет Број часова Име и презиме наставника
 

1. математика 36 Васиљ Добрић 
2. математика 36 Љубиша Ђорђевић 
3. Српски језик 36 Тамара Вијатов 
4. Српски језик 36 Јелена Милановић 
5. физика 36 Наранчић Душанка 
6. енглески језик 36 Славко Бранковић 
7. историја 36 Клисура Бранка 
8. географија 36 Спирковић Бранка 
9. биологија 36 Љубоја Ружа 
10. Немачки језик 36 Милица Баста 

        
                
 
 
           Планови и програми наставника налазе се код директора школе и доступни су на 
увид. 

 
Изборна  настава  
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За обавезне изборне предмете ученици се изјашњавају на крају сваке школске године за 
наредну школску годину: 
 

 Верска  настава : обавезан изборни предмет од I до VIII разреда 
 

 Грађанско васпитање: обавезан изборни предмет од I доVIII разреда 
 

 Ромски језик са елементима националне културе изборни је предмет за ученике од I 
до VIII разреда  
  

 Ученици првог разреда изјаснили су се за изборни предмет Лепо писање. 
 

 Ученици другог разреда изјаснили су се за изборни предмет Народна традиција. 
 

 Једно одељење ученика трећег разреда изјаснило се за изборни предмет Народна 
традиција, а друго за изборни предмет Од играчке до рачунара. 

  
Ученици четвртог разреда изјаснили су се за изборни предмет Народна традиција. 
 

  Изборни, други страни језик – немачки,  за ученике петог, шестог, седмог и осмог 
разреда. 

 
 Изабрани спорт 

o V и VI разред – фудбал 
o VII и VIII разред - одбојка 

 
 Ученици V и VI разреда определили су се за изборни предмет информатику или 

чуваре прирпде. 
 

 Ученици VII и VIII разреда разреда определили су се за изборни предмет 
информатику или домаћинство. 

 
Планови и програми наставника, у елекронској форми, налазе се у наставничким 
фолдерима зборничког рачунара. 
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5.15 ПРОГРАМ ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

5.15.1 ПРВИ РАЗРЕД 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
План радa допунске наставе 

Бр. часа Тема и садржај Наставни предмет 
1. Игре за оријентацију-лево, десно Математика 
2. Рад на разредној словарици Српски језик 
3. Индивидуалне словарице-речи Српски језик 
4. Геометријска тела Математика 
5. Речи-словарица Српски језик 
6. Реченица Српски језик 
7. Реченица Српски језик 
8. Скупови Математика 
9. Шчитавање Српски језик 
10. Шчитавање Српски језик 
11. Бројање, скупови Математика 
12. Читање Српски језик 
13. Сабирање и одузимање до 5 Математика 
14. Читање Српски језик 
15. Диктат Српски језик 
16. Сабирање и одузимање до 10 Математика 
17. Сабирање и одузимање до 10 Математика 
18. Читање Српски језик 
19. Пишемо писаним словима   Српски језик 
20. Пишемо писаним словима   Српски језик 
21. Пишемо писаним словима   Српски језик 
22. Бројеви до 20 Математика 
23. Сабирање и одузимање Математика 
24. Читање Српски језик 
25. Диктат-писана слова Српски језик 
26. Сабирање и одузимање Математика 
27. Сабирање и одузимање Математика 
28. Текстуални задаци Математика 
29. Читање Српски језик 
30. Читање Српски језик 
31. Реченице Српски језик 
32. Велико слово Српски језик 
33. Сабирање и одузимање Математика 
34. Сабирање и одузимање Математика 
35. Читање Српски језик 
36. Читање Српски језик 
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5.15.2 ДРУГИ РАЗРЕД 

 
 
План рада допунске наставе 
 

Месец Број 
часа 

Српски језик Број 
часа 

Математика 

IX 1. Договор о раду 1. Упоређивање геометријских облика 
 2. Употреба великог слова 2. Сабирање двоцифреног и једноцифреног 

броја 
X 3. Реченица 3. Сабирање и одузимање 
 4. Врсте реченица по значењу 4. Сабирање и одузимање двоцифрених 

бројева 
XI 5. Реченица – потврдни и одрични 

облик 
5. Једначине  

 6. Изражајно читање 6. Једначине  
XII 7. Читање непознатих текстова 7. Нула и један као чиниоци 

 8. Субјекат и предикат 8. Множење 
I 9. Речи и реченице 9. Множење 
II 10. Писана слова латинице 10. Множење  
 11. Писана слова латинице 11. Множење збира и разлике 

III 12. Читање латинице 12. Множење – задаци 
 13. Читање латинице 13. Множење – задаци 

IV 14. Употреба великог слова 14. Дељење 
 15. Читање и писање латинице 15. Дељење 

V 16. Читање и писање латинице 16. Дељење 
 17. Врсте речи 17. Множење и дељење 

VI   18. Таблица множења 
   19. Таблица множења и дељења 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 435

5.15.3 ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 
 
МАТЕМАТИКА 
 
 
 
План рада допунске  наставе 

Бр. 
часа 

Тема и садржај 
Наставни 
предмет 

1. Сабирање и одузимање до 100 Математика 

2. Мнoжење и дељење до 100 Математика 

3. Стотине и десетице прве хиљаде Математика 

4. Упоређивање троцифрених бројева Математика 

5. Бројеви до 1000, римске цифре до 1000 Математика 

6. Јединице мере за дужину, масу, запремину Математика 

7. Мерење и мере Математика 

8. Сабирање и одузимање троцифреног и једноцифреног броја Математика 

9. Сабирање и одузимање троцифреног и једноцифреног броја Математика 

10. Какво, колико и чије је нешто Српски језик 

11. Цртање круга и кружнице Математика 

12. Управни говор Српски језик 

13. Управни говор Српски језик 

14. Реченице, именице Српски језик 

15. Сталност разлике Математика 

16. Род и број именица Српски језик 

17. Употреба великог почeт. слова у писању улица,књига,наслова,имена народа... Српски језик 
18. Множење и дељење-таблица Математика 

19. Множење и дељење-таблица Математика 

20. Именице Српски језик 

21. Множење и дељење Математика 

22. Множење и дељење Математика 

23. Једначине са множењем и дељењем Математика 

24. Писање састава Српски језик 

25. Правоугаоник и квадрат Математика 

26. Правоугаоник и квадрат-цртање Математика 

27. Именице, глаголи, субјекат и предикат Српски језик 

28. Писмено сабирање и одузимање троцифрених бројева Математика 

29. Сабирање и одузимање, задаци са две операције Математика 

30. Глаголи Српски језик 

31. Глаголи Српски језик 

32. Писмено дељење Математика 

33. Писмено дељење Математика 

34. Разломци Математика 

35. Редослед рачунских операција Математика 

36.  Редослед рачунских операција Математика 
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5.15.4 ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 
План рада допунске наставе наставе  

Број 
часа  

 
Српски језик 

Број 
часа 

 
Математика 

1. Друг другу – Д. Лукић (читање) 1. Читање и писање бројева до милион 
2. Босоноги и небо – Б. Црнчевић (читање) 2. Читање и писање бројева већих од милионa 
3. Именице 3. Мерење површине и јединице за површину 
4. „ Трнова Ружица“-Браћа Грим (препричавање) 4. Сабирање  
5. Састављање приче на основу датих речи 5. Одузимање  
6. Личне заменице  6. Сабирање и одузимање 
7. Придеви, род и број придева 7. Својства сабирања и одузимања у скупу  N 
8. Глаголи  8. Једначине са сабирањем и одузимањем 
9. Главни делови реченице 9. Површина коцке  
10. Састављање приче на основу датих речи 10. Површина квадра 
11. Променљиве и непроменљиве речи 11. Множење бројева 
12. Сликамо речима 12. Дељење бројева 
13. Управни и неуправни говор 13. Множење и дељење бројева 
14. Атрибут 14. Множење и дељење збира и разлике  
15. Реченице 15. Једначине са множењем  
16. Именски и глаголски предикат 16. Једначине са дељењем 
17. Правопис 17. Математички изрази 
18. Служба речи у реченици; Скупови речи у 

реченици 
18. Разломци  

 

 
Mатематика                              

План рада додатне наставе 

Број часа  
Наставни садржај 

 
Циљ и задаци рада 

1. Договор и  планирање рада 
Проширити знања и развити веће 
интересовање за математику. 
На примерима сложенијих задатака 
који мотивишу,развијати вољу , 
мишљење и способност 
закључивања. Развијати 
марљивост,истрајност и 
систематичност у раду. 
 Неговати способност 
апстраковања,генерализације,интуит
ивно и продуктивно мишљење. 
Оспособити ученике да успешно 
наставе математичко образовање и 
самообразовање. 
 

2/3. Сабирање и одузимање у скуповима  

4/5. Сабирање и одузимање у скуповима 

6/7. Математички изрази (сабирање и одузимање) 

8/9. Математички изрази (сабирање и одузимање) 

10/11. Математички изрази (множење и дељење) 

12/13. Математички изрази (множење и дељење) 

14/15. Израчунавање обима   и  површине правоугаоника и квадрата 

16/17. Израчунавање обима   и  површине правоугаоника и квадрата 

18/19. Решавање магичног квадрата 

20/21. Решавање магичног квадрата 

22/23. Решавање проблемских задатака 
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24/25. Решавање проблемских задатака 

26/27. Решавање проблемских задатака 

28/29. Решавање једначина 

30/31. Решавање неједначина 

32/33/34. Занимљиви задаци 

35/36. Анализа рада 

  

 
Енглески језик (II, III и IV разред ) 
 
План рада допунске наставе 

1. Welcome to school-vocabulary (II) 
2. Learn to write-words (III) 
3. Classroom-reading, vocabulary (IV) 
4. Friends-vocabulary (II) 
5. Let’s count; What’s the time? (III) 
6. Text-reading (IV) 
7. Story: Buddy and Jill’s book-speaking (II) 
8. Family and home-vocabulary (III) 
9. Comparative of adjectives-grammar (IV) 
10. Story: Buddy and butterfly-speaking (II) 
11. Months-readind, writing, speaking (III) 
12. Hobbies-speaking, vocabulary (IV) 
13. Family-speaking, vocabulary (II) 
14. House-writing, vocabulary (III) 
15. The Present Simple Tense-grammar (IV) 
16. Story: Buddy is ill- speaking (II) 
17. Clothes-speaking, vocabulary 
18. The Present Continuous Tense-grammar (III) 
19. Food and drink-vocabulary; What do you like? (IV) 
20. Text-reading (II) 
21. Shopping-vocabulary, speaking, writing (III) 
22. Story: Buddy and cat-speaking (IV) 
23. Body parts-writing, speaking, reading (II) 
24. The Past Simple Tense-grammar (III) 
25. Story: Buddy at the supermarket-speaking (IV) 
26. Seasons-speaking, writing (II) 
27. London-speaking, writing (III) 
28. Clothes-vocabulary (IV) 
29. What’s the weather like?-speaking (II) 
30. Text-reading (III) 
31. Farm/town/zoo-speaking (IV) 
32. Sports-speaking, reading, writing (II) 
33. Must-grammar (III) 
34. Animals-vocabulary (II) 
35. Text-reading (III) 
36. Text-revision (IV) 
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5.15.5 ПЕТИ РАЗРЕД 

 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
План рада додатне наставе  

 
Разговор о садржајима и начину рада; евидентирање ученика 

1. Обнављање садржаја из граматике и правописа из четвртог разреда 
Октобар: 

2. Подела реченица по значењу и саставу. Субјекат и предикат као главни реченични чланови 
3. Препричавање, причање, описивање и извештавање 
4. Правопис: управни и неуправни говор 
5. Тумачење епског текста: приповетка по избору 
6. Песнички мотив и песничка слика (рад на одабраним примерима из поезије) 

Новембар: 
7. Локални говор и књижевни стандард („чича јордан“, с. Сремац) 
8. Тумачење драмског текста 
9. Тумачење прозног поетског текста (андрићеви записи) 
10. Изражајно читање лирског, прозног и драмског текста 

Децембар: 
11. Значење и употреба падежа (проширивање знања о генитиву, падежи за означавање места: генитив, акузатив, 

инструментал и локатив) 
12. Значење и употреба падежа (како разликовати датив од локатива, номинатив од акузатива) 
13. Промена именских речи (слагање у роду, броју и падежу) 
14. Конгруенција главних реченичних чланова у роду, броју и лицу 

Јануар: 
15. Непромењиве врсте речи и њихова употреба у српском језику 
16. Припрема за школско такмичење из српског језика и језичке културе (рад на тестовима) 

Фебруар: 
17. Служба речи. Даљи рад на примерима из тестова 
18. Индивидуална припрема одабраних ученика за такмичење 
19. Анализа теста са такмичења 
20. Припрема ученика који су остварили пласман на општинско такмичење из српског језика и језичке културе 

Март: 
21. Припрема ученика који су остварили пласман на општинско такмичење из српског језика и језичке културе 
22. Анализа теста са општинског такмичења 
23. Лични и нелични глаголски облици 
24. Глаголски облици; инфинитивна и презентска основа; подела глагола по виду и по прелазности радње 

Април: 
25. Припрема ученика који су остварили пласман на градско такмичење из српског језика и језичке културе (рад на 

тестовима) 
26. Припрема ученика који су остварили пласман на градско такмичење из српског језика и језичке културе (рад на 

тестовима 
27. Анализа теста са градског такмичења 
28. Сценско извођење драмског дела – специфичности сценског израза 
29. Тумачење сценског дела 

Мај: 
30. Стилске фигуре (рад на одабраним одломцима из поезије) 
31. Ко је приповедач, а ко писац; ко је песник, а ко лирски субјекат? 
32. Форме приповедања: нарација, дескрипција, унутрашњи монолог, дијалог 
33. Јунаци нушићевог романа „хајдуци“ 

Јун: 
34. Извештавање: вест, извештај, репортажа 
35. Анализа протеклог додатног рада; информације о активностима у шестом разреду 
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План рада допунске наставе из српског језика у петом разреду 
 
СЕПТЕМБАР:  

1. Разговор о садржајима и начину рада; евидентирање ученика 
2. Обнављање садржаја из граматике и правописа из четвртог разреда 

ОКТОБАР: 
3. Подела реченица по значењу и саставу. Субјекат и предикат као главни реченични чланови 
4. Диктат (ћирилица, латиница) 
5. Правопис: управни и неуправни говор 
6. Тумачење епског текста: приповетка „Дјевојка цара надмудрила“ 
7. Независни падежи: номинатив и вокатив 

НОВЕМБАР: 
8. Промена придева по степену поређења 
9. Интерпретација приповетке „Чича Јордан“ С. Сремца (приповедање и приповедач 
10. Генитив и предлози као непромењива врста речи 
11. Вежбање читања прозних текстова 

ДЕЦЕМБАР: 
12. Значење и употреба падежа (датив и акузатив) 
13. Значење и употреба падежа (инсрументал и локатив) 
14. Припрема за израду Другог школског писменог задатка 
15. Говорна вежба: Зимске чаролије 

ЈАНУАР: 
16. Изражајно читање одабраних одломака из дела о светом Сави 
17. Реченица и њени делови 

ФЕБРУАР: 
18. Правопис: писање великог слова 
19. Глаголи: глаголски род 
20. Глаголи: глаголски вид 
21. Инфинитив; одређивање инфинитивне основе 

МАРТ:  
22. Презент; одређивање презентске основе 
23. Радни глаголски придев; перфекат 
24. Футур; промена помићних глагола 
25. Писмо најбољем другу – писмена вежба 

АПРИЛ: 
26. Читање обрађених књижевних текстова 
27. Непроменљиве врсте речи 
28. Подела реченица по саставу 
29. Говорна вежба: Како замишљам Атлантиду 
30. Лик Робинзона у истоименом роману Д. Дефоа; нарација и дескрипција 

МАЈ:  
31. Монолог и дијалог 
32. Унутрашњи монолог 
33. Стилске фигуре (рад на одабраним одломцима из поезије) 
34. Јунаци Нушићевог романа „Хајдуци“ 

ЈУН: 
35. Вест: Догодило се у мојој школи (писање састава) 
36. Анализа протеклог допунског  рада; информације о активностима у шестом разреду 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

предмет 1. Енглески језик 
разред 4.,5.,6.,7.,8. разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 
тему 

1. Pronouns (subject, possessive, object, possessive adjectives ) 4.разред 
2. The Present Simple verb be  
3. Reading exercises  
4. Comparison of Adjectives  
5. Reading exercises  
6. The Past Simple verb be  
7. Verb be present, The Alphabet, Numbers and Dates 5.разред 
8. Reading, some/any, Possessive Adjectives, Irregular Plurals  
9. Vocabulary ( countries and cities, family, body parts ), describing people  
10. Verb have present, vocabulary ( food, drink and meals ), reading  
11. Uncountables, verb can, talking about your abilities  
12. Present Continious, vocabulary clothes, reading  
13. Going to/will, talking about the weather  
14. Verb be past and regular verbs, voc. Occupations, reading   
15. Nouns plural, countables /uncountables 6.разред 
16. Reading exercises  
17. The Present Simple  
18. The Present Continious  
19. Reading exercises  
20. Verb be past  
21. The Past Simple regular verbs  
22. The Past Simple irregular verbs  
23. Present Sim./Con., voc. ( countries and nationalities ), reading 7.разред 
24. Comparative Adverbs, Expressions of quantity, reading  
25. The future( Present Con., will, going to ), voc. Sport clothes   
26. Present Perfect and Past Simple, reading  
27. Since/for, stress in words, voc. The environment  
28. Present and Past Simple Passive, Relative Pronouns  
29. Second Conditional, reading  
30. Used to, describing past and changes in our lives  
31. The Present Simple/Continious 8.разред 
32. The Past Simple/ Continious  
33. Reading exercises  
34. The Present Perfect  
35. Simple Present Passive  
36. Simple Past Passive  
Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 
 
План рада допунске наставе  

Пети разред:  9 часова 

1. Verb TO BE (affirmative, negative, questions, short answers), Wh- questions, Numbers and Dates, The Alphabet 
2. Reading, Some/Any, Possessive Adjectives, Irregular Plural Nouns 
3. Listening for specific information, Vocabulary (countries and cities, family, body parts), Communicative tasks 

(describing people and things) 
4. Present Simple, Verb TO HAVE, Vocabulary (food, drink and meals), Reading 
5. There is/are, Uncountable Nouns, Verb CAN, Communicative Tasks (talking about you abilities) 
6. Present Continuous, Object Pronouns, Vocabulary (clothes), Reading 
7. The future with GOING TO/WILL, Communicative Tasks (talking about the weather), Listening skills 

(understanding a song) 
8. Past Simple of BE and regular verbs, Vocabulary (occupations), Reading, Verbs+prepositions 
9. Final Test Preparation 

 



 441

ИСТОРИЈА 
 
План додатне наставе 
 
1. Рачунање времена- израчунавање Ускрса 
 методе и облици рада- монолошко-дијалошка 
                                                   фронтални 
 наставна средства- календар 
2. Историјски извори- археолошка ископавања 
 литература- Велика енциклопедија историје, Завод за уџбенике и наставна средства, Подгорица, 2004. г. 
 методе и облици рада- фронтални, индивидуални 
                                                   монолошко-дијалошка 
 наставна средства- слике, дијапозитиви 
3. Тајне пирамида- Тутанкамонова гробница 
 литература- Пјер Микел, Античке цивилизације 
                                 Мали принц, Београд, 2007. 
                                 Џорџ Харт, Стари Египат, Књига комерц, Београд, 2002. 
                                 С. Ведерил, Прочитај и направи- Египат 
 методе и облици рада- демонстрација, дијалог 
                                                   фронтални, самосталан рад 
 наставна средства- слике, CD- ,,Стари век̒ ̒ , картон за прављење пирамида, лепак, маказе 
4. Египат- живот сељака 
 литература- Пјер Микел, Античке цивилизације 
                                 Џорџ Харт, Стари Египат 
 методе и облици рада- монолошко-дијалошка 
                                                   посматрање 
                                                   фронтални, индивидуални 
 наставна средства- слике, дијапозитиви 
5. Египат- живот богаташа и свештеника 
 литература- Пјер Микел, Античке цивилизације 
                                 Џорџ Харт, Стари Египат 
 методе и облици рада- показивање, дијалошка 
                                                   фронтални 
 наставна средства- слике, дијапозитиви 
6. Месопотамија- Асирци 
 литература- Велика енциклопедија историје 
 методе и облици рада- монолошко-дијалошка 
                                                   показивање 
                                                   индивидуални, фронтални 
 наставна средства- слике, дијапозитиви 
7. Седам чуда старог света 
 литература- Велика енциклопедија историје 
 методе и облици рада- показивање, дијалошка 
                                                   фронтални 
 наставна средства- слике 
8. Свакодневни живот Старих Грка 
 литература- Мартино Менги, Стара Грчка, Моно и Мањана, Београд, 2007. 
 методе и облици рада- илустративно-демонстративна 
                                                   монолошко-дијалошка 
                                                   индивидуални, фронтални 
9. Свакодневни живот Старих Римљана 
 литература- Флавио Конти, Стари Рим, Моно и Мањана, Београд, 2007. 
 методе и облици рада- дијалошка, фронтални 
                                                   демонстрација 
 наставна средства- слике, дијапозитиви 
 
План рада допунске наставе 
 

Тема Број часова 
Увод-Рачунање времена, историјски извори 1 
Праисторија 1 
Прве државе на Старом истоку 1 
Стара Грчка 1 
Стари Рим 2 
Укупно 6 
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ГЕОГРАФИЈА 

 
План рада додатне наставе 
 

Број 
теме 

Назив теме Број 
часова 

1. Васиона и Земља 1 
2. Географска карта 2 
3. Планета Земља 2 
 Укупно часова 5 

 
 
 
План рада додатне наставе 
 
1. 
Наставна јединица – Човек истражује свемир 
Наставна средства – Филм, цртежи, слике 
Литература – Астрономски атлас 
Наставне методе и облици рада – Илустративно демонстративни, индивидуални   
2. 
Наставна јединица – Историја Земље 
Наставна средства – Цртежи, слике 
Литература – Палеогеографија–Д. Гавриловић, Земља и њена историја-С. Розгај 
Наставне методе и облици рада – Илустративно демонстративни, рад у пару 
3. 
Наставна јединица – Велики вулкани на Земљи 
Наставна средства –  Фотографије, слике, рачунар, видео бим 
Литература –Геологија са минералогијом и петрографијом-К.В. Петковић,                     
Геоморфологија-Драгутин Петровић 
Наставне методе и  облици рада – илустративно демонстративни, индивидуални 
4 
Наставна јединица – Поноћно Сунце 
Наставна средства – Видео бим, рачунар, слике 
Литература – Општа физичка географија-Т. Ракићевић 
Наставне методе и облици  рада – Илустративни демонстративна, групни рад   
5. 
Наставна јединица  - Голфска струја и њен значај 
Наставна средства – Карта света, скице, неме карте 
Литература – Општа физичка географија-Т.ракићевић 
Наставне методе и обликци рада – илустративно демонтративна, рад у пару 
6. 
Наставна јединица – Необичан животињски свет Аустралије 
Наставна средства – слике, карта Аустралије, видео бим, рачунар 
Литература –Живот животиња-Брем 
Наставне методе и облици рада – групни рад 
 
 
План рада допунске наставе 
 
 

1. Васиона 
2. Облик и величина Земље 
3. Географска мрежа - одређивање географске ширине и дужине 
4. Земљина кретања и последице 
5. Унутрашња грађа и рељеф Земље 
6. Ваздушни  омотач Земље 
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МАТЕМАТИКА 
 

План рада додатне наставе 
 
(Оријентациони програм; 36 часова годишње) 
Скупови. Везници и њихова интерпретација скуповним операцијама и релацијама. (4)  
Релације; графиви. Логички задаци. (4)  
Дељивост бројева. (2)  
Разломци (својства и рачунање у скупу позитивних рационалних бројева) - одабрани задаци. (6)  
Дијаграми и њихова примена у решавању разноврсних математичких проблема - Венови дијаграми, метод дужи и сл. (4)  
Изометријске трансформације (осна симетрија, конструкције савијањем папира) - одабрани конструктивни задаци. (6)  
Права и кружница - конструктивни задаци. (4)  
Задаци логичко - комбинаторне природе. (4)  
Развој нумерације. (2)  
Напомена. - Назначени број часова (у загради), за поједине теме, је оријентациони и може да се повећа или смањи за 
један час. Такође, известан број часова (највише 5) може да буде искоришћен за решавање задатака са математичких 
такмичења или задатака који по свом садржају излазе из оквира препоручених тема. 
 

Наставна тема: ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ 
 

Садржај Исходи 
Активности, 

методе, облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 Упознавање ученика 
са програмом 

 Гаусова метода 
решавања задатака 

 Математичке 
реконструкције 

 Решавање једначина 
 Задаци са заградама 
 Дистрибутивност  
 Узастопни бројеви  
 Сложенији 

проблемски задаци 
 Задаци са заменом 

бројева 

 Разговор о похађању додатне наставе, 
циљевима и задацима, могућностима 
такмичења, иницијални испит знања... 

 Израчунати збир првих n природних 
бројева. 

  Решавати задатке рачунских операција у 
којима недостају одређене замене(задаци 
са звездицама, математички ребуси). 

 Решавати једноставније линеарне 
једначине са једном непознатом заданом 
алгебарски, преко дефиниција. 

 Проблемске задатке решавати свођењем на 
линеарну једначину (Декартова метода) 

 Научити применити дистрибутивност  и у 
тежим задацима у којима се заједнички 
фактор појављује као непозната величина. 

 Примењивати дистрибутивност у 
једначинама. 

 Сложеније проблемске задатке који би се 
могли решавати помоћу ј-на сводити на 
алгебарски запис са једном непознатом по 
принципу ваге у равнотежи. 

 Одређивати бројеве ако су делови броја 
непознати симболи. 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 
настава 

Размена 
мишљења 

Интерактивна 
метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Наставна тема: ДЕЉИВОСТ ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА 
 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 Својства дељивости 
 
 Дељивост са 7,11,13 и 

19 
 
 Дељење са остатком 
 
 Прости и сложени 

бројеви 
 
 Заједнички садржалац и 

делилац 
 
 

 Решавати задатке у 
којима се могу 
применити својства 
дељивости збира, 
разлике, производа и 
количника. 

 Научити правила 
дељивости 
са4,6,8,12,15,18,25... 

 Упознати правила 
дељивости са наведеним 
бројевима. 

 Решавати задатке са 
остатком при дељењу. 

 Упознати Ератостеново 
сито, решавати сложеније 
задатке у којима је 
укључено растављање 
сложених бројева на 
просте чиниоце. 

 Решавати сложеније 
задатке са заједничким 
садржалцем и делиоцем 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Наставна тема: СКУПОВИ (скупови тачака у равни) 
 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 
 Основно о скуповима 
 
 Пребројавање 

елемената скупа 
 
 Скупови тачака у равни  
 
 Опсег и површина 

геометријских ликова 
 
 Симетрала дужи 

 Усвојити кључне 
појмове: појам скупа, 
означавање скупа, 
елементи скупа, подскуп 
скупа, једнакост скупова.

 Упознати основне 
операције са скуповима: 
разлика,пресек,унија 

 скупова 
 Задатке из подручја 

пребројавања решавати 
преко скупова (али и 
оставити могућност 
ученику да користи и 
„свој” начин решавања 
задатака уз 
образложење). 

 Решавати задатке у 
којима се пребројава број 
дужина, троугла, 
квадрата, 
правоугаоника... 
Одредити пресек скупова 
тачака. 

 Решавати сложеније 
задатке у којима треба 
одредити опсег и 
површину заданих 
ликова. Посебну пажњу 
посветити мерним 
јединицама и појму 
површине. 

 
 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Наставна тема: ЗАДАЦИ СА ТАКМИЧЕЊА 
 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 
 Школско такмичење 
 
 Општинско 

такмичење 
 
 Окружно такмичење 
 
 Републичко 

такмичење 

 Задатке са такмичења 
бирати по темама које се 
обрађују или их груписати 
по подручјима (рачунски 
задаци, геометријски 
задаци, дељивост, 
главоломке...) 

 
 Може се посебно 

истакнути да је одређени 
задатак био на такмичењу. 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 
 

Наставна тема: ЛОГИЧКИ ЗАДАЦИ 
 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 
 Dirchletov принцип 
 
 Магични квадрат 
 
 Комбинаторика 
 
 Задаци који се 

решавају цртањем 
 
 Игре са заменама 

 
 Решавање задатака 

логичког типа на 
различите начине ради 
подстицања ученикове 
креативности и 
потенцијала. 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Наставна тема: СКУПОВИ 
 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 Упознавање ученика 
са програмом 

 Скуп, елементи, 
подскуп 

 Венов дијаграм 
 Скуповне операције 

(унија, пресек, 
разлика) 

Разговор о похађању 
допунске наставе, 
циљевима и задацима 
Поновити како се скупови 
формирају и графички 
приказују 
Користити се дијаграмима 
и табелама 
Уочити законитости 
помоћу Веновог дијаграма 
Изводити скуповне 
операције и правилно 
употребљавати ознаке 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
Наставна тема: СКУПОВИ ТАЧАКА 
 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 Геометријске фигуре 
као скупови тачака 

 Кружница (кружна 
линија), круг 

 Кружница и права, 
тангенте 

 Поновити и допунити 
стечена знања о 
геометријским 
фигурама(права,  дуж, 
полуправа, раван, 
кружница и круг, 
полураван, простор итд.) 
 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Наставна тема: УГАО 
 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 Угао, централни угао, 
кружни лук и тетива 

 Врсте углова и 
упоређивање углова 

 Мерење, сабирање и 
одузимање углова 

 Комплементни и 
суплементни углови 

 Углови са паралелним 
крацима 

Поновити појам угла и врсте 
углова 
 
Обновити сабирање углова и 
рачунски и графички 

 
 
Овладати појмовима 
комплементних и 
суплементних углова 
 
Обновити цртање 
паралелних прави 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 
Наставна тема: ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВА 
 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 
 Појам природног 

броја, делиоци и 
садржаоци природних 
бројева 
 

 Дељивост декадним 
јединицама 

 
 Дељивост 2, 5, 4, 3 и 9 

 Упознати дељивост 
природних бројева и 
основна правила 
дељивости 

 Обновити дељење 
декадним јединица као и 
природним бројевима 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Наставна тема: РАЗЛОМЦИ 
 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 Појам разломка 
 Проширивање 

разломака 
 Скраћивање 

разломака 
 Упоређивање 

разломка 
 Децимални запис 

разломка 
 Превођење 

децималног записа у 
разломак и обрнуто 

 Придруживање 
разломака на 
бројевној полуправи 

 Основне рачунске 
операције са 
разломцима 

 Изрази са разломцима 
 Једначине са 

разломцима 
 Неједначине са 

разломцима 
 Аритметичка средина 
 Размера и њена 

примена 
 Линијска размера 
 Бројевна размера 
 

 Поновити појам 
разломака 

 Запис разломка 
 Проширивање и 

скраћивање разломака 
 Како се разломци 

упоређују 
 Како се разломци преводе 

у децимални облик и 
обрнуто 

 Довољно увежбати 
основне рачунске 
операције са разломцима 

 Саставити и рачунати 
мање компликоване 
бројевне изразе 

 Решити једноставније 
једначине и неједначине 
са разломцима 

 Израчунати аритметичу 
средину 

 Оспособити ученике за 
коришћење размере у 
пракси  

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 
Наставна тема: ОСНА СИМЕТРИЈА 
 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 
 Осна симетрија у 

равни 
 Симетричне тачке 
 Симетричност двеју 

фигура у односу на 
праву 

 Оса-симетрије фигуре 
 Симетрала угла и 

дужи 

 
 Упознати осну симетрију 

и њена својства 
 Извести конструкцију 

симерале дужи, 
симетрале угла и нормале 
на датој правој кроз тачку 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 
План рада додатне наставе 
 
За додатни рад од V до VIII разреда се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за области из предмета 
ликовна култура, односно за продубљивање и проширивање знања и развијање стваралачког мишљења. То су ученици 
чија се даровитост изразитије испољава већ у I, II и III разреду. Такве ученике прате и подстичу наставници разредне 
наставе и педагошко-психолошка служба школе све до В разреда када се први пут организује додатни рад. Важно је да се 
додатни рад изводи током целе године, све док траје реализација утврђеног програма. Иако се повремено, из објективних 
разлога, не организује ова настава, важно је да се рад са даровитом децом не прекида. У том случају треба да се подстичу 
на самостални рад у другим формама (појачаном индивидуализацијом рада у редовној настави, давањем посебних 
задатака и ангажовањем у слободним активностима).  
Додатни рад је заснован на интересовањима ученика за проширивање и продубљивање умења и вештина. Непосредније 
активира ученике и оспособљава их за самообразовање, развија њихову машту, подстиче их на стваралачки рад и упућује 
на самосталност у трагању различитих извора сазнања. Под руководством наставника, ученици у додатном раду 
самостално бирају одговарајуће медијуме, средства за рад и непосредније излажу свој критичан став према вредностима. 
Ангажоване ученике с тога треба стимулисати (похвале, награде, стипендије за даље школовање) и постепено их уводити 
у области професионалне оријентације ка широком пољу ликовних делатности. Програмом рада обухваћени су сегменти 
оријентационих садржаја програма (зависно од могућих интересовања). Битно је да садржаји буду у складу са 
интересовањима ученика.  
Наставник у сарадњи са учеником (евентуално родитељима и школским педагогом-психологом) саставља програм 
додатног рада. У реализацији програма наставник води разговор, проналази и примењује најпогодније облике и методе 
рада, пре свега оне које мотивишу ученике. Ученици се самостално опредељују за рад и неопходно је проценити мотиве 
који су утицали на њихову одлуку. Наставник треба да прати конкурсе, смотре, такмичења, обавештава и мотивише у 
правцу одређеног ликовног проблема. и афирмише дечје стваралаштво. Подржава их у раду инсистирајући на формирању 
збирке радова (мапе) и у сарадњи са родитељима у време наставе води дневник и прати развој детета. Очувањем тежње 
даровитих ученика ка креативном изражавању, заједно са овладавањем материјалом (развој техничке спретности и 
сензибилитета), доприноси даљем ликовном образовању.  
У том циљу предложене су области које ће се реализовати у додатној настави.  
Цртање: постепено обогаћивање појединостима на основу опсервирања или претходним вежбама рада по природи.  
Сликање: увођење у бојене вредности процесом рада по природи и илустровању.  
Графика: обогаћивање линеарног израза графичких површина, са постепеним свеснијим композиционим решењима.  
Уметничко наслеђе  
Појам уметничког стварања. Праисторија; праисторија у Југославији (палеолит, мезолит, неолит). Метално доба. 
Уметност старих цивилизација (Египат, Месопотамија), егејских цивилизација (Крит, Микена). Грчка уметност и грчки 
споменици на тлу Југославије. Уметност старог Рима. Римске урбане целине на тлу Југославије.  
ФИЛМ 
Теорија филма  
Специјалност филмског језика и начина филмског изражавања; начин снимања - кадар, гро-план, углови снимања, 
кретање камере; монтажа; технички проблеми филма; технологија развијања филма; идејна страна филма; кратка 
историја филма; практични задаци - лакши задаци у реализацији.  
Практичан рад  
Анимирање колаж-техником, анимирање помоћу цртежа, израда краћих документарних филмова.  
АРХИТЕКТУРА 
Теорија, потреба за обликовањем простора; намена зграда, материјали и технике градње, најосновнији облици у 
архитектури - стилови у архитектури; савремена архитектура и урбанизам у реализацији архитектонских идеја, 
упознавање са техничким цртањем - перспектива.  
ОБЛИКОВАЊЕ И ЗАШТИТА СРЕДИНЕ 
Човек радом мења природу ради задовољавања својих потреба; коришћење енергије и обликовање материјала доводи до 
отпадака гасовите, течне и чврсте природе који загађују човекову средину. Законитости у екологији; биолошка равнотежа 
у природи омогућава сталну репродукцију живе природе; односно између биосфере и техносфере због поремећеног 
односа између репродукције живог света. Ергономија, однос човека - предмет; културне и функционалне вредности 
човековог рада; главни узроци загађивања средине; недовољна организованост живота и рада на Земљи доводи до 
нерегулисаног прираштаја становништва; нерационално коришћење енергије и сировина и загађеност човекове средине 
доводе у опасност опстанак човечанства. Могућност заштите природне човекове средине. 
ВАЈАЊЕ 
Теоријске поруке  
Волумен и простор, општа оријентација у вајарским областима. Функција пластике у архитектури, екстеријеру и 
ентеријеру. Декоративна скулптура. Вајарски материјали, тврди материјали, алати и процес рада при изради вајарског 
рада. Облици и умножавање вајарских радова. Садржаји и идеје у вајарским делима у прошлости и сада.  
Практичан рад (могућности избора према варијантама).  
Меки материјал - глина, гипс, припрема и израда конструкција и моделовање пуне пластике глином или гипсаном кашом. 
Наношење глине или гипса. Гипсана каша са успореним везивањем. Финална обрада и сушење радова. Израда 
једноставних алата за рад. Опремање и чување извајаних радова. Печење глинених предмета. Коришћење примерених 
тврдих материјала који се обрађују поступком одузимања.  
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Дрво и вајарски радови од дрвета. Пуна пластика у дрвету, рељеф, употреба разноврсних длета, ножева, струга и алата за 
глачање. Избор дрвета и његова обрада. Кување дрвета, сечење, стругање, глачање, лакирање и патинирање. Опремање и 
конзервирање вајарских радова.  
Вајање у металу. Ковачка обрада метала, вајање метала, обрада металних листића и лима. Сечење метала, спајање 
(закивањем, лепљењем и варењем), бушење, извлачење и полирање. Заштита од корозије и патинирање. Опремање 
вајарских радова.  
Вајање у везаном гипсу, тврдој глини или одговарајућем камену. Израда свих облика пластике који дозвољава крт 
материјал (глина, гипс, камен). Коришћење длета, секача, ножа и чекића, брушење, глачање и патинирање. Опрема и 
чување вајарских радова. 
ПЛАСТИЧНЕ МАСЕ 
Одливци (гипс, пластика, метал) и умножавање вајарских радова. Припрема калупа, прављење масе за одливке и скидање 
калупа. Обликовање у пешчаном калупу и обликовање у калупу за пластику. Финална обрада одливака, патинирање и 
опремање одливака.  
КЕРАМИКА 
Увод у керамику, својства керамичке глине. Историја керамике, керамички производи, технологија керамике.  
Стицање првог искуства у раду са глином.  
Мешање, гњечење, додавање и одузимање масе глине.  
Пластичне форме.  
Испупчење и удубљење форме, пуни и празни простор у разним функцијама (опека са шупљинама и слично).  
Елементарно упознавање рељефа и разлика између рељефа и пуне пластике у простору.  
Обрада површина, упознавање црта и утискивањем других облика или рељефним додацима.  
Израда декоративних и функционалних предмета.  
Процес сушења и контрола сушења, слагање - пуњење пећи предметима, надгледање печења, хлађење и пражњење пећи.  
Сликање печених предмета. Печење и контролисање печења и сликање глазираних предмета.  
Осликавање керамичких плочица емајлом и глазуром.  
Израда калупа и ливење керамичких предмета (брошеви, медаљони, пепељаре и вазе за икебану). 
ПРИМЕЊЕНА ГРАФИКА 
Основи примењене графике. Коришћење репродуктивне графике у индустрији. Графика у једној боји - нацрт за етикету. 
Графика у две боје - нацрт за плакат. Графика у више боја - нацрт за насловну страну књиге (скица у колажу).  
Графика и графички слог (коришћење графике летрасет-слова). Графика - скица за поштанску марку. Графика и 
амбалажа (кутије - нацрт и финални рад).  
Плакат - извођење високом штампом. Плакат - нацрт - скица колажом. 
ТАПИСЕРИЈА 
Историја таписерије: таписерија у средњем веку. Таписерија у 18. и 19. веку. Савремена таписерија. Изражајна средства 
таписерије.  
Техника таписерија. Материјали за ткање; начин ткања: Боје (биљне и минералне) и начини бојења. Практични рад. 
Израда неколико мањих таписерија у разним техникама. 
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
Цртање, сликање, вајање, примењена графика; сценографија; керамика; таписерија; зидно сликарство, визуелне 
комуникације; историја уметности и теоријско изучавање културног наслеђа народа и народности; праћење савременог 
ликовног живота (изложбе и друге ликовне манифестације).  
Формирање и чување збирки (индивидуалних или заједничких колекција): цртежа, слика, графика, фигура (оригинала 
или репродукција), вредних ствари (делови ношње, старе пегле, стари сатови итд), интересантних облика из природе 
(корење, камен итд), уметничких фотографија (црно-белих и у боји).  
У току школске године чланови ликовне секције учествују у естетском уређивању школе и њене околине и у припремању 
и опреми изложби и разних других манифестација у васпитно-образовној организацији у оквиру културне и јавне 
делатности. Улога наставника је веома значајна у подстицању, окупљању и ангажовању ученика. 
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ИСТОРИЈА 
 
5. разред 
1. Рачунање времена- израчунавање Ускрса 
 методе и облици рада- монолошко-дијалошка 
                                                   фронтални 
 наставна средства- календар 
2. Историјски извори- археолошка ископавања 
 литература- Велика енциклопедија историје, Завод за уџбенике и наставна средства, Подгорица, 
2004. г. 
 методе и облици рада- фронтални, индивидуални 
                                                   монолошко-дијалошка 
 наставна средства- слике, дијапозитиви 
3. Тајне пирамида- Тутанкамонова гробница 
 литература- Пјер Микел, Античке цивилизације 
                                 Мали принц, Београд, 2007. 
                                 Џорџ Харт, Стари Египат, Књига комерц, Београд, 2002. 
                                 С. Ведерил, Прочитај и направи- Египат 
 методе и облици рада- демонстрација, дијалог 
                                                   фронтални, самосталан рад 
 наставна средства- слике, CD- ,,Стари век̒ ̒ , картон за прављење пирамида, лепак, маказе 
4. Египат- живот сељака 
 литература- Пјер Микел, Античке цивилизације 
                                 Џорџ Харт, Стари Египат 
 методе и облици рада- монолошко-дијалошка 
                                                   посматрање 
                                                   фронтални, индивидуални 
 наставна средства- слике, дијапозитиви 
5. Египат- живот богаташа и свештеника 
 литература- Пјер Микел, Античке цивилизације 
                                 Џорџ Харт, Стари Египат 
 методе и облици рада- показивање, дијалошка 
                                                   фронтални 
 наставна средства- слике, дијапозитиви 
6. Месопотамија- Асирци 
 литература- Велика енциклопедија историје 
 методе и облици рада- монолошко-дијалошка 
                                                   показивање 
                                                   индивидуални, фронтални 
 наставна средства- слике, дијапозитиви 
7. Седам чуда старог света 
 литература- Велика енциклопедија историје 
 методе и облици рада- показивање, дијалошка 
                                                   фронтални 
 наставна средства- слике 
8. Свакодневни живот Старих Грка 
 литература- Мартино Менги, Стара Грчка, Моно и Мањана, Београд, 2007. 
 методе и облици рада- илустративно-демонстративна 
                                                   монолошко-дијалошка 
                                                   индивидуални, фронтални 
9. Свакодневни живот Старих Римљана 
 литература- Флавио Конти, Стари Рим, Моно и Мањана, Београд, 2007. 
 методе и облици рада- дијалошка, фронтални 
                                                   демонстрација 
 наставна средства- слике, дијапозитиви 
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БИОЛОГИЈА 
 
План рада додатне наставе 
 
СЕПТЕМБАР 

1. Формирање група од V до VIII разреда 
2. Упознавање са начином рада 

 
ОКТОБАР 

1. Микроскопирање 
2. Царства живих бића 
3. Грађа ћелије 
4. Порекло и развој човека 

 
НОВЕМБАР 

1. Биљна и животињска ћелија 
2. Двослојне животиње 
3. Ћелијске деобе 
4. Појмови – екологија, екосистем, популација, биоценоза 

 
ДЕЦЕМБАР 

1. Вируси и бактерије 
2. Пљоснати, ваљкасти и прстенасти црви 
3. Мишићни систем 
4. Кружење материје и протицање енергије 

 
ЈАНУАР 

1. Ткива и органи 
2. Мекушци 
3. Кожа: грађа, органи, болести 

      4.   Посматрање ткива под микроскопом 
 
ФЕБРУАР 

1. Корен и стабло 
2. Бодљокошци 
3. Кичмена мождина 
4. Зонирање и биоценоза мора 

МАРТ 
1. Лист, фотосинтеза и дисање 
2. Кичмењаци 
3. Мозак 
4. Бара, језеро и мочвара 
5. Облици исхране 

 
АПРИЛ 

1. Репродуктивни органи биљака 
2. Рибе и водоземци 
3. Варење хране 

МАЈ 
1. Гљиве 
2. Гмизавци и птице 
3. Чулни органи у кожи 
4. Копненеи екосистеми 

 
ЈУН 

1. Скривеносеменице 
2. Сисари 
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План рада допунске наставе 
 
СЕПТЕМБАР 

1. Ћелија 
2. Праживотиње 
3. Састав човечијег тела 
4. Еколошки појмови 
 

ОКТОБАР 
1. Класификација живих бића 
2. Сунђери - дупљари 
3. Систем за кретање 
4. Екосистем мора 

 
НОВЕМБАР 

1. Биљно царство  
2. Црви 
3. Нервни систем 
4. Кружење материје и протицање енергије 
5. Копнене воде 

 
ДЕЦЕМБАР 

1. Биљни органи 
2. Мекушци 
3. Чулни органи 
4. Ћелија 
5. Водени екосиситем 

 
ЈАНУАР 

1. Вегетативни биљни органи 
      2.   Зглавкари 
 
ФЕБРУАР 

1. Цвет 
2. Инсекти 
3. Органи за дисање 
4. Копнени екосистеми 

 
МАРТ 

1. Оплођење, формирање семена и плода 
2. Бољокошци 
3. Органи за варење 
4. Ливаде и пашњаци 

 
АПРИЛ 

1. Голосеменице 
2. Хордати 
3. Органи за циркулацију 

 
МАЈ 

1. Скривеносеменице 
2. Водоземци 
3. Одбрамбене способности организама 

 
ЈУН 

1. Птице и сисари 
2. Органи за иизлучвање 
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Немачки језик     

План рада додатне наставе 

Р
ед

ни
 б

ро
ј 

на
ст

ав
не

 
те

м
е 

 
 
 

Назив наставнe теме 

Б
ро

ј ч
ас

ов
а 

по
 т

ем
и 

1. Општа упутства за правила читања и писања гласова 
 

1 

2. Вежбе читања и писања гласова 
 

1 

3. 
 

      
 
       

Наставци за презент 
                                                                         
Помоћни глаголи 
 
Правописне вежбе                                              
 
Глаголи у презенту 
 
Употреба помоћних глагола у реченици 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

                                                                                                                                     УКУПНО 7 

                            
Уџбеник за реализацију програма:  
-Комплет  уџбеника „Hurra wir lernen Deutsch“ - Завод за издавање уџбеника- Београд 
-Тестови са такмичења  и интернет сајтова 
 
План рада допунске наставе 

Р
ед

ни
 б

ро
ј 

на
ст

ав
не

 т
ем

е 

 
 
 

Назив наставнe теме 

Б
ро

ј ч
ас

ов
а 

по
 

те
м

и 
1. Правила писања гласова  

 
Правила читања гласова 
 
Вежбе читања текстова 
 
Вежбе писања речи уз коришћење правила 
 
Наставци за презент 
 
Промена глагола из инфинитива у презент 
 
Помоћни глагол-HABEN 
 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

                                                                                                                                     УКУПНО 7 

 
 
 
 
 
 



 456

5.15.6 ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
План рада додатне наставе 
 
Септембар: 
1. Уводни час – представљање садржаја рада на часовима додатне наставе 
2. Креативно писање 
Октобар: 
3. Хронолошко и ретроспективно приповедање 
4. Употреба туђица (за и против) 
5. Изражајно читање и казивање : реченична интонација 
6. Описивање динамичких и статичких појава у природи 
7. Портретисање 
Новембар: 
8. Стваралачко препричавање текста са променом гледишта 
9. Говорна вежба: дебата (о одабраном проблему или појави) 
10. Хумористично, иронично и сатирично у комедији 
11. Увежбавање брзог читања у себи с провером разумевања прочитаног непознатог текста 
Децембар: 
12. Творба речи – специфичности и недоумице 
13. Творба речи – специфичности и недоумице 
14. Гласовне промене и алтернације (рад на примерима) и одступање од њих 
15. Гласовне промене и алтернације (рад на примерима) и одступање од њих 
Јануар: 
16. Разликовање именичких и придевских заменица и њихова граматичка функција у одабраном тексту 
17. Припрема за школско такмичење из српског језика и језичке културе (рад на тестовима) 
 
Фебруар: 
18. Припрема за школско такмичење из српског језика и језичке културе (рад на тестовима) 
19. Индивидуална припрема одабраних ученика за такмичење 
20. Анализа теста са такмичења 
21. Припрема ученика који су остварили пласман на општинско такмичење из српског језика и језичке културе 
Март: 
22. Припрема ученика који су остварили пласман на општинско такмичење из српског језика и језичке културе 
23. Анализа теста са општинског такмичења 
24. Обнављање и ширење знања о падежима 
25. Глаголски облици – рад на одабраном књижевном тексту 
Април: 
26. Припрема ученика који су остварили пласман на градско такмичење из српског језика и језичке културе (рад на 
тестовима) 
27. Припрема ученика који су остварили пласман на градско такмичење из српског језика и језичке културе (рад на 
тестовима 
28. Анализа теста са градског такмичења 
29. Особености стиха и строфе 
30.        Приказ прочитане књиге ван школског програма 
Мај: 
31. Језичкостилска анализа одабраних поетских тестова 
32. Коришћење речника. Врсте речника 
33. Ученик у улози наставника: како бих организовао/ла час српског језика (избор теме и рад на припреми часа) 
34. Вежбе у говору са правилним акцентовањем 
 
Јун: 
35. Проучавање локалног говора 
36. Завршни час: сумирање резултата рада додатне наставе 
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План рада допунске наставе 
 
СЕПТЕМБАР:  
1. Уводни час – представљање садржаја рада и евидентирање ученика 
2. Просте, изведене и сложене речи 
ОКТОБАР: 
3. Извођење; суфикси 
4. Слагање; просто слагање и слагање са спојним вокалом 
5.          Префиксација 
6. Подела гласова на самогласнике и сугласнике 
7. Подела сугласника по звучности и месту изговора 
 
НОВЕМБАР: 
8. Гласовне  промене и алтернације 
9. Непостојано А и Промена Л у О (рад на припремљеним текстовима)  
10. Палатализација и сибиларизација (рад на припремљеним текстовима) 
11. Јотовање (рад на припремљеним текстовима) 
ДЕЦЕМБАР: 
12. Једначење сугласника по звучности и Једначење сугласника по месту творбе (рад на припремљеним текстовима) 
13. Губљење сугласника и Асимилација и сажимање самогласника (рад на припремљеним текстовима) 
14. Гласовне промене и алтернације (рад на примерима) и одступање од њих 
15. Епске народне песме о Косовском боју ( десетерачке песме, књижевнотеоријски појмови: здравица, клетва, 
тужбалица) 
ЈАНУАР: 
16. Епске народне песме о Марку Краљевићу: анализа песме по избору ( композиција, лик, карактеризација лика) 
17. Књижевни родови и врсте 
ФЕБРУАР: 
18. Писање извештаја: Догодило се у мојој школи 
19. Глаголски вид и глаголски род 
20. Инфинитивна и презентска основа 
21. Комуникативна и предикатска реченица 
МАРТ:  
22. Радни глаголски придев, презент, перфекат, футур I 
23. Грађење и значење аориста 
24. Грађење и значење потенцијала 
25. Описивање унутрашњег и спољашњег простора 
АПРИЛ: 
26. Грађење и значење императива и футура II 
27. Хронолошко и ретроспективно приповедање 
28.        Писање службеног писма 
29.        Трпни глаголски придев 
30.        Грађење и значење имперфекта 
МАЈ:  
31. Грађење и значење плусквамперфекта 
32. Глаголски прилог садашњи и глаголски прилог прошли 
33. Унутрашњи монолог ( рад на одломку приповетке „Аска и вук“ И. Андрића) 
34. Писање речце ЛИ и речце НЕ 
 
ЈУН: 
35. Диктат 
36. Завршни час: сумирање резултата рада допунске  наставе 
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Немачки језик 
 
План рада додатне наставе 

Р
ед

н
и
 б
р
о
ј 

н
ас
та
вн

е 
те
м
е 

 
 
 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј ч
ас
о
ва
 п
о
 

те
м
и
 

1.  Модални глаголи :Konnen, Durfen, Mussen 
 

1 

2.  Модални глаголи :Mogen, Sollen, Wollen 
 

1 

3. 
 

      
 
       

Примена модалних глагола у реченици                                                                         
 
Превод текстова 
 
Помоћни и модалниглаголи у реченици 
 

3 
 
1 
 
1 

                                                                                                                                     УКУПНО  7 

                            
Уџбеник за реализацију програма:  
-Комплет  уџбеника „Hurra wir lernen Deutsch“ - Завод за издавање уџбеника- Београд 
-Тестови са такмичења  и интернет сајтова 
 
План рада допунске наставе 
 

Р
ед

ни
 б

ро
ј 

на
ст

ав
не

 т
ем

е 

 
 
 

Назив наставнe теме 

Б
ро

ј ч
ас

ов
а 

по
 

те
м

и 

1. Модални глаголи :Konnen  
 
Модални глаголи :Durfen  
 
Модални глаголи :Mussen  
 
Модални глаголи :Mogen  
 
Модални глаголи :Sollen 
 
Модални глаголи :Wollen 
 
Вежбе читања текстова 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

                                                                                                                                     УКУПНО 7 

 
НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  
проблема на  које  наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 
Уџбеник за реализацију програма:  
Комплет уџбеника „Hurra wir lernen Deutsch“- Завод за издавање уџбеника- Београд 
Друго:   
Тестови и задаци из различитих збирки задатака и радних свески из претходних година  
Радни листови које спрема сам наставник 
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ИСТОРИЈА 
 
План рада додатне наставе 
 
1. Хуни- варвари који су променили ток историје 
 литература- Машкин, Историја старог Рима, Београд, 1985. 
 наставне методе и облици рада: рад у пару, текст-метода, разговор 
 наставна средства- одломци из извора 
2. Рани средњи век- варварске државе 
 литература- Велика енциклопедија историје, Повијест свијета, Напријед, Загреб, 1990. 
 методе и облици рада- фронтални, индивидуални 
                                                   монолошко-дијалошка, демонстрација 
 наставна средства- филм ,,Света Гора̒  ̒
4. Живот Карла Великог 
 литература- Велика енциклопедија историје 
 методе и облици рада- индивидуални рад, текст-метода, разговор 
 наставна средства- одломци из извора 
5. Витезови и замкови 
 литература- Е. Бомон, К. Сањије, Средњи век 
 методе и облици рада- дијалошка, фронтални 
 наставна средства- слике, дијапозитиви 
6. Село у средњем веку 
 литература- Е. Бомон, К. Сањије, Средњи век 
 методе и облици рада- демонстрација, рад у пару, разговор, текст-метода 
 наставна средства- слике, одломци из текстова 
7. Византија- живот сељака и племства 
 литература- Драган Брујић, Водич кроз свет Византије, Београд, 2005. 
                                 Д. Никол, Византијске племкиње, Утопија, Београд, 2008. 
 методе и облици рада- дијалошка, групни рад 
 наставна средства- слике, карте, одломци из литературе 
8. Средњовековна Србија- властела, себри 
 литература- Весна Бикић, Средњовековно село, Креативни центар, Београд, 2007. 
 методе и облици рада- рад у пару, дијалошка 
 наставна средства- слике 
9. Монаштво и манастири 
 литература- Е. Бомон, К. Сањије, Средњи век 
 методе и облици рада- групни рад, текст-метода 
 наставна средства- одломци из извора 
 
План рада допунске наставе 

Тема Број часова 
Увод-Основне одлике и извори за средњи век 1 
Европа у раном средњем веку-Велика сеоба народа, 
Франачка држава, хришћанска црква, Византија, 
Арабљани у раном средњем веку 

1 

Срби и остали Словени у раном средњем веку-
Насељавање Словена, мисија Ћирила и Методија, српске 
земље од 7. до 12. века и покрштавање Срба 

1 

Европа у позном средњем веку-европске монархије, 
крсташки ратови, средњовековни градови, култура 
Западне Европе 

1 

Срби и њихови суседи у позном средњем веку-Србија у 
доба Немањића, Босна и Дубровник у средњем веку и 
српска средњовековна култура 

1 

Српске земље у доба османлијских освајања-
османлијско освајање Балкана, Моравска Србија и отпор 
Турцима, српска деспотовина и пад српских земаља под 
турску власт 

1 

Укупно 6 
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ГЕОГРАФИЈА 
 
 
План рада додатне наставе 

Број теме Назив теме Број 
часова 

1. Планета Земља 2 
2. Становништво и насеља на Земљи 2 
3. Географска средина и људске делатности  1 
4. Регионална географија Европе 5 
 Укупно часова 10 

 
 

 
План рада допунске наставе 

1. Хидросфера и биосфера 
2. Природна и географска средина 
3. Опште географске одлике Европе 
4. Опште географске одлике Јужне Европе 
5. Опште географске одлике Средње Европе 
6. Опште географске одлике Западне Европе и Северне Европе 
7. Опште географске одлике Источне Европе 

 
 
 
 
ФИЗИКА 
 
План рада додатне наставе 
 

1. Видеозапис или симулација на рачунару различитих врста кретања у свакодневном животу. 
2. Релативна брзина праволинијског кретања. 
3. Решавање проблема у вези са израчунавањем брзине праволинијског кретања. 
4. Решавање проблема у вези са израчунавањем пута и средње брзине. 
5.  Таблично и графичко приказивање пређеног пута и брзине у зависности од времена. 

Коришћење графика. 
6. Видеозапис или симулација на рачунару различитих облика међусобних деловања тела. 
7. Резултујућа сила која делује на тело (опругу). 
8. Решавање проблема у вези са истезањем еластичне опруге (динамометра) и тежином тега, 

односно са калибрисањем опруге. 
9. Видеозапис или симулација рада различитих мерила и мерних инструмената на рачунару. 
10. Међународни систем мера (СИ) и његово коришћење. 
11. Апсолутна и релативна грешка мерења. Резултат мерења. Записивање резултата мерења 

(таблично, графички). 
12. Видеозапис или симулација на рачунару мерења времена, пута, брзине и силе. 
13. Видеозапис или симулација на рачунару примера за инертност тела. 
14. Решавање проблема у којима се користе величине (маса, тежина, густина). 
15. Видеозапис или симулација на рачунару различитих примера притиска тела, као и притиска 

у течности и гасу. 
16. Хидростатички притисак (принцип рада водовода, фонтане). 
17. Кретање тела у флуидима (кретање подморнице, ваздушног балона). Примена Паскаловог 

закона. Хидраулична преса. 
18. Посета некој лабораторији (кабинету) за физику на факултету, научноистраживачком 

институту, електрани, фабрици, кабинету у гимназији и др. 
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М
е 

- 
- 

се
ц

  
 

ТЕМЕ Б
ро

ј 
ча

со
- 

-
ва

 

С
еп

те
м

б
. 

 
1. Видеозапис или симулација на рачунару различитих врста 

кретања у свакодневном животу. 

 
1 

О
кт

об
ар

 

 
2. Релативна брзина праволинијског кретања. 
3. Решавање проблема у вези са израчунавањем брзине 

праволинијског кретања. 
 

 
1 
2 

Н
ов

ем
ба

р 

4. Решавање проблема у вези са израчунавањем пута и средње 
брзине. 

5.  Таблично и графичко приказивање пређеног пута и брзине у 
зависности од времена. Коришћење графика. 

 

1 
 
1 

Д
ец

ем
б.

 

6. Видеозапис или симулација на рачунару различитих облика 
међусобних деловања тела. 

7. Резултујућа сила која делује на тело (опругу). 

1 
 
1 

Ја
ну

ар
 

 
8. Решавање проблема у вези са истезањем еластичне опруге 

(динамометра) и тежином тега, односно са калибрисањем опруге. 
 

 
1 

Ф
еб

ру
ар

 

9. Видеозапис или симулација рада различитих мерила и мерних 
инструмената на рачунару. 

10. Међународни систем мера (СИ) и његово коришћење. 
11. Апсолутна и релативна грешка мерења. Резултат мерења. 

Записивање резултата мерења (таблично, графички). 
 

1 
 
1 
1 

М
ар

т 

12. Видеозапис или симулација на рачунару мерења времена, пута, 
брзине и силе. 

13. Видеозапис или симулација на рачунару примера за инертност 
тела. 

14. Решавање проблема у којима се користе величине (маса, тежина, 
густина). 

 

1 
 
1 
 
2 

А
пр

ил
 15. Видеозапис или симулација на рачунару различитих примера 

притиска тела, као и притиска у течности и гасу. 
 

1 

М
ај

 

16. Хидростатички притисак (принцип рада водовода, фонтане). 
17. Кретање тела у флуидима (кретање подморнице, ваздушног 

балона). Примена Паскаловог закона. Хидраулична преса. 

1 
 
1 

Ју
н 

 
18. Посета некој лабораторији (кабинету) за физику на факултету, 

научноистраживачком институту, електрани, фабрици, кабинету 
у гимназији и др. 

  

 
1 

 
 
 
План рада допунске наставе 

1) Физичка тела и супстанције 

2) Израчунавање пређеног пута и времена кретања тела   

3) Маса и густина  

4) Притисак  
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МАТЕМАТИКА 
 
План рада додатне наставе 
 

Наставна тема: ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 
 

Садржај Исходи 
Активности, 

методе, облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 Упознавање 
ученика са 
програмом 

 Множење целих 
бројева 

 Рачунске 
операције 
(слагалица) 

 Цели бројеви 
(игра 
асоцијације) 

 Задаци са 
заменом бројева 

 Сложенији 
проблемски 
задаци 

 Разговор о похађању додатне наставе, 
циљевима и задацима, могућностима 
такмичења, иницијални испит знања... 

 Мотивација за увођењем целих бројева 
,повезивање са ситуацијама из стварног 
живота. 

 Нагласак на увежбавању практичних 
правила за рачунање 

 Решавати задатке рачунских операција у 
којима недостају одређене замене(задаци 
са звездицама, математички ребуси). 

 Сложеније проблемске задатке који би се 
могли решавати помоћу ј-на сводити на 
алгебарски запис са једном непознатом по 
принципу ваге у равнотежи. 

 Одређивати бројеве ако су делови броја 
непознати симболи. 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 
настава 

Размена 
мишљења 

Интерактивна 
метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наставна тема: РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 
 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 Претварање 
рационалних бројева 

 Приказивање 
рационалних бројева на 
бројевној правој 

 Изрази са рационалним 
бројевима 

 Једначине облика ax=b 
 Једначине (са 

пребацивањем) 
 Једначине (са 

заградама) 
 Једначине (са 

разломцима) 
 Решавање једначина са 

рационалним бројевима 
 

 Објаснити како децимални 
број претварамо у разломак и 
обрнуто. 

 Приказати негативне 
рационалне бројеве на 
бројевној правој. 

 Креће се од позитивних 
мешовитих бројева те се 
прелази на супротан број и 
извлачи закључак о 
смештању било ког 
негативног броја. 

 Подсетити се како се решавају 
линеарне једначине,онда 
прећи на једначине са 
заградама потом са 
разломцима. 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Наставна тема: ТРОУГАО И ЧЕТВОРОУГАО 
 

Садржај Исходи 
Активности, 

методе, облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 
 Геометријски 

ликови 
 
 Збир унутрашњих 

и спољних углова 
 
 Површина 

троугла 
(Бермудски 
тругао) 

 
 Површина 

четвороугла 
 

 Игре четвороугла 
(асоцијације) 

 Поновити геометријске ликове 
 Извести површину троугла 
 Мотивација креће од приче о Бермудском 

троуглу,акција планирања спашавања 
брода на том подручју,која подразумева да 
морамо знати и површину Бермудског 
тругла. 

 Помоћу програма геогебра се може лако 
извести формула за Бермудски троугао. 

  Такође на исти начин извести и формулу за 
површину четвороугла 

 Решавати задатке о четвороуглу помоћу 
игре асоцијације 

 
 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 
настава 

Размена 
мишљења 

Интерактивна 
метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 

Наставна тема: ЗАДАЦИ СА ТАКМИЧЕЊА 
 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 
 Школско такмичење 
 
 Општинско 

такмичење 
 
 Окружно такмичење 
 
 Републичко 

такмичење 

 Задатке са такмичења бирати 
по темама које се обрађују 
или их груписати по 
подручјима (рачунски задаци, 
геометријски задаци, 
дељивост, главоломке...) 

  
 Може се посебно истакнути 

да је одређени задатак био на 
такмичењу. 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
Наставна тема: ЛОГИЧКИ ЗАДАЦИ 
 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 
 Dirchletov принцип 
 
 Магични квадрат 
 
 Комбинаторика 
 
 Задаци који се 

решавају цртањем 
 
 Игре са заменама 

 
 Решавање задатака 

логичког типа на 
различите начине ради 
подстицања ученикове 
креативности и 
потенцијала. 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

Наставна тема: ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 
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Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 Упознавање ученика 
са програмом 

 Појам негативног 
броја 

 Цели бројеви и 
бројевна права 

 Супротни бројеви 
 Основне рачунске 

операције са целим 
бројевима 

 Једначине и 
неједначине у скупу Z 

 
 

Разговор о похађању 
допунске наставе, 
циљевима и задацима, 
Мотивација за увођењем 
целих бројева ,повезивање 
са ситуацијама из стварног 
живота. 
Схватити структуру целих 
бројева 
Појам супротног броја 
апсолутне вредности  
Усвојити основне рачунске 
операције са целим 
бројевима 
 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 
 

Наставна тема: РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 
 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 Претварање 
рационалних бројева 

 Приказивање 
рационалних бројева на 
бројевној правој 

 Изрази са рационалним 
бројевима 

 Једначине облика ax=b 
 Решавање једначина са 

рационалним бројевима 

 Објаснити како децимални 
број претварамо у 
разломак и обрнуто. 

 Приказати негативне 
рационалне бројеве на 
бројевној правој. 

 Усвојити основне рачунске 
операције са рационалним 
бројевима 

 Решавати једноставније 
једначине у скупу 
рационалних бројева 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

Наставна тема: ТРОУГАО 
 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 Троугао :однос 
страница,врсте 
троуглова 

 Конструкција неких 
углова (60,120,30,45,75 
и 135) 

 Подударност троуглова 
 Описана кружница 
 Уписана кружница 
 Четири значајне тачке у 

троуглу и њихова 
конструкција 

Препознати класификацију 
троугла 
Својства троугла 
Обновити конструкције 
неких основних углова 
Развити уредност и 
прецизност приликом 
конструкције 
троуглова,углова,уписане и 
описане кружнице 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Наставна тема: ЧЕТВОРОУГАО 
 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 Четвороугао: врсте 
 Паралелограм 
 Трапез 
 Основне конструкције 

 

 Препознати класификацију 
четвороугла 

 Основна својства 
четвороугла 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 

Наставна тема: ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА И ТРОУГЛА 
 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 
самоевалуација 

 
 Појам површине 

четвороугла 
 Једнакост и површина 

фигура 
 Површина троугла 
 Површина 

паралелограма и 
трапеза 

 Површина 
паралелограма са 
нормалним 
дијагоналама 

 
 Схватити једнакост 

површи геометријских 
фигура 

 Правила израчунавања 
површине троугла 

 Површина паралелограма
 Површина трапеза 
 Површина паралелограма 

са нормалним 
дијагоналама 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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5.15.7 СЕДМИ   РАЗРЕД 

 
СРПСКИ  ЈЕЗИК 
 
План рада додатне наставе  
 
Септембар: 

1. Уводни час – представљање садржаја рада на часовима додатне наставе 
2. Језичко-стилска средства као чинилац интерпретације књижевноуметничког дела 

Октобар: 
3. Компаративна анализа одабраног драмскогтекста и позоришне представе 
4. Драматизација епског текста 
5. Разумевање текста – вежбе на тежем експозиторном тексту (уочавање основних информација, извођење 

закључака, упоређивање информација из више дужих текстова; резимирање) 
6. Пасивне конструкције у књижевном делу и свакодневном говору 
7. Акцентовање одабраног текста 

Новембар: 
8. Читање и разумевање нелинеарних елемената текста: легенде и табеле 
9. Формирање анкете и анализа резултата анкете 
10. Анализа савременог књижевног дела по слободном избору ученика. Писање приказа књижевног дела 
11. Тумачење особености ауторске лирске песме (ритам, рима, рефрен, дужина стиха, асонанце и алитерације, 

реченична интонација, опкорачења) 
Децембар: 

12. Граматичке категорије променљивих речи 
13. Значење и употреба падежа; граматички и логички субјекат 
14. Синтагме; именичке, придевске, прилошке и глаголске синтагме; главна реч у синтагми 
15. Значење генитива и акузатива 

Јануар: 
16. Падежи за означавање места завршетка кретања и места налажења; датив, инструментал и локатив 
17. Припрема за школско такмичење из српског језика и језичке културе (рад на тестовима) 

Фебруар: 
18. Припрема за школско такмичење из српског језика и језичке културе (рад на тестовима) 
19. Индивидуална припрема одабраних ученика за такмичење 
20. Анализа теста са такмичења 
21. Припрема ученика који су остварили пласман на општинско такмичење из српског језика и језичке културе 

Март: 
22. Припрема ученика који су остварили пласман на општинско такмичење из српског језика и језичке културе 
23. Анализа теста са општинског такмичења 
24. Безлични и лични глаголи; врсте предиката 
25. Служба речи у реченици 

Април: 
26. Припрема ученика који су остварили пласман на градско такмичење из српског језика и језичке културе (рад на 

тестовима) 
27. Припрема ученика који су остварили пласман на градско такмичење из српског језика и језичке културе (рад на 

тестовима 
28. Анализа теста са градског такмичења 
29. Коришћење секундарне литературе о делима и писцима 
30. Карактеризација јунака у књижевном делу . Типови карактеризације 

Мај: 
31. Увежбавање усменог наступа пред одељењем. Рад на правилном изговору. Дикција и реторика. Говор тела 
32. Правопис: неке језичке недоумице 
33. Час креативног писања 
34. Анализа новинских чланака и образлагање употребе глаголских облика који у њима преовлађују 

Јун: 
35. Комуникативне реченице. Уочавање различитих напоредних односа међу независним реченицама. Разликовање 

независне од зависне реченице у оквиру сложене 
36. Анализа протеклог додатног рада; информације о активностима у осмом разреду 
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План рада допунске наставе 
 
СЕПТЕМБАР:  

1. Уводни час – евидентирање ученика 
2. Подела текстова по основној сврси: излагање, опис и приповедање (препознавање) 

ОКТОБАР: 
3. Технички и сугестивни опис 
4. Техничка и сугестивна нарација 
5. Разумевање текста – вежбе на експозиторном тексту 
6. Променљиве и непроменљиве врсте речи; граматичке категорије променљивих речи 
7. Значење и употреба падежа (номинатив и вокатив) 

НОВЕМБАР: 
8. Граматички и логички субјекат 
9. Појам синтагме 
10. Значење генитива 
11. Значење датива, инструментала и локатива 

ДЕЦЕМБАР: 
12. Значење акузатива 
13. Падежна синонимија 
14. Народне епске песме о хајдуцима – избор и тумачење једне песме 
15. Врсте предиката 

ЈАНУАР: 
16. Анализа књижевног дела „Дневник Ане Франк“; дневник, приповедање у првом лицу 
17. Индоевропска језичка група и њене гране; стварање старословенског језика 

ФЕБРУАР: 
18. Прва писма – глагољица и ћирилица 
19. Реченични чланови исказани речју и синтагмом 
20. Напоредни односи међу реченичним члановима 
21. Комуникативне реченице. Независне предикатске реченице 

МАРТ:  
22. Диктат 
23. Напоредни односи међу независним предикатским реченицама 
24. Напоредни односи међу независним предикатским реченицама (рад на припремљеном тексту) 
25. Писмена вежба: Није лепо осуђивати 

АПРИЛ: 
26. Актив и пасив 
27. Опис ентеријера – Говорна вежба: Опис моје учионице 
28. Језичкостилска анализа песме по избору 
29. Вежбе на некњижевном тексту (текстови из Политикиног забавника) 
30. Пасив саграђен трпним придевом 

МАЈ:  
31. Пасив саграђен речцом СЕ 
32. Правопис: писање великим словом 
33. Правопис: писање речце ЛИ и речце СЕ 
34. Правилно акцентовање речи (вежбе) 

ЈУН: 
35. Књижевни родови и врсте 
36. Анализа протеклог допунског  рада; информације о активностима у осмом разреду 
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Немачки језик 
 
План рада додатне наставе 
 

Р
ед

ни
 б

ро
ј 

на
ст

ав
не

 т
ем

е 

 
 
 

Назив наставнe теме 

Б
ро

ј ч
ас

ов
а 

по
 

те
м

и 

1. Модални глаголи у презенту 
 

1 

2. Модални глаголи у претериту 
 

1 

3. 
 

      
 
       

Помоћни глаголи у претериту 
 
Превод текстова 
 
Реченице у презенту и претериту 
 

3 
 
1 
 
1 

                                                                                                                                     УКУПНО 7 

                            
Уџбеник за реализацију програма:  
-Комплет  уџбеника „Hurra wir lernen Deutsch“ - Завод за издавање уџбеника- Београд 
-Тестови са такмичења  и интернет сајтова 
 
План рада допунске наставе 
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ем

е 

 
 
 

Назив наставнe теме 

Б
ро

ј ч
ас

ов
а 

по
 

те
м

и 
1. Реченице у презенту 

 
Глаголски наставци за претерит 
 
Помоћни глагол HABEN у претериту 
 
Помоћни глагол SEIN у претериту 
 
Помоћни глагол WERDEN  у претериту 
 
Вежбе читања текстова 

1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

                                                                                                                                     УКУПНО 7 

 
НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  
наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 
Уџбеник за реализацију програма:  
Комплет уџбеника „Hurra wir lernen Deutsch“- Завод за издавање уџбеника- Београд 
Друго:   
Тестови и задаци из различитих збирки задатака и радних свески из претходних година  
Радни листови које спрема сам наставник  



 469

ИСТОРИЈА 
 
План рада додатне наставе 
 
1. Географска открића 
 литература- Д. Живојиновић, Успон Европе, Београд, 1987. 
 методе и облици рада- дијалошка, фронтални 
 наставна средства- карте, атлас 
2. Хуманизам и ренесанса 
 литература- Ђорђо Вазари, Животи славних сликара, вајара и архитеката, Београд, 1985. 
                                  Уметност у историји света 
 методе и облици рада- дијалошка, показивање 
                                                   фронтални, индивидуални 
 наставна средства- слике уметничких дела 
3. Француска у 17. и 18. веку- Версајска раскош 
 литература- Марко Бусаљи, Врхунски домети архитектуре, Београд, 2007. 
                                 Д. Живојиновић, Успон Европе, Београд, 1987. 
 методе и облици рада- дијалошка, фронтални 
                                                   показивање 
 наставна средства- слике, дијапозитиви 
4. Руски цареви и ширење моћи Руског царства 
 литература- Велика енциклопедија историје 
 методе и облици рада- фронтални, дијалог 
 наставна средства- ист. атлас 
5. Живот сељака и грађана у Европи новог века 
 литература- К. Сениор, Не би желео да си лекар у 16. веку, Креативни центар, Београд, 2004. 
                                Ф. Аријес, Ж. Диби, Историја приватног живота, Клио, 2002. 
  методе и облици рада- индивидуални рад  
                                                    текст-метода 
 наставна средства- одломци из литературе 
6. Живот у Османском царству 
 литература- Александар Фотић, У Османском царству, Креативни центар, Београд, 2007. 
 методе и облици рада- дијалошка, фронтални 
                                                   показивање 
 наставна средства- слике, дијапозитиви 
7. Србија у првој половини 19. века 
 литература- Историја српског народа V1,2, Београд, 1984.  
 методе и облици рада- групни рад, текст-метода 
 наставна средства- одломци из извора 
8. Грађанска Европа 
 литература- Ч. Попов, Грађанска Европа, Матица српска, Нови Сад, 1989. 
 методе и облици рада- рад у пару, текст-метода 
 наставна средства- одломци из извора, слике 
9. Грађанска Европа 
 литература- Ч. Попов, Грађанска Европа 
 методе и облици рада- дијалошка, фронтални 
 наставна средства- слике, карта 

 
План рада допунске наставе 
 

Тема Број часова 
Успон Европе-велика географска открића, хуманизам и ренесанса, 
реформација и апсолутне монархије 

1 

Српски народ од 16. до 18. века-османлијска освајања и друштво од 16. до 
18. века, српски народ у Османском царству, Пећка патријаршија, Срби у 
ратовима великих сила против Османлија, сеобе Срба и Срби под 
Хабзбуршком влашћу 

1 

Свет у 18. и 19. веку-грађанске револуције, Наполеоново доба, Европа 
Свете алијансе, настанак Италије и Немачке, источно питање и балкански 
народи 

1 

Србија и Балкан у 19. веку-српска револуција (1804-1835), Кнежевина 
Србија, независност, живот у Србији у 19. веку 

2 

Српске земље и суседи у 19. веку-Црна Гора до 1878., Срби под 
Хабзбуршком влашћу и Срби под османском влашћу 

1 

Укупно 6 
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ФИЗИКА 
 
План рада допунске наставе 
 

1) Променњиво кретање  ( убрзано и успорено )  
2) Њутнови закони  
3) Сила теже и трење 
4) Рад , снага и енергија  

 

ХЕМИЈА 
 
План рада допунске наставе 
 

      1) Јонска и ковалентна веза  
      2) Хемијске једначине  
      3) Стехиометрија  
 
 

ГЕОГРАФИЈА  
 
План рада додатне наставе 
 

Број теме Назив теме Број 
часова 

1. Регионална географија Азије 2 
2. Регионална географија Африке 2 
3. Регионална географија Северне Америке 2 
4. Регионална географија Јужне Америке 2 
5.  Регионална географија Аустралије и Океаније 1 
6. Поларне области 1 
 Укупно часова 10 
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5.15.8 ОСМИ  РАЗРЕД  

 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
План рада додатне наставе 
 
Септембар: 

1. Уводни час – представљање садржаја рада на часовима додатне наставе 
2. Вежбање у говорништву (садржајно и језгровито излагање о одређеној теми) 

Октобар: 
3. Усмено расправњаље на теме из свакодневног живота 
4. Анализа реклама са телевизије, из новина и часописа; уочавање елемената пропаганде 
5. Особености језика књижевноуметничког текста; одлике књижевног језика 
6. Акцентовање одабраног текста 
7. Метричка анализа лирске песме 

Новембар: 
8. Избор из путописне књижевности домаћих аутора 
9. Час са библиотекаром 
10. Карактеризација ликова увидом у форме приповедања 
11. Синтаксичка анализа одломка из једне приповетке 

Децембар: 
12. Коректура и лектура одабраног текста 
13. Рад са одабраним ученицима на тестовима за такмичење из српског језика и језичке културе 
14. Увежбавање градива на тестовима са различитих нивоа такмичења из језика и језичке културе 
15. Правопис – неке језичке недоумице 

Јануар: 
16. Индивидуално припремање такмичара за школско такмичење 
17. Рад са ученицима на тестовима за такмичење из српског језика и језичке културе 

Фебруар: 
18. Увежбавање градива на тестовима са различитих нивоа такмичења из језика и језичке културе 
19. Индивидуално припремање такмичара за општинско такмичење 
20. Час креативног писања 
21. Рад са ученицима на тестовима за такмичење из српског језика и језичке културе 

Март: 
22. Увежбавање градива на тестовима са различитих нивоа такмичења из језика и језичке културе 
23. Индивидуално припремање такмичара за градско такмичење 
24. Индивидуално припремање такмичара за градско такмичење 
25. Проучавање говорног језика ученика у школи; употреба жаргонизама 

Април: 
26. Проучавање језика писца 
27. Бирократски језик и његово „превођење“ на обичан језик 
28. Поетика српског романтизма – ђура јакшић, јован јовановић змај 
29. Поетика српског романтизма – јован јовановић змај 
30. Љубавна поезија десанке максимовић 

Мај: 
31. Формирање анкете и анализа резултата анкете (о школском животу, о будућем занимању...) 
32. Проучавање стручних чланака о језику 
33. Истраживачки рад на речницима 
34. Анализа протеклог додатног рада; разговор о средњој школи 
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План рада допунске наставе 
 
СЕПТЕМБАР: 

1. Евидентирање ученика, садржај рада на часовима 
2. Развој језика 

ОКТОБАР: 
3. Вукова реформа језика и правописа 
4. Врсте независних реченица према комуникативној функцији 
5. Врсте речи – рад на тексту 
6. Врсте речи – променљиве 
7. Врсте речи – непроменљиве 

НОВЕМБАР: 
8. Грађење речи 
9. Синтагме 
10. Изричне реченице 
11. Односне реченице 

ДЕЦЕМБАР: 
12. Месне реченице 
13. Временске реченице 
14. Поредбене реченице 
15. Последичне реченице 

ЈАНУАР: 
16. Узрочне реченице 
17. Намерне реченице 

ФЕБРУАР: 
18. Условне реченице 
19. Допусне реченице 
20. Зависне реченице – рад на тексту 
21. Главне особине писаних стилова 

МАРТ: 
22. Служба речи у реченици 
23. Служба речи у реченици 
24. Глаголски облици 
25. Глаголски облици 

АПРИЛ:  
26. Глаголски облици – лични и нелични 
27. Глаголски облици – вид и род 
28. Функција и значење глаголских облика 
29. Структура књижевног текста 
30. Облици казивања 

МАЈ: 
31. Одлике епске поезије – рад на тексту 
32. Одлике лирске поезије – рад на тексту 
33. Врсте риме 
34. Акценатска норма 

 
 
ДОПУНСКА НАСТАВА  
Допунски рад се организује за ученике који - из објективних разлога - у редовној настави матерњег језика не постижу задовољавајуће 
резултате у неком од програмско-тематских подручја. Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока 
заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима организује допунски рад (на пример: група ученика с недовољним знањем 
одређених садржаја и граматике или правописа; група ученика који нису савладали неки од предвиђених елемената књижевне анализе 
или облика усменог и писменог изражавања; група ученика са артикулационим проблемима, итд.). На основу  
претходног испитивања тешкоћа и узрока, за сваку групу се ствара посебан, одговарајући план рада, чијим ће се савладавањем отклонити 
испољени недостаци у знању, умењу и вештини ученика. Допунски рад претпоставља и специфичне облике у савладавању одређених 
програмских садржаја (индивидуализација наставе - полупрограмираним и програмираним секвенцама, наставним листићима; 
предавањима с друкчјим - очигледнијим примерима; посебни групни и индивидуални задаци и др.). Нарочито треба водити рачуна о 
одмерености захтева, као и о стимулисању ученика за показане резултате (похвале, награде, позитивна оцена).  
Допунски рад организује се током целе наставне године, односно одмах чим се уоче тешкоће појединих ученика у усвајању програмских 
садржаја. Чим савлада одређену тешкоћу или отклони недостатак, ученик престаје с допунским радом ван редовне наставе. Током даље 
редовне наставе такве ученике не треба испуштати из вида, односно - диференцирањем редовне наставе - омогућити ученицима да градиво 
савладају на редовним часовима.  
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ИСТОРИЈА 
 
План рада додатне наставе 
 
 
1. Србија 19. века- живот у селу и граду 
 литература- Р. Вучетић, Престоница независне Србије, Креативни центар, Београд, 2007. 
                                 Приче из XX века, Београд, 2002. 
 методе и облици рада- индивидуални, фронтални 
                                                   дијалошка, показивање 
 наставна средства- слике, дијапозитиви 
2. Михаило Обреновић 
 литература- Историја српског народа V1,2, Београд, 1984. 
                                 Српске династије, Београд, 1998. 
 методе и облици рада- групни рад, текст-метода 
                                                   показивање 
 наставна средства- слике Обреновића 
                                             одломци из извора 
3. Викторијанска Енглеска 
 литература- Ч. Попов, Грађанска Европа, Матица српска, Нови Сад, 1989. 
 методе и облици рада- дијалошка, фронтални 
                                                   показивање 
 наставна средства- слике, дијапозитиви 
4. Арчибалд Рајс 
 литература- Приче из XX века 
                                 Историјска читанка за 8. разред 
 методе и облици рада- индивидуални, текст-метода 
                                                   дијалошка 
 наставна средства- одломци из извора 
5. Д. Д. Апис и Александар Карађорђевић 
 литература- Приче из XX века 
 методе и облици рада- групни рад, дискусија 
 наставна средства- одломци из извора (Аписово писмо краљу 1916. г) 
6. Краљевина Југославија између два рата 
 литература- Приче из XX века 
 методе и облици рада- рад у пару, разговор 
 наставна средства- одломци из извора 
7. Холокауст 
 литература- Б. Петрановић, Историја Југославије III 
                                 Велика енциклопедија историје 
 методе и облици рада- дијалошка, фронтални 
                                                   показивање 
 наставна средства- слике 
8. Послератни свет 
 литература- Велика енциклопедија историје 
                                 Повијест свијета 
 методе и облици рада- дијалошка, фронтални 
 наставна средства- шема ОУН, карте 
9. Југославија после Другог светског рата 
 литература- Б. Петрановић, Историја Југославије III 
 методе и облици рада- самостални рад на тексту 
 наставна средства- одломци из литературе 
 
План допунске наставе 

Тема Број часова 
Свет у другој половини 19. и почетком 20. века 1 
Србија, Црна Гора крајем 19. и почетком 20. века-Србија 1878-1914., Црна Гора 1878-1914., 
БиХ под аустроугарском влашћу, Срби у Аустроугарској, Балкански ратови 

1 

Први светски рат и Србија и Црна Гора у рату 1 
Свет између два рата-од версајске мировне конференције до 1939. 1 
Југословенска краљевина 1918-1941. 1 
Други светски рат 1939-1945. и Југославија у Другом светском рату 1 
Свет и Југославија после Другог светског рата 1 
Укупно 7 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
План рада додатне наставе 
 

предмет Енглески језик

разред 8.разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 
2. Grammar: Present Simple/Continious  
3. Vocabulary: nouns/adjectives, word building  
4. Reading: an email  
5. Writing: about the best friend ( up to 100 words )  
6. Listening: My best friend  
7. Grammar: Past Simple/Continious  
8. Reading: a magazine article  
9. Writing: a story  

10. Listening: a story  
11. Grammar: Present Perfect/Past Simple  
12. Vocabulary: adverbs  
13. Reading: an article  
14. Listening: a radio discussion  
15. Grammar: may/might, should/would  
16. Vocabulary: so/because  
17. Grammar: Passive voice  
18. Reading: an article  
19. Writing: a conversation  
20. Grammar: Past Perfect  
21. Grammar: Articles  
22. Grammar: Articles  
23. Grammar: Conditionals  
24. Grammar: Conditionals  
25. Grammar: Reported Speech, Commands and Statements  
26. Grammar: Reported Speech, Questions  
27. Reading: sport  
28. Writing: my town  
29. Listening: a dialogue  
30. Writing: a school trip  
31. Vocabulary: prepositions  
32. Writing: my future job  
33. Grammar: review  
34. Grammar: review  
35. Listening: the news  
36. Final test: preparation  
37. Speaking exercises  

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 
 
 
ГЕОГРАФИЈА 
 
План рада додатне наставе 

Број 
теме 

Назив теме Број 
часова 

2. Природно-географске одлике Србије   2 
3. Становништво и насеља Србије 2 
4. Привреда Републике Србије 1 
 Укупно часова 5 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
 
План рада додатне наставе 
 

Р
ед

н
и
 б
р
о
ј 

н
а
ст

а
вн

е 

т
ем

е 

 
 
 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј ч
а
со
ва

 п
о
 

т
ем

и
 

1.  Поређење придева 
 

1 

2.  Неправилна компарација 
 

1 

3. 
 

      
 
       

Временски везници : WENN, ALS, OB 
 
,,DASS,,реченице  
 
Императив 
 

3 
 
1 
 
1 

                                                                                                                                     УКУПНО  7 

                            
Уџбеник за реализацију програма:  
-Комплет  уџбеника „Hurra wir lernen Deutsch“ - Завод за издавање уџбеника- Београд 
-Тестови са такмичења  и интернет сајтова 

 
 
План рада допунске наставе 
 

Р
ед

н
и
 б
р
о
ј 

н
ас
та
вн

е 
те
м
е 

 
 
 

Назив наставнe теме 

Б
р
о
ј ч
ас
о
ва
 п
о
 

те
м
и
 

1.  Поређење придева 
 
Неправилна компарација 
 
Императив за II лице једнине 
 
Императив за II лице множине 
 
Императив за III  лице множине ,,Sie,, 
 

2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 

                                                                                                                                     УКУПНО  7 

 
НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  
наилазе  у  овладавању предвиђеним програмским садржајима. 

 
Уџбеник за реализацију програма:  
Комплет уџбеника „Hurra wir lernen Deutsch“- Завод за издавање уџбеника- Београд 
Друго:   
Тестови и задаци из различитих збирки задатака и радних свески из претходних година  
Радни листови које спрема сам наставник  

 
 



 476

 
ХЕМИЈА 
 
План рада допунске наставе 

1) Стехиометрија  
2)  Киселине , хидроксиди , соли 
3) Органска једињења са кисеоником  

                                           
 
ФИЗИКА 
 
План рада допунске наставе 
 

1) Оптика  
2) Електрична струја  
3) Магнетно поље  
4) Нуклеарне силе  
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5.16  ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ  ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
             
 
 Слободне активности 
 
Слободне активности ученика као облик образовно-васпитног рада организоваце се према склоностима 
ученика ради развијања постојећих и нових интересовања. Према слободним активностима ученици ће се 
слободно определити. Рад на слободним активностима ће бити обавезан за све наставнике где се ученици 
изјасне за одређене области.  
Учитељи ће изводити наставу слободних активности кроз друштвене,хуманитарне,техничке и културне 
активности. 
 
 
План радa за слободне активности у I разреду   

Бр. 
часа 

Тема и садржај Подручје и корелација 

1. Мој први дан у школи-цртање Ликовно 
2. Заједнички планирамо рад Ликовно 
3. Моја породица-вајање Ликовно 
4. Један мој дан-стрип Ликовно 
5. Дечија права-плакат Ликовно 
6. Правимо кућице пријатељства Ликовно 
7. Мој љубимац-сликање,вајање Ликовно 
8. Изложба занимања-драматизација Драмска 
9. Правимо мерач другарства Ликовно 
10. Мерач другарства Ликовно 
11. Припремамо представу-подела улога Драмска 
12. Моја бака-дека-сликање Ликовно 
13. Припремамо представу Драмска 
14. Припремамо представу Драмска 
15. Увежбавање текста за представу Драмска 
16. Увежбавање текста за представу Драмска 
17. Извођење представе Драмска 
18. Свети Сава-месимо переце Ликовно 
19. Такмичење рецитатора-одељенско Рецитаторска 
20. Припрема за школско такмичење рецитатора Рецитаторска 
21. Ближи се 8. март-избор песама Драмска 
22. Поклон за маму-срце од теста Ликовно 
23. Довршавање поклона и честитке Ликовно 
24. Приредба за маме-генерална проба Драмска 
25. Плакат-школа какву желим Ликовно 
26. Увежбавање тачке за Дан школе Музичко 
27. Увежбавање тачке за Дан школе Музичко 
28. Увежбавање тачке за Дан школе Музичко 
29. Плакат-Чувам природу Ликовно 
30. Животиња коју волим-сликање Ликовно 
31. Правимо дрво пријатељства-колаж Ликовно 
32. Садимо дрво генерације Здравствено 
33. Припрема приредбе за крај школске године Музичко 
34. Ритмика Музичко 
35. Ритмика Музичко 
36. Приредба за крај школске године Музичко 
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План рада слободних активности - ликовна култура         Разред:II 

                                                                                                
Мес 
ец 

Број 
часа 

Наставни садржај Циљ и задаци рада 

IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI 
 
 
 
 
 
 
 
XII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Упознавање са радом, материјалом, прибором за рад 
 
Карактеристике технике цртања (линије) 
                                              Карактеристике технике цртањa 
(Школа)                                                      
 
Карактеристике технике вајања 
 
Коришћење различитих техника по избору 
 
Колаж 
 
 Колаж 
 
Композиција облика у простору у односу на основни облик 
 
Комбиновање различитих материјала 
 
Једнобојан, вишебојан ( сликање) 
 
Једнобојан, вишебојан ( сликање) 
 
 Обрађен, необрађен (колаж, цртање) 
 
   Обрађен, необрађен  (  колаж )                                
 
 Сликање-Нова година 
 
 Преобликовање-Деда Мраз 
 
 Колаж-Новогодишња јелка 
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Мес 
ец 

Број 
часа 

Наставни садржај Циљ и задаци рада 

I 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III 
 
 
 
 
 
 
 

17. 
 
18. 
 
19. 
 
20. 
 
21. 
 
22. 
 
23. 
 
24. 
 
25. 
 
26. 
 
27. 
 

 Израда паноа 
 
 Плакат као ликовни израз 
 
Плакат као ликовни израз 
  
 Кретање облика у простору 
 
Кретање облика у простору 
 
 Сенка (сопствена, бачена) силуета 
 
Сенка (сопствена, бачена) силуета 
 
 Позориште сенки 
 
  Позориште сенки 
               
 Идејно решење за израду маске 
 
Идејно решење за израду маске 
  . Р
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IV 
 
 
 
 
 
V 
 
 
 
 
 
 
 
VI 
 

28. 
 
29. 
 
30. 
 
31. 
 
32. 
 
33. 
 
34. 
 
35. 
 
36. 
 
 

Израда маске 
 
Израда маске 
 
 Идејно решење за израду лутке 
 
 Израда лутака од различитих материјала 
 
Израда лутака од различитих материјала 
 
 Израда сцене 
 
 Припрема изложбе радова 
 
 Изложба радова 
 
 Посета галерији 
 

 
 
 
 
План радa за слободне активности у III разреду   
 

IX 1. Договор о раду 
2. Занимљиви задаци 
3.Шаљиви задаци 
4.Игре шибицама 

 
Математика 
Математика  
Математика  

X 5.Глумимо и рецитујемо                                                           6.Глумимо  и 
рецитујемо                                                                                   7. Магични 
квадрати 
8.Изражајно  рецитовање'' Љутито мече'' 

Српски језик             
Српски језик   
Математика 
Српски језик  

XI 9.Ковчежић из прошлости-пано 
10. Сценски приказ'' А шта он вежба'' 
11. Сценски приказ'' А шта он вежба'' 
12. Толеранција – израда плаката  
13. Толеранција – израда плаката 

НТ,ПиД,ЛК     Српски 
језик  
Српски језик 
Чос ,ЛК 
Чос ,ЛК 

XII 14. .Глумимо и рецитујемо                                                                15. 
Израда честитки 
16. Новогодишњи  пано  

Српски језик  
Ликовна култура 
Ликовна култура 

I 17. Магична трака  
18. Шаљиви задаци 
19. Бројевни троугао 

Математика  
Математика  
Математика 

II 20. Текстуални задаци који се решавају   помоћу цртежа 
21. Припремамо се за смотру рецитатора 
22. Рецитујмо изражајно 

Математика  
Српски језик 
Српски језик 

III 23. Мами за 8. март 
24. Необична аритметика 
25. Рецитујмо изражајно 
26. Заврзламе са бројевима 

СЈ, МК, ЛК 
Математика 
Српски језик 
Математика 
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IV 27. Глумимо и рецитујемо 
28. Глумимо и рецитујемо 
29. Приредба-договор 
30. Приредба-увежбавање 

Српски језик  
Српски језик  
СЈ, МК, ФВ, ЛК 
СЈ, МК, ФВ, ЛК 

V 31. Приредба-увежбавање 
32. Глумимо и рецитујемо 
33. Приредба-увежбавање 
34. Приредба-увежбавање 

СЈ, МК, ФВ, ЛК 
Српски језик  
СЈ, МК, ФВ, ЛК 
СЈ, МК, ФВ, ЛК 

VI 35. Приредба-генерална проба 
36. Приредба за крај школске године 

СЈ, МК, ФВ, ЛК 
СЈ, МК, ФВ, ЛК 

 
 
 
 

Слободна активност- драма и покрет  IV разред 
 

1. Формирање секције- аудиција 
2. Доношење плана рада за текућу школску годину: избор комада за припрему и 

обнављање; читајућа проба 
3. Проучавање текста (утврђивање теме и идејне основе; сукоби у драмској радњи;  

ликови у делу – изглед, поступци, карактерне особине)  
4. Припреме за пријем првака у Дечји савез 
5. Луткарство – позориште лутака 
6. Како су настале ружне речи (упознавање са текстом и подела улога)  
7. Ревизија новог текста 
8. Подешавање текста новог комада за потребе представе; дељење на чинове слике и појаве,  

на одломке којима се утврђују циљеви и задаци 
9. Избор нових текстова 

10. Подела улога 
11. Читачка проба (рад за столом)  
12. Читајућа проба 
13. Читајућа проба 
14. Распоредна проба: груписање лица и ствари на сцени. 
15. Распоредна проба: вежбе покрета и гестова 
16. Распоредна проба: сценске радње 
17. Распоредна проба: вежбе ритма и темпа 
18. Генерална проба 
19. Јавни наступ 
20. Анализа рада секције у првом полугодишту 
21. Вежбе акцента и паузе 
22. Распоредна проба:звучни и други ефекти 
23. Израда и постављање комплетног декора 
24. Костими и маске. Распоредна проба 
25. Генерална проба 
26. Проба пред наступ ( хладна проба) 
27. Премијера 
28. Реприза 
29. Представа за ученике 
30. Учешће на школској свечаности 
31. Такмичење имитатора 
32. Стваралачки писмени рад; писање сценских дела, дијалога... 
33. Стваралачки писмени рад; писање сценских дела, дијалога... 
34. Драматизација анегдота по слободном избору 
35. Драматизација анегдота по слободном избору 
36. Разматрање извештаја о раду секције 
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 Предметно-научне слободне активности 
       

Предмет  Име и презиме наставника  Број часова 
 

Математика  Љубиша  Ђорђевић  36 
 

Биологија  Ружа Љубоја  36 
 

Историја  Бранка Клисура  36 
 

Географија  Бранка Спирковић  36 
 

Физика  Душанка Наранчић  36 
 

Хемија  Душанка Наранчић  9 

 
 

5.16.1 ШКОЛСКЕ СЕКЦИЈЕ 

  РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 
Септембар 

1.  Формирање секције 
2.  Чиниоци изражајног казивања 
3.  Акцентске вежбе 
4.  Акцентске вежбе 

Октобар 
5.  Обрада изабране песме 
6.  Истраживање облика изражавања песме 
7.  Вежбе интонације 
8.  Вежбе интензитета 

Новембар 
9.  Паузе у рецитовању, понављање и рефрени 
10.  Вежба темпа, мимике и гестакулације 
11.  Избор анализе садржаја за наступ  
12.  Увежбавање за наступ 

Децембар 
13.  Увежбавање за наступ 
14.  Генерална проба пред наступ 
15.  Избор и анализа садржаја за Нову годину 
16.  Генерална проба пред наступ за Нову годину 

Јануар 
17.  Избор садржаја за прославу Дана светог Саве 
18.  Генерална проба 

Фебруар 
19.  Историја говорне уметности  
20.  Беседништво 
21.  Реторика 
22.  Упознавање са наставном реторике у средњој школи- присуствовање на такмичењу беседника средњих 

школа 
Март 

23.  Припрема за такмичење у рецитовању 
24.  Увежбавање наступа за такмичење 
25.  Генерална проба 
26.  Такмичење у рецитовању 

Април 
27.  Избор и анализа садржаја поводом Дана школе 
28.  Припрема за наступ поводом школске свечаности 

 
29.  Увежбавање наступа 
30.  Генерална проба 

Мај 
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31.  Сарадња са другим секцијама- са драмском секцијом 
32.  Посета позоришној представи 
33.  Дискусија о посећеној представи 
34.  Сусрет са професионалним глумцем 

Јун 
35.  Рецитовање најбољих садржаја протекле године 
36.  Анализа рада секције и извештај 

  

 
 
 
НОВИНАРСКА  СЕКЦИЈА 

Редни 
број 

Програмски садржај Време  

1. Оснивање секције Септембар  

2. Подела задужења и оснивање редакције 
3. „Змајчић“, некад и сад 
4. Налажење простора за рад редакције, чувања материјала и одржавања састанака 

и уређивање, комуникација 
5. Одређивање тематских целина, сталних рубрика, периодичности израде 

редовних и ванредних зидних новина 
Октобар 

6. Едукације: шта је вест, извештај, чланак, интервју 
7. Сакупљање материјала за израду првог броја новина 
8. Израда и објављивање првог броја новина 
9. Дружење са професионалним новинаром Новембар 

10. Рад на усавршавању вештине употребе публицистичког стила 
11. Сакупљање материјала и извештавање 
12. Сакупљање материјала и извештавање 
13. Анализа досадашњег рада, закључци, нове идеје и одређивање даљих смерница 

рада 
Децембар 

14. Сакупљање материјала и извештавање 
15. Сакупљање материјала и извештавање 
16. Сакупљање материјала и извештавање 
17. Сакупљање материјала и извештавање (Свети Сава) Јануар 
18. Посета једној новинској редакцији – Ковин Експрес Фебруар 
19. Едукација: значај и улога фотографије у новинарству 
20. Сакупљање материјала и извештавање 
21. Израда и објављивање четвртог броја 
22. Анкетирање ученика школе о квалитету новина, раду секције, сугестије, нове 

идеје, евидентирање незаступљених ученичких интересовања 
Март 

23. Едукација: фоторепортер, фоторепортажа, улоге и значај у новинарству 
24. Сакупљање материјала и извештавање 
25. Сакупљање материјала и извештавање 
26. Едукација: значај тимског рада у новинарству Април 
27. Сакупљање материјала и извештавање 
28. Израда и објављивање другог броја 
29. Едукација: значај и употреба карикатуре у новинарству Мај 
30. Сакупљање материјала и извештавање 
31. Сакупљање материјала и извештавање 
32. Сакупљање материјала и извештавање Јун 
33. Сакупљање материјала и извештавање 
34. Сумирање резултата рада, анализе и закључци 
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 Спортске активности 
 
Спортске активности у школи биће реализоване кроз бадминтон секцију, недељу школског спорта, 
кроз различите нивое такмичења (у организацији Спртског савеза), различите спортске сустрете на 
локалном нивоу (турнири и слично). 
 
 
БАДМИНТОН  

 
Физичка припрема 

1. Развијање и усавршавање моторичких способности / особина/  карактеристика за бадминтон 

Техничка припрема 
2. Држање рекета ( основни став, бекенд страна – форхенд страна – вежбе са лоптицом...) 
3. Форхенд ударци на мрежи из места и након „сплит ђама“ међу корак 
4. Бекхенд ударци на мрежи  из места и након „сплит ђама“ међу корак 
5. Враћање ниских лопти / висина колена / бекхенд и форхенд ударцима 
6. Бекхенд и форхенд ударци упућених лопти у висини кукова 
7. Техника извођења кратког сервиса из паралелног и дијагоналног става 
8. Техника извођења дугог сервиса  (на 5. и 6. метру) 
9. Драјф  ударци са средине терена 
10. Драјф  ударци са средине терена са дланом окренутим од себе (форхенд страна) 
11. Клир ударци са задње линије терена / клир паралела / клир дијагонала 
12. Дроп ударци са задње линије терена  / праволинијски 
13. Дроп шот/ слајт – сечена лопта  / паралела/ 
14. Дроп шот/ слајт – сечена лопта  / дијагонала/ 
15. Смеч ударци без скока са средине терена 
16. Смеч ударци са задње линије терена без скока / паралела – дијагонала/ 
17. Скок смеч ударац 
18. Клир паралела из скока 
19. Клир дијагонала после изведеног скока 
20. Лоб ударци са средине терена 
21. Напад на мрежу са форхенд стране  /са и без одскока/ 
22. Напад на мрежу са бекхенд стране /са и без одскока/ 
23. Контра слајт ударци 

Кретање на терену 
24. Кретање у десно напред /обичним кораком/ докораком/  нога до ноге и шасе корак лева иза десне/ 
25. Кретање у лево напред / без скока, са једним кораком и са одскоком десне ноге/ 
26. Кретање у назад десно на 3 начина / кретање поскоцима, докорацима и са левом иза десне/ 
27. Кретање назад у леву страну /обичним кораком и докораком/ нога до ноге/ 
28. Кретање у леву страну / по  средини  терена и по соновној линији/ 
29. Дијагонална кретања 

Тактика 
30. Игра кратких лопти до мреже 1 : 1 / комбинације – паралела дијагонална / 
31. Игра кратких лопти до мреже 2 : 2 / комбинације – паралела дијагонална / 
32. Кратак сервис – тактичко извођење 
33. Дуги сервис – тактичко извођење 
34. Комбинације напада / 3 удараца/ 
35. Игра преко мреже 
36. Игра бадминтона 
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 Хор 
  
Ове школске године радиће хор виших и нижих  разреда. 

БРОЈ 
ЧАСОВА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА МЕСЕЦ 

1 ФОРМИРАЊЕ ХОРА И ОРКЕСТРА 9 
1 ОБРАДА ПЕСМЕ“БЛИСТАЈ,БЛИСТАЈ“ 9 
1 УВЕЖБАВАЊЕ  9 
1 УВЕЖБАВАЊЕ  9 
1 УВЕЖБАВАЊЕ  9 
1 ОБРАДА“ЈЕЖ“ 9 
1 УВЕЖБАВАЊЕ “БЛИСТАЈ,БЛИСТАЈ“ И „ ЈЕЖ“ 9 
1 УВЕЖБАВАЊЕ“БЛИСТАЈ,БЛИСТАЈ“ И „ ЈЕЖ“ 9 
1 ПРИПРЕМА ЗА „ДЕЧИЈУ НЕДЕЉУ“ 10 
1 ПРИПРЕМА ЗА „ДЕЧИЈУ НЕДЕЉУ“ 10 
1  ОБРАДА МОКРАЊЧЕВИХ РУКОВЕТИ ПРЕРАЂЕНИХ ЗА ДЕЦУ 10 
1 УВЕЖБАВАЊЕ 10 
1 УВЕЖБАВАЊЕ  10 
1 УВЕЖБАВАЊЕ  10 
1 УВЕЖБАВАЊЕ  10 
1 УВЕЖБАВАЊЕ 10 
1 УВЕЖБАВАЊЕ  11 
1 УВЕЖБАВАЊЕ  11 
1 УВЕЖБАВАЊЕ  11 
1 ОБРАДА ХИМНЕ СБ. САВА 11 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ХИМНЕ СБ. САВА 11 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ХИМНЕ СБ. САВА 11 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ХИМНЕ СБ. САВА 11 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ХИМНЕ СБ. САВА 11 
1 ОБРАДА ПЕСМЕ „КО УДАРА ТАКО ПОЗНО“ 11 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ „КО УДАРА ТАКО ПОЗНО“ 12 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ „КО УДАРА ТАКО ПОЗНО“ 12 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ „КО УДАРА ТАКО ПОЗНО“ 12 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ХИМНЕ СБ. САВА И  ПЕСМЕ „КО УДАРА ТАКО ПОЗНО“ 12 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ХИМНЕ СБ. САВА И  ПЕСМЕ „КО УДАРА ТАКО ПОЗНО“ 12 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ХИМНЕ СБ. САВА И  ПЕСМЕ „КО УДАРА ТАКО ПОЗНО“ 12 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ХИМНЕ СБ. САВА И  ПЕСМЕ „КО УДАРА ТАКО ПОЗНО“ 12 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ХИМНЕ СБ. САВА И  ПЕСМЕ „КО УДАРА ТАКО ПОЗНО“ 1 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ХИМНЕ СБ. САВА И  ПЕСМЕ „КО УДАРА ТАКО ПОЗНО“ 1 
1 ПРИПРЕМА ЗА“ДАН СВ.САВЕ“ 1 
1 ПРИПРЕМА ЗА“ДАН СВ.САВЕ“ 1 
1 ОБРАДА ПЕСМЕ“ИЗНАД ДУГЕ“ 2 
1 УВЕЖБАВАЊЕ  ПЕСМЕ“ИЗНАД ДУГЕ“ 2 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“ИЗНАД ДУГЕ“ 2 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“ИЗНАД ДУГЕ“ 2 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“И УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“СЕДИ МОМА „-НАРОДНА 

ЗНАД ДУГЕ“ 
2 

1 ОБРАДА ПЕСМЕ“СМЕЈАЛИЦА“-К.БАБИЋ 2 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“СМЕЈАЛИЦА“-К.БАБИЋ 2 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“СМЕЈАЛИЦА“-К.БАБИЋ 2 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“СМЕЈАЛИЦА“-К.БАБИЋ 3 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“СМЕЈАЛИЦА“-К.БАБИЋ 3 
1 ОБРАДА ПЕСМЕ“ШАНО ДУШО“-НАРОДНА 3 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“ШАНО ДУШО“-НАРОДНА 3 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“ШАНО ДУШО“-НАРОДНА 3 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“ШАНО ДУШО“-НАРОДНА 3 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“ШАНО ДУШО“-НАРОДНА 3 
1 ОБРАДА ПЕСМЕ“ГДЕ СИ ЈАНО“-НАРОДНА 3 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“ГДЕ СИ ЈАНО“-НАРОДНА 3 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“ГДЕ СИ ЈАНО“-НАРОДНА 4 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“ГДЕ СИ ЈАНО“-НАРОДНА 4 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“ГДЕ СИ ЈАНО“-НАРОДНА 4 
1 ОБРАДА ПЕСМЕ“СЕДИ МОМА „-НАРОДНА 4 
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1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“СЕДИ МОМА „-НАРОДНА 4 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“СЕДИ МОМА „-НАРОДНА 4 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“СЕДИ МОМА „-НАРОДНА 4 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ПЕСМЕ“СЕДИ МОМА „-НАРОДНА 4 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ОБРАДЈЕНИХ ПЕСАМА 4 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ОБРАДЈЕНИХ ПЕСАМА 5 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ОБРАДЈЕНИХ ПЕСАМА 5 
1 УВЕЖБАВАЊЕ ОБРАДЈЕНИХ ПЕСАМА 5 
1 ПРИПРЕМА ЗА ФЕСТИВАЛ „КЛИНЦИ ПЕВАЈУ ХИТОВЕ“ 5 
1 ПРИПРЕМА ЗА ФЕСТИВАЛ „КЛИНЦИ ПЕВАЈУ ХИТОВЕ“ 5 
1 ПРИПРЕМА ЗА ФЕСТИВАЛ „КЛИНЦИ ПЕВАЈУ ХИТОВЕ“ 5 
1 ПРИПРЕМА ЗА ФЕСТИВАЛ „КЛИНЦИ ПЕВАЈУ ХИТОВЕ“ 5 
1 ПРИПРЕМА ЗА ФЕСТИВАЛ „КЛИНЦИ ПЕВАЈУ ХИТОВЕ“ 6 
1 ПРИПРЕМА ЗА ФЕСТИВАЛ „КЛИНЦИ ПЕВАЈУ ХИТОВЕ“ 6 
1 ПРИПРЕМА ЗА ФЕСТИВАЛ „КЛИНЦИ ПЕВАЈУ ХИТОВЕ“ 6 

 
Секција из енглеског језика 

Назив секције Секција из енглеског језика 
Презиме и име наставника Славко Бранковић 

р.бр. Теме 
Број часова за 
тему 

1. Упознавање ученика са планом рада секције  
2. Популарна књижевност The wind in the willows  
3. Разговор о прочитаној књизи  
4. Израда зидних новина: Halloween  
5. Празници И обицаји у англосаксонској култури  
6. Thanksgiving Day, The Fourth of July,St. Valentines Day/ USA  
7. Guy Faweks Day, Christmas, Easter/Britain  
8. Израда плаката о празницима по избору  
9. Презентација радова о празницима  
10. Употреба фонетског рецника  
11. Читање odlomaka The Children of the New Forest  
12. Разговор о процитаној књизи  
13. Употреба рецника на интернет И корисни сајтови  
14. Ста смо пронасли на сајтовима, презентација  
15. Караоке на енглеском језику  
16. Игра Каладонт  
17. Квиз знања/ обицаји у Британији И САД  
18. О градовима у Енглеској  
19. О градовима у САД  
20. Презентација радова уценика  
21. The Royal Family  
22. Нацин зивота у Аустралији И Новом Зеланду  
23. Презентација радова ученика  
24. Читање књиге Hansel I Gretel 1  
25. Читање књиге Hansel I Gretel 2  
26. Читање књиге Snow White and Red Rose 1  
27. Читање књиге Snow White and Red Rose 2  
28. Читање књиге Gulliver,s travels  
29. Читање књиге Heidi  
30. Дискусија о процитаним делима  
31. Плакати о процитаним делима по избору уценика  
32. Презентација радова  
33. Израда зидних новена о раду секције  
34. Израда зидних новена о раду секције  
35. Презентација радова уценика  
36. Евалуација рада секције  

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 



 486

Биолошка секција 
 
ЦИЉЕВИ – да се задовољи индивидуална потреба за проширивањем знања из биолошких  
                     области, 

- да се ученици оспособе за решавање проблема и задатака у новим и непознатим  
     ситуацијама, 

- да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима. 
 
ЗАДАЦИ – разумевање улоге и значаја биологије за развој и напредак човечанства, 

- да стичу способности за уочавање, формирање, анализирање и решавање проблема, 
- да разумеју потребу за очувањем и заштитом животне средине и да дају лични допринос, 
- усвајање одређених хигијенских навика и стицање одговорности за лично здравље и здравље свих 

људи. 
СЕПТЕМБАР 

1. Формирање секције 
2. Увођење нових чланова у начин рада секције 
3. Уређење кабинета  
4. Обележавање Дана заштите животиња 

 
ОКТОБАР 

5. Посета Београду: Ботаничка башта, Авала – Авалски торањ 
6. Глодари 
7. Гмизавци 
8. Човеколики мајмуни 
9. Научници значајни за биологију 

 
НОВЕМБАР 

10. Фосили: настанак, значај, проналажење 
11. Птице грабљивице 
12. Паркови: настанак и значај 
13. Микроскоп и техника микроскопирања 
14. Микроскопирање барске воде 

 
ДЕЦЕМБАР 

15. Отровне биљке – препознавање и дејство 
16. Лековите биљке: препознавање, сакупљање, чување и употреба 
17. Микроскопирање животињских ткива 
18. Микроскопирање биљних ткива 

 
ЈАНУАР 

19. Заразне болести – начини преношења и симптоми 
20. Животиње преносиоци болести 

ФЕБРУАР 
21. Како се израђује и чува хербаријум 
22. Кућни љубимци – за и против 
23. Загађивање животне средине и здравље људи 
24. Заштићене биљне врсте Војводине 

МАРТ 
25. Пубертет 
26. Хигијенске навике и здравље људи 
27. Омиљене и омрзнуте животиње 
28. Опонашање у животињском и биљном свету 

 
АПРИЛ 

29. Никола Тесла, наш велики научник 
30. Обилазак „Старог града“  у Ковину 
31. Обилазак Дунавца 

МАЈ 
32. Излет и упознавање флоре нашег места 
33. Сређивање прикупљених биљака 
34. Припрема за обележавање 5. јуна 

ЈУН 
35. Обележавање светског дана Заштите животне средине – 5. јун 

      36. Обележавање светског дана Заштите животне средине – 5. јун 
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ЛИКОВНА СЕКЦИЈЕ 
 

 
  САДРЖАЈ ПРОГРАМА (72 часa годишње) 

 
МЕСЕЦ 

 
НАЗИВ ТЕМЕ 

 
БРОЈ 

ЧАСОВА 
 
 
СЕПТЕМБАР 

 
Формирање грпе, договор о раду 
Израда накита од различитих материјала 
 

 
     1 
     7     

 
 
ОКТОБАР 

 
Постављање изложбе ђачких радова у дворишту школе поводом Дечије недеље 
Реализација радова за ликовне конкурсе 
Обилазак галерије Центра за културу Ковин (Октобарски ликовни салон) 

 
    2 
  
    4 
 
    2 
 
   

 
НОВЕМБАР 

Реализација ликовних конкурса 
Анализа репродукција уметничких дела-разговор о уметности 
Графика-упознавање са техником штампе 

 
    4 
    2 
    2 

 
ДЕЦЕМБАР 

 
Израда декорације за прославу школске славе Свети Сава 
Естетско уређење школе,уређење паноа  
Обилазак галерије Културног центра 

 
   4 
   2 
   2 

 
ЈАНУАР 

 
Припрема радова за прославу школске славе Свети Сава 
Постављање изложбе ђачких радова за дан прославе 

 
   2 
   2 

 
ФЕБРУАР 

 
Израда ликовних радова за конкурсе ( Дечији Фестивал БУДИ, Панчево, Научни 
Институт Михајло Пупин, Панчево,Црвени крст...) 
Нови материјали у скулптури 

 
    4 
    
    4 

 
МАРТ 

Анализа репродукција уметничких дела 
Рад на изгледу сценографије и костима школске представе 
Израда плаката и позивница за представу 

 
    2 
    6 

 
АПРИЛ 

 
Постављање изложбе ђачких ликовних радова поводом Дана школе у галерији 
Културног центра 
Постављање сценографије за школску представу 

 
    4 
 
    4 
     

 
МАЈ 

Техника оригами 
Реализација ликовног конкурса  50. дечијег октобарског ликовног салона Београд ( 
Радост Европе....) 
 

 
     4 
    
     4    

 
ЈУН 

 
Реализација ликовних конкурса у различитим техникама 

 
     4 
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ФИЗИКА 
 
ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ЗА    VI - разред 
 
Упознавање ученика са планом и програмом рада секције 
Свет је материјалан – облици постојања материје 
Занимљиви експерименти ( по избору наставника )  
Мерење и израчунавање обима и површине парцеле у парку – вежба 
Мерење запремине чврстих тела мензуром – вежба 
Занимљиви задаци из области мерења  
Сређивање паноа у учионици  
Графичко приказивање кретања  
Мерење силе 
Разговор о физичким достигнућима – значај (популација доступних књига )  
Квиз – покажи шта знаш  
Отворена врата секције ( омогућавање свим ученицима да присуствују раду секције како би упознали 
резултате рада ове секције) 
 
 
ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ЗА VII – разред 
 
Упознавање ученика са планом и програмом рада секције 
Значај физичких достигнућа у нашој земљи , развој иноваторства у области физике , компарација достигнућа 
код нас и у свету, ...-разговор 
Равномерно променљиво праволинијско кретање ( пп- презентације –компјутер )  
Провера ИИ Њутновог закона помоћу Атвудове машине  
Одређивање периода осциловања – вежба  
Пливање тела : Картезијански гњурац , суво грожђе у минералној води,   
Закон о одржању механичке енергије : Максвелов точак – израда  
8- 12 –Посета музеју М Пупина у Идвору  
 
 
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  ЗА VIII – разред.  
 
Проучавање разних извора за добијање електро енергије  
и 3 .  Проучавање алтернативних извора енергије , енергија ветра  
Сунчева енергија  
Могућност трансформације и уређаји за коришћење  
Цртање шема електричних уређаја са проучавањем елемената који у њега улазе  
Упознавање и функционисање електростатичких апарата – њихов историјски развој  
Инфлуентна машина   
Упознавање са разним електростатичким ефектима и њиховим значајем у савременој техници  
Организовање популарног предавања за ниже разреде у оквиру њихове редовне наставе уз демонстрационе 
приказе – по избору 
Посета музеју НИКОЛА ТЕСЛА – Бгд.  
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5.17 ЕКСКУРЗИЈЕ 
 

5.17.1 ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА И ИЗЛЕТА 

 

 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ екскурзија и излета јесте да допринесу остваривању циљева и задатака образовања и 
васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање са 
појавама и односима у природној и друштвеној средини, са културном, историјским и 
духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

 

Задаци екскурзија и излета су: 
- Продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искуства ученика 
- Повезивање и примењивање знања и умења 
- Развијање љубави према отаџбини, њеној историји, културним и природним лепотама, 
неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, 
културним, етничким и естетским вредностима 
-  неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва 
- Упознавање непосредних односа између наставника и ученика и ученика међусобно 
- Проучавање објеката и фенпомена у природи, уочавање узрочно-последичних односо у 
конкретним прирпдним и друштвеним условима 
- Упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева 
- Развој и практиковање здравих стилова живота 
- Развијање сцести о значају одрживог развоја и изгерађивање еколошких навика и навика 
заштита животиња 
- Развијање способности проналажења, анализирања и саопштавање информација из 
различитих извора 
- Оснаживање оченика у професионалном развоју 
- Подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање и  
- Развијање способности орјентације у простору. 
Садржај програма екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања 
морају бити у складу са наставним планом и програмом образовно-васпитног рада, 
школским програмом и Правилником о програму за остваривање екскурзије у првом и 
другом циклусу основног образовања и васпитања („Просветни гласник“ бр. 7/2010). 

 

Услови за извођење екскурзије, припрема за извођење, избор понуђача, безбедност 
ученика и осталих учесника за време реализације екскурзије прописани су Упуством за 
реализацију екскурзије и наставе  у природи у основној школи бр. 610-00-790/2010-01 од 
16.09.2010. 
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Активности у оквиру плана: 

 

СЕПТЕМБАР 
- Одељењске старешине и стручна већа школе предлажу програм екскурзије који 
достављају наставничком већу ради разматрања и доношења 
- Прибављање сагласности Савета родитеља на програм и организацију екскурзије 
- Уношење садржаја екскурзије у годишњи план рада школе 
 

ОКТОБАР 
- Расписивање огласа за извођење екскурзије 
 

НОВЕМБАР 
- Разматрање понуда туристичких агенција које су учествовале на огласу за извођење 
екскурзија 
 

ДЕЦЕМБАР 
- Закључивање уговора о извођењу екскурзија са изабраним понуђачима 
 

МАЈ 
- Заједнички родитељских састанак свих ученика који путују и њихових родитеља коме 
присуствују стручни вођа пута и одељењски старешина 
- Пријаве путовања 48 сати пре отпочињања путовања 
- Извођење екскурзије 
- Извештај стручног вође пута, односно одељењског старешине са оценом о извођењу и 
квалитету пружених услуга 
- Анкетирање ученика 
 

ЈУН 
- Разматрање извештаја о извођењу екскурзије од стране Савета родитеља и наставничког 
већа  
- Разматрање и усвајање извештаја о извођењу екскурзија од стране Школског одбора 
- Упознавање родитеља на родитељским састанцима од стране одељењских старешина са 
извештајем о извођењу екскурзије 
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5.17.2 ПЛАНИРАНЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ И САДРЖАЈИ 
ЕКСКУРЗИЈЕ -  ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

                                                          

 
Екскурзија – I разред 

Ковин – Вршац 
За ученике првог разреда планирана је једнодневна екскурзија на релацији Ковин-
Вршац.У складу са наставним планом и програмом на овој једнодневној екскурзији 
реализоваћемо следеће програмске садржаје: обилазак „Градског музеја “где ће 
ученици имати прилику да упознају,поставку природњачке збирке „Фауна вршачких 
планина“,  обилазак споменика културе од великог значаја „Апотека на степеницама“, 
а у којој се налазе сталне поставке „Историја здравствене културе југоисточног 
Баната“, „Сећање на Пају Јовановића“ и „Грађански живот Вршца у другој половини 
19. и почетком 20. века“. Затим ћемо обићи и упознати „Владичански  двор“ изграђен 
као спратни објекат за потребе банатских епископа након пресељења епархије из 
Карансебеша у Вршац.Одлазак на Вршачки брег , обилазак Вршачке куле из 15. века 
где ће ученици имати прилику да уоче природно-географски облик рељефа-планина, 
уочавање  видика, видикове  линије, оријентација у простору. 
На Вршачком брегу у ресторану „Црвени крст“ организовати ручак. Слободно време 
ученици ће провести у игри на свежем ваздуху, на брегу (развијање свести  о потреби 
чувања здравља и заштити природе и човекове средине). У повратку планиран 
обилазак спортске дворане „Миленијум“и боравак у градском парку. 
Повратак  у Ковин планиран је до 1900 часова. 
 

 
 
 

Екскурзија – II разред 

Ковин – Јагодина 
За ученике другог разреда планирана је једноставна екскурзија на релацији Ковин-Јагодина-
Ковин. У складу са наставним планом и програмом на овој једнодневној екскурзији 
реализоваћемо следеће програмске садржаје: посета манастиру Јошаница обогатиће знања 
ученика из верске наставе и народне традиције, док ће у Музеју воштаних фигура ученици 
имати прилику да препознају познате личности из наше историје и спорта, као и са значајем 
уметничког изражавања. Боравак у Аква парку ће оснажити ученике да се баве спортом кроз 
промовисање здравог стила живота и значај спорта за правилан раст и развој. Обиласком 
Зоолошког врта ученици ће бити у прилици да се упознају са животињама из различитих 
крајева. Слободно време ученици ће провести у игри на свежем ваздуху, у парку Ђурђево 
брдо, где ће уједно имати прилику да упознају различите биљне врсте и провозају се возићем 
кроз Јагодину. Повратак у Ковин планиран је до 1900 часова.  
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Екскурзија – III  разред 

Ковин – Нови Сад 
За ученике трећег  разреда планирана је једнодневна екскурзија на релацији Ковин-
Нови Сад.У складу са наставним планом и програмом, ова једнодневна екскурзија 
обухватиће следеће програмске садржаје: обилазак етно куће у Марадику где ће 
ученици имати прилику да упознају историју и трдицију краја.Кратка пауза за 
доручак. Затим посета Петроварадину и Петроварадинској тврђави са посетом војним 
галеријама у тврђави.Ученици ће имати прилику да уживо виде вредне експонате који 
сведоче о нашој богатој историји . Обилазак природњачког музеја са сталном 
поставком која укључује остатке нашег најпознатијег мамута „Кике“. Одлазак у 
Сремску Каменицу посета кући Јована Јовановића Змаја , где  ће се ученици подсетити 
лика и дела нашег најпознатијег дечјег песника чије име носи и наша школа.Повратак 
у Нови Сад , ручак у хотелу „Војводина“, разгледање центра града. 
У пратњи локалног водича, обићи  ће се Фрушка гора, у прошлости острво Панонског 
мора,са највишим врхом Црвени чот 539 м надморске висине, где ће ученици имати 
прилику да уоче природно-географски облик рељефа-планина. Слободно време 
ученици ће провести у игри на свежем ваздуху, на  Фрушкој гори – Стражилово 
(развијање свести  о потреби чувања здравља и заштити природе и човекове средине). 
Циљ екскурзије упознавање природне и друштвене средине Војводине, културног и 
историјског наслеђа,развијање позитивног односа према националним, културним, 
етичким и естетским вредностима , развијање интересовања за природу. Повратак  у 
Ковин планиран је до 19 часова. 
 
 

Екскурзија – IV  разред 

Ковин – Сремска Митровица 
 
 

За ученике четвртог разреда планирана је једнодневна екскурзија на релацији Ковин-Сремска 
Митровица.  У складу са наставним Планом и програмом, планирамо да обиђемо : Музеј хлеба у 
Пећинцима, Градски музеј у Сремској Митровици и природни резерват Засавица. 

Полазак ученика је планиран у 7 сати испред школе у Ковину. Доручак ученика је планиран у 9 
сати, на, за то ,прикладном месту. Потом би се  кренуло пут Пећинаца у Музеј хлеба, где ће се 
ученици упознати са историјатом прављења хлеба.  Након  тога, кренуло би се  се у Сремску 
Митровицу, панорамско разгледање града. Након тога, ручак планиран у хотелу „Сирмијум“. 
Посетили бисмо Градски  музеј и упознали се  са актуелном поставком.  

Након тога кренули бисмо  у резерват природе, Засавица.  Ту планирамо ручак.  Током посете 
планирана је вожња бродићем, на коме ће нас  локални водич  упознати са свим занимљивостима 
резервата. Ту ће, осим  овога, ученици имати прилику да бораве у природи, на чистом ваздуху и 
провести слободно време  у игри. 

Након свега, планиран је повратак у Ковин. 
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5.17.3 ПЛАНИРАНЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ И САДРЖАЈИ 
ЕКСКУРЗИЈЕ -  ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Екскурзија – V разред 

Ковин – Аранђеловац - Топола 

За ученике петог разреда планирана је једнодневна екскурзија на релаци Ковин – Орашац – 
Топола – Опленац – Аранђеловац. У складу са наставним програмом, на овој релацији 
реализоваћемо следеће програмске садржаје: 
Посета Орашцу, градићу који је постао познат 1804. Године, када су се Срби први пут 
подигли против Турака са Карађорђем Петровићем на челу,  и обилазак Марићевића 
јаруге. 
Након тога, одлазак у Тополу, Карађорђев град, који је током Првог српског устанка био 
важан политички и административни центар и у чијој близини се налази пећина Рисовача. 
 Посета Опленцу, где је краљ Петар Карађорђевић изградио цркву-маузолеј посвећен 
светом Ђорђу. Црква има пет купола и направљена је од белог мермера, а све фреске су у 
мозаику. Уз пратњу водича, ученици ће имати прилику да упознају историјат породице 
Карађорђевић. Затим следи ручак у хотелу „Опленац“. 
Након ручка путовање се наставља ка Аранђеловцу посетом Народном музеју, а затим ће 
ученици провести слободно време у парку Буковичке бање.  
Повратак у Ковин у вечерњим часовима. 

 

Екскурзија – VI разред 

Ковин – Ниш 
За Ученике VI разреда планирана је једнодневна екскурзија на релацији  Ковин - Ниш - Нишка Бања 
- Чегар - Медијана - Ковин. 
  
 У складу са наставним програмом реализоваћемо следеће садржаје: 

 Обилазак манастира Раваница код Ћуприје. Манастир је задужбина Цара Лазара из 
XIV века и тамо су смештене његове мошти. 

 обилазак Ниша почећемо посетом Логору на Црвеном крсту из Другог светског рата 

 након тога планирана је посета археолошком налазишту Медијани где је 2013.године 
обележено 13 векова од признавања хришћанства 

 затим је у плану обилазак Ћеле куле, која је споменик страдања Срба под Турцима и 
сведочи о чувеној сечи кнезова из 1804.годиине, која је била повод за Први српски 
устанак 

 ручак је планиран у хотелу "Амбасадор", након чега је планиран обилазак ужег 
центра града и тврђаве која је културно-историјски споменик и где се одржава нишки 
фестивал 

 последња дестинација је спомен обележје посвећено бици на Чегру из Првог српског 
устанка 

 Повратак у Ковин у вечерњим часовима. 
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Екскурзија – VII разред 

Ковин – Ваљево 
За ученике седмог разреда планирана је једнодневна екскурзија на релацији Ковин – 
Текериш-Шабац. 
 
Маршрута: 
 

- Ковин – полазак око 7:00 h 
- Пећинци (Музеј хлеба) 
- Текериш (Спомен костурница на Церу – обилазак комплекса) 
- Шабац (ручак, Парк науке, шетња пешачком зоном) 
- Повратак у Ковин у вечерњим сатима 

 

Екскурзија – VIII разред 

Ковин – Палић 
 

 За ученике осмог разреда планирана је дводневна екскурзија на релацији Ковин – 
Петроварадин – Нови Сад – Суботица – Палић. У складу са наставним планом и програмом 
на овој релацији реализоваћемо следеће програмске садржаје: посета етно кући у Марадику 
где ће се ученици упознати са историјом и традициом краја, затим посета Стражилову и 
гробном месту Бранка Радичевића где ће се ученици подсетити лика и дела нашег познатог 
песника, онда следи посета Петроварадину и Петроварадинској тврђави са посетом војним 
галеријама у тврђави. Ученици ће имати прилику да уживо виде вредне експонате који 
сведоче о нашој богатој историји. Слободно време затим се проводи у Новом Саду, са 
посетом Дунавском парку који је један од најлепших у земљи. Затим организована вечера и 
ноћење. За други дан је планиран одлазак у Суботицу, где је у плану посета Градској кући 
која је једна од најлепших грађевина у Војводиини. Затим пауза и разгледање града. Следи 
одлазак на Палић, посета језеру где ће ученици моћи да се упознају са биљним и 
животињским светом овог резервата. Следи пауза и ручак на језеру. Након ручка посета 
зоолошком врту, где ће ученици моћи да виде разне врсте животиња. У касним поподневним 
сатима повратак у Ковин. 

                  

5.17.4 ПОСЕТЕ И ИЗЛЕТИ 

 
  За ову школску годину планиране су следеће посете у оквиру стручних актива: 
Веће  за српски језик: 
- посета сајму књига 
- организовани одлазак на позоришну представу у Београд једном месечно 
Веће природних наука: 
План једнодневне посете Београду   
1. Авала: Телевизијски торањ, Гроб незнаног јунака и упознавање са спратовношћу шуме у 
лишћарско-листопадној шуми. 
2. Одмор – слободно време. 
3. Ботаничка башта: Стакленик, Јапански врт, упознавање са флоралнимбогатством Баште. 
4. Етнографски музеј или нека актуелна изложба/догађај. 
Веће  разредне наставе: 
Планране су посете установама и јавним предузећима у оквиру сарадње са локаном 
заједницом. 
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5.18 ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
 
 
                Припремна настава образовно васпитног рада за полагање поправних испита 
организује се за ученике V-VII разреда у августу, а за ученике VIII разреда у јуну (по 
календару) у трајању од 5 дана, по предмету по 2 часа дневно, што износи 1о часова 
недељно, након чега се организује поправни испит. 
               Време полагања поправних испита одредиће се у јуну 2015. године. 
                
 

5.19  ПЛАН  ПРИПРЕМНЕ  НАСТАВЕ ЗА  ЗАВРШНИ  ИСПИТ  
 
Припремна настава образовно васпитног рада за полагање завршног испита организује се 
за ученике VIII разреда у току школске године, а након завршене наставне године у јуну 
биће организовано још 30 часова припремне наставе која ће обухватити предмете: српски 
језик, математика, историја, географија, биологија, физика и хемија. 
 
 
 
План припремне наставе у току школске године- српски језик 
 

Време 
реализације 

Активност Реализатор 

Септембар -Историја српског језика (обнављање) 
-Учење дијалеката на примерима 
- Дефинисање норме српског језика  
(које наречје, дијалекти, изговори  
српског језика су основа савременог  
српског језика) 
-Акценатски систем и рад на  
примерима 

Стручно веће срп.јез.  

Октобар -Основе фонетике (уводно предавање) 
-Врсте гласова (обнављање и рад на  
примерима) 
-Гласовне промене (обнављање и рад  
на примерима) 

Стручно веће срп.јез.  

Новембар -Врсте речи (уводно предавање) 
- Променљиве речи (препознавање и  
дефинисање граматичких категорија на  
примерима) 
-Глаголи (препознавање и дефинисање граматичких категорија на 
примерима) - Заменице (препознавање и  
дефинисање граматичких категорија на  
примерима) 

Стручно веће срп.јез. 

Децембар -Непроменљиве речи (препознавање и  
дефинисање граматичких категорија на  
примерима) -Синтакса (уводно предавање) -Независна реченица 
(препознавање и  
одређеног типа на примерима) -Зависна реченица (препознавање и  
одређеног типа на примерима) -Израда тестова из радних свезака  
-Пробни матурски испит 

Стручно веће срп.јез. 

Јануар -Напоредни односи међу реченицама  
(рад на примерима) -Падежни систем (значење и служба  
падежа на примерима) 

Стручно веће срп.јез. 

Фебруар -Падежна синонимија (рад на  
примерима) -Конгруенција (рад на примерима) - Активне и пасивне 
реченице, личне и  

Стручно веће срп.јез. 
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безличне реченице (рад на примерима) - Реченични чланови 
(синтаксичка  
анализа читавих реченица) 

Март -Књижевни родови и врсте (анализа и  
подела свих књ. дела из  
основношколског програма) -Стилске фигуре (анализа на  
примерима) -Одлике прозе (анализа прозних дела  
по избору) -Одлике поезије (анализа песничких  
дела по избору) -Одлике драме (анализа драмских дела  
по избору) 

Стручно веће срп.јез. 

Април -Језички стилови и комуникација  
(препознавање стилова и техничких  
одлика текста) -Табеле, дијаграми, документа  
(правила писања и читања званичне и  
приватне коресподенције) -Нарација, дескрипција дијалог  
(препознавање у тексту) 

Стручно веће срп.јез. 

Мај -Правописна норма (вежбање свих 15 
Мај правописних правила и правилног  
писања) 
-Израда тестова из радних свезака  
(Клет) 
-Израда тестова из радних свезака  
(Клет) 
-Израда тестова из збирке задатака за  
матурски испит 
-Пробни матурски испит 

Стручно веће срп.јез. 

Јун  -Израда тестова из збирке задатака за  
матурски испит 
- Матурски испит 

Стручно веће срп.јез. 

 
 
                                                                                        Наставници српског језика 
                                                                                        Тамара Вијатов 
                                                                                        Јелена Милановић 
 
План припремне наставе у току школске године- математика 

1. Бројеви и операције  
2. Алгебра и функције 
3. Цели бројеви 
4. Рационални бројеви 
5. Троугао 
6. Паралелограм 
7. Површине геометријских слика 
8. Ирационални бројеви 
9. Питагорина теорема 
10. Примена Питагорине теореме 
11. Степен 
12. Многоугао 
13. Пропорционалне величине 
14. Сличност 
15. Тачка,права,раван 
16. Призма 
17. Једначине 
18. Ваљак 
19. Купа 
20. Систем једначина 
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План припремне наставе у јуну- математика 
1. Рационални бројеви  
2. Цели бројеви 
3. Троугао      
4. Ирационални бројеви     
5. Степен 
6. Паралелограми     
7. Сличност      
8.  Пропорционалне величине       
9. Једначине   
10. Геометријска тела 

                                                                                   Наставници  математике 
                                                                                    Љубиша Ђорђевић 
                                                                                     Васиљ Добрић 
 
 
 
 

План припремне наставе из биологије за припрему ученика 8. Разреда за завршни 
испит  

 
1. Особине живих бића, царства, ћелија, царство монера; 
2. Биљни органи; 
3. Процеси у биљкама; 
4. Разноврсност царства биљака; 
5. Царство гљива; 
6. Разлике између биљака, животиња и гљива; 
7. Царство протиста; 
8. Царство животиња – бескичмењаци; 
9. Хордата; 
10. Еволуција живота на Земљи; 
11. Нивои организације живог света; Деоба ћелија; 
12. Системи органа човека: кожни, скелетни, мишићни; 
13. Системи органа човека: нервни, чулни, за варење; 
14. Системи органа човека: за дисање, циркулацију, излучивање, размножавање; 
15. Репродуктивно здравље човека; 
16. Биолошка и културна револуција човека, услови живота, нивои организације живог 

света; 
17. Екологија и животна средина; 
18. Угрожавање, заштита и унапређење екосистема; 
19. Глобалне последице загађивања; 
20. Животна средина и одрживи развој; Здравље и култура живљења. 

 
 
 

                                                                                                   Наставник билогије 
                                                                                                     Ружа Љубоја 
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План припремне наставе у току школске 2014/2015. године – историја 
 
1. Историја као наука, историјски извори 
2. Рачунање времена 
3. Стари исток 
4. Стара Грчка, Хеленизам 
5. Стари Рим 
6. Велика сеоба народа; варварске државе 
7. Феудално друштво и привреда 
8. Средњовековна култура 
9. Немањићи 
10. Продор Турака на Балканско полуострво 
11. Географска открића и последице 
12. Грађанске револуције 
13. Француска револуција 
14. Први и Други српски устанак 
15. Стицање независности 
16. Свет и Европа у Првом светском рату 
17. Обреновићи (Милан и Александар) 
18. Међуратни период у свету и Југославији 
19. Други светски рат 
20. Послератни свет 
 
План припремне наставе у јуну – историја 
 
1. Свет и Европа у Првом светском рату 
2. Обреновићи (Милан и Александар) 
3. Међуратни период у свету и Југославији 
4. Други светски рат 
5. Послератни свет 
 

                                                                                         Наставник историје 
                                                                                          Бранка Клисура 
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План припремне наставе у току школске године- физика 
1. Мерење 
2. Равномерно праволинијско кретање 
3. Узајамно деловање два тела 
4. Инертност и инерција 
5. Маса и тежина као различити појмови 
6. Густина тела 
7. Притисак 
8. Променљиво кретање  
9. II Њутнов закон 
10. Слободан пад,хитац навише и наниже 
11. Полуга 
12. Рад и снага 
13. Осцилаторно кретање 
14. Звук,карактеристике звука 
15. Закон одбијања и преламања светлости 
16. Кулонов закон 
17. Електрична отпорност 
18. Рад и снага електричне струје 
19. Структура атома 
20. Омов закон,Џулов закон 

 
 
 
 

План припремне наставе у јуну- физика 
 

1. Равномерно праволинијско кретање 
2. Мерење 
3. II Њутнов закон 
4. Електрична струја (јачина,рад и снага) 
5. Структура атома 
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План припремне наставе у току школске године- хемија 
1. Материја и супстанција 
2. Физичка и хемијска својства супстанције 
3. Физичке и хемијске промене супстанци 
4. Смеше 
5. Атом-структура атома 
6. Хемијски симболи 
7. Јонска и ковалентна веза 
8. Валенца 
9. Раствори 
10. Анализа и синтеза 
11. Хемијске једначине 
12. Количина супстанце,моларна маса 
13. Физичка својства метала и неметала 
14. Угљеник-својства и примена 
15. Оксиди,базе,киселине,соли 
16. Засићени угљоводоници 
17. Незасићени угљоводоници 
18. Угљени хидрати 
19. Витамини 
20. Протеини 

 
 
 
 
 
 
 

План припремне наставе у јуну- хемија 
1. Физичке и хемијске промене 
2. Раствори 
3. Оксиди,базе,киселине,соли 
4. угљоводоници (заићени и незасићени) 
5. Угљени хидрати 

 
                                                                                                             Наставник физике и хемије 
                                                                                                             Душанка Наранчић 
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План рада припремне наставе за завршни испит - Географија 
 

 
НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ 

Број 
часова 
по 
теми 

Образовни стандарди  
Време 
реализације          

Основни ниво Средњи 
ниво 

Напредни 
ниво 

Увод у географију 1 

 
ГЕ.1.2.3. 

 
ГЕ.2.2.2. 

 
ГЕ.3.2.2. 

ЈАНУАР 

Васиона и Земља 1 

 
ГЕ.1.2.1. 

ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.2.1. 

 
ГЕ.3.2.1. 

Географска карта 1 

ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.2. 
ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ 2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ 2.1.4. 

 
ГЕ.3.1.1. 

ФЕБРУАР 
Земљина кретања 1 

ГЕ.1.2.1. 
ГЕ.1.2.2. 

ГЕ.2.1.3. 
ГЕ 2.2.1. 
 

 
ГЕ.3.2.1. 

Унутрашња грађа и рељеф 
Земље 

1 

 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 

Атмосфера 1 

 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 

 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 

МАРТ 

Хидросфера 1 

 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 

 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 

Биосфера 1 

 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 

Становништво и насеља на 
Земљи 

1 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 

Географска средина и људске 
делатности 

1 

 
ГЕ.1.1.1 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 

АПРИЛ 

Регионална географија Европе 1 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 

 ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.3.2. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.2. 

АПРИЛ 



 502

Регионална географија Азије 1 

 
    ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.2. 

 
ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.2. 
 

 
 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.3. 

Регионална географија Африке 1 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.2. 

 
ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.2. 
 

 
 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.3. 

 
 
 
 
 
МАЈ 
 
 
 
 
 
 

Регионална географија Северне 
Америке 

1 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.2. 

 
ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.2. 
 

 
 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.3. 

Регионална географија Јужне 
Америке 

1 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.2. 

 
ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.2. 
 

 
 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.3. 

Регионална географија 
Аустралије и Океаније 

1 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.2. 

 
ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.2. 
 

 
 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.3. 

Поларне области 1 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.2. 

 ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.2. 
 

 
 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.3. 

 
 
 
      ЈУН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЈУН 

Природно-географске одлике 
Србије 

1 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.4.1. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.4.1. 

Становништво и насеља Србије 1 

 
ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.1. 

 
 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.1. 
ГЕ.3.4.1. 
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Привреда Србије 1 

ГЕ.1.1.1. 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.2.3. 
ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.2.2. 
ГЕ.2.4.1. 

 
ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.2.2. 
ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.1. 

 
Укупно 

20 

 

 
                                                                                                             Наставник географије 
                                                                                                             Бранка Спирковић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.20 ТАКМИЧЕЊА И СМОТРЕ 
 
 На основу  одлуке Министраства просвете и спорта о врсти и времену такмичења школа 
ће школске 2014/2015. године учествовати на свим такмичењима по одлуци Наставничког 
већа. Припрема за сва такмичења вршиће се у току целе школске године са појачаним 
радом пред свако такмичење.     
      У школи ће бити организован хор виших и нижих  разреда према броју часова и 
садржајима Наставног плана и за ову област као и школски оркестар. 
         
  Чланови хора учествоваће на свим јавним, културним манифестацијама у Школи и месту.   
 
 



 

 
 

6.1 ПРОГРАМ УЧИОНИЦЕ ЗА БУДУЋНОСТ СВЕ ДЕЦЕ 
 
МЕСЕЦ ТЕМЕ 
СЕПТЕМБАР Пошли смо у школу, Правила понашања, Спортска недеља, 

Покажи шта знаш 
ОКТОБАР Дечија недеља, Прва слова, Стигла нам је јесен, Музички 

фестивал 
НОВЕМБАР Забавне игре, Ликовне игре, Музичке игре, Моја права 
ДЕЦЕМБАР Мале, школске, зимске чаролије, Новогодишња бајка 
ЈАНУАР Традиција-темељ сваке културе, Такмичарске игре 
ФЕБРУАР Нек' свуд љубав сја, Тихе занимације, Причаоница 
МАРТ Најлепша мама на свету, Драмске игре, Стигло нам је пролеће, 

Ускршње чаролије 
АПРИЛ Ускршње чаролије, Машта може свашта, Еколошки кутак 
МАЈ Еколошки кутак, Здрава храна, Моја породица, Језичке игре 
ЈУН Дело краси добар крај 

 

6.2        ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ 
 
 Професионална оријентација је организован систем друштвене и стручне 
делатности који пружа помоћ појединцу при слободном и самосталном избору занимања. 
Савремена професионална оријентација усмерена је више на пружање помоћи у 
оспособљавању за професионално опредељење него на непосредну помоћ у избору 
занимања. 
Основни циљ професионалне оријентације је да ученик добије целовиту, реалну слику о 
себи, сагледа своју улогу у раду, да успешније планира и остварује свој професионални 
развој, како би се потпуније и стваралачки испољавао кроз рад, постизао лично 
задовољство, те био друштвено користан. 
У складу са овим, школа остварује следеће задатке: 
1. Упознаје, прати и подстиче индивидуалне способности и особине личности ученика, 
које су значајне за његов професионални развој, развија свест ученика да и сам активно 
доприноси сопственом професионалном развоју 
2. Упознаје ученике са сфером рада, системом васпитања и образовања и развија правилан 
однос према раду 
3. Подстиче понашање ученика да се испитивачки односи према себи и проверава 
могућности и интересовања за обављање послова у појединим струкама и занимањима 
4. Усмерава и оспособљава ученика у професионалном опредељивању, у доношењу одлуке 
у вези са занимањем 
 
          Професионална оријентација је саставни део васпитања и образовања, стога је 
посебно потребно да се остварује у свим областима образовно васпитног рада, кроз 
редовну наставу од I до VIII разреда,  посебно путем садржаја наставе слободних 
активности, у оквирима рада на часовима одељенског старешине, у посебним облицима 
рада на професионалној оријентацији (предавања, филмови, разговори, посете, изложбе), 

6 ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ  ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА
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сарадњом школе са другим друштвеним чиниоцима (нпр. професионалним 
саветовалиштем). 
Ове школске године активностима на професионалној оријентацији руководиће Тим за 
професионалну оријентацију у следећем саставу: 

1. Јотић Весна, директор 
2. Трифуновић Лучија, педагог 
3. Милошевић Мирјана, библиотекар 
4. Крецуљ Дејан, наставник техничког и информатичког образовања 
5. Бранковић Саша, наставник енглеског језика 
6. Милановић Јелена, наставник српског језика 

 
 
ПРОГРАМ „ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА“ – радионице за 7. разред 

РАДИОНИЦЕ 
ПРЕДМЕТ / 
ЧАСОВИ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

1. 
2. 

Представљање програма ПО  
Договарање о начину рада 
 

Час одељењског 
старешине 

Почетак марта 2015. 
Тим за ПО и 
одељењски 
старешина 

3. У свету интересовања Грађанско васпитање Током марта 2015. 
Наставник 
грађанског 
васпитања 

4. У свету вештина и способности 
Час одељењског 
старешине 

Током марта 2015. 
Одељењски 
старешина 

5. Пут способности Грађанско васпитање Током марта 
Наставник 
грађанског 
васпитања 

6. 
7. 

У свету вредности 
Самоспознаја - аутопортрет 

Ликовна култура Током марта 
Наставник ликовне 
културе 

8. У очима других 
Час одељењског 
старешине 

Почетак априла 
Одељењски 
старешина 

9. Какав сам у тиму Грађанско васпитање Током априла 
Наставник 
грађанског 
васпитања 

10. Мој тип учења Српски језик Током априла 
Наставник српског 
језика 

11. Ја за десет година Ликовна култура Током априла 
Наставник ликовне 
културе 

12. За родитеље и децу- моја очекивања  
Час одељењског 
старешине 

Током априла 
Одељењски 
старешина 

13. Слика савременог света рада 
Информатика и 
рачунарство 

Током априла 
Наставник 
информатике  

14. 
Прикупљање и начин обраде 
информација о школама и 
занимањима 

Информатика и 
рачунарство 

Током априла 
Наставник 
информатике 

15. 
Повезивање области рада са 
занимањима 

Информатика / ТО Током априла 
Наставник ТО и 
информатике 

16. Путеви образовања и каријере Информатика / ТО Током априла 
Наставник ТО и 
информатике 

17. Припрема за интервју Српски језик Током априла 
Наставник српског 
језика 

18. Спровођење интервјуа Српски језик Током априла 
Наставник српског 
језика 

19. Експерти у нашој школи  ЧОС Током маја 2015 
Тим и одељењске 
старешине 

20. Посета предузећу/установи Грађанско васпитање мај 
Наставник 
грађанског 
васпитања 

21. Евалуација програма ПО за 7. разред ЧОС  Крај маја 2015. 
Тим за ПО и 
одељењске 
старешине 
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ПРОГРАМ „ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА“ – радионице за  8. разред 
 

РАДИОНИЦЕ 
ПРЕДМЕТ / 
ЧАСОВИ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

1. 
2. 

Представљање програма ПО  
У свету интересовања 

Час одељењског 
старешине 

Почетак марта 2015. 
Тим за ПО и 
одељењски 
старешина 

3. 
4. 

Графикон интересовања 
О стереотипима 

Грађанско васпитање Током марта 2015. 
Наставник 
грађанског 
васпитања 

5 
6. 

У свету врлина и вредности 
Самоспознаја – то сам ја 

Час одељењског 
старешине 

Током марта 2015. 
Одељењски 
старешина 

7. Какав сам на први поглед Српски језик Током марта 
Наставник српског 
језика 

8. Моја очекивања Ликовна култура Током марта 
Наставник ликовне 
културе 

9. За родитеље и децу- моја очекивања 
Час одељењског 
старешине 

Почетак априла 
Одељењски 
старешина 

10. 
Слика савременог света рада и 
кључне компетенције за занимање 

Информатика / ТО Током априла 
Наставник ТО и 
информатике  

11. 
Образовни профили у средњим 
школама 

Час одељењског 
старешине 

Током априла 
Одељењски 
старешина 

12. Мрежа средњих школа Информатика / ТО Током априла 
Наставник ТО и 
информатике  

13. 
Захтеви занимања – способности и 
контраиндикације 

ЧОС Током априла 
Одељењске 
старешине 

14. 
Сазнајем са интернета – куда после 
основне школе 

Информатика / ТО Током априла 
Наставник ТО и 
информатике 

15. Путеви образовања и каријере Информатика / ТО Током априла 
Наставник ТО и 
информатике 

16. Припрема и спровођење интервјуа Српски језик Током априла 
Наставник српског 
језика 

17. Опис занимања помоћу мапе ума Грађанско васпитање мај 
Наставник 
грађанског 
васпитања 

18. Критеријум за избор школе ЧОС Током маја 2015 
Одељењске 
старешине 

19. Испитивање ставова Грађанско васпитање мај 
Наставник 
грађанског 
васпитања 

20. Избор занимања и приходи  ЧОС Током маја 2015 
Одељењске 
старешине 

21. Оријентација ствара јасну слику Грађанско васпитање мај 
Наставник 
грађанског 
васпитања 

22. 
23. 
24. 

Припреме за реалне сусрете 
Остварујемо учење путем реалних 
сусрета 
Документација   за реалне сусрете 

Грађанско васпитање мај 
Наставник 
грађанског 
васпитања 

25. 
Обука за конкурисање 
На разговору у предузећу 

Српски језик  мај 
Наставник српског 
језика 

26 
27 

Моја одлука о школи и занимању 
Саветодавни рад 

ЧОС  Крај маја 2015. 
Тим за ПО; 
одељењске 
старешине; педагог 
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6.3     ПРОГРАМ  ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
 
- На часовима физичког  васпитања говорити о знацају редовног похађања часова за 
здравље ученика 
- На ЧОС-у  одељенске старешине да разговарају са ученицима о прикладној одећи и обући 
за часове физичког и одржавању хигијене тела и опреме пре и после свих часова. Такође 
водити разговоре о хигијени радних и санитарних просторија . 
- Извршити систематске прегледе у Дому здравља 
- На редовним часовима биологије , познавања природе и друштва,света око нас говорити 
о болестима и могућности заштите од њих и искористити погодне теме да се разговара о 
здравом начину исхране 
- Одржати предавање за родитеље о најзначајнијим заразним болестима- сарадња са Домом 
здравља 
- Препоручити стручну литературу ученицима и родитељима коју ће користити у 
едукацији заштите здравља 
- Вршити редовну вакцинацију ученика 
- На часовима биологије упознати уценике са загађивањем животне средине и стетним 
деловањем на људско здравље 
 
 

 
                       САДРЖАЈ 

 
РАЗРЕД 

 
ВРЕМЕ 

 
РЕАЛИЗАТОР 

Одржавање личне хигијене и хигијене школског простора 
 

 
I-IV 

IX Наст.разр.наставе 

Хигијена одевања и хигијена                         становања 
 

 
V-VIII 

Током године Одељ.старешине 

Физичке вежбе,спорт и рекреација 
 

I-VIII Током године Наст.разр.наставе и 
наст.физичког васп. 

Телесне вежбе и њихов утицај у разним узрастима 
 

 
V-VIII 

Током године Наст.физичког васп 

Формирање навика у вези са здравом исхраном 
 

 
I-VIII 

Током године Наст.разр.наставе и 
проф.биологије 

Хигијена усне дупље,нега и заштита зуба 
 

 
I-VIII 

Током године Стоматолог Дома здравља и 
проф.биологије 

Болести зависности  
VI 

Током године Општински тим за 
превенцију болести 

зависности 
Усвајање здравих стилова живота 

 
V-VIII Током године Одељ.стареш.и педагог 

Безбедност у саобраћају 
 

I-VIII Током године Наст.разр.наставе,МУП, 
одељ.стареш 

Потреба за одмором,сан 
 

I-VIII Током године Одељ.стареш. 

Упознавање са пубертетским променама 
 

 
V,VI 

Током године Одељ.старешине,педагог,пр
офесор биологије 

Односи у породици и школи,хуманизација односа међу 
половима 

 

 
I-VIII 

Током године Наст.разр.наставе, 
одељ.стареш 

Усвајање вештине ненасилне комуникације,развој другарства 
и узајамне помоћи 

 

 
V-VIII 

Током године Одељ.стареш.и педагог 

Како сачувати животну средину 
 

I-VIII Током године Одељ.старешине, професор 
биологије 
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6.4 ПЛАН СПОРТСКИХ, КУЛТУРНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ 
АКТИВНОСТИ 
 
У току школске године школа активно учествује у великом броју различитих културних и 
спортских манифестација које се организују на локалном нивоу. 
 

 
                    САДРЖАЈ 
 

      ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

        
НОСИЛАЦ 
        
ПОСЛОВА 

Промоција спортова на Шљункари у сарадњи са 
Спортским савезом 
„Заборављене игре“сарадња са МЗ Плочица и 
ОШ“Ђ.Филиповић“Плочица 

 
септембар 

Наставник 
физичког 
васпитања 

Заједнички излет са родитељима на Чардаку 
„Трка за срећније детињство“у сарадњи са Ц.крстом 
у оквиру Дечије недеље 
Посета предшколаца-заједничке активности 
Јесењи крос 

 
 

октобар 

Директор и 
сви чланови 
Наставничког 
већа 

Удружење жена“Велико срце“ из М.Баваништа – 
етно манифестација  

 
новембар 

 

Директор  
Наставници 
разредне 
наставе  

Спортски сусрети са другим школама у граду-Дан 
школе „Ђ.Јакшић“Ковин 
Представа за наше ученике 

 
март 

Наставник 
физ.васп. 
Од.стареш. 

Спортски сусрети са другим школама у граду- Дан 
наше школе школе  
Представа за грађанство 
Представа за ученике других школа у Ковину 
Другање ученика наше и школе „Ђ.Јакшић“ из 
Ковина у организацији Удружења жена Ковин 
 

април Сви чланови 
наставничког 
већа 

Спортски сусрети са другим школама у граду- Дан 
школе „Д.Максимовић“Ковин 
Пролећни крос 

 
мај 

Наставник 
физ. васп. 
Наставници 
разредне 
наставе 

„Игре без граница“у организацији 
ОШ“Ђ.Филиповић Плочица 
Удружење спортских риболоваца-„Удицом против 
дроге“ 
Турнир у малом фудбалу“Мали за велике“ 
Манифестација „Стари лала“-заборављене игре 

 
 

јун 

Наставник 
физ. васп. 
Наставници 
разредне 
наставе 
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6.5 КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ 
 

 
ПОДРУЧЈЕ РАДА 

 
ВРЕМЕ 

 
РЕАЛИЗАТОР 

Организовање и учешће у културним 
акцијама школе. 

током године  

 

Библиотекар, 

наставници, 

сарадници и 

чланови Комисије 

за културну и јавну делатност  

школе 

 

Координација рада на  
организовању књижевних сусрета и 
постављању тематских изложби. 

током године 

Сарадња са културним установама које 
се баве књигом. 

током године 

Сарадња са установама културе као што 
су позоришта, биоскопи, музеји. 

током године 

Посећивање манифестација и центара 
који се баве књигом: сајма књига, 
великих библиотека, промоција књига. 

током године 

                                        

6.6 ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

Рад школе у великој мери оствариваће се у сарадњи са локалном самоуправом,  Општином 
Ковин, као надлежном једницом локалне самоуправе, која је и оснивач школе. Осим 
материјалног обезбеђења, сарадња ће се одвијати и у повременим контактима ученика и 
представницима Ученичког парламента. Већ на самом почетку, током Дечје недеље, 
ученици ће присуствовати традиционалном пријему код предсеника општине на којем ће 
бити упознати са организацијом функционисања, органима и службама општине након чега 
следе питања председнику. При томе ће им бити показан рад матичне службе, службе за 
односе с јавношћу, писарнице и других делова који су деци занимљиви. Како на почетку 
школске године, тако се и на самом крају локална самопуправа најбољим ученицима, 
носиоцима Вукових диплома и диплома за изузетна успех постигнут на свим пољима 
образовања и васпитања, захваљује и мотивише их за даље напредовање организовањем 
свечаног пријема. 
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6.7 ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

    

Основни циљ програма еколошке заштите животне средине је подстицање ученика на 
размишљање о проблему заштите и унапређивања животне средине. Несумњиво да је од 
великог значаја и развијање правилног односа према радној средини, подстицање ученика 
на уређење учионица, других просторија у школи и школског дворишта.  

Основни задаци школе на заштити и унапређивању животне средине су следећи: 

1. Развијање код ученика позитивног односа према природи и природним изворима. 

2. Развијање културног односа према природним и радом створеним вредностима. 

3. Стицање знања и понашања у уређењу стана, школе, насеља, завичаја, природе уопште.

Наведени задаци заштите и унапређивања животне средине реализоваће се у процесу 
наставе и то у следећим предметима: природа и друштво, ликовна култура, биологија, 
матерњи језик и страни језик, историја, географија, физика, хемија, грађанско васпитање. 

На остваривању задатака заштите и унапређивања животне средине ангажоваће се 
одељенске заједнице, ученичке организације и кроз слободне активности ученика. 

Програм рада:  
 
Редни број 
активности 

Активност/ Садржај Носиоци посла Учесници у раду Време 
реализације 

 
 

1. 

*Уређивање учионица, уклањање 
оштећених паноа  и постављање 
нових, организација тематских 

изложби у холу школе 

 
 

Сви ученици и запослени школе 

 
 

Сви ученици и 
запослени школе 

 
 

Од септембра до 
јуна 

 
 

2.  

*Оснивање еко патроле 
Дежурни ученици (тога дана када 
дежурају) имају задатак да буду 
промотери у одржавању чисте 
животне средине, регулисању 

одлагања отпада и заштити 
зеленила школе и околине. 

 
 

Наставник биологије и 
грађанског васпитања 

 
Дежурни ученици, 

остали ученици, 
родитељи и 

запослени у школи 

 
 

Од септембра до 
јуна 

 
 
 3. 

*Еко акција Лименка по лименка 
Сакупљање лимене амбалаже и 
развијање свести о рециклажи и 

важности очувања животне 
средине, организовање 

едукативног предавања  Recan 
фонда. 

 
 

Наставник грађанског 
васпитања 

 
 

Сви ученици школе, 
родитељи и 
запослени 

 
 

Од октобра до 
јуна 

 
4. 

*Акција прикупљања 
електронског отпада, папира и 

ПЕТ амбалаже 
 

 
Наставник грађанског 
васпитања и биологије 

Сви ученици школе, 
родитељи и  
запослени 

 
Од септембра до 

јуна 

  
5. 

*Међународни дан озонског 
омотача             (16. септембар) 

Израда плаката и читање 
реферата, приступ Интернету 

 
Наставник грађанског 

васпитања и географије, 
чланови УП 

 

 
Сви заинтересовани 

ученици  

 
Почетком 
септембра 
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 6. 

*Светски дан заштите животиња 
(4. октобар) 

 
Постављање зидних новина са 

еколошком тематиком 

 
Наставник грађанског 
васпитања и биологије 

 
Сви заинтересовани 

ученици 

 
Почетком 
октобра 

 
7. 

*Светски дан здраве хране (16. 
октобар) 

 
Уређивање школског паноа, 

разговор и квиз 
 

 
Наставник грађанског 
васпитања и биологије 

 
Сви заинтересовани 

ученици 

 
Почетком 
октобра 

  
 8. 

*Еко радионица 
 

Израда предмета од еко 
амбалаже (беџева, подметача, 

новчаника...) 
и организовање продајне 

изложбе у школи. 

 
Наставник грађанског 

васпитања и ликовне културе 

Сви заинтересовани 
ученици и родитељи 

 
Новембар 

 
9. 

*Испитивање великих загађивача 
у локалној средини 

 
Сарадња са ученицима 6. разреда 

који похађају грађанско 
васпитање и локалном 

самоуправом 

 
Наставник грађанског 
васпитања и биологије 

 
Сви заинтересовани 

ученици 

 
Децембар 

 
10. 

*Светски дан вода 
(22. март) 

 
Постављање зидних новина, 

дискусија, приступ Интернету 

 
Наставник грађанског 

васпитања и географије 

 
Сви ученици 

 
Март 

 
 

11. 

*Светски дан здравља и   Дан 
планете Земље 
(7. и 22. април) 

 
*Квиз, разговор и извођење 

закључака 

 
Наставник грађанског 

васпитања, биологије и 
географије, чланови УП 

 

 
 

Сви ученици 
 

 
 

Април 
 

 
12. 

*Одлазак у локални екосистем- 
брига о биљкама и животињама у 

окружењу 

  
 Наставник биологије 

Ученици, наставник 
биологије 

 
Мај 

 
 

13. 

*Радионица за родитеље и децу 
 

Израда цветних аранжмана 
 
 
 
 

 
Наставник грађанског 

васпитања и ликовне културе 

Сви заинтересовани 
ученици и родитељи 

 
Крајем маја 

  
14. 

*Светски дан животне средине 
(5. јун) 

 
Уређивање школског дворишта, 
сађење цвећа и дрвећа, израда 

плаката 

 
Наставник грађанског 

васпитања, чланови УП 

 
Сви заинтересовани 

ученици 

Крајем маја, 
почетком јуна 

   
15. 

*Изложба еко фотографија 
  

У холу школе се организује 
изложба на тему екологије и 
заштите животне средине. 

  
Наставник грађанског 

васпитања, ликовне културе и 
биологије 

 
Сви заинтересвани 

ученици и родитељи 

 
Почетком јуна 
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6.8 ПРОГРАМ  САРАДЊЕ  СА  ПОРОДИЦОМ 
 

 
САДРЖАЈ 

 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
НОСИОЦИ ПОСЛА 

Родитељски састанци  
Савет родитеља 
Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (последњи понедељак у септембру) 

 
 

септембар 

Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 

Излет на Чардак родитеља,ученика и колектива 
Дечија недеља-заједничке активностт 
Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (последњи уторак у октобру) 
Савет родитеља- екскурзије(отв.понуда) 

 
 
 

октобар 

Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 
 

Родитељски састанци 
Савет родитеља-квартал(успех и дисциплина) 
Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (последња среда у новембру) 

 
 
 

новембар 

Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 
 

Родитељски састанци 
Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (последњи четвртак у децембру) 
Анкетирање родитеља – партнерски односи са школом 

 
 

децембар 

Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 

Савет родитеља-полугодиште(успех и дисциплина) 
Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (последњи петак у јануару) 
Обележавање школске славе-заједничке активности 

 
 

јануар 

 
Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 
 

Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (последњи понедељак у фебруару) 
 

 
 

фебруар 

Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 

Родитељски састанци 
Савет родитеља-квартал(успех и дисциплина) 
Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (последњи уторак у марту) 
Укључивање родитеља у припреме око обележавање Дана школе 

 
 

март 

Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 

Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (последња среда у априлу) 
Родитељски састанак – екскурзија 8. разреда 
Обележавање Дана школе-заједничке активности 

 
 

април 

Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 
 

Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (последњи четвртак у мају) 
Организација матурске вечери 8. разреда-подела задужења 
Матурско вече – заједничке активности 

 
 

мај 

Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 
 

Индивидуални разговори са родитељима 
Дан отворених врата (предпоследњи петак у јуну)  
Завршна приредба – заједничке активности око реализације 
приредбе 
Родитељски састанци 
Анкетирање родитеља 
Савет родитеља 

 
 

 
јун 

 
 
Директор школе и сви 
чланови Наставничког 
већа 
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6.9 УЧЕНИЧКЕ   ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
  
У школи ће радити ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ, ДЕЧИЈИ САВЕЗ и ПОДМЛАДАК 
ЦРВЕНОГ КРСТА.Ђачки парламент ће се бавити проблемима ученика у складу са 
Статутом ,а под руководством наставника Дејана  Крецуља. Подмладак Црвеног крста 
обухватаће  и ученике I разреда чији ће пријем бити у мају 2015. године. Остали ученици 
биће укључени у све акције које буде спроводио Црвени крст.   
Радом Дечијег савеза руководиће учитељица Мирјана Милошевић, а подмлатком Црвеног 
крста руководиће професор разредне наставе Петровић  Маја. 
       
                             

6.10 ПРОГРАМ  РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

 
САДРЖАЈ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

- Избор руководстваЂП 
- Усвајање плана и програма за нову школску годину 
- Давање мишљења и предлога стручним органима,Школском одбору,Савету родитеља и 
директору о Годишњем прлану и ШРП 
-Избор чланова ЂП за седнице ШО и СР 

 
 

септембар 

- Упознавање са правилником о понашању ученика у школи и давање предлога о изменама; 
-Деја права у оквиру Дечје недеље 
- Активности ЂП и организовање Дечје недеље (посета председнику општине) 

 
 

октобар 
- Сарадња са тимим за борбу против насиља 
- Актуелни проблеми – успех и дисциплина у школи 

 
новембар 

- Побољшање успеха на крају 1. полугодишта 
-Предлози за обележавање Нове године и краја 1. полугодишта 

 
децембар 

- Учешће чланова ЂП у организовању школске славе Светог Саве 
- Информисање у школи – ђачки часопис 

 
јануар 

- Обележавање Дана заљубљених 
- Сарадња са Црвеним крстом- учешће у хуманитарним акцијама 
- Промоција школе у медијима 

 
фебруар 

- Организовање предавања и радионица о здрављу у сарадњи са Домом здравља 
-Успех на трећем кварталу-предлози за побољшање 
- Дисциплина у школи 
- Учешће на такмичењима -резултати 

 
 

март 

- У сусрет Дану школе- активности ЂП 
-Уређење школе и околине – идеје и предлози 
- Акција – урадимо нешто да нам у школи буде лепше,укључимо родитеље 

 
април 

- Побољшање успеха при крају школске године 
- Екскурзије- реализација,извештаји 

 
мај 

-Шта смо урадили ове године,а шта желимо следеће? 
-Извештај о раду 
-План за следећу школску годину 

 
јун 
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6.11 ПЛАН  РАДА И АКТИВНОСТИ ФОРУМ ТЕАТРА 
Редни бр. 

часа 

Тематске јединице Месец 

реализације 

1.   Оформљавање група; 
 Упознавање ученика са основним идејама и радом Форум театра, програмом и 

циљевима; 
 Позориште потлачених и његово деловање (историјат, чињенице настанка). 

 

Јануар 

2.   Темељи Форум театра: импровизација и писање сценарија (Шта? Ко? Где?).  

Фебруар 

3.   РАДИОНИЦА 1: Ни од чега сцена –увод у технику импровизације 
(упознавање, изградња међусобног поверења); 

 РАДИОНИЦА 1: Ни од чега сцена – драмске игре. 

 

 

Март 

4.   РАДИОНИЦА 1: Ни од чега сцена – креирање и евалуација сцене 
(импровизовање сцена из свакодневног живота). 

 РАДИОНИЦА 2: Грађење ликова (биографија лика, физичке карактеристике и 
понашање ликова). 

 

 

Април 

5.   РАДИОНИЦА 3: Преношење поруке публици-подизање свести о међусобним 
различитостима (откривање сопствених вредносних ставова, дискусије и 
порука). 

 

 

 

Мај 

6.   ИЗВЕДБА ИМПРОВИЗОВАНИХ  ФОРУМ СЦЕНА (актуелне теме школских 
проблема); 

 РАДИОНИЦА 4:  Хајде да причамо- ефикасна дискусија након извођења сцена 
(фацилитација). 

 ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЕ ФОРУМ ТЕАТРА (на тему актуелних школских 
проблема). 

 

 

Јун 

 

План је орјентациони с обзиром да се рад Форум театра базира искључиво на интересовањима, идејама и креативности 

његових чланова. Реализација плана одвијаће се у трајању од 1-3 сата недељно. Форум сцене одржаваће се по потреби. 

Циљеви Форум театра: 

Општи циљеви 

 Оспособљавање ученика да на што хуманији, ненасилан начин приступе решавању конфликтних 
ситуација; 

 Подстицање креативног размишљања, одговорности, самоспознаје и емпатије; 
 Подстицање ученика на правилно размишљање и доношење исправних одлука кроз постављање 

примера добрих и лоших модела. 
 

Образовни циљеви 

 Јасно и конкретно дефинисање проблема; 
 Указивање на промену конкретних ставова; 
 Конкретне информације се шаљу циљној групи; 
 Утицај на публику након послане поруке. 

 
Задаци Форум театра: 

 Научити учеснике шта је то импровизација; 
 Успешно спровођење свих планираних радионица; 
 Постављање правила Форум театра која ће се доследно поштовати; 
 Извлачење поруке из сваке импровизоване сцене. 

 

Координатор: 

 Јована Стојиљковић наставник енглеског језика 
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6.12 ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ 
И УЧЕНИКА ОД НАСИЊА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У 
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА 

 
 
           Програм примене Посебног протокола и превенције насиља у школи реализоваће се 
кроз  низ превентивних и интервентних активности које су обухваћене Програмом заштите 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања и саставни су део Школског програма 
(стр. 884).  
Превентивне активности тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 
биће реализоване кроз Акциони план превентивних активности за заштиту деце од насиља, 
злостављања и занемаривања. 
 

 

 
 

 

6.12.1 АКЦИОНИ ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА  

 
Садржај /активности Време реализације Носиоци активности 

Усвајање плана рада септембар Тим за заштиту деце и ученика од 
насиља, злостављања И 
занемаривања 

Упознавање чланова Тима за 
заштиту деце и ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања са задацима и 
обавезама Тима за школску 
2014/2015. годину 

септембар Тим за заштиту деце и ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

Дефинисање улоге и 
одговорности у примени 
процедура и поступака 

септембар/ Тим за заштиту деце и ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

Утврђивање начина 
евидентирања насилног 
понашања међу децом и над 
децом у школи 

септембар/ Тим за заштиту деце и ученика од 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

Утврђивање корелација са 
програмским садржајима 
обавезних и изборних предмета и 
ваннаставних активности у циљу 
превенције насиља 

септембар чланови Наставничког већа, 
руководиоци Стручних већа 

Упознавање ученика са 
правилима понашања и 
последицама непоштовања 
правила, васпитним И васпитно – 
дисциплинским мерама 

септембар и током године одељењске старешине 

Упознавање родитеља са 
правилима понашања у школи, са 

септембар и током године одељењске старешине И 
родитељи ученика 
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васпитним и васпитно – 
дисциплинским мерама 
Предавање за ученике првог 
разреда у оквиру пројекта 
Безбедно детињство 

септембар/октобар полицијски службеници 
Полицијске управе у Ковину у 
сарадњи са Минисарством 
просвете 

Предавање за ученике петог 
разреда 
 Безбедно учешће деце у 
саобраћају 

октобар/новембар полицијски службеници 
Полицијске управе у Ковину у 
сарадњи са Министарством 
просвете 

Развијање и неговање богатства 
различитости и културе 
понашања у оквиру редовне 
наставе и ваннаставних 
активности (слободне и спортске 
активности, часови ГВ и ВН, 
активности у оквиру Дечје 
недеље, обележавање Дана 
толеранције...) 

током године, континуирано на 
свим часовима и поводом 
обележавања значајних датума 

сви актери школског живота: 
ученици, наставници, родитељи 

Избор и похађање семинара на 
тему превенције насиља у 
образовно – васпитним 
установама 

октобар Чланови Друштва учитеља 
Ковина 

Упознавање ученика са 
техникама ненасилног решавања 
конфликата (Учионица добре 
воље и сл.) 

У току другог полугодишта, 10 
часова одељењског старешине 

ученици и учитељи четвртог 
разреда 

Анализа безбедносне ситуације у 
школи 

током године, квартално Стручни активи за 
самовредновање рада школе, 
чланови Тима за заштиту деце од 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

Хуманитарне активности током године сви актери школског живота 
Промовисање успешних ученика 
(панои, књига обавештења, 
Одељењска и Наставничко 
веће…) 

током године и на крају школске 
године 

Одељењске старешине и 
директор школе 

Евалуација рада Тима јун Директор и Тим за заштиту деце 
од насиља, злостављања и 
занемаривања 

 
 
                                                                                                               Тим за заштиту деце и ученика 
                                                                                                             од насиља, злостављања и занемаривања 
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6.13 ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ  МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ 

 
 Малолетничка деликвенција као друштвена појава постоји и на територији 
Општине Ковин. С тога је главни васпитни задатак школе сузбијање ове појаве међу децом 
основношколског узраста. 
 Сваки одељенски старешина је дужан да о проблематичном понашању појединих 
ученика обавести стручног сарадника и директора школе, те да се правовремено реагује у 
циљу сузбијања истог. 
 Све ове акције на релацији одељенски старешина - педагог школе - директор школе 
у сарадњи са наведеним организацијама доприносе да се у нашој школи делотворно ради 
на сузбијању предиспозиција према свим негативним појавама у друштву. 
 
 

6.14 ПЛАН  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ЗАПОСЛЕНИХ  
 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 
Оквир професионалног развоја наставника и стручних сарадника обухвата и стално стручно 
усавршавање, развијање компетенција ради бољег обављања посла, унапређивања нивоа 
постигнућа ученика. Потребе и приоритете школа планира на основу резултата 
самовредновања квалитета рада, личних приоритета наставника и стручних сарадника, као 
и на основу извештаја о остварености стандарда постигнућа, задовољства родитеља и 
ученика. Стално стручно усавршавање остварује се угледним часовима са дискусијом и 
анализом, излагањем програма и семинара на састанцима стручних већа са обавезном 
дискусијом и анализом, приказом књиге, дидактичког материјала, приручника и друго, 
остваривањем програма огледа, пројеката, истраживања, похађањем акредитованих 
семинара и разним активностима које организује Министарство - стручни скупови, летње и 
зимске школе, програме обука и студијска путовања. 
 
У наредној школској години наставници и струћни сарадници школе учествоваће у бројним 
облицима стручног усавршавања: 
 
 
СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

Назив планираног стручног усавршавања 

Планирано време 
остваривања (прво, друго 
полугодиште, зимски 
распуст) 

Угледни час са дискусијом и анализом , излагање 2. полугодиште 
Угледни час са дискусијом и анализом, присуствовање свим 
часовима који буду организовани у оквиру установе  

1.и 2. полугодиште 

Коришћење паметне табле - семинар Децембар 2014. 
Обука наставника за коришћење „паметне табле“ 1.и 2. полугодиште 
Семинари по избору учитеља одобрени од стране Министарства 
просвете , а налазе се у каталогу за 2014/15. 

1.и 2. полугодиште 

Зимски сусрети учитеља зимски распуст 
Сабор учитеља 2. полугодиште 
Присуствовање трибинама 1.и 2. полугодиште 
Округли сто „Друштво учитеља“ 1.и 2. полугодиште 
Присуство онлајн предавањима - вебинарима 1.и 2. полугодиште 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
 

Назив планираног стручног усавршавања 

Планирано време 
остваривања (прво, 
друго полугодиште, 
зимски распуст) 

Угледни час са дискусијом и анализом , излагање 1. и 2. полугодиште 
Угледни час са дискусијом и анализом, присуствовање 
свим часовима који буду организовани у оквиру 
установе  

1.и 2. полугодиште 

"Интерактивним методама кроз наставу до оцене која 
мотивише", Каталошки број 371 

1. полугодиште. 

Републички зимски семинар који организује Друштво 
за српски језик и књижевност Србије, на Филолошком 
факултету у Београду 

Зимски распуст 

 
СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 

Назив планираног стручног усавршавања 

Планирано време 
остваривања (прво, 
друго полугодиште, 
зимски распуст) 

Дигитално доба-новине у настави страних језика, 
Каталошки бр. 703 

1. полугодиште 

Пројектна настава-корак даље у настави енгкеског 
језика, Каталошки бр. 694 

2. полугодиште 

Ка бољем разумевању, Катрлошки бр. 687 1. полугодиште 
Излагање пројекта „Моја креативна активност у 
учионици“-„My creative classroom activity“ 

1. полугодиште 

Коришћење паметне табле - семинар Децембар 2014. 
Угледни час са дискусијом и анализом , излагање 1. и 2. полугодиште 
Угледни час са дискусијом и анализом, присуствовање 
свим часовима који буду организовани у оквиру 
установе  

1.и 2. полугодиште 

 
СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ 
 

Назив планираног стручног усавршавања 

Планирано време 
остваривања (прво, 
друго полугодиште, 
зимски распуст) 

Угледни час са дискусијом и анализом , излагање 1. и 2. полугодиште 
Угледни час са дискусијом и анализом, присуствовање 
свим часовима који буду организовани у оквиру 
установе  

1.и 2. полугодиште 

"Архимедесова математичка трибина: САВРЕМЕНА 
НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ", Каталошки број 288 

1. полугодиште. 

Годишња скупштина друштва учитеља Зимски распуст 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 
 

Назив планираног стручног усавршавања 

Планирано време 
остваривања (прво, 
друго полугодиште, 
зимски распуст) 

"Републички семинар о настави Физике", Каталошки 
број 589 

Зимски распуст 

"Савремена физика у истраживањима, настави и 
припреми", Каталошки број 592 

2. полугодиште 

Програм допунске обуке наставника из области ИКТ и 
опште дидактичких тема - Стручна већа, лични одабир 
наставника (обука ће се изводити индивидуално, 
групно, а на иницијативу наставника и онлајн, у форми 
вебинара) 

1.и 2. полугодиште 

Научно-истраживачки пројекат: ПОДРШКА РАЗВОЈУ 
ИНФОРМАТИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ 

Новембар 2014. 

Open Discovery Space Educational Contest Јуни 2015.  
Коришћење паметне табле - семинар Децембар 2014. 
Присуствовање трибинама 1.и 2. полугодиште 
Угледни час са дискусијом и анализом , излагање 2. полугодиште 
Угледни час са дискусијом и анализом, присуствовање 
свим часовима који буду организовани у оквиру 
установе  

1.и 2. полугодиште 

Присуство онлајн предавањима - вебинарима 1.и 2. полугодиште 
 
 
 
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ 
 
 

Назив планираног стручног усавршавања 

Планирано време 
остваривања (прво, 
друго полугодиште, 
зимски распуст) 

Интегрисана амбијентална настава 2. полугодиште 
Како се заштитити од природних непогода 2. полугодиште 
Управљање стресом деце, наставника и родитеља 2. полугодиште 
Коришћење паметне табле - семинар Децембар 2014. 
Угледни час са дискусијом и анализом, присуствовање 
свим часовима који буду организовани у оквиру 
установе  

1.и 2. полугодиште 

Угледни час са дискусијом и анализом , излагање 2. полугодиште 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 
 

Назив планираног стручног усавршавања 

Планирано време 
остваривања (прво, 
друго полугодиште, 
зимски распуст) 

Примена уџбеника у настави издавачка кућа „Бигз“ 2. полугодиште 
Припрема и извођење школске приредбе, Каталошки 
бр.873 

2. полугодиште 

Семинар“Коришћење уметничког дела за креирање 
активне наставе у основном и средњем образовању“, 
Музеј савремене уметности ,Београд 

зимски распуст 

Коришћење паметне табле - семинар Децембар 2014. 
Угледни час са дискусијом и анализом, присуствовање 
свим часовима који буду организовани у оквиру 
установе  

1.и 2. полугодиште 

Угледни час са дискусијом и анализом , излагање 2. полугодиште 
 
 
ДИРЕКТОР И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 
 

Назив планираног стручног усавршавања 

Планирано време 
остваривања (прво, 
друго полугодиште, 
зимски распуст) 

Промоције књига и уџбеника издавачких кућа ... 1.и 2. полугодиште 
Угледни час са дискусијом и анализом, присуствовање 
свим часовима који буду организовани у оквиру 
установе  

1.и 2. полугодиште 

Коришћење паметне табле - семинар Децембар 2014. 
Планирање, организација и реализовање тематских 
дана (Међународни дан писмености, Дан толеранције, 
Дан дечијих права, и сл.) 

1.и 2. полугодиште 

Учешће у раду Стручног актива за ШРП   – израда и 
праћење остваривања 

1.и 2. полугодиште 

Зимски сусрети учитеља зимски распуст 
Сабор учитеља 2. полугодиште 
Присуствовање трибинама 1.и 2. полугодиште 
Округли сто „Друштво учитеља“ 1.и 2. полугодиште 
Истраживачки рад (учешће у изради анкета и 
спровођењу истраживања) у оквиру рада Тима за 
самовредновање 

1.и 2. полугодиште 

Угледни часови одржаће се према плану рада стручних већа и личниx планова наставника и стручних 
сарадника. На свим стручним већима поднеће се извештај о присуствовању семинарима и другим 
облицима стручног усавршавања током године. Наставници и стручни сарадници ће се активно 
укључивати у рад Стручних већа и друштава на нивоу општине. Евиденција о стручном 
усавршавању наставника и свих запослених налази се код секретара школе, као и личном портфолију 
наставника. И ове године, одлуком Наствничког већа, координатор стручног усавршавања 
наставника и сарадника у школи је наставник Дејан Крецуљ.  
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6.15 САРАДЊА СА ОСТАЛИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈА 
ОКРУЖЕЊУ ШКОЛЕ 

  
Школа у оквиру своје делатности сарађује са институцијама у месту ради  успешне 
реализације Плана рада школе.  
 
 

Установа Активност Време 
реализације 

Носилац активности у 
школи 

 
СО Ковин 

 

 
Активности у оквиру Дечије недеље 
 

Прва недеља 
октобра 

Ђачки парламент 
одељењскње старешине 

 
Обележавање Дана општине Ковин 
 

Прва недеља 
октобра 

одељењскње старешине 
,Ђачки парламент 

 
 

Општински одбор за 
превенцију болести 

зависности 
 

 
Родитељски састанак на тему превенције 
болести зависности 
 

 
март 

 
Одељ.старешине 

6.разреда 

 
Радионице са ученицима 6. разреда тему 
превенције болести зависности 
 

Током 
другог 

полугод. 

Ружа Љубоја 
Јасмина Давидовић 

 
Вршњачка едукација на тему превенције 
болести зависности за ученике 5. разреда 
 

Током 
другог 

полугод. 

Ученици 7. разреда-
едукатори,  

 
 

Центар за социјални рад 
 

 
Сарадња и праћење ученика из социјално 
нестимулативних група 
 

Током 
школске 
године 

Директор, 
педагог 

 
Обезбеђивање средстава за бесплатну 
ужину  и бесплатног школског прибора на 
почетку школске године за ученике из 
маргинализованих група 
 

 
Током 

школске 
године 

 
Педагог, 

библиотекар 

 
 
 

Општинска организација 
Црвеног крста 

 

 
Трка за срећније детињство 

 
Прва недеља 

октобра 

Наставник физ.васп. 
Наставници разред.наст. 

 
Промоција хуманих вредности, вршњачка 
едукација 
 

Мај-јун Одељењске 
старешине 

 
Вршњачка едукација-Програм превенције 
трговине људима 
 

март 
април 

Одељењске 
старешине 

 
Вршњачка едукација-Превенција 
ХИВ/АИДС 
 

 
децембар 

Одељењске 
старешине 

 
Дом здравља 

Ковин 

 
Систематски прегледи код педијатра и 
стоматолога,редовна вакцинација и 
флорисање зуба ученика свих разреда 
школе 
 

Током 
школске 
године 

директор, 
одељењскње старешине 

 
 
 
 

 
Посете позоришним,луткарским 
представама и биоскопским пројекцијама 
 

Током 
школске 
године 

Сви чланови 
Наставничког већа 
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Дом културе 
Ковин 

 

 
Изложбе,промоције, концерти 

Током 
школске 
године 

Наставници српског јез. 
музичке и ликовне 

културе 
 
Музички фестивал Клинци певају хитове 
 

 
јун 

Наставница музичке 
културе,наст.разр. наставе 

 
ОШ»Ђ.Јакшић»Ковин 
ОШ»Д.Максимовић» 

Ковин 
ОШ»Ђ.Филиповић» 

Плочица 
 

 
Активности у време обележавања Дана 
школе-квизови,спортски сусрети,представе 
и сл. 
Игре без граница 
Заборављене игре 

 
Током 

школске 
године 

 
Сви чланови 

Наставничког већа 

 
 

Градска библиотека 
 
 
 

 
Пријем првака и уручење чланских 
карата;посета библиотеци 
 
Дани писмености 
 
Литерарни конкурс поводом Дана 
библиотеке 
 

Прва недеља 
октобра 

Наставници разредне 
наставе 

Септембар 
 

март 

Наставници српског 
језика 

Наставници разр.наставе 

Предшколска установа 
Наша радост Ковин 

 
Радионице са предшколцима 

Током првог 
полугодишта 

Наставници разр.наставе 

 
Друштво учитеља 

 
Обележавање  међународног  Дана  
учитеља 
 
 

октобар Наставници разр.наставе 

 
Стручно усавршавање 

Током 
школске 
године 

 
Удружење предузетника 

општине Ковин 

 
Манифестација Стари Лала 
 
Акција уређења школског дворишта 
 

      
  јун 

 
Сви чланови 

Наставничког већа 

 
 
 

6.16 ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 
             Уочавајући важност правовременог и тачног информисања окружења о свему што се 
догађа у школи, и ове године наставља се рад на њеном промовисању кроз интензивно, 
свакодневно контактирање са свим доступним медијима. Поимање потреба озбиљног изграђивања 
квалитетног имиџа школе и схватања важности организоване комуникације са  околином од 
пресудног су значаја за иницирање и устројавање сектора за односе са јавношћу, који се у овој 
школи у адекватној форми динамично изграђује.  
    Од претходне школске године, школа има и свој сајт  www.zmajkovin.edu.rs. који садржи све 
важне информације о раду школе, као и активности и догађаје који су важни и значајни како за 
ученике тако и за родитеље и запослене у школи. 
Промоцију школе врше и наши ученици који похађају малу школу новинарства и квартално издају 
интернет издање школског листа „Змајчић“. 
 Поред редовног контакта ПР са  радијском кућом радио Бусом, и локалним листом "Ковин 
експрес», сарадња са јужнобанатским гласилом "Старт 013", београдским "Просветним прегледом"  
и новосадским часописом "Мисао".  
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Програм рада Сектора за односе са јавношћу (школски маркетинг) 
 
                   Планиране  активности 
 

 
Време реализације 

 
 

Контакти са информативним кућама ради давања информација родитељима у 
вези са почетком школске године(пријем првака,распоред смена,...) 
Формирање радионице младих новинара 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 

 
 

 
 
 

септембар 

Рад у радионици младих новинара на припреми јесењег броја листа 
Гостовање на локалном радију у поводу Дана учитеља и Недеље књиге 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 

 

 
 

октобар 

Редовни контакти са информативним кућама ради обавештавања о резултатима 
које су постигли ученици на спроведеним такмичењима 
Гостовање на радију поводом Дана просветних радника 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 
 
 
 

 
новембар 

Рад у радионици младих новинара на припреми зимског броја листа 
Припрема Новогодишње тинејџерске емисије на локалном радију 
Ради информисања о постигнутом успеху на крају првог полугодишта и 
распореду коришћења зимског распуста 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 

 
 

децембар 

Припрема Светосавске емисије на локалном радију 
Редовни контакти са информативним кућама ради обавештавања о резултатима 
које су постигли ученици на спроведеним такмичењима 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 

 
јануар 

 
Редовни контакти са информативним кућама ради обавештавања о резултатима 
које су постигли ученици на спроведеним такмичењима 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 

 
 

фебруар 

Рад у радионици младих новинара на припреми пролећног броја листа 
Редовни контакти са информативним кућама ради обавештавања о резултатима 
које су постигли ученици на спроведеним такмичењима 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 

 
 

март 

 
Редовни контакти са информативним кућама ради обавештавања о резултатима 
које су постигли ученици на спроведеним такмичењима 
Одржавање конференције за новинаре у просторијама школе у поводу Дана 
школе 
Гостовање на локалном радију у поводу Дана школе 
Редовни контакти са информативним кућама ради обавештавања о резултатима 
које су постигли ученици на спроведеним такмичењима 

 
 
 
 

април 

Редовни контакти са информативним кућама ради обавештавања о резултатима 
које су постигли ученици на спроведеним такмичењима 
Редовно информисање родитеља путем електронских медија у вези са матурским 
испитом 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 

 

 
 

мај 

Информисања о спровођењу матурског испита и његовим резултатима 
Рад у радионици младих новинара на припреми летњег броја листа 
Информације о спортским такмичењима и постигнутим резултатима 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 

 
 
 

јун 
Контакти са информативним кућама ради давања информација о завршетку 
школске године:распоред припремне наставе за полагање поправног 
испита,термини испита,резултати на крају школске године после поправних 
испита,информације о наредној школској години 
Редовно ажурирање школског WEB-сајта 

 
 
 

август 

 
И ове школске године Сектор за односе с јавношћу чине наставници школе: 
Дејан Крецуљ, новинар-уредник и Саша Петровић, WEB-мастер. 
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              Реализацију Годишњег програма рада школе ћемо континуирано пратити 
и вршити корекције програмираног.Праћење извршења програмских садржаја 
вршиће Школски одбор,директор и Наставничко веће. 
 
На основу члана 81. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 
број 58/04, 62/04,72/09) доноси се Годишњи план и програм образовно-васпитног рада 
Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2014/2015. годину.  
 
 План и програм је усвојен на седници Школског одбора основне школе "Јован 
Јовановић Змај" Ковин, дана   11.09.2014. године.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,                   ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
 
-----------------------                       -------------------------------------------      
     Весна Јотић                                                                                Маја Петровић                        

 

7   ПРАЋЕЊЕ  ОСТВАРИВАЊА  И  ЕВАУЛАЦИЈА 
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 


